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ข้อควรรู้เกี่ยวกับงานทะเบียนนักศึกษา

เรื่อง
 • การลงทะเบียนเรียนทำอย่างไร
 • ขั้นตอนการลงทะเบียน
 • การเพิ่ม - ถอน - เปลี่ยนกลุ่มวิชาเรียน
 • การลงทะเบยีนเรียนดว้ยจำนวนหนว่ยวชิาทีน่อ้ยกว่า/มากกว่าเกณฑท์ีก่ำหนด
 • การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหอพัก
 • การทำบัตรนักศึกษา
 • การย้ายหลักสูตร
 • การขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยวิชา
 • การลาพัก/รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
 • การลาปèวยหรือลากิจ
 • การพ้นสภาพนักศึกษาและจำแนกสภาพนักศึกษา
 • การขอสำเรçจการศึกษา
 • ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2556
 เพ่ือประโยชน์ของนักศึกษา โปรดอ่านประกอบกับการศึกษาข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2555 อย่างละเอียด

การลงทะเบียนเรียนทำอย่างไร
 การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์เม่ือ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนและชำระเงินค่าธรรมเนียม 
การศึกษา ในแต่ละภาคการศึกษาตามอัตรา วันเวลา และสถานท่ีท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดเท่าน้ัน
 • นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาของแต่ละภาคการศึกษา จะต้องไม่น้อยกว่า 
2 หน่วยวิชา และไม่เกิน 6 หน่วยวิชา กรณีมีเหตุอันควรต้องลงทะเบียนต่ำกว่า 2 หน่วยวิชา 
ให้ขออนุมัติต่อคณบดี โดยเขียนคำร้องขอลงทะเบียนน้อยกว่าเกณฑ์
 • การลงทะเบียนเรียนจะต้องไม่มีชั่วโมงเรียน หรือชั่วโมงสอบซ้อนกัน
 * ให้ลงทะเบียนด้วยระบบ Internet ¼่าน http://ces.wu.ac.th *

49Walailak   University Student  Planner 2013



ข้ันตอนการลงทะเบียนเรียน (เฉพาะนักศึกษาใหม่ในภาคการศึกษาแรกเท่าน้ัน)

ข้ันตอนการลงทะเบียนเรียน (สำหรับนักศึกษาใหม่/นักศึกษาปัจจุบัน ในภาคการศึกษาถัดไป)

1. นักศึกษาพบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการ
 • รับใบแจ้งยอดการชำระเงิน (¼ลการลงทะเบียน)
 • รับรหัส¼่าน (Password) เข้าระบบคอมพิวเตอร์
  บริการการศึกษา (เ©พาะภาคแรกท่ีเข้าศึกษา)
2. นักศึกษาตรวจสอบรายวิชาท่ีลงทะเบียนร่วมกับอาจารย์ 
 ท่ีปรึกษาทางวิชาการ หากประสงค์จะเพ่ิม, ลด, เปล่ียนกลุ่ม 
 รายวิชา สามารถทำรายการ¼่าน http://ces.wu.ac.th 
 ได้ด้วยตนเอง โดยใช้รหัส¼่าน (Password) ท่ีได้รับจาก 
 อาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการภายใน 1 สัปดาห์แรกของ 
 การเปÔดภาคเรียน
3. นำเงิน½ากเข้าบัญชีของนักศึกษาท่ีเปÔดไว้กับธนาคาร 
 กรุงไทยในวันท่ีทำบัตรนักศึกษา โดยเลขท่ีบัญชีนักศึกษา 
 จะได้รับแจ้ง¼่านทาง http://ces.wu.ac.th ภายใน 
 สัปดาห์แรกจากวันท่ีเปÔดภาคเรียนและให้นักศึกษา 
 นำเงิน½ากเข้าบัญชีในสัปดาห์แรก
4. นักศึกษาติดต่อขอรับใบเสรçจรับเงินท่ีส่วนการเงิน 
 ในสัปดาห์ท่ี 3
5. นักศึกษาเกçบใบเสรçจรับเงินไว้เป็นหลักฐานสำหรับ 
 ติดต่อเร่ืองอ่ืน æ

1. นักศึกษาควรพบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการก่อน 
 ลงทะเบียนเรียนทุกภาคการศึกษา
2. นักศึกษาลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า ตามวัน - เวลา - สถานท่ี 
 ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด (ตามปฏิทินการศึกษา)
3. นักศึกษาชำระเงิน ¼่าน KTB Online
4. นักศึกษารับใบเสรçจการชำระเงินได้ที่ส่วนการเงิน 
 ในวันถัดไปหลังจากชำระเงิน (กรณีชำระ¼่าน KTB 
 Online) และรับใบเสรçจในสัปดาห์ที่ 3 กรณีชำระเงิน 
 โดย½ากเงินเข้าบัญชีนักศึกษา
5. นักศึกษาเกçบใบเสรçจรับเงินไว้เป็นหลักฐานสำหรับติดต่อ 
 เรื่องอื่น æ

นักศÖกÉา

นักศÖกÉา

พบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ

พบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ

ตรวจสอบการลงทะเบียน
(เพิ่ม, ลด, เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา)

ตรวจสอบการลงทะเบียน
(เพิ่ม, ลด, เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา)

- พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
- ½ากเงินเข้าบัญชีนักศึกษาในสัปดาห์แรก

- ½ากเงินเข้าบัญชีนักศึกษาในสัปดาห์แรก หรือ
- ชำระ¼่าน KTB Online

รับใบเสรçจที่ส่วนการเงิน

รับใบเสรçจที่ส่วนการเงิน

นักศึกษาใหม่ต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่เป็นระบบหน่วยวิชาเท่านั้น
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การลงทะเบียนเรียน¼่าน http://ces.wu.ac.th
โปรแกรมจะยึดรหัสวิชาเป็นสำคัญ

ขอให้นักศึกษาตรวจสอบรหัสวิชา, ชื่อวิชา, กลุ่มเรียน
ให้ถูกต้องก่อนดำเนินการ

หลังการบันทึกข้อมูลแล้ว

อย่าลืม !! ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล
มิ©ะนั้นจะถือว่า นักศึกษายังไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
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การเพิ่ม - ถอน - เปลี่ยนกลุ่มวิชาเรียน

 มหาวิทยาลัยเปÔดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเพ่ิม - ถอน - เปล่ียนกลุ่มวิชาเรียนได้ 
โดยมีเง่ือนไข ดังน้ี
การขอเพ่ิมรายวิชา หมายถึง การขอเพ่ิมรายวิชาจากเดิมท่ีลงทะเบียนเรียนไว้ แล้ว
 1. ให้กระทำภายใน 1 สัปดาห์นับต้ังแต่เปÔดภาคการศึกษา ตามวัน เวลา และสถานท่ี 
ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด (ดูปฏิทินการศึกษาได้จาก http://ces.wu.ac.th)
 2. ทำรายการเพ่ิม¼่าน Web ได้
 3. เม่ือเพ่ิมรายวิชา จำนวนหน่วยวิชาจะต้องไม่เกิน 6 หน่วยวิชา 
 4. การขอเพ่ิมรายวิชาจะต้องไม่มีช่ัวโมงเรียน หรือช่ัวโมงสอบซ้อนกัน
การขอถอนรายวิชา หมายถึง การขอถอนรายวิชาเรียนจากเดิมท่ีลงทะเบียนเรียนไว้แล้ว
 • กรณีถอนภายใน 3 สัปดาห์นับต้ังแต่วันเปÔดภาคการศึกษา (ดูปฏิทินการศึกษา)
  1. รายวิชาท่ีขอถอนน้ันจะไม่บันทึกลงในใบแสดง¼ลการศึกษา (Transcripts)
  2. ทำรายการถอน¼่าน Web ได้ 
  3. เม่ือถอนรายวิชา จำนวนหน่วยวิชาต้องไม่ต่ำกว่า 2 หน่วยวิชา
 • กรณีถอนหลังจาก 3 สัปดาห์นับต้ังแต่วันเปÔดภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน 9 สัปดาห์ 
แรกของภาคการศึกษา (ดูปฏิทินการศึกษา)
  1. ไม่สามารถทำรายการถอน¼่าน Web ได้ ให้นักศึกษาย่ืนคำร้องขอถอนรายวิชา 
โดย¼่านความเหçนชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ อาจารย์¼ู้สอน และยื่นคำร้องต่อ 
เจ้าหน้าท่ีศูนย์บริการการศึกษาตามวันท่ีกำหนด
  2. รายวิชาที่ขอถอนนั้นจะบันทึกลงในใบแสดง¼ลการศึกษา (Transcripts) 
โดยบันทึกตัวอักษร W
  3. เม่ือถอนรายวิชา จำนวนหน่วยวิชาต้องคงเหลือไม่ต่ำกว่า 2 หน่วยวิชา

การขอเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา หมายถึง การขอเปลี่ยนกลุ่มวิชาเรียนจากเดิมที่ลงทะเบียนเรียน 
ไว้แล้ว ซึ่งนักศึกษาสามารถขอเปลี่ยนกลุ่มได้ เพื่อให้สามารถจัดการเรียนตามหลักสูตร 
ของตนเองได้อย่างลงตัวไม่มีเวลาเรียนและเวลาสอบซ้อนกับรายวิชาอื่น การขอเปลี่ยน 
กลุ่มวิชาเรียน มีขั้นตอนในการเปลี่ยนกลุ่มเช่นเดียวกับการขอเพิ่มรายวิชา กำหนดเวลา 
ในการขอเปล่ียนกลุ่มวิชาเรียนให้กระทำช่วงเดียวกับการขอเพ่ิมรายวิชา

¹ั¡ศึ¡ษาต้Íงลงทะเบีย¹เÃีย¹ใ¹
“ÃะบบË¹èวยวิชา”

รหัสวิชาต้องข้ึนต้นด้วยตัวอักษร เท่านั้น !!!
เชè¹ ENG - xxx
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การลงทะเบียนเรียนด้วยจำนวนหน่วยวิชา
ที่น้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหอพัก
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556

 นักศึกษาท่ีจำเป็นต้องลงทะเบียนเรียนด้วยจำนวนหน่วยวิชาท่ีน้อยกว่าเกณฑ์ 
(ต่ำกว่า 2 หน่วยวิชา) ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
 1. นักศึกษารับคำร้องขอลงทะเบียนน้อยหรือมากกว่าเกณฑ์ที่เคาน์เตอร์บริการ 
  ศูนย์บริการการศึกษา หรือพิมพ์คำร้อง¼่าน http://ces.wu.ac.th
 2. กรอกคำร้องให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ความเหçนชอบ 
  และเสนอคณบดีสำนักวิชาที่นักศึกษาสังกัดพิจารณาอนุมัติ
 3. ส่งคำร้องท่ีดำเนินการแล้วตามข้อ 2 ท่ีเคาน์เตอร์บริการ ศูนย์บริการการศึกษา 
  เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีปลดลçอคจำนวนหน่วยวิชาให้ หลังจากน้ันให้นักศึกษาไปยืนยัน 
  การลงทะเบียนเรียน¼่านระบบคอมพิวเตอร์บริการการศึกษาอีกคร้ัง

 มหาวิทยาลัยกำหนดวิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหอพัก สำหรับ 
นักศึกษาใหม่ไว้ดังนี้
 1. นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องเปÔดบัญชีเงิน½ากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
สาขาท่าศาลา และต้องสมัครทำบัตร ATM แบบ Visa Electron เพื่อใช้เป็น 
บัตรประจำตัวนักศึกษา
 2. ให้นักศึกษา / ¼ู้ปกครอง½ากหรือโอนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหอพัก 
เข้าบัญชีนักศึกษา (ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลา) มหาวิทยาลัยจะหักเงินจากบัญชี 
เงิน½ากของนักศึกษา (ตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยกำหนด)
 3. ให้นักศึกษาติดต่อรับใบเสรçจรับเงิน ได้ท่ีส่วนการเงินและบัญชี (อาคารบริหาร  
ชั้น 1) ตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 4. หากชำระหลังจากวันท่ีกำหนด ให้ไปชำระเงินเป็นเงินสดท่ีส่วนการเงินและบัญชี 
โดยมี ค่าปรับวันละ 10 บาท
 5. รายละเอียดอ่ืน æ นักศึกษาดูรายละเอียดได้จากประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
เรื่อง กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหอพัก เงินยืม และเงินอื่น æ 
จากระบบคอมพิวเตอร์บริการการศึกษา (http://ces.wu.ac.th)
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การทำบัตรนักศึกษา
สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556
 1. กรอกรายละเอียดต่าง æ ในใบสมัครบัตรกรุงไทย - สถาบัน และคำขอ 
  เปÔดบัญชีให้ถูกต้องและครบถ้วน
 2. แนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือช่ือกำกับ  
  จำนวน 2 ©บับ
 3. ติดรูปถ่ายขนาด 2 น้ิว จำนวน 1 รูป แต่งกายชุดพิธีการ รูปสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก  
  ไม่ใส่แว่นตาดำ เขียนช่ือ - สกุล เลขประจำตัวนักศึกษา สาขาวิชา/สำนักวิชา  
  หลังรูปแล้วติดด้วยกาวเท่าน้ัน
 4. ยื่นใบสมัครและคำขอเปÔดบัญชีต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลา  
  (เจ้าหน้าท่ีธนาคารจะมาบริการ ณ ห้อง 1500 ท่ีน่ัง อาคารไทยบุรี ตามวัน เวลา ท่ีกำหนด 
  พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมรวมคนละ 300 บาท (ค่าทำบัตร 100 บาท + 
  ค่าธรรมเนียมรายปี 200 บาท เตรียมให้พอดีโดยไม่ต้องมีเงินทอน)
 5. หลังจากยื่นใบสมัคร ประมาณ 1 เดือน นักศึกษาจะได้รับสมุดคู่½าก และ 
  บัตรประจำตัวนักศึกษา พร้อมรหัส ATM (เจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงไทย  
  สาขาท่าศาลา จะมาบริการ ณ โถงกลาง อาคารไทยบุรี ตามวัน เวลา ท่ีกำหนด)
สำหรับนักศึกษาท่ีทำบัตรหาย บัตรชำรุด
 1. นักศึกษาขอแบบ¿อร์มใบสมัครบัตรกรุงไทย - สถาบัน ได้ท่ีเคาน์เตอร์  
    ศูนย์บริการการศึกษา หรือท่ีธนาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลา
 2. กรอกรายละเอียดต่างæ ในใบสมัครบัตรกรุงไทย - สถาบัน ให้ถูกต้องและ 
  ครบถ้วน
 3. แนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือช่ือกำกับ  
  จำนวน 1 ©บับ
 4. ติดรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (แต่งกายชุดพิธีการ รูปสี หน้าตรง  
  ไม่สวมËมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ) แล้วติดด้วยกาวเท่าน้ัน
 5. นักศึกษานำใบสมัครไปชำระค่าธรรมเนียม ณ ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลา 
  แล้วนำส่งเคาน์เตอร์ศูนย์บริการการศึกษา
 6. ศูนย์บริการการศึกษาจะรวบรวมใบสมัคร และจัดส่งให้ธนาคารกรุงไทย  
  สำนักงานใหญ่ ทุกวันส้ินเดือน 
 7. นักศึกษาสามารถขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ท่ีเคาน์เตอร์ศูนย์บริการ 
  การศึกษาในปลายเดือนถัดไป โดยศูนย์บริการการศึกษา จะประกาศรายชื่อ 
  นักศึกษาให้มารับบัตรได้ บน http://ces.wu.ac.th
  หมายเหตุ ให้ระบุคร้ังท่ีทำบัตรและหมายเลขบัญชี 10 หลัก ของบัตรใบเดิมด้วย
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การย้ายหลักสูตร

 1. นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรเดิมมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
 2. ต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษาและคุณสมบัติเ©พาะตรงตามท่ีกำหนดไว้ใน 
  หลักสูตรที่ขอย้ายเข้า ดูเกณฑ์การย้ายหลักสูตรและคุณสมบัติเ©พาะได้จาก 
  ระบบคอมพิวเตอร์บริการการศึกษา (http://ces.wu.ac.th) ในหัวข้อ 
  ระเบียบ/ข้อบังคับ
 3. การอนุมัติการย้ายหลักสูตรจะกระทำได้ต่อเม่ือหลักสูตรน้ันมีท่ีว่างเม่ือส้ินภาค 
  การศึกษาท่ีนักศึกษาย่ืนคำร้อง
 4. การย้ายหลักสูตรต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีสำนักวิชาท่ีนักศึกษาขอย้ายเข้า
 5. นักศึกษาต้องยื่นคำร้องต่อศูนย์บริการการศึกษาภายในสัปดาห์ ที่ 9 ของภาค 
  การศึกษา ทั้งนี้ติดตามกำหนดวันยื่นคำร้องได้จาก http://ces.wu.ac.th 
  หรือตามปฏิทินการศึกษา
 6. นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ย้ายหลักสูตร จะต้องศึกษาให้ครบตามโครงสร้างหลักสูตร 
  ภายในระยะเวลาที่เหลืออยู่ของหลักสูตรที่ขอย้ายเข้า และจะยื่นคำร้องขอย้าย 
  หลักสูตรอ่ืนอีกไม่ได้
 7. นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ย้ายหลักสูตร จะต้องย่ืนคำร้องขอโอนหน่วยวิชาภายใน 
  3 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ย้ายหลักสูตร
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การขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยวิชา

1. การขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยวิชา (กรณีเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
 มาแล้ว) นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษามาแล้ว สามารถยื่นคำร้องขอ 
 เทียบโอนหน่วยวิชาได้โดยมีเงื่อนไขดังนี้
 1.1 นักศึกษาต้องย่ืนคำร้องภายใน 1 สัปดาห์แรก หลังเปÔดภาคการศึกษาท่ี 1/2556  
  เท่าน้ัน
 1.2 แนบหลักฐาน/เอกสารสำคัญ ดังนี้
   1.2.1 ใบแสดง¼ลการศึกษา (Transcripts) ของสถาบันการศึกษาเดิม 
       จำนวน 1 ©บับ
   1.2.2 คำอธิบายรายวิชาทุกรายวิชาของสถาบันการศึกษาเดิม ที่จะขอเทียบ 
        วิชาเรียนและโอนหน่วยวิชา ให้รับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือช่ือกำกับทุกหน้า
 หมายเหตุ : รหัสวิชา ช่ือวิชา จำนวนหน่วยวิชา ในใบแสดง¼ลการศึกษา (Transcripts) 
 และคำอธิบายรายวิชา จะต้องถูกต้องตรงกัน
 1.3 ข้อมูล/หลักเกณฑ์สำคัญในการขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยวิชา
  1.3.1 เป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่ำกว่า C
  1.3.2 สามารถเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยวิชาได้ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ 
    จำนวนหน่วยวิชารวมของหลักสูตรที่รับโอน
  1.3.3 มหาวิทยาลัยจะไม่นำรายวิชาท่ีเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยวิชามาคิดคะแนน 
    เ©ลี่ยสะสม ยกเว้นนักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2. การขอโอนหน่วยวิชา (กรณีย้ายหลักสูตร)
 2.1 นักศึกษาทีไ่ด้รับอนุมัติให้ย้ายหลักสูตร ทุกคนต้องยื่นคำร้องขอโอนหน่วยวิชา
 2.2 นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องขอโอนหน่วยวิชาได้ภายใน 3 สัปดาห์แรกของ 
  ภาคการศึกษา ที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายหลักสูตร (ตามปฏิทินการศึกษาในแต่ละ 
  ภาคการศึกษา)
 2.3 การโอนหน่วยวิชา ให้โอนได้เ©พาะรายวิชาที่ปราก®ในหลักสูตรของสำนักวิชาที่ 
  ขอย้ายเข้า ส่วนรายวิชาอ่ืนæ จะไม่นำมาคำนวณระดับคะแนนเ©ล่ียสะสม แต่จะ 
  แสดง¼ลไว้ในใบแสดง¼ลการศึกษา

3. อัตราค่ าธรรม เนียมการขอ เทียบวิ ชา เรี ยนและโอนหน่ วยวิ ชาให้ปฏิบัติ 
 ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
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การลาพักการศึกษา

1. นักศึกษาหรือ¼ู้ปกครอง (กรณีที่นักศึกษาไม่อาจดำเนินการด้วยตนเองได้) ยื่นคำร้องต่อ 
 คณบดีเพ่ือขออนุมัติลาพักการศึกษาได้ในกรณีต่อไปน้ี
 1.1 ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
 1.2 ได้รับทุนแลกเปล่ียนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอ่ืนซ่ึงมหาวิทยาลัยเหçนสมควร 
  สนับสนุน
 1.3 ปèวยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานตามคำส่ังแพทย์เกินกว่า 3 สัปดาห์ โดยมีใบรับรองแพทย์ 
 1.4 มีความจำเป็นส่วนตัว โดยนักศึกษา¼ู้นั้นได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า  
  1 ภาคการศึกษา และมีแต้มระดับคะแนนเ©ล่ียสะสมไม่น้อยกว่า 2.00
2. เม่ือนักศึกษามีเหตุสุดวิสัย จำเป็นต้องลาพักการศึกษาให้ย่ืนคำร้องต่อคณบดีโดยเรçวท่ีสุด 
 และให้คณะกรรมการประจำสำนักวิชาท่ีนักศึกษาสังกัดเป็น¼ู้พิจารณาอนุมัติ
3. การลาพักการศึกษาตามข้อ 1. และ 2. ให้อนุมัติคร้ังละไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา ถ้านักศึกษา 
 ยังมีความจำเป็นต้องขอลาพักการศึกษาต่อไปอีกให้ย่ืนคำร้องใหม่
4. กรณีที่นักศึกษาปèวยมีอาการทางจิต ให้คณะกรรมการประจำสำนักวิชาที่นักศึกษา 
 สังกัดเป็น¼ู้พิจารณาอนุมัติให้ลาพักการศึกษาได้
5. กรณีท่ีนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ให้นับระยะเวลาท่ีลาพักเป็นระยะเวลา 
 การศึกษาด้วย ยกเว้นนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาตามข้อ 1.1
6. นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติใหัลาพักการศึกษา จะต้องชำระค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 
 ทุกภาคการศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย เว้นแต่ภาคการศึกษาท่ีได้ชำระค่าธรรมเนียม 
 การศึกษาแล้ว มิ©ะน้ันจะพ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษา
7. นักศึกษาท่ีไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาน้ัน หากประสงค์จะลาพักการศึกษาจะต้อง 
 ย่ืนคำร้องขอลาพักการศึกษา ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาน้ัน มิ©ะน้ันจะพ้น 
 จากสภาพการเป็นนักศึกษา นักศึกษาไม่ต้องชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม 
 การศึกษา เว้นแต่กรณีเป็นนักศึกษาที่เข้าศึกษาใหม่จะต้องชำระค่าประกันของเสียหาย 
 ท่ัวไปและค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย
8. นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาน้ัน หากประสงค์จะลาพักการศึกษา จะต้องย่ืน 
 คำร้องขอลาพักการศึกษา ภายใน 9 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาน้ัน ยกเว้นกรณีนักศึกษา 
 มีเหตุสุดวิสัย
9. นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาแล้ว เม่ือจะกลับเข้าศึกษาจะต้องย่ืนคำร้องขอกลับ 
 เข้าศึกษาต่อคณบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติและแจ้ง¼ลการอนุมัติให้ศูนย์บริการการศึกษาทราบ 
 ก่อนกำหนดวันลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษาท่ีจะกลับเข้าศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ 
10. เม่ือนักศึกษาได้รับอนุมัติให้กลับเข้าศึกษาแล้ว ให้มีสภาพนักศึกษาเหมือนก่อนได้รับอนุมัติ 
 ให้ลาพักการศึกษา
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การลาปèวยหรือลากิจ

การลาออกจากการเป็นนักศึกษา

การพ้นสภาพนักศึกษาและจำแนกสภาพนักศึกษา

1. การลาปèวยและลากิจระหว่างเรียน ให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์¼ู้สอน
2. การลาปèวยก่อนสอบ หมายถึง นักศึกษาปèวยก่อนที่การเรียนในภาคการศึกษานั้น 
 จะส้ินสุดลงและยังปèวยอยู่จนกระท่ังถึงวันสอบซ่ึงทำให้ไม่สามารถเข้าสอบในบางรายวิชา 
 หรือท้ังหมดได้ ให้นักศึกษาย่ืนใบลาพร้อมด้วยใบรับรองแพทย์โรงพยาบาลของรัฐ/เอกชน 
 (ยกเว้นคลินิก) ขออนุมัติต่อคณบดีโดย¼่านความเหçนชอบของอาจารย์¼ู้สอน
3. การลาปèวยระหว่างสอบ หมายถึง นักศึกษาได้ศึกษามาจนส้ินภาคการศึกษาแล้ว แต่เกิดปèวย 
 จนไม่สามารถเข้าสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได้ ให้นักศึกษายื่นใบลาพร้อมด้วย 
 ใบรับรองแพทย์ขออนุมัติต่อคณบดีภายใน 1 สัปดาห์หลังจากสอบวิชาน้ัน æ
4. การลากิจระหว่างสอบ หรือขาดสอบโดยเหตุสุดวิสัย ให้นักศึกษาย่ืนใบลาต่อคณบดี

  นักศึกษาท่ีประสงค์จะลาออก ต้องย่ืนคำร้องขอลาออกพร้อมมีการอนุญาตให้ลาออก 
และลงนามโดย¼ู้ปกครอง หาก¼ู้ปกครองถึงแก่กรรมหรือเกิดปèวยจนกระทั่งไม่สามารถตัดสินใจได ้ 
ให้¼ู้ปกครองคนปÑจจุบันลงลายมือช่ืออนุญาตให้ลาออกพร้อมแนบหลักฐานการถึงแก่กรรม 
หรือการปèวยน้ัน¼่านอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการ ¼่านคณบดีท่ีนักศึกษาสังกัด และนำเสนอต่อ 
อธิการบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ¼ู้ท่ีได้รับการอนุมัติให้ลาออกได้จะต้องไม่มีหน้ีสินใด æ กับ 
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ นักศึกษาควรยื่นคำร้องขอลาออกก่อนการสอบปลายภาคของ 
ภาคการศึกษาน้ัน æ

การจำแนกสภาพนักศึกษา
 สภาพนักศึกษามี 2 ประเภท คือ
1. สภาพนักศึกษาปกติ ได้แก่
 1.1 นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนเป็นภาคการศึกษาแรก และภาคการศึกษาท่ีสอง หรือ
 1.2 นักศึกษาท่ีมิใช่นักศึกษาสภาพรอพินิจหรือได้รับพิจารณาให้พ้นสภาพนักศึกษา
2. สภาพนักศึกษารอพินิจ ได้แก่
 2.1 นักศึกษาท่ีได้รับการจำแนกสภาพเป็นคร้ังแรก (ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษาท่ี 1) 
  และสอบได้ระดับคะแนนเ©ลี่ยสะสม (GPAX) ต่ำกว่า 1.30
 2.2 นักศึกษาที่ได้รับการจำแนกสภาพเป็นครั้งต่อไป ให้ใช้เกณฑ์ดังนี้
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การพ้นสภาพนักศÖกÉา

1. เม่ือได้รับคะแนนเ©ล่ียสะสม (GPAX) ต่ำกว่า 1.00 ในภาคการศึกษาแรก หรือภาคการศึกษา 
 ที่สองนับแต่เข้าศึกษา

ภาค 1 / ปี 1 ภาค 2 / ปี 1
GPAX = 0.99 GPAX = 0.97

พ้นสภาพ GPAX < 1.00 พ้นสภาพ GPAX < 1.00

2. เมื่อเป็นนักศึกษาสภาพรอพินิจและมีระดับคะแนนเ©ลี่ยสะสมไม่ถึง 1.00
ภาค 1 / ปี 1 ภาค 2 / ปี 1 ภาค 3 / ปี 1
GPAX = 1.00

สภาพในภาค : ปกติ
GPAX = 1.29

สภาพในภาค : ปกต ิ
GPAX = 0.99

สภาพในภาค : รอพินิจครั้งที่ 1
เมื่อสิ้นภาค 3 ปี 1 : นักศึกษาพ้นสภาพ

เนื่องจาก GPAX < 1.00

3. เมื่อเป็นนักศึกษาสภาพรอพินิจและครบสามครั้งต่อเนื่องกัน แล้วยังไม่พ้นสภาพรอพินิจ
ภาค 1 / ปี 1 ภาค 2 / ปี 1 ภาค 3 / ปี 1
GPAX = 1.00

สภาพในภาค : ปกติ
GPAX = 1.29

สภาพในภาค : ปกติ
เม่ือส้ินภาค 2 : รอพินิจคร้ังท่ี 1

GPAX = 1.54
สภาพในภาค : รอพินิจครั้งที่ 1

เมื่อสิ้นภาค 3 ปี 1 : รอพินิจครั้งที่ 2
เนื่องจาก นว.ที่ได้ไม่เกิน 14 นว.

และ GPAX < 1.55
ภาค 1 / ปี 2

สิ้นภาค 1 ปี 2
พ้นสภาพนักศÖกÉา

เนื่องจากรอพินิจครบสามครั้งต่อเนื่องกัน

GPAX = 1.64
สภาพในภาค : รอพินิจครั้งที่ 2

เมื่อสิ้นภาค 1 ปี 2 : รอพินิจครั้งที่ 3 เนื่องจาก 
นว.ท่ีได้ต้ังแต่ 14.25 - 28 นว. และ GPAX < 1.65

   หมายเหตุ : นว. หมายถึง หน่วยวิชา
     GPAX หมายถึง คะแนนเ©ลี่ยสะสม

หน่วยวิชาที่ได้สะสม (CGX) ระดับคะแนนเ©ลี่ยสะสม (GPAX)
ไม่เกิน 14 Ëน่วÂวิชา ต่ำกว่า 1.55

ตั้งแต่ 14.25 - 28 หน่วยวิชา ต่ำกว่า 1.65
ตั้งแต่ 28.25 - 42 หน่วยวิชา ต่ำกว่า 1.75
ตั้งแต่ 42.25 - 56 หน่วยวิชา ต่ำกว่า 1.85
ตั้งแต่ 56.25 หน่วยวิชาขึ้นไป ต่ำกว่า 1.95
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ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอสำเรçจการศึกษา
  เม่ือนักศึกษาลงทะเบียนเรียนภาคเรียนสุดท้าย (ลงทะเบียนเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตร) 
นักศึกษาต้องยื่นคำร้องขอสำเรçจการศึกษา Online ¼่าน website ของศูนย์บริการการศึกษา  
http://ces.wu.ac.th ตามช่วงเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดในแต่ละภาคการศึกษา (ดูตามปฏิทิน 
การศึกษา) โดยมีข้ันตอนดังน้ี
  1) นักศึกษา login เข้าสู่ระบบ ให้เลือกเมนู “ยื่นคำร้องขอสำเรçจ” จะแสดงคำชี้แจง 
ให้นักศึกษาอ่านรายละเอียด และหลังอ่านคำช้ีแจงในหน้า web แล้ว นักศึกษาคลิกปุèมยอมรับเง่ือนไข 
และคลิกปุèม NEXT ไปยังหน้าถัดไป โดยระบบจะให้นักศึกษาคลิกชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต 
จำนวน 1,500 บาท จากเงินประกันของเสียหายของนักศึกษา โดยหลังจากคลิกชำระไปแล้ว  
นักศึกษาจึงจะเข้าไปยังข้ันตอนการย่ืนขอสำเรçจต่อไปได้ หมายเหตุ : (นักศึกษาท่ีมีเงินประกันคงเหลือ 
ไม่ถึง 2,000 บาท จะไม่สามารถหัก¼่านระบบได้ ต้องไปชำระเป็นเงินสดท่ีส่วนการเงินและบัญชี)
  2) นักศึกษาบันทึกข้อมูล¼่านระบบให้ครบถ้วน ดังน้ี
   2.1 บันทึกข้อมูลขอสำเรçจการศึกษา ให้ครบถ้วนทุกช่อง โดยหากนักศึกษากดปุèมยืนยัน 
ข้อมูลไปแล้ว จะไม่สามารถบันทึกข้อมูลซ้ำได้อีก ในภาคการศึกษาน้ัน æ (หากมีข้อ¼ิดพลาดในการ 
บันทึกข้อมูล โปรดติดต่อ½èายทะเบียนฯ โทร. 0 7567 3110-3112
   2.2  ขอหนังสือรับรองและใบแสดง¼ลการเรียน©บับสภาอนุมัติ โดยหลังจากท่ีนักศึกษา 
ยื่นคำร้องขอสำเรçจการศึกษาเสรçจสิ้นแล้ว ระบบจะให้นักศึกษาคลิกเข้าไปขอหนังสือรับรองและ 
ใบแสดง¼ลการเรียน©บับสภาอนุมัติจบ ค่าธรรมเนียม©บับละ 50 บาท โดยระบบจะหักจากเงิน 
ประกันของเสียหายของนักศึกษาโดยอัตโนมัติ แต่หากนักศึกษามีเงินค่าประกันคงเหลือต่ำกว่า 
1,000 บาท นักศึกษาจะต้องติดต่อชำระเงินท่ีส่วนการเงินและบัญชี
   2.3  พิมพ์คำร้องขอหนังสือรับรองและใบแสดง¼ลการเรียน©บับสภาอนุมัติ จากหน้า 
Website
  3) นักศึกษาส่งคำร้องจากข้อ 2.3 และรูปถ่ายชุดครุยวิทยฐานะตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
ท่ีศูนย์บริการการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี
  รูปถ่ายชุดครุย
  - รูปถ่าย ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน สวมครุยแสดงวิทยฐานะ (ไม่ใช้รูปถ่ายโพลาลอยด์)
  - รูปถ่ายลักษณะหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ทรง¼มสุภาพ สำหรับ¼ู้ท่ี¼มยาว 
   ให้รวบ¼มไว้ด้านหลังให้เรียบร้อย ไม่สวมเคร่ืองประดับหรือต่างหู
  จำนวนรูปถ่ายท่ีต้องใช้
  - ใบรับรองการสำเรçจการศึกษา©บับสภาอนุมัติ รูปถ่ายชุดครุย 2 น้ิว ©บับละ 1 รูป
  - ใบแสดง¼ลการศึกษา©บับสภาอนุมัติ รูปถ่ายชุดครุย 1 น้ิว ©บับละ 1 รูป
  หลังรูปถ่ายทุกใบ ให้นักศึกษาเขียน
  - ขอจบภาค X / XXXX
  - ช่ือ - นามสกุล
  - เลขประจำตัวนักศึกษา
  - สำนักวิชา
  - หลักสูตร

**หากนักศึกษาย่ืนคำร้องแล้ว แต่ไม่สำเรçจการศึกษาในภาคการศึกษาน้ัน
นักศึกษาจะต้องย่ืนคำร้องใหม่ ในภาคการศึกษาถัดไป**
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