
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี

พ.ศ. 2551
.............................................

เพ่ือใหการจัดการศึกษาและการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ
พ.ศ. 2547 และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 10/2551 เม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 2551
จึงตราขอบังคับ ไวดังตอไปนี้

ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2551”

ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2551 เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548
ขอ 4 ในขอบังคับนี้

“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมาชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี

“คณบดี” หมายความวา คณบดีทุกคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

“คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง คณะกรรมการบริหารและพัฒนา
หลักสูตร ตามท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้งใหรับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
และพัฒนาหลักสูตร

“นักศึกษาภาคปกต”ิ หมายความวา นักศึกษาท่ีเรียนในเวลาราชการเปนสําคัญ
“นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความวา นักศึกษาท่ีเรียนนอกเวลาราชการเปนสําคัญ



“การศึกษาภาคปกต”ิ หมายความวา การศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอน
ในเวลาราชการเปนสําคัญ

“การศึกษาภาคพิเศษ” หมายความวา การศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอน
นอกเวลาราชการเปนสําคัญ

“หนวยกิต” หมายถึง มาตราท่ีใชแสดงปริมาณการศึกษาท่ีนักศึกษาไดรับแตละ
รายวิชา

ขอ 5 ผูใดเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอยูกอนท่ีขอบังคับนี้ใชบังคับ ใหผูนั้นเปน
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยตามขอบังคับนี้ตอไป

ขอ 6 บรรดากฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติอ่ืนในสวนท่ีกําหนดไวแลว
ในขอบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน

ขอ 7 ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ และใหมีอํานาจออกระเบียบ
ประกาศหรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติการตามขอบังคับนี้

ในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีเสนอให
สภามหาวิทยาลัยวินิจฉัยชี้ขาด

หมวด 1
ระบบการศึกษา

ขอ 8 การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีใชระบบทวิภาค โดยปการศึกษาหนึ่ง
แบงออกเปนภาคการศึกษาปกติ 2 ภาคคือ ภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาท่ี 2 มีระยะเวลา
เรียนแตละภาคไมนอยกวา 15 สัปดาห และมหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูรอนตอจาก
ภาคการศึกษาท่ี 2 โดยใหมีจํานวนชั่วโมงการเรียนในแตละรายวิชาเทากับจํานวนชั่วโมงการเรียน
ท่ีจัดใหสําหรับรายวิชานั้นในภาคการศึกษาปกติก็ได

ขอ 9 การกําหนดหนวยกิตแตละวิชา ใหกําหนดโดยใชเกณฑ ดังนี้
9.1 วิชาภาคทฤษฎีท่ีใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา 15 ชั่วโมง

ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
9.2 วิชาภาคปฏิบัติท่ีใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 30 ชั่วโมงตอภาค

การศึกษาปกติใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวภิาค
9.3 การฝกงานหรือฝกภาคสนามท่ีใชเวลาไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาค

การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค



9.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมายท่ีใชเวลา
ทําโครงงานหรือกิจกรรมไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
ระบบทวิภาค

หมวด 2
หลักสูตรการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา

ขอ 10 หลักสูตรการศึกษาจัดไว 2 ระดับ ดังนี้
10.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา 3 ป ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร

ไมนอยกวา 90 หนวยกิต
10.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีซึ่งจัดไว 3 ประเภท ดังนี้

10.2.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวม
ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 72 หนวยกิต

10.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 120 หนวยกิต

10.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ป ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 150 หนวยกิต

ขอ 11 ระยะเวลาการศึกษาและการลงทะเบียนเรียน ใหเปนไปตามท่ีกําหนด ดังนี้
11.1 ระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ

11.1.1 สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาใหใชเวลาการศึกษา ดังนี้
(1) หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใชเวลาในการศึกษาไมนอยกวา 5

ภาคการศึกษาปกติและไมเกินกวา 6 ปการศึกษา
(2) หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใชเวลาในการศึกษา

ไมนอยกวา 4 ภาคการศึกษาปกติและไมเกินกวา 4 ปการศึกษา
(3) หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป ใชเวลาในการศึกษาไมนอยกวา

6 ภาคการศึกษาปกติและไมเกินกวา 8 ปการศึกษา
(4) หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ป ใชเวลาในการศึกษาไมนอยกวา

8 ภาคการศึกษาปกติและไมเกินกวา 10 ปการศึกษา
11.1.2 การลงทะเบียนเรียนบางเวลาใหใชเวลาการศึกษา ดังนี้

(1) หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใชเวลาในการศึกษาไมนอยกวา
10 ภาคการศึกษาปกติและไมเกินกวา 9 ปการศึกษา



(2) หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใชเวลาในการศึกษา
ไมนอยกวา 8 ภาคการศึกษาปกติและไมเกินกวา 6 ปการศึกษา

(3) หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป ใชเวลาในการศึกษาไมนอยกวา
14 ภาคการศึกษาปกติและไมเกินกวา 12 ปการศึกษา

(4) หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ป ใชเวลาในการศึกษาไมนอยกวา
17 ภาคการศึกษาปกติและไมเกินกวา 15 ปการศึกษา

11.2 ระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาภาคพิเศษ
การลงทะเบียนเรียนใหใชเวลาการศึกษาดังนี้
11.2.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใชเวลาในการศึกษาไมนอยกวา 8

ภาคการศึกษา และไมเกินกวา 6 ปการศึกษา
11.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใชเวลาในการศึกษาไมนอยกวา

6 ภาคการศึกษาปกติและไมเกินกวา 4 ปการศึกษา
11.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป ใชเวลาในการศึกษาไมนอยกวา 11

ภาคการศึกษาปกติและไมเกินกวา 8 ปการศึกษา
11.2.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ป ใชเวลาในการศึกษาไมนอยกวา 14

ภาคการศึกษาปกติและไมเกินกวา 10 ปการศึกษา
ขอ 12 มหาวิทยาลัยอาจจัดหลักสูตรเพ่ือขออนุมัติ 2 ปริญญาก็ได

หมวด 3
การข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา การโอนยายคณะ การเปลี่ยนหลักสูตร

การพนและการขอคืนสภาพนักศึกษา

ขอ 13 ผูมีสิทธิสมัครเขาเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
13.1 สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา สําหรับ

หลักสูตร ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี หรือสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาข้ันอนุปริญญาหรือเทียบเทา
สําหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง)

13.2 เปนผูมีความประพฤติดี
13.3 ไมเปนโรคท่ีเปนอุปสรรคตอการศึกษา
13.4 มีคุณสมบัติอ่ืนครบถวนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด



ขอ 14 การรับนักศึกษา
14.1 การรับเขาเปนนักศึกษา ใหใชวิธีการคัดเลือกดวยวิธีสอบหรือการคัดเลือก

ดวยวิธีพิจารณาความเหมาะสม วิธีการคัดเลือกและเกณฑการตัดสินใหเปนไปตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการระดับคณะและดุลยพินิจของมหาวิทยาลัย

14.2 มหาวิทยาลัยอาจรับนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเขาเรียนบางรายวิชา
และนําหนวยกิตไปคิดรวมกับหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาท่ีผูนั้นสังกัดได โดยลงทะเบียนเรียนและ
ชําระเงินตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ท่ีวาดวยการรับและจายเงินคาบํารุงการศึกษาเพ่ือการจัด
การศึกษา

ขอ 15 การข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา
15.1 ผูท่ีไดรับคัดเลือกใหเขาเปนนักศึกษา ตองมารายงานตัวเพ่ือข้ึนทะเบียน

เปนนักศึกษา โดยสงหลักฐานและชําระเงินตามระเบียบของมหาวิทยาลัยท่ีวาดวยการรับจายเงิน
คาบํารุงการศึกษาเพ่ือการจัดการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด

15.2 ผูท่ีไดรับการคัดเลือกใหเขาเปนนักศึกษาแตไมมารายงานตัวเพ่ือข้ึนทะเบียน
เปนนักศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ใหถือวาผูนั้นหมดสิทธิ์ท่ีจะข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาเวนแต
จะไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย

15.3 ผูท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนนักศึกษาจะมีสภาพเปนนักศึกษาก็ตอเม่ือ
ไดข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาแลว

15.4 ผูท่ีไดรับการคัดเลือกใหเขาเปนนักศึกษาในหลักสูตรใดและประเภท
การศึกษาใดตองข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาในหลักสูตรนั้นและประเภทการศึกษานั้น

ขอ 16 ประเภทการศึกษา แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก
16.1 การศึกษาภาคปกติ
16.2 การศึกษาภาคพิเศษ

ขอ 17 ประเภทนักศึกษา แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก
17.1 นักศึกษาภาคปกติ
17.2 นักศึกษาภาคพิเศษ

ขอ 18 การเปลี่ยนประเภทนักศึกษา
ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเปนมหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหนักศึกษา เปลี่ยน

ประเภทนักศึกษาได ท้ังนี้ นักศึกษาตองปฏิบัติตามขอบังคับและระเบียบตาง ๆ สําหรับนักศึกษา
ประเภทนั้น



ขอ 19 การเปลี่ยนหลักสูตร
19.1 นักศึกษาอาจเปลี่ยนหลักสูตรภายในคณะเดียวกันโดยไดรับความเห็นชอบ

จากคณบดี สวนการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรขามคณะใหไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการระดับ
คณะท่ีเก่ียวของและใหไดรับเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย

19.2 นักศึกษาท่ีเปลี่ยนหลักสูตรจะตองมีเวลาเรียนในหลักสูตรเดิมมาแลว
ไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา

ขอ 20 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน
20.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีมี

วิทยฐานะเทียบเทามหาวิทยาลัยและกําลังศึกษาในหลักสูตรท่ีมีระดับ และมาตรฐานเทียบเคียงไดกับ
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมาเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไดโดยไดรับอนุมัติจากคณบดีและ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการระดับคณะท่ีขอเขาศึกษานั้น

20.2 คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีจะไดรับการพิจารณารับโอน
20.2.1 มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 13
20.2.2 ไมเปนผูท่ีพนสภาพนักศึกษาจากสถาบันเดิม
20.2.3 ไดศึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษาเดิมมาแลวไมนอยกวา 1 ภาค

การศึกษาปกติ ท้ังนี้ไมนับภาคการศึกษาท่ีลาพักหรือถูกสั่งใหถูกพักการเรียน
20.3 การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชาใหเปนไปตาม

ระเบียบของมหาวิทยาลัยท่ีวาดวยการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา
(ภาคผนวก ข)

ขอ 21 นักศึกษาพนจากสภาพนักศึกษา เม่ือ
21.1 ตาย
21.2 ไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยใหลาออก
21.3 สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและไดรับปริญญาตามขอ 33
21.4 ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัย

การคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัย ใหกระทําไดในกรณีดังตอไปนี้
21.4.1 ไมลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกท่ีข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา
21.4.2 เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษาแลวไมชําระคาบํารุงและคาธรรมเนียม

การศึกษาตางๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดโดยไมมีหลักฐานการขาดแคลนทุนทรัพยอยางแทจริง เวนแต
ไดรับการผอนผันจากมหาวิทยาลัย

21.4.3 ขาดคุณสมบัติตามขอ 13 อยางใดอยางหนึ่ง



21.4.4 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.60 เม่ือลงทะเบียนเรียน
และมีผลการเรียนแลว 2 ภาคการศึกษาปกติ หรือไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.80
เม่ือลงทะเบียนเรียน และมีผลการเรียนแลว 4 ภาคการศึกษาปกตินับแตวันเขาเรียนและในทุก ๆ
สองภาคการศึกษาปกติถัดไป สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษใหนับการศึกษาภาคฤดูรอนเปนภาค
การศึกษารวมเขาดวย

21.4.5 เม่ือไดลงทะเบียนเรียนครบกําหนดระยะเวลาการศึกษาตามขอ 11
21.4.6 นักศึกษาไมผานการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพและการฝก

ประสบการณวิชาชีพเปนครั้งท่ี 2
ขอ 22 นักศึกษาท่ีพนสภาพการเปนนักศึกษาโดยไมไดกระทําผิดทางวินัยหรือไมได

พนสภาพนักศึกษาเพราะมีผลการเรียนต่ํากวาเกณฑท่ีกําหนดในขอ 21.4.4 อาจขอคืนสภาพนักศึกษา
ไดโดยไดรับอนุมัติจากอธิการบดี โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการระดับคณะ

หมวด 4
การลงทะเบียนเรียน

ขอ 23 การลงทะเบียนเรียน
23.1 นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาดวยตนเองหรือมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืน

ดําเนินการแทนโดยความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษาก็ได
วิธีการลงทะเบียนเรียน วัน เวลา และสถานท่ี  ใหเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัย

ประกาศกําหนด
นักศึกษาท่ีลงทะเบียนลาชาตองจายคาปรับตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัย

ประกาศกําหนด
23.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณก็ตอเม่ือนักศึกษาไดชําระเงิน

ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยท่ีวาดวยการรับจายเงินคาบํารุงการศึกษาพรอมท้ังยื่นหลักฐาน
การลงทะเบียนตอมหาวิทยาลัย

23.3 ผูท่ีข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาในภาคการศึกษาใดตองลงทะเบียนเรียน
รายวิชาในภาคการศึกษานั้นเปนจํานวนตามเกณฑมาตรฐานท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด

23.4 นักศึกษาท่ีไมลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยสมบูรณในภาคการศึกษาใด
ภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยประกาศกําหนดจะไมมีสิทธิ์เรียนในภาคการศึกษานั้น เวนแตจะไดรับ
การอนุมัติเปนกรณีพิเศษจากคณบดี แตท้ังนี้จะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยสมบูรณภายใน 3
สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือ ภายในสัปดาหแรกของภาคฤดูรอน



23.5 นักศึกษาจะเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดในแตละภาคการศึกษาจะตอง
ไดรับอนุมัติจากอาจารยท่ีปรึกษากอน ถารายวิชาท่ีนักศึกษาตองการลงทะเบียนเรียนมีขอกําหนดวา
ตองเรียนรายวิชาอ่ืนกอน นักศึกษาตองเรียนและสอบไดรายวิชาท่ีกําหนดนั้นกอนจึงจะมีสิทธิ์
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีประสงค นั้นได เวนแตไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

23.6 นักศึกษาภาคปกติมีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติ
ภาคการศึกษาละไมเกิน 22 หนวยกิตและนักศึกษาภาคพิเศษมีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาในภาคการศึกษา
ภาคการศึกษาละไมเกิน 12 หนวยกิต

ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจําเปน นักศึกษาอาจยื่นคํารองขออนุมัติตอคณบดี
เพ่ือลงทะเบียนเรียนรายวิชาแตกตางจากท่ีกําหนดไวในวรรคกอนได แตเม่ือรวมกันแลวตองไมเกิน
ภาคการศึกษาละ 25 หนวยกิตสําหรับนักศึกษาภาคปกติ และไมเกินภาคการศึกษาละ 16 หนวยกิต
สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ

23.7 ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจําเปนคณบดีอาจอนุมัติใหนักศึกษาภาคพิเศษ
ลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาท่ีจัดสําหรับนักศึกษาภาคปกติหรือใหนักศึกษาภาคปกติลงทะเบียน
บางรายวิชาท่ีจัดสําหรับนักศึกษาภาคพิเศษได แตท้ังนี้นักศึกษาจะตองชําระคาลงทะเบียนเรียน
รายวิชานั้นเชนเดียวกับนักศึกษาภาคพิเศษ

ขอ 24 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต (Audit)
24.1 การลงทะเบียนรายวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต หมายถึง การลงทะเบียน

เรียนรายวิชาโดยไมนับหนวยกิตรวมเขากับจํานวนหนวยกิตในภาคการศึกษาและจํานวนหนวยกิต
ตามหลักสูตร

24.2 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิตได
ก็ตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูสอนวิชานั้น แตท้ังนี้ นักศึกษาตองชําระคาหนวยกิต
รายวิชาท่ีเรียนนั้นและนักศึกษาตองระบุในบัตรลงทะเบียนดวยวาเปนการลงทะเบียนเรียนรายวิชา
เปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต

24.3 มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหบุคคลภายนอกท่ีไมใชนักศึกษาเขาเรียน
บางรายวิชาเปนพิเศษได แตผูนั้นจะตองมีคุณสมบัติและพ้ืนความรูการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัย
เห็นสมควร และจะตองปฏิบัติตามขอบังคับและระเบียบตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย กับตองเสีย
คาธรรมเนียมการศึกษาเชนเดียวกับนักศึกษาภาคพิเศษ

ขอ 25 การขอถอน ขอเพ่ิม หรือขอยกเลิกรายวิชาท่ีจะเรียน
25.1 การขอถอน ขอเพ่ิม และการขอยกเลิกรายวิชาท่ีเรียน ตองไดรับอนุมัติ

จากคณบดีโดยความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษาและอาจารยผูสอนกอน



25.2 การขอถอนหรือขอเพ่ิมรายวิชาท่ีจะเรียนตองกระทําภายใน 3 สัปดาหแรก
ของภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาหแรกของภาคฤดูรอน หากมีความจําเปนอาจขอถอน หรือ
ขอเพ่ิมรายวิชาไดภายใน 6 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ ท้ังนี้ตองเปนไปตามขอ 23.5 และ
ขอ 23.6

25.3 การขอยกเลิกรายวิชาใด ตองดําเนินการใหแลวเสร็จกอนการสอบประจํา
ภาคการศึกษานั้น ๆ ไมนอยกวา 1 สัปดาห

ขอ 26 การขอคืนคาลงทะเบียนรายวิชา ใหเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยท่ีวาดวย
การรับและจายเงินบํารุงการศึกษา

ขอ 27 การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษา
27.1 นักศึกษาท่ีลาพักการเรียนหรือถูกสั่งใหพักการเรียนตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัยท่ีวาดวยวินัยนักศึกษาจะตองชําระเงินคาธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามท่ี
มหาวิทยาลัยประกาศกําหนด มิฉะนั้นจะพนสภาพนักศึกษา

27.2 การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษาใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน
3 สัปดาหแรก นับจากวันเปดการศึกษาภาคปกติหรือภายในสัปดาหแรกนับจากวันเปดการศึกษา
ภาคฤดูรอน มิฉะนั้นจะตองเสียคาปรับตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด

ขอ 28 การลาพักการเรียน
28.1 นักศึกษาอาจยื่นคําขอลาพักการเรียนไดในกรณีดังตอไปนี้

28.1.1 ถูกเกณฑหรือถูกเรียกระดมพลเขารับราชการทหารกองประจําการ
28.1.2 ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว างประเทศหรือทุนอ่ืนใด

ท่ีมหาวิทยาลัย เห็นสมควรสนับสนุน
28.1.3 เจ็บปวยจนตองพักรักษาตัวเปนเวลานานเกินกวารอยละ 20

ของเวลาเรียนท้ังหมดในภาคการศึกษานั้น โดยมีใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลของทางราชการ
หรือสถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล

28.1.4 เม่ือนักศึกษามีความจําเปนสวนตัวอาจยื่นคํารองขอลาพักการเรียนได
ถาไดลงทะเบียนเรียนมาแลวอยางนอย 1 ภาคการศึกษา

28.2 นักศึกษาท่ีตองการลาพักการเรียนใหยื่นคํารองภายในสัปดาหท่ี 3 ของ
ภาคการศึกษาท่ีลาพักการเรียน

การอนุมัติใหนักศึกษาลาพักการเรียนใหเปนอํานาจของคณบดี
นักศึกษามีสิทธิ์ขอลาพักการเรียนโดยขออนุมัติตอคณบดีไดไมเกิน 1

ภาคศึกษา ถานักศึกษามีความจําเปนท่ีจะตองลาพักการเรียนมากกวา 1 ภาคการศึกษา หรือเม่ือครบ



กําหนดพักการเรียนแลวยังมีความจําเปนท่ีจะตองพักการเรียนตอไปอีกใหยื่นคํารองขอลาพักการเรียนใหม
และตองไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย

28.3 ในกรณีท่ีนักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียนใหนับระยะเวลาท่ีลาพัก
การเรียนรวมเขาในระยะเวลาการศึกษาดวย

28.4 นักศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียน เม่ือจะกลับเขาเรียนจะตองยื่น
คํารองขอกลับเขาเรียนกอนวันเปดภาคเรียนไมนอยกวา 2 สัปดาห และเม่ือไดรับความเห็นชอบจาก
คณบดีแลวจึงจะกลับเขาเรียนได

ขอ 29 นักศึกษาท่ีประสงคขอลาออกจากความเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ใหยื่น
หนังสือขอลาออก และตองไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยกอนการลาออกจะสมบูรณ

หมวด 5
การวัด และประเมินผลการศึกษา

ขอ 30 นักศึกษาตองมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่งๆ ไมนอยกวารอยละ 60 ของเวลาเรียน
ท้ังหมดของรายวิชานั้นจึงจะมีสิทธิ์เขาสอบ แตท้ังนี้นักศึกษาท่ีมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่งๆ ตั้งแต
รอยละ 60 ข้ึนไป แตไมถึงรอยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมดของวิชานั้นจะมีสิทธิเขาสอบไดตอเม่ือ
ไดรับอนุมัติจากกรรมการระดับคณะกอน

ขอ 31 ใหมีการวัดผลการเรียนเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษาและหรือมีการวัดผลระหวาง
ภาคการศึกษา โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑของการวัดผลและประเมินผลของแตละหลักสูตร

ขอ 32 การประเมินผลการศึกษา ใหผูสอนเปนผูประเมินและโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการระดับคณะ

32.1 เกณฑการประเมินผลการศึกษา แบงเปน 8 ระดับ และมีคาระดับ ดังนี้
ระดับข้ันผลการเรียน ความหมาย คาระดับ

A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0
B+ ดีมาก (Very Good) 3.5
B ดี (Good) 3.0
C+ ดีพอใช (Fairly Good) 2.5
C พอใช (Fair) 2.0
D+ ออน (Poor) 1.5
D ออนมาก (Very Poor) 1.0
F ตก (Failed) 0.0



32.2 ในกรณีทีไมสามารถประเมินผลเปนคาระดับไดใหประเมิน โดยใชสัญลักษณ
ดังนี้ สัญลักษณ ความหมาย

P ผลการประเมินผานเกณฑ (Pass)
NP ผลการประเมินไมผานเกณฑ (No Pass)
I ผลการประเมินยังไมสมบูรณ (Incomplete)
W การยกเลิกการเรียนโดยไดรับอนุมัติ (Withdrawn)
Au การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต (Audit)

32.3 การให F กระทําในกรณีตอไปนี้
32.3.1 นักศึกษาสอบตก
32.3.2 นักศึกษาขาดสอบปลายภาคโดยไมไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ

ระดับคณะ
32.3.3 นักศึกษามีเวลาเรียนไมเปนไปตามเกณฑในขอ 30
32.3.4 นักศึกษาทุจริตในการสอบ

32.4 การให P กระทําไดในการใหคะแนนรายวิชาเรียนท่ีไมนับหนวยกิตหรือ
ในรายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเกินจากจํานวนหนวยกิตท่ีกําหนดไวและผลการเรียนในรายวิชานั้น
ผานเกณฑการประเมิน

32.5 การให I ในรายวิชาใดกระทําไดในกรณีตอไปนี้
32.5.1 นักศึกษามีเวลาเรียนครบตามเกณฑในขอ 30 แตไมไดสอบ

เพราะปวยหรือเหตุสุดวิสัยและไดรับอนุมัติจากคณบดี
32.5.2 ผูสอนและคณบดีเห็นสมควรใหรอผลการศึกษา เนื่องจาก

นักศึกษายังปฏิบัติงานซึง่เปนสวนประกอบการศึกษารายวิชานั้นไมสมบูรณ
นักศึกษาท่ีได I จะตองดําเนินการขอรับการประเมินผล

เพ่ือเปลี่ยน I ใหเสร็จภายในภาคการศึกษาถัดไป หากพนกําหนดดังกลาวใหผูสอนประเมินผลจาก
คะแนนท่ีมีอยูและดําเนินการสงผลการเรียนภายในสองสัปดาหนับแตสิ้นสุดภาคการศึกษานั้น
ในกรณีท่ีผูสอนไมดําเนินการภายในเวลาท่ีกําหนดและเปนเหตุอันเนื่องมาจากความบกพรองของ
นักศึกษา ใหมหาวิทยาลัยเปลี่ยน I เปน F หรือไมผานเกณฑตาม ท่ีหลักสูตรกําหนด ในกรณีท่ี
ไมใชความบกพรองของนักศึกษาอธิการบดีอาจอนุมัติใหขยายเวลาตอไปได

32.6 การให W ในรายวิชาใดจะกระทําไดในกรณีตอไปนี้
32.6.1 นักศึกษาไดรับอนุมัติใหยกเลิกการเรียนวิชานั้น ตามขอ 25.3
32.6.2 นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียนตามขอ 28
32.6.3 นักศึกษาถูกสั่งพักการเรียนในภาคการศึกษานั้น



32.6.4 นักศึกษาท่ีไดระดับผลการเรียน I เพราะเหตุตามขอ 32.5.1 และ
ไดรับอนุมัติจากคณบดีใหทําการสอบ เพ่ือประเมินผลการเรียน และครบกําหนดเวลาท่ีกําหนดใหสอบแลว
แตเหตุตาม ขอ 32.5.1 นั้น ยังไมสิ้นสุด

32.7 การให Au ในรายวิชาใดจะกระทําไดในกรณีท่ีนักศึกษาไดรับอนุมัติให
ลงทะเบียนเรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิตตามขอ 24

32.8 ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้ําเพ่ือแกผลการเรียนท่ีตกหรือเรียนแทน
เพ่ือเพ่ิมผลการเรียนในรายวิชาใด  ใหนําจํานวนหนวยกิตและคาระดับท่ีไดรับของทุกรายวิชาท่ีมี
ระบบการใหคะแนนเปนคาระดับมารวมคํานวณหาคาระดับเฉลี่ยดวย

32.9 การนับจํานวนหนวยกิตสะสมของนักศึกษาตามหลักสูตรใหนับเฉพาะ
หนวยกิต ของรายวิชาท่ีสอบไดเทานั้น

32.10 คาระดับเฉลี่ยเฉพาะรายภาคการศึกษาใหคํานวณจากผลการเรียนของ
นักศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของจํานวนหนวยกิตกับคาระดับของแตละ
รายวิชาเปนตัวตั้งและหารดวยจํานวนหนวยกิตรวมของภาคการศึกษานั้น การคํานวณดังกลาวใหตั้งหาร
ถึงทศนิยม 3 ตําแหนงและใหปดเศษเฉพาะทศนิยมท่ีมีคาตั้งแต 5 ข้ึนไปเฉพาะตําแหนงท่ี 3 เพ่ือให
เหลือทศนิยม 2 ตําแหนง

32.11 คาระดับเฉลี่ยสะสมใหคํานวณจากผลการเรียนของนักศึกษาตั้งแตเริ่ม
เขาเรียนจนถึงภาคการศึกษาสุดทาย โดยเอาผลรวมของผลคูณของจํานวนหนวยกิตกับคาระดับ
ของแตละรายวิชาท่ีเรียนท้ังหมดตามขอ 32.8 เปนตัวตั้ง หารดวยจํานวนหนวยกิตรวมท้ังหมด การคํานวณ
ดังกลาวใหตั้งหารถึงทศนิยม 3 ตําแหนง และใหปดเศษเฉพาะทศนิยมท่ีมีคาตั้งแต 5 ข้ึนไปเฉพาะ
ตําแหนงท่ี 3 เพ่ือใหเหลือทศนิยม 2 ตําแหนง

32.12 ในภาคการศึกษาใดท่ีนักศึกษาได I ใหคํานวณคาระดับเฉลี่ยรายภาค
การศึกษานั้นโดยนับเฉพาะรายวิชาท่ีไมได I เทานั้น

ขอ 33 การเรียนซ้ําหรือเรียนแทน
รายวิชาใดท่ีนักศึกษาได F หรือไมผานเกณฑตามท่ีหลักสูตรกําหนด ถาเปนวิชา

บังคับนักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนซ้ําหรือถาเปนวิชาเลือกนักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนซ้ําหรือ
เลือกเรียนรายวิชาอ่ืนในกลุมเดียวกันแทนก็ได

หมวด 6
การสําเร็จการศึกษา

ขอ 34 นักศึกษาท่ีถือวาสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ตองมีคุณสมบัติครบถวนดังนี้
34.1 มีความประพฤติดี มีคุณธรรม



34.2 สอบไดรายวิชาครบตามหลักสูตร รวมท้ังรายวิชาท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด
34.3 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00
34.4 มีเวลาเรียนเปนไปตามขอ 9

ขอ 35 กรณีนักศึกษาเรียนไดจํานวนหนวยกิตครบตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตรแลว และ
ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 1.80 ข้ึนไปแตไมถึง 2.00 ใหนักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม
เพ่ือทําคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใหถึง 2.00 แตท้ังนี้ตองอยูภายในระยะเวลาท่ีกําหนดตามขอ 11

ขอ 36 นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและจะไดรับเกียรตินิยม ตองมีคุณสมบัติ
ดังนี้

36.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก
ระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือประกาศนียบัตรอ่ืนใดท่ีเทียบเทาไมนอยกวา
3.60 และเรียนครบหลักสูตรไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา
3.60 จะไดรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากสถาบันเดิมและของ
มหาวิทยาลัยแตละแหงไมนอยกวา 3.25 แตไมถึง 3.60 จะไดรับเกียรตินิยมอันดับสอง

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป สอบไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา
3.60 จะไดรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.25 แตไมถึง
3.60 จะไดรับเกียรตินิยมอันดับสอง

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ป สอบไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา
3.60 จะไดรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.25 แตไมถึง
3.60 จะไดรับเกียรตินิยมอันดับสอง

36.2 สอบไดในรายวิชาใด ๆ ไมต่ํากวา C ตามระบบคาระดับคะแนน หรือไมได
NP ตามระบบไมมีคาระดับคะแนน

36.3 มีระยะเวลาการศึกษา ดังนี้
36.3.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) สําหรับนักศึกษาภาคปกติ

ใชเวลาในการศึกษา 4 ภาคการศึกษาปกติ และสําหรับนักศึกษาภาคพิเศษใชเวลาในการศึกษา 6 หรือ
7 ภาคการศึกษา ท้ังนี้ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด

36.3.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป สําหรับนักศึกษาภาคปกติใชเวลา
ในการศึกษา 6 ถึง 8 ภาคการศึกษาปกติ และสําหรับนักศึกษาภาคพิเศษใชเวลาในการศึกษา 11 หรือ
12 ภาคการศึกษา ท้ังนี้ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด

36.3.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ป สําหรับนักศึกษาภาคปกติใชเวลา
ในการศึกษา 9 หรือ 10 ภาคการศึกษาปกติ และสําหรับนักศึกษาภาคพิเศษใชเวลาในการศึกษา 14
หรือ 15 ภาคการศึกษา ท้ังนี้ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด



ขอ 37 นักศึกษาท่ีเทียบโอนหนวยกิตและยกเวนรายวิชาไมมีสิทธิ์ไดรับเกียรตินิยม
ขอ 38 ในภาคการศึกษาใดท่ีนักศึกษาคาดวาจะสําเร็จการศึกษาใหยื่นคํารองขอรับอนุปริญญา

หรือปริญญาตอสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ขอ 39 มหาวิทยาลัยจะพิจารณานักศึกษาท่ียื่นความจํานงขอรับอนุปริญญาหรือปริญญา

ตอสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนท่ีมีคุณสมบัติตาม ขอ 34 เพ่ือเสนอชื่อขออนุมัติอนุปริญญา
หรือปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย

ประกาศ  ณ  วันท่ี 22 ธันวาคม  2551

(นายมีชัย  ฤชุพันธุ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ

ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี


