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ค ำน ำ 

 ส ำนักวชิำแพทยศำสตร ์ขอต้อนรบัและแสดงควำมยนิดกีบันักศกึษำ
แพทย์ทุกคนที่ เข้ำมำศึกษำที่มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์  ส ำนักวิชำ
แพทยศำสตร ์ไดจ้ดัท ำค่มมออนกัศกึษำแพทยเ์ลมมนีขขึขน เพอ่อใหน้ักศกึษำไดร้่จ้กั
มหำวทิยำลยัวลยัลกัษณ์ เกดิควำมร่ส้กึภำคภ่มใิจในสถำนศกึษำทีต่นศกึษำ
อย่ม  ทรำบถึงประวัติควำมเป็นมำของส ำนักวิชำแพทยศำสตร์ ปรัชญำ 
วัตถุประสงค์ของหลักส่ตร  ข้อบังคับมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์วมำด้วย
กำรศึกษำขั ขนปริญญำตรี ข้อบังคับของมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์วมำด้วย
กำรศกึษำเพออ่ปรญิญำแพทยศำสตรบณัฑติ ขอ้บงัคบัมหำวทิยำลยัวลยัลกัษณ์
วมำด้วยเครอ่องแตมงกำยนักศกึษำ และข้อบงัคบัมหำวทิยำลยัวลยัลกัษณ์วมำ
ด้วยหอพักนักศึกษำและคมำธรรมเนียมหอพักนักศึกษำ เพลงประจ ำ
มหำวทิยำลยัวลยัลกัษณ์  

 ส ำนักวชิำแพทยศำสตร์หวงัเป็นอยมำงยิง่วมำนักศกึษำจะไดป้ระโยชน์
จำกขอ้มล่เหลมำนีข  
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1.  ปณิธำน สญัลกัษณ์ สี ต้นไม้ประจ ำมหำวิทยำลยัวลยัลกัษณ์ 

ปณิธำน 

มหำวทิยำลยัวลยัลกัษณ์มจีุดมุมงหมำยหลกัในกำรบุกเบกิ แสวงหำ บ ำรุงรกัษำ
และถมำยทอดควำมร่เ้พออ่สรำ้งสรรค ์จรรโลงควำมกำ้วหน้ำและควำมเป็นเลศิทำงวชิำกำรอนั
จะเป็นประโยชน์ตมอกำรพฒันำบุคคลใหเ้ป็นผ่ม้คีวำมเรอองปญัญำและคุณธรรม เออขออ ำนวย
ตมอควำมเจรญิของสงัคมและของมนุษยชำตมิุมงสรำ้งบณัฑติใหเ้ป็นทั ขง “คนดแีละคนเกมง”  

สญัลกัษณ์ 

 
ตรำประจ ำมหำวทิยำลยัวลยัลกัษณ์ เป็นตรำสญัลกัษณ์ทีอ่ญัเชญิตรำพระนำมยมอ 

“จภ” ภำยใต้จุลมงกุฎ ซึ่งเป็นตรำพระนำมในสมเดจ็พระเจำ้ล่กเธอ เจำ้ฟ้ำจุฬำภรณวลยั
ลกัษณ์  อคัรรำชกุมำรปีระดษิฐำนทีก่ึง่กลำงอกัษร “จ” เป็นสแีสดและอกัษร “ภ” เป็นสขีำว 
มพีอขนสมีมวงรองรบั และมแีพรแถบพอขนสขีำวขอบสทีองรองรบัอย่มเบอของลมำง พรอ้มอกัษรสมีมวง
ค ำวมำ “มหำวทิยำลยัวลยัลกัษณ์” ประดบัอย่มภำยในแพรแถบ 

สี 

    
 
สปีระจ ำมหำวทิยำลยัวลยัลกัษณ์ คออ แสดมมวง สแีสดเป็นสปีระจ ำวนัพหหสับด ี

ซึ่งเป็นวนัประส่ติของสมเด็จพระเจ้ำล่กเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลยัลกัษณ์ อคัรรำชกุมำร ี     
สมีมวงเป็นสปีระจ ำจงัหวดันครศรธีรรมรำช ซึง่เป็นสปีระจ ำพระรตันธชัมุนี เจำ้อำวำสวดัทมำ

สีม่วง 
รหสัสี #8C1887 

สีแสด 
รหสัสี #FF8C00 
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โพธิ ์และผ่อ้ ำนวยกำรจดักำรศกึษำมณฑลนครศรธีรรมรำชและมณฑลปตัตำนี (ในสมยั
รชักำลที ่5) ทีช่ำวนครศรธีรรมรำชนบัถออยกยมองวมำเป็นผ่จ้ดักำรศกึษำสมยัใหมมของเมอองนีข 

ต้นไม้ 

ต้นไม้ประจ ำมหำวทิยำลยัวลยัลกัษณ์ คออ ต้นประด่ม สมวนมำกพบในปมำเบญจ
พรรณทำงภำคใต้ เป็นไม้ที่นิยมปล่กให้รมมเงำในเมอองนครศรธีรรมรำช เคยปล่กบรเิวณ
ศำลำหน้ำจวนเจำ้เมออง ซึง่ร่จ้กักนัในนำม “ศำลำประด่มหก” 
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2.  ประวติัควำมเป็นมำ 

2.1 มหำวิทยำลยัวลยัลกัษณ์ 

พ.ศ. 2510 
 ชำวนครศรธีรรมรำชเริม่รณรงคเ์รยีกรอ้งใหม้กีำรตั ขงมหำวทิยำลยั 

พ.ศ. 2522 
 ส.ส.นครศรธีรรมรำชเริม่เสนอรมำงพระรำชบญัญตัจิดัตั ขงมหำวทิยำลยัที่จงัหวดั

นครศรธีรรมรำช 
พ.ศ. 2527 

 ประชำชนรวมตัวจัดตั ขงคณะกรรมกำรรณรงค์ให้มีมหำวิทยำลัยที่จังหวัด
นครศรธีรรมรำช 

 คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบในหลกักำรใหม้กีำรจดัตั ขงมหำวทิยำลยัใหมมทีจ่งัหวดั
นครศรธีรรมรำช 

13 กนัยำยน พ.ศ. 2531 
 คณะรฐัมนตรมีมีตใิหจ้ดัตั ขงวทิยำลยันครศรธีรรมรำช สงักดัมหำวทิยำลยัสงขลำ-

นครนิทรเ์พออ่ยกฐำนะเป็นมหำวทิยำลยัเอกเทศตมอไป 
4 เมษำยน พ.ศ. 2533 

 คณะรัฐมนตรียกเลิกมติเดิมและอนุมัติให้จัดตั ขงมหำวิทยำลัยที่จังหวัด
นครศรธีรรมรำช 
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20 สิงหำคม พ.ศ. 2534 
 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอ นุ มัติ โ ค ร งกำ รจัดตั ขง มหำวิทยำลัยที่ จังหวัด

นครศรธีรรมรำช 
8 กมุภำพนัธ ์พ.ศ. 2535 

 พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอย่มหวัภ่มพิลอดุลยเดชมหำรำช  พระรำชทำนชอ่อวมำ 
“มหำวทิยำลยัวลยัลกัษณ์” 

29 มีนำคม พ.ศ. 2535 
 พระบำทสมเดจ็พระเจำ้อย่มหวัภ่มพิลอดุลยเดชมหำรำช  ทรงลงพระปรมำภไิธย

ในพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์  พุทธศักรำช 2535 และ
มหำวทิยำลยัถออเอำวนันีขเป็นวนัสถำปนำมหำวทิยำลยัวลยัลกัษณ์ 

7 เมษำยน พ.ศ. 2535 
 ประกำศพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลยัวลยัลกัษณ์ พุทธศกัรำช 2535 ในรำช

กจิจำนุเบกษำ 
 พระรำชบญัญตัมิหำวทิยำลยัวลยัลกัษณ์ พุทธศกัรำช 2535 มผีลบงัคบัใช ้

8 เมษำยน พ.ศ. 2536 
 สมเด็จพระเจ้ำล่กเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี ทรง

พระรำชทำนอนุญำตใหอ้ญัเชญิตรำพระนำมของพระองค์ทมำนเป็นตรำประจ ำ
มหำวทิยำลยั 

24 มิถนุำยน พ.ศ. 2536 
 จัดตั ขงส ำนักงำนอธิกำรบดีและหนมวยประสำนงำนมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 

กรงุเทพมหำนคร 
10 มกรำคม พ.ศ. 2539 

รฐับำลโดยมตคิณะรฐัมนตรอีนุมตัโิครงกำรอุทยำนกำรศกึษำเฉลมิพระเกยีรตใิน     
วโรกำสเฉลมิฉลองสริริำชสมบตัคิรบ 50 ปี 

21 มกรำคม พ.ศ. 2539 
 พระบำทสมเดจ็พระเจำ้อย่มหวัภม่พิลอดุลยเดชมหำรำชพระรำชทำนชออ่   

“อุทยำนกำรศกึษำเฉลมิพระเกยีรต”ิ 
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29 มีนำคม พ.ศ. 2539 
สมเด็จพระเจ้ำล่กเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี เสด็จพระ
ด ำเนินเป็นองค์ประธำน ในพธิวีำงศิลำหกษ์อำคำรมหำวทิยำลยัวลยัลกัษณ์ ณ 
อ ำเภอทมำศำลำ จงัหวดันครศรธีรรมรำช 

1 กรกฎำคม พ.ศ. 2540 
 มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์เข้ำด ำเนินงำน ณ ที่ตั ขงมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์           

อ ำเภอทมำศำลำ จงัหวดันครศรธีรรมรำช 
23 พฤษภำคม พ.ศ. 2541 

 เปิดด ำเนินกำรรบันกัศกึษำรุมนแรกขึขนทะเบยีน 
28 พฤษภำคม พ.ศ. 2541 

 เปิดสอนวนัแรก 

2.2 กำรจดัตัง้ส ำนักวิชำแพทยศำสตร ์

2.2.1  หลกักำรและเหตผุล 

ดว้ยรฐับำลโดยกระทรวงสำธำรณสขุมนีโยบำยในกำรผลติแพทยเ์พิม่จ ำนวนปีละ 
750 คน เพอ่อกระจำยส่มภ่มภิำคใหท้ัว่ถงึ ในกำรด่และรกัษำพยำบำลประชำชนในโครงกำร 
30 บำทรกัษำทุกโรคอยมำงจรงิจงั และทั ขงยงัมแีนวนโยบำยในกำรพฒันำกำรแพทยไ์ทยให้
เป็นศ่นยก์ลำงกำรแพทยแ์หมงเอเชยี (Asia Medical Hub) ตมอไปในอนำคตดว้ย กระทรวง
สำธำรณสุขได้จดัท ำโครงกำรผลติแพทย์เพอ่อชำวชนบทนีขไว้ใน Mega Project ด้ำน
สำธำรณสุข (ระยะเวลำ 4 ปี: 2549-2552) ทั ขงนีขได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรกำร
อุดมศกึษำ (สกอ.) เป็นผ่ด้ ำเนินกำรในกำรผลติแพทยเ์พิม่ดงักลมำวนีข ดงันั ขน สกอ. ได้ท ำ
ควำมตกลงกบัคณะแพทยศำสตรป์จัจุบนั จ ำนวน 13 แหมง (กลุมมสถำบนัแพทยศำสตรแ์หมง
ประเทศไทย) คณะแพทยศำสตร์ใหมม จ ำนวน 8 แหมง ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร ์
(กระทรวงสำธำรณสุข) และแพทยสภำ เพอ่อรมวมกนัด ำเนินกำรผลติแพทยเ์พอ่อชำวชนบท
ตำมเจตนำรมณ์ของกระทรวงสำธำรณสขุตมอไป  

อนึ่ง โครงกำรผลติแพทยเ์พอ่อชำวชนบทไดผ้มำนควำมเหน็ชอบของคณะรฐัมนตรใีน
กำรประชมุ เมออ่วนัองัคำรที ่1 พหศจกิำยน 2548 ณ จงัหวดันครสวรรคเ์ป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 
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องค์กำรบริหำรสมวนจังหวัดนครศรีธรรมรำช องค์กำรบรหิำรสมวนต ำบลและ
ประชำชนชำวจงัหวดันครศรธีรรมรำช ได้รมวมกันจดัท ำโครงกำรพฒันำระบบสุขภำพ 
(จงัหวดันครศรธีรรมรำช) ขึขน ทั ขงนีขเพออ่เป็นตน้แบบในกำรพฒันำสุขภำพอนำมยัระดบัปฐม
ภ่ม ิ(รำกหญ้ำ) ของชุมชน อยมำงยัง่ยอน และชุมชนมสีมวนรวม ณ ศ่นยบ์รกิำรสุขภำพชุมชน
ที่เชอ่อมโยงกบัเครออขมำยโรงพยำบำลชุมชนได้อยมำงมปีระสทิธภิำพ แล้วขยำยเครออขมำย
ออกไปในกลุมมจงัหวดัตมำงๆ ของภำคใตต้อนบนตมอไป ส ำหรบักำรกระจำยแพทยส์่มชมุชนใน
ปจัจุบนัยงัไมมมปีระสทิธภิำพ อันเป็นปญัหำเนอ่องจำกกำรขำดแคลนแพทย์ในสมวนหนึ่ง 
ขณะนีขข้อม่ลจำกระบบสำรสนเทศภ่มศิำสตร์ทำงกำรแพทย์ของกระทรวงสำธำรณสุข 
พบวมำในภำคใต้ตอนบนยังมีควำมต้องกำรแพทย์อีกประมำณ 490 คน ดังนั ขนกำรมี
โครงกำรผลติแพทย์เพิม่ส่มภ่มภิำคจงึมคีวำมจ ำเป็นอยมำงยิง่  และควรใหม้หำวทิยำลยัใน
ภม่ภิำคและประชำชน ในแตมละพอขนทีไ่ดม้สีมวนรมวมในโครงกำรนีขอยมำงจรงิจงัดว้ย 

2.2.2  ควำมจ ำเป็นในกำรจดัตัง้ส ำนักวิชำแพทยศำสตร ์

ประเทศไทยมปีญัหำสุขภำพที่ส ำคญัปญัหำหนึ่งที่ตมอเนอ่องมำนำน คออกำรขำด
แคลนแพทย์ ทั ขงจ ำนวนและกำรกระจำย โดยเฉพำะอยมำงยิ่งในสมวนภ่มิภำค สิขนปี
พุทธศกัรำช 2550 ประเทศไทยมปีระชำกรจ ำนวน 64 ลำ้นคน มแีพทยท์ีท่ ำงำน 22,651 
คน โดยเป็นแพทยใ์นภำคใต้ 2,572 คน นครศรธีรรมรำชมแีพทยเ์พยีง 308 คน สดัสมวน
แพทย ์1 คนตมอประชำกำรภำคใต ้3,354 คน แตมส ำหรบันครศรธีรรมรำช สดัสมวนแพทยต์มอ
ประชำกำร 1: 4,898 ขณะทีก่รงุเทพฯ สดัสมวนแพทย ์ตมอประชำกำร 1: 850 

ปญัหำกำรขำดแคลนแพทย์ในสมวนภ่มิภำคท ำให้คุณภำพชีวิตของคนใน
ตมำงจังหวัดอย่มหมำงไกลมำตรฐำนโลก  มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์น ำโดยส ำนักวิชำ
แพทยศำสตร ์มคีวำมตั ขงใจจะพฒันำระบบสุขภำพของชุมชนในระดบัปฐมภ่มจิงึไดร้มวมมออ
กบักระทรวงสำธำรณสุข ในโครงกำรผลติแพทยเ์พิม่ เพอ่อใหม้แีพทยเ์พยีงพอ กระจำยลง
พอขนทีท่ีข่ำดแคลนใหค้รบถว้นสมบ่รณ์ และขณะเดยีวกนักจ็ะพฒันำระบบบรกิำรสุขภำพแกม
ชมุชนระดบัรำกหญำ้ ใหส้ำมำรถด ำรงชวีติไดอ้ยมำงมคีวำมสุข โดยจะมกีำรจดักำรเรยีนกำร
สอนแกมนกัศกึษำแพทย ์
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กำรจดักำรเรยีนกำรสอนแกมนกัศกึษำแพทยน์ั ขน จะเน้นหลกัส ำคญั 3 ประกำรคออ 
1) กำรจดักำรเรยีนกำรสอนส ำหรบันักศกึษำแพทย ์ใหม้คีวำมสอดคลอ้งกบักำร

เรยีนของนักศกึษำดำ้นวทิยำศำสตรส์ุขภำพสำขำออ่นๆ ทั ขงในภำคทหษฎ ีภำคปฏบิตักิำร 
และภำคสนำมในชุมชน โดยใชชุ้มชนเป็นฐำน (Community-Based Approach) ทั ขงนีข
เพออ่ใหเ้กดิกำรเรยีนร่ร้มวมกนัและท ำงำนเป็นทมี 

2) กำรจดักระบวนกำรสอนใหเ้กดิ “กำรเรยีนจรงิ-ร่ง้ำน” (Active and work 
integrated learning) ในลกัษะทีเ่น้นนกัศกึษำเป็นศน่ยก์ลำง 

3) กำรจดักำรเรยีนกำรสอนในชั ขนคลนิิกนั ขน จะรมวมกบัโรงพยำบำลระดบัตมำงๆ 
และศ่นย์บรกิำรสุขภำพชุมชนของกระทรวงสำธำรณสุข และชุมชน (อบต. และ อบจ.) 
เพอ่ อ ให้ท ร ำบป ัญหำและแก้ป ัญหำ ในพอข นที่ ไ ด้อยม ำ งมีป ร ะสิทธิภำพ  และ เกิด
กระบวนกำรพฒันำองคค์วำมร่ร้มวมกนั 

อนึ่ง แนวควำมคดิดงักลมำวขำ้งต้นนีข สอดคลอ้งกบัโครงกำรผลติแพทยเ์พิม่เพอ่อ
ชำวชนบทของรฐับำล (โครงกำร Mega Project ดำ้นสำธำรณสุข) ทีก่ระทรวงสำธำรณสุข
เป็นเจำ้ของเรออ่งเพอ่อใหค้ณะแพทยใ์นปจัจุบนั และคณะแพทยศำสตรใ์หมม 8 มหำวทิยำลยั 
(รวมทั ขงมหำวทิยำลยัวลยัลกัษณ์ดว้ย) ผลติแพทยเ์พิม่ ปีละ 700 คน ซึง่รวมเวลำ 6 ปีจะได้
แพทยเ์พิม่เป็นจ ำนวน 4,530 คน   

โครงกำรนีขจะเกดิกำรขยำยโอกำสทำงกำรศกึษำใหน้กัเรยีนในชนบทไดเ้ขำ้ศกึษำ
และจบเป็นแพทย์ใชทุ้นในภ่มลิ ำเนำและพอขนที่ของตนเองตมอไปส ำหรบัมหำวทิยำลยัวลยั
ลกัษณ์นั ขน จะรบันกัศกึษำได ้300 คน ในระยะเวลำ 6 ปี (2551-2556) จำกเขตพอขนทีภ่ำคใต ้
คออ จงัหวดันครศรธีรรมรำช จงัหวดัตรงั และจงัหวดัภ่เก็ต โดยจะจดักำรเรยีนกำรสอน
รมวมกบัโรงพยำบำลรมวมผลติแพทยห์ลกั ไดแ้กม โรงพยำบำลวชริะภ่เกต็ และโรงพยำบำล
ตรัง สมวนโรงพยำบำลสมทบได้แกม  โรงพยำบำลทุมงสง โรงพยำบำลทมำศำลำ และ
โรงพยำบำลจุฬำภรณ์ โดยใหม้คีุณภำพตำมเกณฑม์ำตรฐำนกำรประกอบวชิำชพีเวชกรรม
ของแพทยสภำ ดงันั ขนโครงกำรผลติแพทย์เพิม่เพอ่อชำวชนบทนีขจะท ำใหโ้ครงกำรพฒันำ
ระบบสขุภำพของมหำวทิยำลยัวลยัลกัษณ์สำมำรถด ำเนินกำรไดเ้ป็นอยมำงด ีซึง่จะสำมำรถ
ใชเ้ป็นตน้แบบในกำรพฒันำระบบสขุภำพของพอขนทีต่มำงๆ ในเขตภำคใตต้อนบนตมอไป 
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3.  หลกัสูตรแพทยศำสตร ์ปรชัญำและวตัถปุระสงค ์

3.1 ปรชัญำของหลกัสตูรแพทยศำสตร ์

มหำวทิยำลยัวลยัลกัษณ์เป็นมหำวทิยำลยัภ่มภิำคแหมงหนึ่งทีม่ศีกัยภำพในกำรจดั
กำรศกึษำระดบัแพทยศำสตรบณัฑติได้ โดยก ำหนดให้ปรชัญำของหลกัส่ตรแพทยศำสตร
บณัฑติของมหำวิทยำลยัวลยัลกัษณ์ ให้เป็นหลกัส่ตรผลติแพทย์ที่มคีุณภำพตำมเกณฑ์
มำตรฐำนกำรประกอบวชิำชพีเวชกรรมของแพทยสภำ ที่จดักำรเรยีนกำรสอนโดยเน้นให้
ผ่เ้รยีนเป็นศ่นย์กลำงกำรเรยีนร่้ และใหใ้ชป้ญัหำสุขภำพของท้องถิน่เป็นตวักระตุ้นใหเ้กดิ
กำรเรยีนร่้ โดยจะบ่รณำกำรควำมร่้สำกลเขำ้กบัภ่มปิญัญำท้องถิ่นให้เหมำะสมกบัสภำพ
สงัคม กำรเมออง เศรษฐกจิ และวฒันธรรมท้องถิ่น โดยเฉพำะอยมำงยิง่ในพอขนที่รอบจงัหวดั
นครศรธีรรมรำชและจงัหวดัใกลเ้คยีงพรอ้มกบัปล่กฝงัเจตคตใิหม้คีวำมเออขออำทรตมอทอ้งถิน่ 
ชนบท มุมงมัน่ในกำรใหบ้รกิำรดำ้นกำรสมงเสรมิสขุภำพ กำรป้องกนั รกัษำและฟอขนฟ่สภำพของ
ประชำชนตั ขงแตมระดับปฐมภ่มิ สมตำมปรัชญำของหลักส่ตรแพทยศำสตรบัณฑิต 
มหำวทิยำลยัวลยัลกัษณ์ทีว่มำ 

 “กำรแพทยเ์ลิศ เทิดคณุธรรม น ำวิจยั ใฝ่ชุมชน” 

3.2 วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูรแพทยศำสตร ์

เพ่ือผลิตบณัฑิตแพทยท่ี์มีคณุลกัษณะดงัน้ี  คือ 
1) มีควำมรู้พื้นฐำนทำงวิชำชีพ ได้แกม  ด้ำนวทิยำศำสตร์กำรแพทยพ์อขนฐำน

ดำ้นวทิยำศำสตรก์ำรแพทยค์ลนิกิ ระเบยีบวธิกีำรวจิยัทำงกำรแพทย ์ดำ้นสงัคมศำสตรแ์ละ
มนุษยศำสตรท์ีเ่กีย่วขอ้ง และดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศทีส่อดคลอ้งตำมเกณฑม์ำตรฐำนผ่้
ประกอบวิชำชีพเวชกรรมของแพทยสภำ พ.ศ.2545 และพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ
พุทธศกัรำช 2542 

2) มีทกัษะพื้นฐำนทำงวิชำชีพ ไดแ้กม ทกัษะกำรคดิอยมำงมวีจิำรณญำณ ทกัษะ
ในกำรสร้ำง สมัพันธภำพและกำรติดตมอสอ่อสำร ทักษะกำรสอบถำมประวัติและตรวจ
รมำงกำย ทักษะกำรสมงตัวอยมำงตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรอยมำงเหมำะสม ทักษะกำร
วนิิจฉัยโรคไดส้อดคลอ้งกบัสำเหตุ ทกัษะกำรด่แลรกัษำ รวมทั ขงกำรสมงตมออยมำงเหมำะสม 
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และสำมำรถท ำหตัถกำรทำงคลนิิกตำมเกณฑม์ำตรฐำนกำรประกอบวชิำชพีเวชกรรมของ
แพทยสภำ รวมถงึทกัษะกำรสอบคน้และบรหิำรขอ้มล่สำรสนเทศ 

3) มีเจตคติท่ีดีในกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข ทั ขงระดบั
บุคคล ครอบครวัและชมุชนดว้ยควำมเตม็ใจ พรอ้มทั ขงสมงเสรมิสนบัสนุนภ่มปิญัญำชำวบำ้น
และวถิชีมุชนทอ้งถิน่ 
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4.  สถำนท่ีติดต่อและท่ีตัง้ส ำนักวิชำแพทยศำสตร ์

     อำคำรวชิำกำร 9 โทรศพัท ์(075) 672801-6 โทรสำร (075) 672807  
 
 5. คณุลกัษณะบณัฑิตแพทย ์มหำวิทยำลยัวลยัลกัษณ์ 

 มีควำมรู้พื้นฐำนทำงวิชำชีพ ไดแ้กม ดำ้นวทิยำศำสตรก์ำรแพทยพ์อขนฐำนดำ้น
วทิยำศำสตร์กำรแพทย์คลนิิก ระเบียบวธิกีำรวจิยัทำงกำรแพทย์ ด้ำนสงัคมศำสตร์และ
มนุษยศำสตรท์ีเ่กีย่วขอ้ง และดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศทีส่อดคลอ้งตำมเกณฑม์ำตรฐำนผ่้
ประกอบวิชำชีพเวชกรรมของแพทยสภำ พ.ศ.2545 และพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ
พุทธศกัรำช 2542 

 มีทกัษะพื้นฐำนทำงวิชำชีพ ไดแ้กม ทกัษะกำรคดิอยมำงมวีจิำรณญำณ ทกัษะ
ในกำรสร้ำงสมัพันธภำพและกำรติดตมอสอ่อสำร ทกัษะกำรสอบถำมประวตัิและ ตรวจ
รมำงกำย ทักษะกำรสมงตัวอยมำงตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรอยมำงเหมำะสม ทักษะกำร
วนิิจฉัยโรคไดส้อดคลอ้งกบัสำเหตุ ทกัษะกำรด่แลรกัษำ รวมทั ขงกำรสมงตมออยมำงเหมำะสม 
และสำมำรถท ำหตัถกำรทำงคลนิิกตำมเกณฑม์ำตรฐำนกำรประกอบวชิำชพีเวชกรรมของ
แพทยสภำ รวมถงึทกัษะกำรสอบคน้และบรหิำรขอ้มล่สำรสนเทศ 

 มีเจตคติท่ีดีในกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข ทั ขงระดบั
บุคคล ครอบครวัและชมุชนดว้ยควำมเตม็ใจ พรอ้มทั ขงสมงเสรมิสนบัสนุนภ่มปิญัญำชำวบำ้น
และวถิชีมุชนทอ้งถิน่ 

6.  คณุลกัษณะส ำคญัส ำหรบักำรเป็นแพทย ์

“ควำมเช่ือถือไว้ใจได้” 
1. ทมำนตอ้งมคีวำมเชออ่ในควำมสำมำรถของตนเอง คออ มคีวำมมัน่ใจ 
2. ทมำนตอ้งมคีวำมไวใ้จระหวมำงแพทยก์นัเอง คออ ควำมเป็นปึกแผมน 
3. ทมำนตอ้งไดค้วำมเชออ่ถออจำกคนไขข้องทมำน คออ ควำมไวใ้จของคณะชน 
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7.  คณุลกัษณะของบณัฑิตมหำวิทยำลยัวลยัลกัษณ์ 

มหำวทิยำลยัวลยัลกัษณ์ มจีุดมุมงหมำยในกำรผลติบณัฑติโดยเน้น 
1. ควำมเป็นคนท่ีทันสมัยในฐำนะพลเมืองและพลโลกท่ีมีอุดมกำรณ์ 

ประชำธิปไตย รู้รอบ และมีทศันะท่ีกว้ำงไกล 
2. ควำมเป็นนักวิชำกำรและวิชำชีพชัน้สูงท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถและทกัษะท่ี

ศึกษำลึกซ้ึงและประยกุตไ์ปสู่กำรปฏิบติังำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
3. ควำมเป็น “ศึกษิต” ท่ีมีมโนธรรม คุณธรรม และจรรยำวิชำชีพ สำมำรถ

ด ำเนินชีวิตและด ำรงอยู่ในสงัคมได้ดี 
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8.  ประกำศและระเบียบข้อบงัคบัของมหำวิทยำลยัวลยัลกัษณ์ 

8.1 ข้อบงัคบัว่ำด้วยกำรศึกษำขัน้ปริญญำตรี พ.ศ. 2560 
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8.2 ข้อบงัคบัว่ำด้วยกำรศึกษำเพ่ือปริญญำแพทยศำสตรบณัฑิต  

 

 
ข้อบงัคบัมหำวิทยำลยัวลยัลกัษณ์ 

ว่ำด้วยกำรศึกษำเพ่ือปริญญำแพทยศำสตรบณัฑิต 
พ.ศ. 2551 

…………………………………………………… 
โดยที่ระบบกำรศึกษำเพอ่อปรญิญำแพทยศำสตรบณัฑติ มกีำรเรยีนกำรสอนที่

แตกตมำงไปจำกระบบกำรศกึษำในสำขำออ่น  โดยมรีะยะเวลำกำรศกึษำ 6 ปี ส ำหรบัผ่้ที่
ส ำเรจ็ ชั ขนมธัยมศกึษำปีที ่6 ส ำหรบัหลกัส่ตรแพทยศำสตรบณัฑตินั ขน ใชผ้ลสมัหทธิเ์ป็น
หลกัในกำรวำงหลกัส่ตร จดักำรเรยีนกำรสอนแบบบ่รณำกำร มกีำรเรยีนกำรสอนทั ขงใน
มหำวทิยำลยั สถำนพยำบำลของกระทรวงสำธำรณสุข และชุมชน มุมงหวงัใหบ้ณัฑติเป็นผ่้
ใฝมร่ ้ควำมร่ด้ ีมจีรรยำ เป็นทีพ่ึง่พำของชุมชน จงึจ ำเป็นต้องมขีอ้บงัคบักำรศกึษำส ำหรบั
หลกัสต่รนีขโดยเฉพำะ เพออ่ใหส้ำมำรถด ำเนินกำรตำมจุดมุมงหมำยได ้

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 16(2) แหมงพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย 
วลยัลกัษณ์ พ.ศ.2535 สภำมหำวทิยำลยัวลยัลกัษณ์ ในกำรประชุมครั ขงที ่2/2551 เมออ่วนัที ่
2 มถุินำยน 2551 จงึอนุมตัใิหว้ำงขอ้บงัคบัไวด้งันีข 

ข้อ 1 ขอ้บงัคบันีข เรยีกวมำ “ขอ้บงัคบัมหำวทิยำลยัลกัษณ์วมำด้วยกำรศกึษำเพอ่อ
ปรญิญำแพทยศำสตรบณัฑติ พ.ศ. 2551” 

ข้อ 2 ให้ใช้ขอ้บงัคับนีขส ำหรบันักศกึษำเพอ่อปรญิญำแพทยศำสตรบณัฑติที่เข้ำ
ศกึษำตั ขงแตมปีกำรศกึษำ 2551 เป็นตน้ไป 

ข้อ 3 ใหใ้ชข้อ้บงัคบันีขรมวมกบัขอ้บงัคบัมหำวทิยำลยัวลยัลกัษณ์วมำดว้ยกำรศกึษำ
ขั ขนปรญิญำตร ีพ.ศ. 2548 

ข้อ 4 คุณสมบตัขิองผ่ม้สีทิธิเ์ป็นนกัศกึษำ สำขำวชิำแพทยศำสตร ์



 
25 
 

 ผ่้มีสิทธิข์ ึขนทะเบียนเป็นนักศึกษำแพทย์ นอกจำกต้องมีคุณสมบัติตำม
ขอ้บงัคบัมหำวทิยำลยัวลยัลกัษณ์วมำดว้ยกำรศกึษำขั ขนปรญิญำตรแีลว้ ต้องเป็นผ่ส้ำมำรถ
ท ำ สัญญำกำ ร เ ป็ นนั กศึกษำ  ส ำ ข ำ วิช ำ แพทยศำสตร์  ไ ว้ กับ มหำวิท ย ำลัย 
วลยัลกัษณ์ และมสีญัญำค ขำประกนัโดยบุคคลทีม่คีุณสมบตัแิละหลกัทรพัยซ์ึ่งมหำวทิยำลยั
เหน็ชอบ ในกรณทีีเ่ป็นผ่เ้ยำว ์จะตอ้งมหีนงัสออยนิยอมของผ่แ้ทนโดยชอบธรรม อนุญำตให้
เป็นนกัศกึษำสำขำวชิำแพทยศำสตร ์

ข้อ 5 ระบบกำรศกึษำ 
กำรศกึษำในสำขำวชิำแพทยศำสตรเ์ป็นหลกัสต่ร 6 ปี โดยในสำมปีแรกนักศกึษำ

เรยีนวชิำศกึษำทัว่ไป วชิำวทิยำศำสตรพ์อขนฐำน และวชิำวทิยำศำสตร์กำรแพทยพ์อขนฐำน 
สมวนในสำมปีหลงันกัศกึษำเรยีนวชิำวทิยำศำสตรก์ำรแพทยค์ลนิิกและทกัษะทำงคลนิิกของ
หลกัส่ตรแพทยศำสตรบัณฑติในสถำบัน (โรงพยำบำล) รมวมผลิตแพทย์ของกระทรวง
สำธำรณสขุ 

กำรศกึษำส ำหรบัปรญิญำแพทยศำสตรบณัฑติตำมหลกัสต่รมรีะยะเวลำกำรศกึษำ
จ ำนวน 18 ภำคกำรศกึษำส ำหรบัผ่ส้ ำเรจ็ชั ขนมธัยมศกึษำปีที่ 6 โดยแบมงกำรศกึษำเป็น 4 
ระยะ คออ ระยะที ่1 (ปรเีมด) เป็นเวลำ 4 ภำคกำรศกึษำ ระยะที่ 2 (ปรคีลนิิก) เป็นเวลำ 5 
ภำคกำรศกึษำ ระยะที ่3 (คลนิิก) เป็นเวลำ 6 ภำคกำรศกึษำ และระยะที ่4 (ภำคเวช
ปฏบิตั)ิ เป็นเวลำ 3 ภำคกำรศกึษำ 

กำรก ำหนดปรมิำณกำรศกึษำในระยะที่ 1 (ปรเีมด) ใหก้ ำหนดตำมขอ้บงัคบั
มหำวทิยำลยัวลยัลกัษณ์วมำดว้ยกำรศกึษำขั ขนปรญิญำตรสี ำหรบัระยะที ่2, 3, และ 4 (ปรี
คลนิิก คลนิิก และเวชปฏบิตั)ิ ก ำหนดปรมิำณกำรศกึษำระยะเวลำ 2-4 สปัดำห ์เทมำกบั 1 
หนมวยวชิำ 

ข้อ 6 กำรลงทะเบยีน 
6.1 กำรลงทะเบยีนเรยีนในกำรศกึษำระยะที ่1 (ปรเีมด) ใหเ้ป็นไปตำม

ขอ้บงัคบัมหำวทิยำลยัวลยัลกัษณ์วมำดว้ยกำรศกึษำขั ขนปรญิญำตร ีพ.ศ. 2548 
6.2 กำรลงทะเบยีนเรยีนในกำรศกึษำระยะที ่2 (ปรคีลนิิก) นักศกึษำจะตอ้ง

ลงทะเบยีนเรยีน ทุกรำยวชิำทีก่ ำหนดไวใ้นแผนกำรศกึษำของกำรศกึษำระยะที ่1  
6.3 กำรลงทะเบยีนเรยีนในกำรศกึษำระยะที ่3 (คลนิิก)  
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6.3.1 นักศกึษำจะตอ้งสอบผมำนทุกรำยวชิำในกำรศกึษำระยะที ่1 และ 
2 โดยจะต้องมรีะดบัคะแนนเฉลีย่สะสมไมมต ่ำกวมำ 2.00 และจะต้องสอบประมวลควำมร่้
วทิยำศำสตรก์ำรแพทยพ์อขนฐำนไดจ้งึจะไดร้บักำรพจิำรณำใหล้งทะเบยีนศกึษำตมอในชั ขนปีที ่
4 ได ้

6.3.2 นักศกึษำจะต้องสอบได้ทุกรำยวชิำ และได้ระดบัคะแนนเฉลี่ย
สะสมไมมต ่ำกวมำ 2.00 ของหลกัส่ตรในชั ขนปีที่ 4 จึงจะได้รบักำรพิจำรณำให้ลงทะเบียน
ศกึษำตมอในชั ขนปีที ่5  

6.4 กำรลงทะเบยีนเรยีนในกำรศกึษำระยะที ่4 (ภำคเวชปฏบิตั)ิ  
นักศกึษำจะตอ้งสอบได้ทุกรำยวชิำ และไดร้ะดบัคะแนนเฉลีย่สะสมไมม

ต ่ำกวมำ 2.00 ของหลักส่ตรในชั ขนปีที่ 5 ทั ขงนีขจะต้องสอบประมวลควำมร่้วิทยำศำสตร์
กำรแพทยค์ลนิิกได ้จงึจะไดร้บักำรพจิำรณำใหล้งทะเบยีนในกำรศกึษำระยะที ่4 (ภำคเวช
ปฏบิตั)ิ  

6.5 นักศึกษำที่ลงทะเบียนเรยีนรำยวิชำในกลุมมวิชำเลออกเสรเีกินกวมำ 2 
หนมวยวชิำ จะไมมน ำระดบัคะแนนของรำยวชิำที่เกิน 2 หนมวยวิชำแรกมำค ำนวณระดบั
คะแนนเฉลีย่สะสม  

ข้อ 7 กำรวดัและประเมนิผล 
7.1 กำรวดัและประเมนิผลในกำรศกึษำระยะที ่1 (ปรเีมด) 

ใหเ้ป็นไปตำมขอ้บงัคบัมหำวทิยำลยัวลยัลกัษณ์วมำดว้ยกำรศกึษำขั ขน
ปรญิญำตร ีพ.ศ. 2548 

7.2 กำรวดัและประเมนิผลในกำรศกึษำระยะที ่2 (ปรคีลนิิก) 
ใหม้กีำรวดัและประเมนิผลเมอ่อสิขนสุดกำรศกึษำในแตมละรำยวชิำของ

กำรศกึษำระยะที ่2 (ปรคีลนิิก) และเมอ่อสิขนสุดกำรศกึษำในแตมละภำคกำรศกึษำใหม้กีำร
ค ำนวณระดบัคะแนนเฉลีย่ และระดบัคะแนนเฉลีย่สะสม    

7.3 กำรวดัและประเมนิผลในกำรศกึษำระยะที ่3 (คลนิิก)  
7.3.1 ใหม้กีำรวดัและประเมนิผลเมออ่สิขนสุดกำรศกึษำในแตมละรำยวชิำ

ที่นักศกึษำหมุนเวยีนไปศกึษำในครำวหนึ่งๆ และ/หรออให้มกีำรประเมนิผลรวม เพอ่อหำ
ระดบัคะแนนเฉลีย่ประจ ำปี และระดบัคะแนนเฉลีย่สะสม เมออ่สิขนปีกำรศกึษำ 
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7.3.2 นักศกึษำทีไ่ดร้ะดบัคะแนนเฉลีย่ประจ ำปีของชั ขนปีทีล่งทะเบยีน
เรียนครบตำมหลักส่ตรตั ขงแตม  2.00 ขึขนไป โดยไมมมีรำยวิชำใดที่ประเมินแล้วได้ระดับ
คะแนน I, X, F หรออ U ถออวมำเป็นผ่ส้อบได ้

7.3.3 เมอ่อเปิดเรยีนปีกำรศกึษำใหมมแลว้ นักศกึษำทีย่งัคงมรีำยวชิำที่
ไดร้ะดบัคะแนน F มำกกวมำ 4 หนมวยวชิำ ใหต้กซ ขำชั ขน ส ำหรบันักศกึษำทีย่งัคงมรีำยวชิำที่
ไดร้ะดบัคะแนน F น้อยกวมำหรออเทมำกบั 4 หนมวยวชิำ ใหเ้รยีนเฉพำะรำยวชิำนั ขนๆซ ขำทนัท ี
ถำ้เรยีนซ ขำแลว้ยงัไดร้ะดบัคะแนน F ใหล้งทะเบยีนเรยีนทุกรำยวชิำของชั ขนปีนั ขน 

  7.3.4 กำรเรยีนซ ขำรำยวชิำจะไมมน ำระดบัคะแนนและหนมวยวชิำเดมิ
ของรำยวชิำนั ขนมำค ำนวณระดบัคะแนนเฉลีย่ประจ ำปีและระดบัคะแนนเฉลีย่สะสม 

7.3.5 กำรเรยีนซ ขำชั ขนจะไมมน ำระดบัคะแนนและหนมวยวชิำของรำยวชิำ
ทีต่อ้งซ ขำชั ขนมำค ำนวณระดบัคะแนนเฉลีย่ประจ ำปีและระดบัคะแนนเฉลีย่สะสม 

7.3.6 มหำวทิยำลยัโดยควำมเหน็ชอบของคณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก
วชิำอำจจะอนุมตัใิหน้ักศกึษำแพทย์ชั ขนปีที่ 4 ทีม่เีจตคตทิี่ดตีมอกำรเป็นแพทย ์ใชเ้วลำใน
กำรเรยีนชั ขนคลนิิกนำนกวมำปกติ โดยให้ลงทะเบียนเรยีนในชั ขนปีที่ 4 ได้เป็นเวลำ 2 ปี 
นบัเป็น 1 ปีกำรศกึษำปกตแิละใหม้กีำรวดัและประเมนิผลในปลำยปีที ่2   

7.4 กำรวดัและประเมนิผลในกำรศกึษำระยะที ่4 (ภำคเวชปฏบิตั)ิ 
7.4.1 กำรวัดและประเมินผลเป็นหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของ

คณะกรรมกำรรำยวชิำ นกัศกึษำทีไ่ดร้ะดบัคะแนนตวัอกัษร S ทุกรำยวชิำ ถออวมำเป็นผ่ส้อบ
ได ้

7.4.2 นักศกึษำทีไ่ดร้ะดบัคะแนนตวัอกัษร U น้อยกวมำหรออเทมำกบั 6 
หนมวยวชิำใหเ้รยีนซ ขำในรำยวชิำนั ขนๆ หำกผลกำรประเมนิรำยวชิำใดยงัได้ระดบัคะแนน
ตวัอกัษร U ใหเ้รยีนซ ขำชั ขน นักศกึษำทีไ่ดร้ะดบัคะแนนตวัอกัษร U มำกกวมำ 6 หนมวยวชิำ 
ใหล้งทะเบยีนเรยีนทุกรำยวชิำของชั ขนปีนั ขน 

7.5 กำรสอบประมวลควำมร่ ้(Comprehensive examination) ใหม้กีำร
สอบประมวลควำมร่ ้3 สมวน ดงันีข 

7.5.1 กำรสอบประมวลควำมร่ส้มวนที ่1 ใหน้กัศกึษำทีผ่มำนกำรเรยีนทุก
รำยวิชำในกำรศึกษำระยะที่ 1 และระยะที่ 2 มกีำรสอบประมวลควำมร่้สมวนที่ 1 เพอ่อ
ประเมนิควำมร่ด้ำ้นวทิยำศำสตรก์ำรแพทยพ์อขนฐำน 
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7.5.2 กำรสอบประมวลควำมร่ส้มวนที ่2 ใหน้ักศกึษำทีผ่มำนกำรเรยีนทุก
รำยวชิำในกำรศกึษำระยะที ่3 มกีำรสอบประมวลควำมร่ส้มวนที ่2 เพอ่อประเมนิควำมพรอ้มใน
ดำ้นควำมร่แ้ละทกัษะในกำรฝึกเวชปฏบิตัใินกำรศกึษำระยะที ่4 

7.5.3 กำรสอบประมวลควำมร่ส้มวนที ่3 ใหน้กัศกึษำทีผ่มำนกำรเรยีนทุก
รำยวชิำในกำรศกึษำระยะที ่4 มกีำรสอบประมวลควำมร่ส้มวนที ่3 เพอ่อประเมนิควำมร่ร้วบ
ยอดกมอนจบหลกัสต่ร 

7.5.4 ผ่ท้ีส่ ำนักวชิำแพทยศำสตรป์ระกำศใหเ้ป็นผ่ม้สีทิธิส์อบประมวล
ควำมร่ ้จะตอ้งเขำ้สอบตำมวนั เวลำทีก่ ำหนด ยกเวน้ไดร้บัอนุมตัจิำกคณบดโีดยผมำนควำม
เหน็ชอบจำกอำจำรยท์ีป่รกึษำ 

7.5.5 ผ่้ที่สอบประมวลควำมร่้สมวนที่ 1 และสมวนที่ 2 ซ ขำตั ขงแตมครั ขงที่ 3 
เป็นตน้ไปจะตอ้ง จมำยคมำธรรมเนียมกำรสอบประมวลควำมร่ ้ 

รำยละเอยีดออ่นๆ ในเรออ่งกำรสอบประมวลควำมร่ใ้หค้ณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนกัวชิำแพทยศำสตรเ์ป็นผ่ก้ ำหนด 

ข้อ 8 กำรพ้นสภำพกำรเป็นนักศกึษำให้เป็นไปตำมขอ้บงัคบัมหำวทิยำลยัวลยั
ลกัษณ์วมำดว้ยกำรศกึษำขั ขนปรญิญำตร ีพ.ศ.2548 ในหมวดที ่10 รมวมกบั 

8.1 นักศกึษำจะพน้สภำพกำรเป็นนักศกึษำเมออ่มรีะยะเวลำกำรศกึษำระยะ
ที ่1 และ 2 รวมกนั มำกกวมำ 18 ภำคกำรศกึษำ 

8.2 นักศึกษำจะพ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำระยะที่ 3 เมอ่อมีระยะเวลำ
กำรศกึษำระยะที ่3 มำกกวมำ 12 ภำคกำรศกึษำหรออเทยีบเทมำ 

8.3 นักศึกษำจะพ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำระยะที่ 4 เมอ่อมีระยะเวลำ
กำรศกึษำระยะที ่4 มำกกวมำ 6 ภำคกำรศกึษำหรออเทยีบเทมำ 

ข้อ 9 กำรเสนอชออ่เพออ่รบัปรญิญำและกำรอนุมตัใิหป้รญิญำ 
        นกัศกึษำทีจ่ะไดร้บักำรเสนอชออ่เพออ่รบัปรญิญำจะตอ้งมคีุณสมบตัติำมควำม

ในหมวดที ่11 แหมงขอ้บงัคบัมหำวทิยำลยัวลยัลกัษณ์วมำดว้ยกำรศกึษำขั ขนปรญิญำตร ีพ.ศ. 
2548 และตอ้งมคีุณสมบตัเิพิม่เตมิดงัตมอไปนีข 

9.1 นกัศกึษำทีจ่ะไดร้บักำรเสนอชออ่เพออ่รบัปรญิญำ 
9.1.1 ไดศ้กึษำและผมำนกำรวดัและประเมนิผลรำยวชิำตมำง ๆ ครบถว้น

ตำมหลกัส่ตร ไดร้ะดบัคะแนนเฉลีย่สะสมตลอดหลกัส่ตรไมมต ่ำกวมำ 2.00 โดยไมมมรีำยวชิำ
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ใดไดร้ะดบัคะแนนตวัอกัษร I, X, F หรออ U คำ้งอย่ม และสอบผมำนกำรสอบประมวลควำมร่้
ทั ขง 3 สมวนตำมขอ้ 7.5 โดยไดร้บัระดบัคะแนนตวัอกัษร S  

9.1.2 ต้องเป็นผ่ท้ี่มคีวำมประพหตดิเีหมำะสมแกมศกัดิศ์รแีหมงปรญิญำ
แพทยศำสตรบณัฑติ 

9.2 นกัศกึษำทีจ่ะไดร้บักำรเสนอชออ่เพออ่ปรญิญำเกยีรตนิิยม 
9.2.1 มีคุณสมบัติตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์วมำด้วย

กำรศกึษำขั ขนปรญิญำตร ีพ.ศ. 2548 และตำมควำมในขอ้ 9.1 
9.2.2 ไมมเคยลงทะเบยีนเรยีนซ ขำรำยวชิำใดเพอ่อปรบัระดบัคะแนนหรออ

ลงทะเบยีนเรยีนแทนหรออสอบแกต้วั หรออปฏบิตังิำนเพิม่เตมิในรำยวชิำหนึ่งวชิำใดตลอด
หลกัสต่ร 

9.2.3 ผ่ท้ ีจ่ะไดร้บัปรญิญำเกยีรตนิิยมอนัดบัหนึ่ง ต้องไดร้ะดบัคะแนน
เฉลีย่สะสมถงึสิขนปีกำรศกึษำระยะที ่3 ตั ขงแตม 3.50 ขึขนไป 

9.2.4 ผ่ท้ ีจ่ะไดร้บัปรญิญำเกยีรตนิิยมอนัดบัสอง ต้องไดร้ะดบัคะแนน
เฉลีย่สะสมถงึสิขนปีกำรศกึษำระยะที ่3 ตั ขงแตม 3.25 ขึขนไป 

ข้อ 10 ใหอ้ธกิำรบดรีกัษำกำรตำมขอ้บงัคบันีข ในกรณีที่จะต้องมกีำรด ำเนินกำร
ใดๆ ที่มิได้ก ำหนดไว้ในข้อบังคับนีข  หรออก ำหนดไว้ไมมชัดเจน หรออ ในกรณีที่มีควำม
จ ำเป็นต้องผมอนผนัข้อก ำหนดในข้อบังคบันีขเป็นกรณีพิเศษ เพอ่อให้กำรด ำเนินกำรจัด
กำรศกึษำขั ขนปรญิญำตรขีองมหำวทิยำลยัวลยัลกัษณ์เป็นไปโดยเรยีบรอ้ย ใหอ้ธกิำรบดมีี
อ ำนำจควำมวนิิจฉัยสัง่กำร และปฏบิตัติำมทีเ่หน็สมควร และใหถ้ออเป็นทีสุ่ด แลว้รำยงำน
ใหส้ภำมหำวทิยำลยัทรำบ 

 
ประกำศ ณ วนัที ่18 มถุินำยน 2551 

                                                       
 (ศำสตรำจำรย ์ดร.วจิติร ศรสีอำ้น) 
 นำยกสภำมหำวทิยำลยัวลยัลกัษณ์ 
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กำรสอบประเมินและรบัรองควำมรูค้วำมสำมำรถในกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม 
ศนูยป์ระเมินและรบัรองควำมรูค้วำมสำมำรถในกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม 

(ศ.ร.ว.) 
พระรำชบญัญตัวิชิำชพีเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ ก ำหนดใหแ้พทยสภำมวีตัถุประสงค์

ในกำร สมงเสรมิกำรศกึษำ กำรวจิยั และกำรประกอบวชิำชพีในทำงกำรแพทย ์และมอี ำนำจ
หน้ำทีใ่นกำรรบัรองปรญิญำ ประกำศนียบตัรในวชิำแพทยศำสตร์หรออวุฒบิตัรในวชิำชพี
เวชกรรมของสถำบันตมำงๆ ดงันั ขนจึงเห็นสมควรจดัตั ขงศ่นย์ประเมนิและรบัรองควำมร่้
ควำมสำมำรถในกำรประกอบวชิำชพีเวชกรรม เพอ่อใหท้ ำหน้ำทีด่งักลมำว อำศยัอ ำนำจตำม
ควำมในมำตรำ ๒๑ (๓) (ฎ) ประกอบกบัมตขิองคณะกรรมกำรแพทยสภำในกำรประชุม
ครั ขงที ่๑๒ / ๒๕๔๖ เมออ่วนัที ่๑๑ ธนัวำคม ๒๕๔๖ และดว้ยควำมเหน็ชอบของสภำนำยก
พเิศษ ตำมมำตรำ ๒๕ แหมงพระรำชบญัญัตวิชิำชพีเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ แพทยสภำ
ประกำศจดัตั ขงศ.ร.ว.ขึขนตำมขอ้บงัคบัแพทยสภำ วมำดว้ยกำรจดัตั ขงศ่นยป์ระเมนิและรบัรอง
ควำมร่ค้วำมสำมำรถในกำรประกอบวชิำชพีเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๗  

แพทยสภำยงัไดป้ระกำศก ำหนดใหน้ิสติ/นักศกึษำแพทยท์ีเ่ขำ้ศึกษำในสถำบนัผลติ
แพทยใ์นประเทศไทยทุกคน นับตั ขงแตมปี พ.ศ.๒๕๔๖ เป็นต้นไปต้องผมำนกำรสอบเพอ่อรบั
กำรประเมนิและรบัรองควำมร่ค้วำมสำมำรถในกำรประกอบวชิำชพีเวชกรรม ตำมเกณฑท์ี่
ศ.ร.ว.ก ำหนดไว ้

ศ.ร.ว. ไดเ้ริม่จดัสอบขั ขนตอนที ่๑, ๒, และ ๓ ใหก้บันิสติ/นักศกึษำแพทยช์ั ขนปีที่ ๓, 
๕, และ ๖ เป็นครั ขงแรกในปีพ.ศ. ๒๕๔๙, ๒๕๕๑ และ ๒๕๕๒ ตำมล ำดบั เพอ่อใหเ้ป็น
มำตรฐำนเดยีวกนัทั ขงประเทศ และได้ด ำเนินกำรสอบทั ขง ๓ ขั ขนตอนอยมำงตมอเนอ่องใหแ้กม
นิสติ/นักศึกษำแพทย์ในประเทศ และแพทย์ผ่้จบจำกตมำงประเทศ เพอ่อเป็นกำรประกนั
คุณภำพแพทยท์ีจ่บใหมมทุกคนและมำตรฐำนของโรงเรยีนแพทยใ์นประเทศไทยใหท้ดัเทยีม
กนั ตลอดจนผ่ท้ีจ่บหลกัสต่รแพทยใ์นตมำงประเทศใหเ้ป็นมำตรฐำนเดยีวกบับณัฑติไทย ใน
กำรขอขึขนทะเบยีนและรบัใบอนุญำตประกอบวชิำชพีเวชกรรมของแพทยสภำ 

 
ขัน้ตอนและจดุประสงคข์องกำรสอบ 

กำรประเมินและรบัรองควำมร่้ควำมสำมำรถในกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรม
ประกอบดว้ยกำรสอบสำมขั ขนตอน ในแตมละขั ขนตอนมจีุดประสงคด์งันีข 
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ขัน้ตอนท่ี 1: เป็นกำรสอบเพอ่อประเมนิควำมร่้ทำงด้ำนวทิยำศำสตร์กำรแพทย์พอขนฐำน 
(Basic Medical Sciences) 
ขัน้ตอนท่ี 2: เป็นกำรสอบเพอ่อประเมนิควำมร่้ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์กำรแพทย์คลินิก 
(Clinical Sciences) 
ขัน้ตอนท่ี 3: เป็นกำรสอบเพอ่อประเมินทักษะและหตัถกำรทำงคลินิก ประกอบด้วย 
Objective Structured Clinical Examination : OSCE) ซึง่ ศ.ร.ว. เป็นผ่ด้ ำเนินกำรจดัสอบ 
และกำรสอบ Modified Essay Question และ Long Case ซึง่สถำบนักำรศกึษำเป็น
ผ่จ้ดักำรสอบ 
 
คณุสมบติัของผู้มีสิทธิสมคัร 
ผ่ม้สีทิธิส์มคัรสอบจะตอ้งมคีุณสมบตั ิดงันีข 
ประเภทท่ีหน่ึง เป็นผ่ท้ีก่ ำลงัศกึษำหลกัส่ตรแพทยศำสตรบณัฑติในสถำบนักำรศกึษำ
ในประเทศไทย หรออตมำงประเทศทีแ่พทยสภำรบัรอง 
ประเภทท่ีสอง เป็นผ่้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำหลักส่ตรแพทยศำสตรบัณฑิตและได้รับ
ปรญิญำบตัรจำก สถำบนักำรศกึษำในประเทศไทยทีแ่พทยสภำรบัรอง 
ประเภทท่ีสำม เป็นผ่้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำหลักส่ตรแพทยศำสตรบัณฑิตและได้รับ
ปรญิญำบตัรจำกสถำบนักำรศกึษำในตมำงประเทศทีแ่พทยสภำรบัรอง 
 
คณุสมบติัเฉพำะส ำหรบักำรสอบแต่ละขัน้ตอน 
ขัน้ตอนท่ี 1  

เป็นผ่ท้ีม่คีุณสมบตัปิระเภททีห่นึ่งหรออสองหรออสำม ส ำหรบัผ่ม้คีุณสมบตัปิระเภทที่
หนึ่งต้องมใีบรบัรองจำกสถำบนักำรศกึษำวมำ ได้ศกึษำวิทยำศำสตร์กำรแพทย์พอขนฐำน 
(ระดบัปรคีลนิิก) หรออเทยีบเทมำมำแลว้ไมมน้อยกวมำสองปีกำรศกึษำ นับถงึวนัก ำหนดสอบฯ 
โดยได้ศกึษำครบทุกรำยวชิำตำมหลกัส่ตรระดบัปรคีลนิิกของสถำบนักำรศกึษำที่แพทย
สภำรบัรอง  
ขัน้ตอนท่ี 2  

เป็นผ่ท้ีม่คีุณสมบตัปิระเภททีห่นึ่งหรออสองหรออสำม ส ำหรบัผ่ม้คีุณสมบตัปิระเภทที่
หนึ่งตอ้งมใีบรบัรองจำกสถำบนักำรศกึษำวมำ ไดศ้กึษำวทิยำศำสตรก์ำรแพทยค์ลนิิก (ระดบั
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คลนิิก) มำแล้วไมมน้อยกวมำสองปีกำรศึกษำนับถงึวนัก ำหนดสอบฯ โดยได้ศกึษำครบทุก
รำยวชิำของ 2 ชั ขนปีนั ขนตำมหลกัสต่รระดบัคลนิิกของสถำบนักำรศกึษำทีแ่พทยสภำรบัรอง 
ขัน้ตอนท่ี 3  
(1) เป็นผ่ท้ีส่อบผมำนขั ขนตอนทีห่นึ่งและขั ขนตอนทีส่องแลว้ โดยแตมละขั ขนตอนสอบผมำน
มำแลว้เป็นเวลำไมมเกนิเจด็ปีนบัจำกวนัทีแ่พทยสภำอนุมตัผิลกำรสอบจนถงึวนัยอน่ใบสมคัร
สอบ ถำ้ขั ขนตอนใดสอบผมำน เกนิเจด็ปี จะตอ้งสอบขั ขนตอนนั ขนใหมมใหผ้มำนกมอน  
(2) ส ำหรบัผ่ม้คีุณสมบตัปิระเภททีห่นึ่งทีก่ ำลงัศกึษำอย่มในสถำบนักำรศกึษำในประเทศไทย 
ตอ้งมหีนงัสออรบัรองจำกสถำบนักำรศกึษำวมำไดศ้กึษำวทิยำศำสตรก์ำรแพทย์คลนิิก (ระดบั
คลนิิก) มำแลว้ไมมน้อยกวมำ หำ้ภำคกำรศกึษำในระบบทวภิำคหรออเทยีบเทมำ นบัถงึวนั
ก ำหนดสอบฯ โดยไดศ้กึษำรำยวชิำในระดบัหลกัสต่รคลนิิกในชั ขนปีที ่6 ไมมน้อยกวมำกึง่หนึ่ง
ของจ ำนวนหนมวยกติในชั ขนปีที ่6 ของสถำบนักำรศกึษำทีแ่พทยสภำรบัรอง 
(3) ส ำหรบัผ่ท้ีม่คีุณสมบตัปิระเภททีส่ำมจะตอ้งไดร้บัใบอนุญำตเป็นผ่ป้ระกอบวชิำชพีเวช
กรรมในตมำงประเทศ ซึง่แพทยสภำรบัรองใบอนุญำตนั ขน หำกเป็นผ่ม้สีญัชำตไิทยไมม
จ ำเป็นตอ้งมใีบอนุญำตดงักลมำว แตมตอ้งมเีอกสำรรบัรองกำรปฏบิตังิำนหลงัปรญิญำใน
ฐำนะแพทยฝึ์กหดั หรออเทยีบเทมำเป็นเวลำไมมน้อยกวมำหนึ่งปีในสถำบนักำรแพทย์
ตมำงประเทศหรออในประเทศไทยทีแ่พทยสภำรบัรองโดยกำรปฏบิตังิำนจะตอ้งเสรจ็สิขนกมอน
กำรสมคัรสอบ 
 
ขอ้มล่จำกเวบ็ไซต ์ศนูยป์ระเมินและรบัรองควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรประกอบ
วิชำชีพเวชกรรม (http://cmathai.org/about/History)  ณ วนัที ่14 มถุินำยน 2559 
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8.3 ข้อบงัคบัว่ำด้วยกำรแต่งกำยนักศึกษำ พ.ศ. 2540 

 
ข้อบงัคบัมหำวิทยำลยัวลยัลกัษณ์ 
ว่ำด้วยเครื่องแต่งกำยนักศึกษำ 

พ.ศ. 2540 
………………………………... 

โดยที่เห็นสมควรก ำหนดเครอ่องแตมงกำยนักศึกษำมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ให้
เป็นไปอยมำงสภุำพเรยีบรอ้ยและเหมำะสมแกมกำลเทศะ 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ๑๖(๒)และมำตรำ ๕๒ วรรค ๒ และมำตรำ  ๕๓ 
วรรค ๒ แหมงระรำชบญัญตัิมหำวทิยำลยัวลยัลกัษณ์  พ.ศ.๒๕๓๕  ประกอบกบัมตสิภำ
มหำวทิยำลยัวลยัลกัษณ์ ในกำรประชุมครั ขงที ่๓/๒๕๔๐ เมออ่วนัที๙่ สงิหำคม ๒๕๔๐ สภำ
มหำวทิยำลยัวลยัลกัษณ์จงึออกขอ้บงัคบัไวด้งัตมอไปนีข 

 
หมวดท่ี ๑ 
บททัว่ไป 

ขอ้ ๑ ขอ้บงัคบันีขเรยีกวมำ “ขอ้บงัคบัมหำวทิยำลยัวลยัลกัษณ์วมำดว้ยเครออ่งแตมงกำย
นกัศกึษำ พ.ศ.๒๕๔๐” 

ขอ้ ๒ ขอ้บงัคบันีขใหใ้ชบ้งัคบัตั ขงแตมวนัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเป็น
ตน้ไป 

ขอ้ ๓ ในขอ้บงัคบันีข 
“มหำวทิยำลยั” หมำยถงึ มหำวทิยำลยัวลยัลกัษณ์ 
“อธกิำรบด”ี หมำยถงึ อธกิำรบดมีหำวทิยำลยัวลยัลกัษณ์ 
“นกัศกึษำ” หมำยถงึ นกัศกึษำมหำวทิยำลยัวลยัลกัษณ์ 
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“เครออ่งแตมงกำยนกัศกึษำ” หมำยถงึ เครออ่งแตมงกำยนกัศกึษำมหำวทิยำลยั
วลยัลกัษณ์ 

ข้อ ๔ ให้อธิกำรบดีรักษำกำรตำมข้อบังคับนีข  และให้มีอ ำนำจออกประกำศ  
ข้อก ำหนดซึ่งไมมขดั หรออแย้งและให้เป็นไปตำมข้อบังคับนีข  รวมทั ขงให้อ ำนำจวินิจฉัย 
ชีขขำด ค ำวนิิจฉยัชีขขำดของอธกิำรบดใีหถ้ออเป็นทีส่ดุ 

 
หมวดท่ี ๒ 

ประเภทเครื่องแต่งกำยของนักศึกษำ 
ข้อ ๕ ให้เครอ่องแตมงกำยของนักศึกษำมหำวิทยำลยัวลยัลักษณ์ ม ี๓ ประเภท 

ส ำหรบัใชแ้ตมงในโอกำสตมำงๆ ดงันีข 
(๑) เครอ่องแตมงกำยปกต ิใชส้ ำหรบัแตมงเวลำเรยีนปกตเิวลำสอบและตดิตมอ

หรออใชบ้รกิำรจำกหนมวยงำนตมำงๆของมหำวทิยำลยั 
(๒) เครออ่งแตมงกำยชุดพธิกีำร ใชส้ ำหรบัแตมงในงำนรำชพธิ ีรฐัพธิ ีหรอองำน

ออ่นใดทีม่หำวทิยำลยัก ำหนด 
(๓) เครอ่องแตมงกำยชุดปฏิบัติกำร ใช้ส ำหรบัแตมงในห้องทดลอง โรงฝึก

เครออ่งมออ ฟำรม์ และสถำนฝึกหรออปฏบิตังิำนทำงวชิำชพีและออ่นๆ 
 

       หมวดท่ี ๓ 
เครื่องแต่งกำยปกติ 

ขอ้ ๖ เครออ่งแตมงกำยปกตสิ ำหรบันกัศกึษำชำย  มลีกัษณะดงัตมอไปนีข 
(๑) เสอขอเชิขตสขีำวหรออสอีมอน ไมมมลีวดลำย ควำมยำวของตัวเสอขอยำวพอ 

เพออ่ใหก้ำงเกงทบัไดโ้ดยเรยีบรอ้ย 
(๒) กำงเกงขำยำวทรงสภุำพ สดี ำ น ขำตำลเขม้ เทำเขม้ หรออน ขำเงนิเขม้ 
(๓) เข็มขดัสีด ำ น ข ำตำล หวัเข็มขดัมีเครอ่องหมำยมหำวิทยำลัย ตำมที่

มหำวทิยำลยัก ำหนด 
(๔) ถุงเทำ้สเีดยีวกบัรองเทำ้ 
(๕) รองเทำ้ทรงสภุำพ หุม้สน้ สดี ำหรออสนี ขำตำล 

ขอ้ ๗ เครออ่งแตมงกำยปกตสิ ำหรบันกัศกึษำหญงิ  มลีกัษณะดงัตมอไปนีข 
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(๑) เสอขอเชิขตขำว หรออสอีมอน แบบสุภำพ เนอขอผำ้หนำพอควร ไมมมลีวดลำย 
ควำมยำวของตวัเสอขอ ยำวพอเพออ่ใหก้ระโปรงทบัไดโ้ดยเรยีบรอ้ย 

(๒) กระโปรงทรงสุภำพ สดี ำ น ขำตำลเขม้ เทำเขม้ หรออน ขำเงนิเขม้ เนอขอผำ้
หนำพอควร ไมมมลีวดลำย ควำมยำวเสมอเขมำ หรออต ่ำกวมำเขมำ 

(๓) เข็มขัดสีด ำ น ข ำตำล หัวเข็มขดัมีเครอ่องหมำยมหำวิทยำลัยตำมที่
มหำวทิยำลยัก ำหนด 

(๔) รองเทำ้ทรงสภุำพ หุม้สน้ สขีำว ด ำ น ขำตำล หรออสนี ขำเงนิเขม้ 
ขอ้ ๘ มหำวทิยำลยัอนุญำตใหน้ักศกึษำ แตมงกำยใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบกำรแตมง

กำยของกรมกำรรกัษำดนิแดนในวนัทีม่กีำรเรยีนวชิำทหำร 
ขอ้ ๙ มหำวทิยำลยัอนุญำตใหน้ักศกึษำแตมงกำยด้วยชุดปฏบิตังิำน ซึ่งใชแ้ตมงใน

โรงฝึกเครออ่งมออ ฟำรม์และสถำนฝึก หรออปฏบิตังิำนทำงวชิำชพีและออ่นๆ ในเวลำเรยีนปกติ
และใชบ้รกิำรจำกหนมวยงำนตมำงๆของมหำวทิยำลยัในวนัทีม่กีำรปฏบิตังิำนได ้

 
หมวดท่ี๔ 

เครื่องแต่งกำยชุดพิธีกำร 
ขอ้ ๑๐ เครออ่งแตมงกำยชดุพธิกีำร  ส ำหรบันกัศกึษำชำย  ใหม้ลีกัษณะดงันีข 

(๑) เสอขอเชิขตสขีำวแขนยำว ไมมมลีวดลำย ปกเสอขอปลำยแหลม ผมำอกตรงโดย
ตลอด ตดิกระดุมสขีำว มกีระเป๋ำทีด่ำ้นซำ้ย เวลำสวมใหส้อดชำยเสอขอไวใ้นกำงเกง 

(๒) เนคไทพอขนสแีสด พมิพต์รำมหำวทิยำลยั 
(๓) กำงเกงขำยำว ทรงสภุำพ สนี ขำเงนิเขม้ 
(๔) เขม็ขดัหนงัสดี ำ หวัเขม็ขดัมเีครออ่งหมำยของมหำวทิยำลยั 
(๕) ถุงเทำ้สนี ขำเงนิเขม้ 
(๖) รองเทำ้หนงัทรงสภุำพ หุม้สน้ สดี ำ 

เครออ่งแตมงกำยชดุพธิกีำรส ำหรบันกัศกึษำชำยใหเ้ป็นไปตำมแนบทำ้ย  ขอ้บงัคบันีข 
ขอ้ ๑๑ เครออ่งแตมงกำยชดุพธิกีำรส ำหรบันกัศกึษำหญงิ มลีกัษณะดงันีข 

(๑) เสอขอเชิขตสขีำวแขนสั ขน ไมมมลีวดลำย ปกเสอขอปลำยแหลมผมำอกตรงโดย
ตลอด ตดิกระดุมโลหะสญัลกัษณ์ของมหำวทิยำลยั เนอขอผำ้หนำพอควร เวลำสวมใหส้อด
ชำยเสอขอไวใ้นกระโปรง 
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(๒) กลดัเขม็กลดัเสอขอ เครออ่งหมำยมหำวทิยำลยัเหนอออกดำ้นซำ้ย 
(๓) กระโปรงทรงสุภำพ สนี ข ำเงนิเข้ม เนอขอผ้ำหนำพอควร ไมมมลีวดลำย 

ควำมยำวปิดเขมำ 
(๔) เขม็ขดัหนงัสดี ำ หวัเขม็ขดัมเีครออ่งหมำยมหำวทิยำลยั 
(๕) รองเทำ้หนงัทรงสภุำพ หุม้สน้สดี ำ สน้รองเทำ้สง่ไมมเกนิ ๓ นิขว 

เครออ่งแตมงกำยชดุพธิกีำรส ำหรบันกัศกึษำหญงิใหเ้ป็นไปตำมแนบทำ้ยขอ้บงัคบันีข 
 

หมวดท่ี๕ 
ลกัษณะเขม็กลดั กระดมุ เนคไทและเขม็ขดัส ำหรบัเครื่องแต่งกำยชดุพิธีกำร 

ขอ้ ๑๒ ใหล้กัษณะเขม็กลดั กระดุม เนคไท และเขม็ขดั ส ำหรบัเครออ่งแตมงกำยใน
ชดุพธิกีำรมลีกัษณะดงัตมอไปนีข 

(๑) เขม็กลดั ส ำหรบัตดิเสอขอนกัศกึษำหญงิ มลีกัษณะดงันีข 
ตวัเขม็กลดัท ำดว้ยโลหะสเีงนิ กวำ้ง ๒.๕ เซนตเิมตร สง่ ๑.๒ เซนตเิมตร มี

ตรำมหำวทิยำลยัตำมแบบทีก่ ำหนด มเีขม็ส ำหรบักลดัยดึตดิกบัตวัเสอขอซมอนอย่มดำ้นหลงั 
(๒) กระดุม ส ำหรบัตดิเสอขอนกัศกึษำหญงิ มลีกัษณะดงันีข 
ตวักระดุมมลีกัษณะกลม เสน้ผมำศ่นย์กลำง ๑.๖ เซนตเิมตร ท ำดว้ยโลหะสี

เงนิ มตีรำมหำวทิยำลยัตำมแบบทีก่ ำหนด 
(๓) เนคไทส ำหรบันกัศกึษำชำย มลีกัษณะดงันีข 
เนคไทท ำด้วยผ้ำสแีสดขนำดกว้ำง ๖ เซนติเมตร พมิพ์ตรำมหำวทิยำลยั

โดยใหต้รำมหำวทิยำลยั อย่มในต ำแหนมงสง่จำกปลำยเนคไท  ๒๐  เซนตเิมตร 
 (๔) เขม็ขดัส ำหรบันักศกึษำชำยและนักศกึษำหญิง มลีกัษณะเหมออนกนั

ดงันีข 
สำยเขม็ขดั ท ำดว้ยหนังสดี ำ กวำ้ง ๔ เซนตเิมตร หวัเขม็ขดัท ำดว้ยโลหะสี

เงนิขดัเงำ มตีรำมหำวทิยำลยัตำมแบบทีก่ ำหนด 
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หมวดท่ี๖ 
เครื่องแต่งกำยชุดปฏิบติักำร 

ขอ้ ๑๓ เครอ่องแตมงกำยในกำรปฏิบตัิงำนที่ใชใ้นห้องทดลอง ในโรงฝึกเครอ่องมออ 
ฟำร์ม และสถำนฝึก หรออปฏิบัติงำนทำงวิชำชีพและออ่นๆ ส ำหรับนักศึกษำชำยและ
นกัศกึษำหญงิ โดยใหเ้ป็นไปตำมประกำศของมหำวทิยำลยั 

 
 

หมวดท่ี๗ 
บทก ำหนดโทษ 

ขอ้ ๑๔ ผ่ใ้ดใชเ้ครออ่งแตมงกำยนักศกึษำมหำวทิยำลยัวลยัลกัษณ์ โดยไมมมสีทิธทิีจ่ะ
ใช ้ถ้ำกระท ำเพอ่อใหบุ้คคลออ่นเชอ่อวมำทุกคนมสีทิธใิช ้ต้องระวำงโทษ ตำมมำตรำ 53 แหมง
พระรำชบญัญตั ิมหำวทิยำลยัวลยัลกัษณ์ พ.ศ.2535 

ขอ้ ๑๕ ใหอ้ธกิำรบดรีกัษำกำรตำมขอ้บงัคบันีข  และใหม้อี ำนำจออกประกำศ และ
ขอ้ก ำหนด เพออ่ปฏบิตักิำรใหเ้ป็นไปตำมขอ้บงัคบันีข 

 
ประกำศ ณ วนัที ่7 ตุลำคม พ.ศ. 2540 

 
 

 (ศำสตรำจำรย ์ดร.เกษม สวุรรณกล่) 
 นำยกสภำมหำวทิยำลยัวลยัลกัษณ์ 
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8.4 ระเบียบมหำวิทยำลยัวลยัลกัษณ์ว่ำด้วยหอพกันักศึกษำ พ.ศ. 2544 

 

 
ระเบียบมหำวิทยำลยัวลยัลกัษณ์ 

ว่ำด้วยหอพกันักศึกษำ 
พ.ศ. ๒๕๔๔ 

…………………………………… 
โดยทีม่หำวทิยำลยัวลยัลกัษณ์มี นโยบำยจดัหอพกันักศกึษำใหเ้ป็น “ศ่นยศ์กึษำ 

อย่มอำศยัและเออขออำทร” เพอ่อควำมเป็นอย่มทีเ่หมำะสม สะดวกสบำย เป็นแหลมงใหก้ำรศกึษำ
และประสบกำรณ์ทีม่คีุณคมำ ใหน้กัศกึษำมคีวำมรบัผดิชอบตมอตนเองและสงัคม เคำรพสทิธิ
ของผ่อ้อ่น พฒันำเป็นบณัฑติทีเ่รอองปญัญำและคุณธรรม 

อำศยัอ ำนำจตำมมำตรำ ๑๖(๒) แหมงพระรำชบญัญตัมิหำวทิยำลยัวลยัลกัษณ์ พ.ศ. 
๒๕๓๕ สภำมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ ในกำรประชุม ครั ขงที่ ๔/๒๕๔๔ เมอ่อวันที่ ๒๐ 
พหษภำคม จงึมมีตใิหว้ำงระเบยีบไวด้งัตมอไปนีข  

หมวดท่ี 1 
ข้อควำมทัว่ไป 

ขอ้ ๑ ระเบยีบนีขเรยีกวมำ “ระเบยีบมหำวทิยำลยัวลยัลกัษณ์วมำดว้ยหอพกันักศกึษำ 
พ.ศ.๒๕๔๔”  

ขอ้ ๒ ระเบยีบนีขใหใ้ชบ้งัคบัตั ขงแตมวนัถดัจำกวนัประกำศเป็นตน้ไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบมหำวิทยำลัยวลยัลักษณ์วมำด้วยที่พักนักศึกษำ พ.ศ. 

๒๕๔๐ และใหใ้ชร้ะเบยีบนีขแทน 
ขอ้ ๔ ให้อธกิำรบดเีป็นผ่้รกัษำกำรตำมระเบยีบนีข และใหม้อี ำนำจออกประกำศ 

ขอ้ก ำหนด และขอ้ บงัคบัเพออ่ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมระเบยีบนีข 
ขอ้ ๕ ในระเบยีบนีข 
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“มหำวทิยำลยั” หมำยถงึ มหำวทิยำลยัวลยัลกัษณ์ 
“อธกิำรบด”ี หมำยถงึ อธกิำรบดมีหำวทิยำลยัวลยัลกัษณ์ 
“รองอธิกำรบดี” หมำยถึง รองอธิกำรบดีฝมำยกิจกำรนักศึกษำมหำวิทยำลัย 

วลยัลกัษณ์ 
“หวัหน้ำสมวนกจิกำรนักศกึษำ” หมำยถงึ หวัหน้ำสมวนกจิกำรนักศกึษำ มหำวทิยำลยั

วลยัลกัษณ์ 
“หัวหน้ ำงำนแนะแนว ” หมำยถึง  หัวหน้ ำงำนแนะแนว มหำวิทยำลัย 

วลยัลกัษณ์ 
“ทีป่รกึษำหอพกั” หมำยถงึ บุคลำกรมหำวทิยำลยัวลยัลกัษณ์ ทีไ่ดร้บักำรแตมงตั ขง

จำกมหำวทิยำลยัใหท้ ำหน้ำที ่ใหค้ ำปรกึษำและชมวยเหลออนกัศกึษำในเขตหอพกั 
“หวัหน้ำงำนหอพกั” หมำยถงึ เจำ้หน้ำทีบ่รหิำรงำนทัว่ไป สมวนกจิกำรนักศกึษำที่

อธกิำรบดแีตมงตั ขงใหเ้ป็น หวัหน้ำผ่ร้บัผดิชอบดแ่ลงำนหอพกั 
“คณะกรรมกำรด ำเนินงำนหอพกั” หมำยถึง คณะกรรมกำรด ำเนินงำนหอพกั

นกัศกึษำ มหำวทิยำลยัวลยัลกัษณ์ 
“คณะกรรมกำรนักศกึษำประจ ำหอพกั” หมำยถงึ คณะกรรมกำรนักศกึษำประจ ำ

หอพกั ซึง่เป็นตวัแทนนกัศกึษำทีไ่ดร้บัเลออกตั ขงจำกนกัศกึษำในหอพกัทีอ่ธกิำรบดแีตมงตั ขง 
“คณะกรรมกำรวนิัยนักศกึษำหอพกั” หมำยถงึ คณะกรรมกำรวนิัยนักศกึษำหอพกั

มหำวทิยำลยัวลยัลกัษณ์ทีอ่ธกิำรบดแีตมงตั ขง 
“คณะกรรมกำรประสำนงำนนักศกึษำหอพกั” หมำยถงึ คณะกรรมกำรทีท่ ำหน้ำที่

ประสำนงำนนกัศกึษำหอพกัทั ขงหมด 
“ประธำนกรรมกำรประสำนงำนนักศกึษำหอพกั” หมำยถึง ประธำนกรรมกำร

นกัศกึษำประจ ำหอพกัซึง่ไดร้บัเลออกใหเ้ป็นประธำนผ่ป้ระสำนงำนหอพกัทั ขงหมด 
“หอพกั” หมำยถงึ หอพกันกัศกึษำ มหำวทิยำลยัวลยัลกัษณ์ 
“นักศึกษำ” หมำยถึง นักศกึษำมหำวทิยำลยัวลยัลกัษณ์ และให้หมำยรวมถึง

นกัศกึษำโครงกำรแลก เปลีย่นตมำงสถำบนัทีม่ำศกึษำ ณ มหำวทิยำลยัวลยัลกัษณ์ 
“ผ่อ้ำศยั” หมำยถงึ นักศกึษำหรออบุคคลออ่นใดทีไ่ดร้บัอนุญำตจำก มหำวทิยำลยัวลยั

ลกัษณ์ใหเ้ขำ้พกัอำศยัชัว่ครำวในหอพกันกัศกึษำ 
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หมวดท่ี ๒ 
วตัถปุระสงค ์

ขอ้ ๖ มหำวทิยำลยัมวีตัถุประสงคใ์นกำรด ำเนินงำนหอพกั ดงัตมอไปนีข 
 (๑) เพอ่อใหบ้รกิำรหอพกัที่มคีวำมสะอำด สะดวกสบำย และปลอดภยัแกม

นกัศกึษำ 
(๒) เพอ่อเสรมิสรำ้งสภำพแวดลอ้มของหอพกัใหม้สีมวนสนับสนุนกำรเรยีนร่ ้

และเป็นชมุชนทีม่คีวำมเออขออำทรตมอกนั 
(๓) เพอ่อสมงเสรมิใหน้ักศกึษำร่จ้กัใชช้วีติในสงัคมและมทีกัษะในกำรท ำงำน

เป็นหม่มคณะ 
(๔) เพออ่เสรมิสรำ้งใหน้กัศกึษำมคีวำมรบัผดิชอบตมอตนเอง เคำรพสทิธผิ่อ้อ่น 

มสีมวนรมวมรบัผดิชอบตมอสงัคม 
 

หมวดท่ี ๓ 
กำรด ำเนินงำน 

ข้อ ๗ ให้อธิกำรบดีแตมงตั ขงคณะกรรมกำรด ำเนินงำนหอพัก ประกอบด้วยรอง
อธกิำรบดเีป็นประธำนกรรมกำร ผ่้ชมวยอธกิำรบดฝีมำยกจิกำรนักศกึษำเป็นรองประธำน
กรรมกำร หวัหน้ำสมวนกจิกำรนักศกึษำหวัหน้ำงำนให้ค ำปรกึษำ และแนะแนว ผ่้แทนที่
ปรกึษำหอพักชำย ๑ คน ผ่้แทนที่หอพกัชำย ๑ คนผ่้แทนที่ปรกึษำหอพกัหญิง ๑ คน 
ประธำนกรรมกำรประสำนงำนนกัศกึษำหอพกั เป็นกรรมกำร โดยมหีวัหน้ำงำนหอพกัเป็น
กรรมกำรและเลขำนุกำร และทีป่รกึษำหอพกั ๑ คนเป็นผ่ช้มวยเลขำนุกำร 

ขอ้ ๘ คณะกรรมกำรด ำเนินงำนหอพกั มอี ำนำจและหน้ำทีด่งันีข 
(๑) พจิำรณำด ำเนินงำนหอพกัใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยและวตัถุประสงคด์ำ้น

หอพกัของมหำวทิยำลยัโดยมภีำรกจิหลกัไดแ้กม จดับรกิำรและสวสัดกิำร จดัสภำพแวดลอ้ม
ใหเ้ออขอตมอกำรเรยีนร่แ้ละอย่มอำศยั จดัระบบกำรใหค้ ำปรกึษำ สมงเสรมิกจิกรรมเพอ่อพฒันำ
นกัศกึษำ และเสรมิสรำ้งควำมเป็นประชำคมชำวหอพกั 

 (๒) พิจำรณำจัดวำงระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับหอพัก เพอ่อเสนอตมอ
มหำวทิยำลยั 
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ข้อ ๙ ให้อธิกำรบดีแตมงตั ขงคณะกรรมกำรวินัยนักศึกษำหอพัก ประกอบด้วย 
หวัหน้ำสมวนกิจกำรนักศึกษำเป็นประธำนกรรมกำร หวัหน้ำงำนแนะแนว เจ้ำหน้ำที่
บรหิำรงำนทัว่ไป (ดำ้นวนิัยนักศกึษำ) ทีป่รกึษำหอพกัชำย ๑ คน ทีป่รกึษำหอพกัหญงิ ๑ 
คน ทีป่รกึษำหอพกัทีน่กัศกึษำผ่ก้ระท ำผดิอำศยัอย่ม เป็นกรรมกำร โดยมหีวัหน้ำงำนหอพกั
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร และมเีจ้ำหน้ำที่บรหิำรงำนทัว่ไปงำนที่พกันักศกึษำ ๑ คน 
เป็นผ่้ชมวยเลขำนุกำรในกรณีที่เหน็สมควรเชญิประธำนกรรมกำรประสำนงำนนักศกึษำ
หอพกั และหรออประธำนกรรมกำรนกัศกึษำประจ ำหอพกัเขำ้รมวมพจิำรณำกเ็ชญิเขำ้รมวมได ้

ขอ้ ๑๐ คณะกรรมกำรวนิยันกัศกึษำหอพกั มอี ำนำจหน้ำทีด่งันีข 
(๑) ใหข้อ้เสนอแนะในกำรจดักจิกรรมเพอ่อพฒันำและสมงเสรมิวนิัยนักศกึษำ

หอพกั 
(๒) ตดิตำมประเมนิผลกำรสมงเสรมิวนิัยนกัศกึษำหอพกั 
(๓) สอบสวน สอบสวน และพจิำรณำโทษนักศกึษำที่กระท ำผดิวนิัยหอพกั

แลว้ด ำเนินโทษ 
ขอ้ ๑๑ ใหอ้ธกิำรบดแีตมงตั ขงหวัหน้ำงำนหอพกัโดยค ำเสนอของรองอธกิำรบดจีำก

บุคลำกรของมหำวทิยำลยั 
ขอ้ ๑๒ หวัหน้ำงำนหอพกัมอี ำนำจหน้ำทีด่งันีข 

(๑) ควบคุม ด่แล รับผิดชอบกำรบริหำรงำนหอพักให้เป็นไปตำม
วตัถุประสงค ์นโยบำยและมตขิองคณะกรรมกำรด ำเนินงำนหอพกั 

(๒) วำงแผนปฏบิตังิำนหอพกั 
(๓) ควบคุมดแ่ลกำรปฏบิตังิำน นิเทศงำน และพฒันำงำนบุคลำกรหอพกั 
(๔) วนิิจฉยั สัง่กำร และกำรแกป้ญัหำตมำงๆ ของหอพกั 
(๕) ประสำนงำนกบังำนแนะแนว เพอ่อจดัระบบกำรด่แลใหค้ ำปรกึษำ จดั

ปฐมนิเทศ และจดัโครงกำรเพออ่พฒันำนกัศกึษำหอพกั 
(๖) ประสำนงำนกับงำนบริกำรสุขภำพเกี่ยวกับกำรด่แลสุขภำพของ

นกัศกึษำหอพกั 
(๗) ประสำนงำนกบัสมวนอำคำรสถำนที่ เกีย่วกบักำรซมอมแซมบ ำรุงรกัษำ

หอพกั และจดัระบบรกัษำควำมปลอดภยัของหอพกั 
(๘) ประสำนงำนกบังำนพสัดุในกำรจดัซอขอจดัจำ้งเกีย่วกบัพสัดุของหอพกั 
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(๙) ประสำนกบัผ่ป้กครองนักศกึษำหอพกั และหนมวยงำนตมำงๆ ทั ขงภำยใน 
และภำยนอกมหำวทิยำลยัเกีย่วกบัควำมเป็นอย่มและควำมประพหตขิองนกัศกึษำหอพกั 

(๑๐) ปฏบิตัหิน้ำทีท่ีม่หำวทิยำลยัมอบหมำย 
ขอ้ ๑๓ ใหอ้ธกิำรบดแีตมงตั ขงทีป่รกึษำหอพกัจำกบุคลำกรของมหำวทิยำลยั โดยค ำ

เสนอของรองอธกิำรบด ีในอตัรำสมวนทีป่รกึษำหอพกัตมอนกัศกึษำหอพกัอยมำงเหมำะสม 
ขอ้ ๑๔ ทีป่รกึษำหอพกัมอี ำนำจหน้ำทีด่งันีข 

(๑) ใหค้ ำปรกึษำแนะน ำเกีย่วกบัปญัหำดำ้นตมำงๆของนกัศกึษำหอพกั 
(๒) ชมวยเหลออนกัศกึษำในหอพกัเมออ่เกดิกำรเจบ็ปมวย 
(๓) จดัท ำแผนปฏบิตังิำนหอพกัและจดัระบบบรกิำรตมำงๆของหอพกัให้มี

ประสทิธภิำพ 
(๔) ดแ่ลควำมปลอดภยัของนกัศกึษำในหอพกั 
(๕) ประสำนงำนกบัผ่ป้กครองนกัศกึษำและหนมวยงำนตมำงๆ 
(๖) รำยงำนใหห้วัหน้ำงำนหอพกัทรำบเกีย่วกบัปญัหำและขอ้บกพรมองตมำงๆ

ของหอพกั 
(๗) ประสำนงำนกบังำนแนะแนวในกำรจดับรกิำรใหค้ ำปรกึษำ 
(๘) ดแ่ลนกัศกึษำใหป้ฏบิตัติำมระเบยีบขอ้บงัคบัของมหำวทิยำลยั 
(๙) ตดิตำมดแ่ลใหค้ ำปรกึษำนกัศกึษำทีถ่่กลงโทษทำงวนิยันกัศกึษำ 
(๑๐) สนบัสนุนนกัศกึษำใหท้ ำกจิกรรมเพอ่อเสรมิสรำ้งประสบกำรณ์และสรำ้ง

ประชำคมชำวหอพกั 
(๑๑) จัดท ำระเบียนประวัตินักศึกษำหอพักและข้อม่ลหลักฐำนตมำงๆที่

เกีย่วขอ้ง 
(๑๒) ด ำเนินกำรใหม้กีำรเลออกตั ขงคณะกรรมกำรนกัศกึษำประจ ำหอพกั 
(๑๓) ปฏบิตังิำนทีห่วัหน้ำงำนหอพกัและมหำวทิยำลยัมอบหมำย 
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หมวดท่ี ๔ 
คณะกรรมกำรนักศึกษำประจ ำหอพกั 

ขอ้ ๑๕ นกัศกึษำทีพ่กัอำศยัในแตมละหอพกัมคีณะกรรมกำรนักศกึษำประจ ำหอพกั 
๘-๑๒ คน 

ขอ้ ๑๖ กำรไดม้ำซึง่คณะกรรมกำรนกัศกึษำประจ ำหอพกั 
(๑) ใหเ้ลออกตั ขงคณะกรรมกำรนักศกึษำประจ ำหอพกัใหเ้สรจ็สิขนหลงัวนัเปิด

ภำคกำรศกึษำที่๑ ของแตมละปีกำรศกึษำภำยใน ๓๐ วนั โดยใหม้นีักศกึษำชั ขนปีที่ ๑ ใน
สดัสมวน ๑ ใน ๓ ของกรรมกำรทั ขงหมด 

(๒) กำรเลออกตั ขงกรรมกำรนักศึกษำประจ ำหอพัก อำจใช้วิธีสมัครเป็น
รำยบุคคลหรออเป็นทมีกไ็ด้ ในกรณีที่มผี่ส้มคัรเพยีงคนเดยีว หรออทมีเดยีว จะต้องได้รบั
คะแนนเสยีงไมมน้อยกวมำกึง่หนึ่งของจ ำนวนนกัศกึษำทีอ่ำศยัในหอพกั 

(๓) ในกรณีที่ไมมมีผ่้สมคัรเป็นคณะกรรมกำรนักศึกษำประจ ำหอพักให้
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนหอพกัแตมงตั ขงนกัศกึษำจ ำนวนตำมขอ้ ๑๕ ขึขนเป็นคณะกรรมกำร
นกัศกึษำประจ ำหอพกั 

(๔) ใหต้วัแทนนกัศกึษำทีไ่ดร้บักำรเลออกตั ขง เลออกตั ขงผ่ท้ ำหน้ำทีเ่ป็นประธำน
กรรมกำร และรองประธำนกรรมกำรกนัเอง และใหป้ระธำนเลออกเลขำนุกำรจำกผ่ท้ีไ่ดร้บั
กำรเลออกตั ขง 

ขอ้ ๑๗ คณะกรรมกำรนกัศกึษำประจ ำหอพกั มอี ำนำจหน้ำทีด่งันีข 
(๑) ก ำหนดและเสนอแผนงำนประจ ำปีเกีย่วกบักจิกรรมในหอพกัตมอหวัหน้ำ

งำนหอพกั 
(๒) จดัใหม้กีำรประชมุสำมญันกัศกึษำหอพกั ภำคกำรศกึษำละ ๑ ครั ขง โดย

แจง้ทีป่รกึษำหอพกัและหวัหน้ำงำนหอพกัทรำบลมวงหน้ำ 
(๓) เรยีกประชุมนักศึกษำหอพักเมอ่อมีเหตุจ ำเป็น โดยแจ้งให้ที่ปรึกษำ

หอพกัทรำบลมวงหน้ำ 
(๔) พจิำรณำและด ำเนินงำนเกี่ยวกบักจิกรรมในหอพกัโดยควำมเหน็ชอบ

ของหวัหน้ำงำนหอพกัและทีป่รกึษำหอพกั 
(๕) เชอ่อมโยงกจิกรรมหอพกักบักจิกรรมขององค์กำรบรหิำร ชมรม และ

กลุมมอสิระ 
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(๖) ชมวยเหลออดแ่ลเพออ่นนกัศกึษำในดำ้นตมำงๆในหอพกั 
(๗) หน้ำทีอ่อ่นๆ ตำมทีค่ณะกรรมกำรด ำเนินงำนหอพกั หวัหน้ำงำนหอพกั 

หรออทีป่รกึษำหอพกัมอบหมำย 
ข้อ ๑๘ ให้คณะกรรมกำรนักศึกษำหอพักมีวำระกำรท ำงำนหนึ่งปีกำรศึกษำ

นบัตั ขงแตมวนัประกำศแตมงตั ขง 
ขอ้ ๑๙ กรรมกำรนกัศกึษำประจ ำหอพกัพน้สภำพเมออ่ 

(๑) ครบวำระ 
(๒) เสยีชวีติ 
(๓) ลำออกจำกหอพกั 
(๔) นักศกึษำไมมน้อยกวมำ ๒ ใน ๓ ของจ ำนวนนักศกึษำทีอ่ำศยัในหอพกัมี

มตใิหอ้อก 
(๕) พน้สภำพกำรเป็นนกัศกึษำ 
(๖) ถ่กปลดออกจำกต ำแหนมงโดยค ำสัง่ของคณะกรรมกำรด ำเนินงำนหอพัก 

เนอ่องจำกบกพรมองตมอหน้ำที ่มคีวำมประพหตเิสออ่มเสยี หรออถ่กลงโทษทำงวนิยันกัศกึษำ 
ขอ้ ๒๐ ใหค้ณะกรรมกำรนักศกึษำประจ ำหอพกัที่ก ำลงัจะพ้นวำระ  สมงหลกัฐำน

เอกสำร และพสัดุแกมทีป่รกึษำหอพกักมอนวนัปิดภำคกำรศกึษำ และใหส้มงมอบงำนเป็นลำย
ลกัษณ์อกัษรตมอคณะกรรมกำรนักศกึษำประจ ำหอพกัชุดใหมม ใหเ้สรจ็สิขนภำยใน ๑๕ วนั  
นบัตั ขงแตมวนัประกำศแตมงตั ขงคณะกรรมกำรนกัศกึษำประจ ำหอพกัชดุใหมม 
 

หมวดท่ี ๕ 
คณะกรรมกำรประสำนงำนนักศึกษำหอพกั 

ขอ้ ๒๑ ใหม้คีณะกรรมกำรประสำนงำนนักศกึษำหอพกั ประกอบดว้ย   ประธำน
กรรมกำรนักศึกษำประจ ำหอพกัแตมละหอโดยให้เลออกประธำนกรรมกำร รองประธำน
กรรมกำร และเลขำนุกำร กนัเอง 

ข้อ ๒๒ คณะกรรมกำรประสำนงำนนักศึกษำหอพักมีหน้ำที่วำงแผนและ
ด ำเนินงำนเกีย่วกบักจิกรรมรมวมของนักศกึษำหอพกัทั ขงหมด โดยผมำนควำมเหน็ชอบจำก
หวัหน้ำงำนหอพกั 
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หมวดท่ี ๖ 
กำรเข้ำพกัอำศยัในหอพกั 

ข้อ ๒๓ ให้สมวนกิจกำรนักศึกษำรบัสมคัรนักศึกษำเข้ำพกัอำศยัในหอพกัทุกปี
กำรศกึษำโดยใหป้ระกำศรบัสมคัรกมอนสอบประจ ำภำคกำรศกึษำที ่๓ อยมำงน้อย ๑ เดออน 
ในกรณีที่หอพกัมทีี่พกัวมำง ให้สมวนกิจกำรนักศึกษำ พจิำรณำคดัเลออกนักศกึษำเขำ้พกั
อำศยัในหอพกัจำกหนงัสออค ำรอ้งทีย่ อน่ไวแ้ลว้ 

ขอ้ ๒๔ นักศกึษำที่ได้รบักำรพจิำรณำให้เขำ้พกัอำศยัในหอพกั ให้ถออเป็นสทิธิ
เฉพำะตนจะโอนใหผ้่้ออ่นมไิด้ และจะต้องเขำ้พกัอำศยัในหอพกัภำยในก ำหนดเวลำตำม
ประกำศเวน้แตมมเีหตุจ ำเป็น มฉิะนั ขนถออวมำสละสทิธ ิ

ขอ้ ๒๕ นักศกึษำไดร้บัสทิธเิขำ้พกัอำศยัในหอพกัครำวละ ๑ ปีกำรศกึษำ เวน้แตม
จะสิขนสภำพกำรเป็นนกัศกึษำ หรออถ่กลงโทษทำงวนิยัใหอ้อกจำกหอพกั 

ขอ้ ๒๖ นักศกึษำตอ้งเขำ้พกัอำศยัในหอ้งทีม่หำวทิยำลยัจดัไวใ้ห้ จะยำ้ยหอ้งโดย
ไมมไดร้บัอนุญำตจำกหวัหน้ำงำนหอพกัมไิด ้

ขอ้ ๒๗ นักศกึษำตอ้งคอนหอ้งพกั หลงัจำกก ำหนดปิดภำคกำรศกึษำ ๑ วนั หำกมี
ควำมจ ำเป็นต้องพกัอำศยัในหอพกัตมอไปอกี ใหย้อ่นควำมจ ำนงลมวงหน้ำไมมน้อยกวมำ ๗ วนั 
เมออ่ไดร้บัอนุญำตแลว้ จะตอ้งช ำระคมำธรรมเนียม และเขำ้อำศยัในหอ้งทีม่หำวทิยำลยัจดัให ้
หรออหำกนกัศกึษำตอ้งปฏบิตังิำนในภำรกจิขององคก์ำรนักศกึษำ  ชมรมหนมวยงำนออ่นของ
นักศึกษำ หรออภำรกิจที่ได้ร ับมอบหมำยจำกมหำวิทยำลัย  อำจเข้ำพักอำศัยโดยงด
คมำธรรมเนียมกไ็ด ้ทั ขงนีขใหอ้ย่มในดุลยพนิิจของอธกิำรบด ีหรออผ่ท้ีอ่ธกิำรบดมีอบหมำย 

ขอ้ ๒๘ บุคคลทีม่ใิชมนักศกึษำ ทีป่ระสงคจ์ะเขำ้พกัอำศยัในหอพกัเป็นกำรชัว่ครำว 
ต้องได้รบัอนุญำตจำกรองอธกิำรบด ีและต้องช ำระคมำธรรมเนียม เวน้แตมไดร้บัอนุมตักิำร
ยกเวน้ 
 

หมวดท่ี ๗ 
หน้ำท่ีของนักศึกษำและผู้อำศยั 

ขอ้ ๒๙ นักศึกษำและผ่้อำศยัมหีน้ำที่ปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคบั  ค ำสัง่ 
ประกำศ ของมหำวิทยำลยัโดยเครมงครดั และเชอ่อฟงัค ำแนะน ำ ตักเตออนของที่ปรกึษำ
หอพกั หรออผ่ท้ีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกมหำวทิยำลยั 
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ขอ้ ๓๐ นกัศกึษำตอ้งช ำระคมำธรรมเนียมหอพกัตำมอตัรำ และเวลำทีก่ ำหนดไวใ้น
ประกำศของมหำวทิยำลยั 

ขอ้ ๓๑ นักศกึษำมหีน้ำที่ด่แลรกัษำอำคำรสถำนที่ ทรพัย์สมบตัขิองหอพกั และ
ของมหำวทิยำลยัมใิหเ้สยีหำย และใชส้อยอยมำงประหยดั 

ขอ้ ๓๒ หำกนักศกึษำและผ่อ้ย่มอำศยั ท ำใหท้รพัย์สนิของหอพกัเสยีหำย จะต้อง
ซมอมแซมหรออชดใชค้มำเสยีหำยนั ขน 

ขอ้ ๓๓ นักศกึษำต้องปิดน ขำและไฟฟ้ำใหเ้รยีบรอ้ย หลงัจำกใชเ้สรจ็และทุกครั ขงที่
ออกจำกหอ้งพกั 

ขอ้ ๓๔ นักศกึษำมหีน้ำที่เขำ้รมวมประชุมตำมที่หวัหน้ำงำนหอพกัหรออที่ปรกึษำ
หอพกั หรออคณะกรรมกำรนักศกึษำประจ ำหอพกัหรออคณะกรรมกำรประสำนงำนนักศกึษำ
หอพกัเรยีกประชุมและสำมำรถเข้ำรบักำรอบรมในโครงกำรที่มหำวทิยำลยัจดัขึขนเพอ่อ
พฒันำนกัศกึษำ 
 

หมวดท่ี๘ 
ระเบียบวินัยนักศึกษำหอพกั 

ขอ้ ๓๕ นักศกึษำและผ่พ้กัอำศยัพงึกระท ำสิง่ที่ดงีำมเกดิประโยชน์สุขในกำรอย่ม
รมวมกนัในหอพกัไดแ้กม 

(๑) รกัษำควำมสงบเรยีบร้อยและควำมสำมคัคี ไมมกระท ำกำรใดๆให้เกดิ
ควำมร ำคำญหรออเกดิควำมร ำคำญแกมผ่อ้อ่น 

(๒) อย่มในศลีธรรมและมจีรรยำมำรยำททีด่ ี
(๓) เชอ่อฟงัค ำแนะน ำตักเตออนของที่ปรึกษำหอพักและเจ้ำหน้ำที่ของ

มหำวทิยำลยั 
(๔) ดแ่ลรกัษำอำคำรและทรพัยส์นิของหอพกัมใิหเ้กดิควำมเสยีหำยหรออถ่ก

ท ำลำย 
(๕) ใชส้มบตัสิมวนรวมในหอพกัอยมำงร่ค้มำ รมวมพฒันำหอพกัใหน้มำอย่ม 

ขอ้ ๓๖ นักศกึษำพงึสงัวรระวงัและปฏบิตัติำมขอ้หำ้มตมำงๆ ซึ่งมไีว้เพอ่อมใิหเ้กดิ
ควำมเสออ่มเสยีหรออเสยีหำยแกมนกัศกึษำและหรออมหำวทิยำลยัไดแ้กม 

(๑) เลมนกำรพนนัในบรเิวณหอพกั 
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(๒) เสพสรุำ ของมนึเมำ หรออสิง่เสพตดิในบรเิวณหอพกั 
(๓) น ำอำวุธปอนหรออวตัถุระเบดิหรออเชอขอเพลงิอนัอำจกมอใหเ้กดิอคัคภียัเขำ้มำ

ในบรเิวณหอพกั 
(๔) สบ่บุหรีใ่นหอพกั 
(๕) มกีุญแจหรออวตัถุออ่นใดทีส่ำมำรถเปิดเขำ้หอ้งพกัผ่อ้อ่นได้ 
(๖) ลักทรัพย์หรออประทุษร้ำยตมอทรัพย์ของบุคคลออ่นหรออของหอพัก 

ตลอดจนน ำสมบตัสิมวนรวมของหอพกัไปใชเ้ป็นประโยชน์สมวนตน 
(๗) ตดิตั ขงตมอเตมิดดัแปลง แกไ้ข วสัดุครภุณัฑข์องหอพกั 
(๘) ประกอบธุรกจิในบรเิวณหอพกั 
(๙) น ำสตัวเ์ลีขยงเขำ้มำในบรเิวณหอพกั 
(๑๐) น ำบุคคลภำยนอกเขำ้มำในหอพกัโดยมไิด้รบัอนุญำตจำกที่ปรกึษำ

หอพกั 
(๑๑) ปิดประกำศหรออโปสเตอร์นอกพอขนที่ที่หอพักจัดไว้ให้โดยไมมได้รบั

อนุญำตจำกทีป่รกึษำหอพกั 
(๑๒) ซกัลำ้งรดีผำ้นอกบรเิวณทีห่อพกัจดัไวใ้ห ้
(๑๓) ใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้ำหรอออเีลก็ทรอนิกสน์อกเหนออจำกทีห่อพกัอนุญำตให้

ใช ้
(๑๔) เขำ้และออกหอพกัหลงัเวลำทีห่อพกัก ำหนดโดยไมมไดร้บัอนุญำตจำก

ทีป่รกึษำหอพกั 
(๑๕) ใหข้อ้ม่ลอนัเป็นเทจ็หรออปกปิดควำมจรงิเพอ่อประโยชน์ตนหรออท ำให้

ผ่อ้อ่นทีอ่ย่มในหอพกัเสยีหำย 
ขอ้ ๓๗ หำกนักศกึษำหรออผ่อ้ำศยัไมมปฏบิตัติำมหรออฝมำฝอนระเบียบนีข อำจได้รบั

โทษดงัตมอไปนีข 
(๑) ตกัเตออนดว้ยวำจำ 
(๒) ตกัเตออนดว้ยลำยลกัษณ์อกัษร 
(๓) ภำคทณัฑ ์
(๔) ใหอ้อกจำกหอพกั 
(๕) ตดัสทิธิก์ำรเขำ้พกัในหอพกัตลอดไป 
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กำรลงโทษ (๑) ใหท้ีป่รกึษำหอพกัหรออหวัหน้ำงำนหอพกัด ำเนินกำรได้ 
กำรลงโทษ (๒) ใหห้วัหน้ำงำนหอพกัด ำเนินกำรไดแ้ละใหเ้ขำ้รมวมกจิกรรม

พฒันำนกัศกึษำ 
กำรลงโทษ (๓)(๔)(๕) ใหค้ณะกรรมกำรนักศกึษำหอพกัพจิำรณำแลว้เสนอ

รองอธิกำรบดีสัง่ลงโทษ โทษบำงสถำนให้ก ำหนดระยะเวลำที่ลงโทษตำมสมควรแกม
โทษำนุโทษ และอำจพจิำรณำโทษตำมขอ้บงัคบัมหำวทิยำลยัวลยัลกัษณ์  วมำด้วยวนิัย
นกัศกึษำระดบัปรญิญำตร ีพ.ศ.๒๕๔๓ อกีทำงหนึ่งดว้ยกไ็ด ้

ขอ้ ๓๘ กำรอุทธรณ์ค ำสัง่ลงโทษ ให้อุทธรณ์ตมอรองอธิกำรบดผีมำนสมวนกิจกำร
นกัศกึษำ ภำยใน ๑๕ วนั นบัแตมวนัทรำบค ำสัง่ 

ขอ้ ๓๙ กำรกระท ำใดๆที่เขำ้ขมำยผดิวนิัยหอพกั แตมกำรกระท ำนั ขนๆ มไิด้บญัญตัิ
เป็นขอ้ห้ำม หรออขอ้บงัคบัที่จะลงโทษนักศกึษำหรออผ่้พกัอำศยั ตำมระเบียบนีข ให้เสนอ
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนหอพกัพจิำรณำด ำเนินกำร 
 
  ประกำศ ณ วนัที ่ ๒  มถุินำยน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 
 
 (ศำสตรำจำรย ์ดร.เกษม สวุรรณกุล) 
 นำยกสภำมหำวทิยำลยัวลยัลกัษณ์ 
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8.5 ค่ำธรรมเนียมหอพกันักศึกษำ พ.ศ. 2561 

 
ประเภทห้องพกั อตัรำค่ำธรรมเนียม 

(คน/ภำคกำรศกึษำ) 
ลกัษณะห้องพกั 

ห้องธรรมดำส ำหรบั 4 คน 
ประเภท Superior ส ำหรบั
นกัศกึษำทุกชั ขนปี 

 หอชำย 2 หอ 
 หอหญงิ 8 หอ 

2,000  บำท - เตยีงนอน 4 เตยีง 
  (เตยีง 2 ชั ขน พรอ้มฟ่กนอน) 
- โต๊ะอมำนหนงัสออ เกำ้อีข 
- ต่เ้สอขอผำ้ 
- หอ้งน ขำรวม (หอ้งสุขำ หอ้งอำบน ขำ  
  อมำงซกัลำ้ง) 

ห้องปรบัอำกำศ ส ำหรบั 2 คน 
ประเภท Deluxe ส ำหรบั
นกัศกึษำชั ขนปี 2 ขึขนไป 

 หอชำย 1 หอ 
 หอหญงิ 1 หอ 

  

3,600 บำท  - เตยีงนอน 2 เตยีง (พรอ้มฟ่กนอน) 
- โต๊ะอมำนหนงัสออ เกำ้อีข 
- ต่เ้สอขอผำ้ 
- หอ้งน ขำภำยในหอ้งพกั 
- ช ำระคมำไฟฟ้ำตำมกำรใชจ้รงิเป็นรำย 
  เดออน 

ห้องปรบัอำกำศ ส ำหรบั 4 คน 
ประเภท Suite ส ำหรบันกัศกึษำ
ชั ขนปี 2 ขึขนไป 

 หอหญงิ 1 หอ 

3,300 บำท  - เตยีงนอน 4 เตยีง (พรอ้มฟ่กนอน)    
- 2 หอ้งนอน 1 หอ้งท ำงำน 
- โต๊ะอมำนหนงัสออ เกำ้อีข 
- ต่เ้สอขอผำ้ 
- ชุดรบัแขก 1 ชุด 
- หอ้งน ขำภำยในหอ้งพกั 
- ช ำระคมำไฟฟ้ำตำมกำรใชจ้รงิเป็นรำย  
  เดออน 
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8.6 ประกำศมหำวิทยำลยัวลยัลกัษณ์เรื่องค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ และ
ค่ำธรรมเนียมอ่ืนๆ ส ำหรบันักศึกษำปริญญำตรี  
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9.  เพลงประจ ำมหำวิทยำลยัวลยัลกัษณ์ 
 

รกัวลยัลกัษณ์ 
 ฝำกรกั รกัวลยัลกัษณ์คงมัน่ ฝำกฝนั รกัวลยัลกัษณ์ไมมเปลีย่นแปร 
 ฝำกใจ วลยัลกัษณ์รกัแนมแท ้ ตดิตรงึซำบซึขงดวงแด มแีตมควำมรกัเกลยีวกลม 
 ฝำกใจ รกัวลยัลกัษณ์ไมมร่ส้ ิขน ฝำกดนิ รกัวลยัลกัษณ์รนิรอน่รมย ์
 ฝำกใจ วลยัลกัษณ์รกัชอ่นชม ฝำกเดออน ฝำกดำวชั ขนพรหม หมมใหไ้ออุมนนิรนัดร ์
 รมมเยน็เหน็อย่มประด่มรมมใจ ชช่มอดอกใบ เพลนิใจทุกคอนทุกวนั 
 สแีสด-มมวง ฝงัใจในหว้งผก่พนั จภ.พระเกยีรตคิ่มกนั ดัง่มิง่ขวญัเพรศิพรำย 
 ฝำกรกั รกัวลยัลกัษณ์เลอคมำ ฝำกฟ้ำ รกัวลยัลกัษณ์ไมมกลบักลำย 
 ฝำกใจ วลยัลกัษณ์รกัไมมคลำย ฝำกรอยประทบัในใจ วลยัลกัษณ์รกัเหลออเกนิ 
 

 ศรทัธำวลยัลกัษณ์ 
 เรำรกัวลยัลกัษณ์ ควำมรกัสลกัมัน่ เพอ่อนพีน้่องผก่พนัไมมจำงใจ 
 ควำมรกัแสดมมวงนั ขน ลกึซึขงและยิง่ใหญม เรำรกักนัดว้ยใจไมมจอดจำง 
 แดนฝนัประด่มสวย ดอกเหลอองหอมชวนชอ่น ดุจรกัเรำยัง่ยอนไมมลำรำ้ง 
 แดนรกัแสดมมวงนั ขน สุขสนัตแ์พรวพรำวพรมำง ทมำมกลำงมติรไมตรเีพอ่อนพีน้่อง 
 มยีิขม ยิขม พมิพใ์จใหช้อ่นบำน มรีกัสมคัรสมำนปรองดอง 
 น ขำใจ มวล. สดใสล ขำเรอองรอง เพรำะเรำทุกคนคออเพอ่อนพีน้่องกนั 
 เรำรกั รกั วลยัลกัษณ์สลกัจติ เพอ่อนพีน้่องแนบชดิชวีนั 
 น ขำใจ มวล. มำกล ขำและคงมัน่ ซอ่อตรงจรงิใจกนัมัน่ศรทัธำ 
 เรำรกัวลยัลกัษณ์ ใจรกัชดิชมชอ่น ควำมรกัเรำยัง่ยอนชอ่นชวีำ 
 ใจรกัแสดมมวงนั ขน มำกล ขำดว้ยคุณคมำ วลยัลกัษณ์รวมศรทัธำรกัเรำ 
 (ตอนจบ) วลยัลกัษณ์รมวมศรทัธำรกัเรำ วลยัลกัษณ์รวมศรทัธำรกัเรำ 
 

ประดู่เหงำ 
 ประด่มเหงำ มองแลว้เรำเศรำ้ใจ เคยไดอ้ำศยั พกัเงำรมมไวใ้บบงั 
 เหมออนนกจำกคอน อำวรณ์คดิถงึรวงรงั หยำดน ขำตำหลัง่ ยำกเกนิจะยั ขงใจขมม 
 ประด่มเหงำ ชวนใหเ้รำหวัน่ไหว จ ำพรำกจำกไกล เหลออจะหกัใจไมมหมองตรม 
 งำมล ขำน ขำใจ โยงใยรกัรอน่รมย ์ ทั ขงในสงัคม นิยมชมชอ่นตอขนตนั 
 วลยัลกัษณ์ รกัล ขำ ย ขำเตออนใจมัน่ วลยัลกัษณ์ รกันั ขน นบัวนัเพิม่พน่ 
 แสนผก่พนั จำกกนัจงึเหงำอำดร่ เคยไดเ้กอขอก่ล พระคุณไมมลอมบช่ำ 
 ประด่มดเ่หงำ ยำมนีขเรำโศกศลัย ์ ครวญคร ่ำร ำพนั ขอลำจำกกนัดว้ยสญัญำ 
 ถงึแมต้วัไกล ในใจยงัศรทัธำ จะกลบัหวนมำ สญัญำจะไมมลอมเลออน 
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มวล.สมัพนัธ ์
 ธงแสดมมวงพลิขวสดใส เหมออนใจเรำเพอ่อน น้อง พี ่
 แยม้ยิขมอิม่เอมเปรมปรดีิ ์ สุขชวีทีุกชวีนั 
 วนัชอ่นคอนสุขหรรษำ หลอมใจศรทัธำรกัมัน่ 
 วนั มวล. สมัพนัธ ์ วลยัลกัษณ์มำรวมกนัพรอ้มหน้ำ 
 กลบัคอนส่มแดนใจในฝนัอกีครั ขง ภำพควำมหลงัยงัซึขงตรงึตรำ 
 เหน็ประด่มยอนตน้เขยีวครึขมรอทมำ เตออนสญัญำใหเ้รำมำพบกนั 
 บทเพลงแสดมมวงบรรเลงเพรำะขบัขำน สอ่อประสำนรวมใจสมัพนัธ ์
 น้อง เพอ่อน พีช่อ่นชมยนิดรีมวมกนั วนันีขคออวนัสุขสนัตเ์ฮฮำ 
 วนัชอ่นคอนฝนัสดใส วลยัลกัษณ์พรอ้มใจ พรอ้มหน้ำ 
 ชอ่นชมสุขสมชวีำ วนั มวล. สมัพนัธ ์
 
 

วลยัลกัษณ์ของเรำ 
  (สร้อย) วนัใกลช้ดิเพอ่อนผก่มติรไมตร ี น้องและพีแ่สดมมวงมำรมวมกนั 
  บนัเทงิรอน่เรงิชวีนั วลยัลกัษณ์นั ขนคออมิง่ขวญัของเรำ (ซ ขำ) 
 หญิง แดนดนิถิน่ทองปกัษ์ใต ้ สถำบนัใหญมภำคภม่มิเิบำ 
  เป็นควำมบรรเจดิเพรศิเพรำ ภำยใตร้มมเงำตน้ประด่มค่มใจ 
 ชำย เรำทุกคนทีศ่กึษำ หลกัวชิำกำ้วหน้ำเพยีงใด 
  วนั เดออน ปีทีผ่มำนเลยไป นำนแคมไหนยงัจ ำไดทุ้กครำ (สรอ้ย) 
 หญิง เดนิไปเทีย่วในอุทยำน เหมออนดงัเป็นบำ้น ดงัสวรรคส์รำ้งมำ 
  ทะเลชำยหำดนี่หนำ มองเหน็สุดตำ พำใหสุ้ขหด ี
 ชำย มนี ขำตกมภีเ่ขำ พำใหเ้รำชุมมชอ่นชวี ี
  เมอองนครมสีิง่ดดี ี พวกเรำนีขมคีวำมสุขทัว่กนั (สรอ้ย) 
 หญิง จภ.ตรำทีเ่ชดิช ่ งดงำมเคยีงค่มกบันำมสถำบนั 
 ชำย ดวงใจเรำใฝม เรำฝนั ควำมร่ไ้ดน้ั ขน น ำไปสรำ้งสงัคม 
 ชำยหญิง เรำนีขจกัท ำควำมด ี สำมคัคพีีน้่องเกลยีวกลม 
  ยำมมงีำน หวำนชอ่นอำรมณ์ ชนชอ่นชมในวลยัลกัษณ์เรำ 
 
 

รวมใจ 
 รวมแรงเพอ่อแขมงขนั รวมกนัเพอ่อชงิชยั 
 เตรยีมพรอ้มทั ขงกำยใจ บุกบัน่ไปไมมรอรำ 
 รวมใจเป็นหน่ึงเดยีว กลมเกลยีวและหำญกลำ้ 
 มุมงไปน ำชยัมำ ใหล้ออชำ มวล. 
 มวล.ไมมถอย มวล.ส่เ้ขำ 
 มวล.ของเรำ ไมมเป็นสองรองใคร 
 รวมใจใหแ้รงเชยีร ์ รวมกนัใหแ้รงใจ 
 แพช้นะไมมเป็นไร มนี ขำใจนกักฬีำ 
 รวมแรงฝมำฟนัไป ธงชยัรอขำ้งหน้ำ 
 มุมงไปน ำชยัมำ ใหล้ออชำ มวล. 
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ดบัเบ้ิลย-ูย ู(WU) 
 ดบัเบิขลย-่ย ่ ส่ไ้มมถอยหนี 
 ดว้ยใจไมตร ี ศกัดิศ์รนีกักฬีำ 
 ดบัเบิขลย-่ย ่ ส่จ้นยบิตำ 
 เพอ่อน ำชยัมำ ใหล้ออชำเกรยีงไกร 
 ฝีมออไมมเป็นรอง เนอองนองดว้ยน ขำใจ 
 เชีย่วชำญชงิชยั ยิง่ใหญมสำมคัค ี
 ดบัเบิขลย-่ย ่ ส่ไ้มมรอร ี
 ทั ขงกำยใจพล ี เพอ่อศกัดิศ์ร ีดบัเบิขลย-่ย ่
 

สู้ด้วยใจ 
 ส่ด้ว้ยใจ ไมมชำ้ท ี อยมำรอร ีรกุเขำ้ไป 
 มุมงน ำชยัใหว้ลยัลกัษณ์ของเรำ 
 บุกเรว็ไว ไปดว้ยกนั ส่ป้ระชนัดว้ยน ขำใจ 
 เพอ่อน ำชยัใหว้ลยัลกัษณ์ของเรำ 
 กฬีำสำมคัค ีดว้ยศกัดิศ์รนีกักฬีำ แขมงขนัและฟนัฝมำ 
 มุมงมัน่มำหมำยชงิชยั 
 รวมแรงรวมพลงั ไมมหยดุยั ขงร ั ขงรอใคร 
 ส่จ้นขำดใจ เพอ่อวลยัลกัษณ์ของเรำ 

  
กีฬำพฒันำจิตใจ 

 เชญิมำ เชญิมำ เลมนกฬีำกนัใหมม พลำนำมยั มรีมำงกำยแขง็แรง 
 วิง่หนมอย วิง่หนมอย ไมมควรปลมอยใครแซง วลยัลกัษณ์แกรมง เชงิชั ขนกฬีำ 
 เชญิมำมำยเดยีร ์มำชมวยกนัเชยีรก์นัหนมอย ไมมมวัใจลอย หรออตอ่นกลวัประหมมำ 
 ส่ห้นมอย ส่ห้นมอย เคำรพกตกิำ วลยัลกัษณ์อยมำชำ้ เสยีเวลำท ำไม 
 สงัคมกฬีำ พฒันำทุกสมวน ใครมขอเชญิชวน ทุกคนเอำใจใสม 
 ชนะแพบ้ำ้งกไ็มมแปลกอะไร ครั ขงหน้ำส่ใ้หมม วลยัลกัษณ์เรำมำ 
 เชยีรก์นัด ีด ีสำมคัคเีรออ่งใหญม พวกเรำหญงิชำย เลมนกฬีำกนัดกีวมำ 
 ร่ถ้่กร่ผ้ดิ สปิรตินกักฬีำ วลยัลกัษณ์อยมำ มจีติใจรวนเร 
 

ศรทัธำลกู มวล 
 สรำ้งสสีนัใหก้ำรกฬีำ มัน่ศรทัธำมำนะอดทน 
 มวล.พวกเรำทุกคน พรอ้มผจญในกำรกฬีำ 
 วลยัลกัษณ์ รกุ รกุ เขำ้ไป ไมมหวัน่ไหวขอส่ย้บิตำ 
 ส่ด้ว้ยใจของนกักฬีำ ส่ด้ว้ยศรทัธำลก่ มวล. (ซ ขำ) 
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สู่เส้นชยัด้วยใจเรำ 
 เชยีรม์ำเชยีรก์ฬีำ มำเรำมำรมวมกนั 
 มวล. รวมพลงั สมงก ำลงัจำกใจถงึใจ 
 จง่มออกนักำ้วเดนิ จบัมออกนักำ้วไป 
 ยำมใดลม้ลงขอจงอยมำทอ้ใจ จดุประกำยหวัใจและยอนขึขนมำ 
 มวล. ส่!้ ส่!้ ดว้ยแรงก ำลงัทุกดวงใจ 
 มวล. ส่!้ ส่!้ พวกเรำจะไปถงึเสน้ชยั 
 มวล. ส่!้ ส่!้ แมท้ำงจะไกลเพยีงไหน ขอจงมัน่ใจกนัและกนั 
 บนเสน้ทำงทีก่ำ้วเดนิ ตอ้งเผชญิสิง่มำกมำย 
 มวีนัแพม้ำมวีนัชนะไป ร่อ้ภยันัน่คออเสน้ชยัของเรำ 
 มวล. ส่!้ ส่!้ ดว้ยแรงก ำลงัทุกดวงใจ 
 มวล. ส่!้ ส่!้ พวกเรำจะไปถงึเสน้ชยั 
 มวล. ส่!้ ส่!้ แมท้ำงจะไกลเพยีงไหน ขอจงมัน่ใจกนัและกนั  
 ขอจงเชอ่อใจในฉนัและเธอ แลว้เดนิกำ้วไปดว้ยใจของเรำ มวล. 

 
แสดมว่งมีชยั 

 เรำพรอ้มแขมงขนัในกำรกฬีำ เรำพรอ้มมุมงหน้ำกำ้วส่มเสน้ชยั 
 เรำพรอ้มชนะเป็นหน่ึงเหนออใคร เรำพรอ้มยิง่ใหญมในกำรกฬีำ 
 แสดมมวงเตรยีมพรอ้มไมมยอมหนีใคร แสดมมวงเกรยีงไกรขอส่ย้บิตำ 
 แสดมมวงเลศิล ขำเรออ่งกำรกฬีำ แสดมมวงน ำหน้ำ รกุ รกุ เขำ้ไป 
 จะแพห้รออชนะกจ็ะไมมถอย ไมมยอมเงยีบหงอยยิขมส่ด้ว้ยใจ 
 ยำมแพท้อ้แทแ้ลว้จะไดอ้ะไร ชนะล ำพองใจจะเกดินิสยัไมมด ี
 แสดมมวงเตรยีมพรอ้มหลอมรวมกำยใจ  แสดมมวงเรว็ไวส่เ้ขำน้องพี ่
 รอน่เรงิแจมมใสดว้ยน ขำใจไมตร ี แตมวมำวนันีขแสดมมวงจะขอมชียั 
 แตมวมำวนันีขแสดมมวงจะขอมชียั แตมวมำวนันีขแสดมมวงจะขอมชียั 
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10. บริกำรนักศึกษำ และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก  
 

 ศนูยบ์รรณสำรและส่ือกำรศึกษำ 
  เป็นหนมวยงำนหนึ่งของมหำวทิยำลยัวลยัลกัษณ์ ทีส่นับสนุนดำ้นวชิำกำรของ
มหำวิทยำลัยในฐำนะเป็นแหลมงรวมของทรัพยำกรกำรเรียนร่้และเป็นแหลมงบริกำร
สำรสนเทศทำงวชิำกำรแกมคณำจำรย ์พนักงำนและนักศกึษำไดใ้ชป้ระโยชน์ในกำรศกึษำ
คน้ควำ้อยมำงกวำ้งขวำง โดยมฐีำนะเทยีบเทมำส ำนักวชิำ มสีำยกำรบงัคบับญัชำขึขนตรงกบั
รองอธกิำรบดฝีมำยวชิำกำร มคีณะกรรมกำรทีป่รกึษำศ่นยบ์รรณสำรและสอ่อกำรศกึษำ ท ำ
หน้ำทีก่ ำหนดนโยบำยและแผนกำรด ำเนินงำนของศน่ยบ์รรณสำรและสออ่กำรศกึษำ และให้
ค ำปรกึษำเกีย่วกบักำรบรหิำรงำนของศ่นย ์โดยมผี่อ้ ำนวยกำรท ำหน้ำทีเ่ป็นผ่บ้รหิำรและ
ควบคุมกำรด ำเนินงำนด้ำนตมำง ๆ ให้เป็นไปตำมนโยบำยและวตัถุประสงค์ที่วำงไว้ มี
ภำรกิจหลักในกำรพัฒนำและให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ กำรผลิตและพัฒนำ
สออ่กำรศกึษำในร่ปแบบตมำง ๆ เป็นหนมวยงำนกลำงในกำรผลติเอกสำรเพอ่อใชใ้นกำรเรยีน
กำรสอนและกจิกรรมด้ำนตมำง ๆ ของมหำวทิยำลยั รวมถึงบรกิำรทำงด้ำนวชิำกำรแกม
ชมุชนใกลเ้คยีงกบัมหำวทิยำลยั 
 ทรพัยำกรห้องสมุดท่ีมีให้บริกำร 
 1. สออ่สิง่พมิพ ์(Printed Materials) ไดแ้กม หนงัสออต ำรำ หนงัสออทัว่ไป หนงัสออสำรคด ี
หนังสอออ้ำงองิ เรอ่องสั ขน นวนิยำย รำยงำนประจ ำปี รำยงำนกำรวจิยั วทิยำนิพนธ์ จุลสำร 
กหตภำค รวมถงึ สิง่พมิพต์มอเนอ่อง ไดแ้กม วำรสำร นิตยสำร หนงัสออพมิพ์ 
 2. สออ่โสตทศัน์ (Audio Visual Materials) ไดแ้กม เทปบนัทกึภำพ เทปบนัทกึเสยีง 
ดสิเกต็ท ์แผมนซดี-ีรอม เป็นตน้ 
 3. สออ่อเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้กม 
      3.1 ฐำนขอ้ม่ลทรพัยำกรหอ้งสมุดเป็นฐำนขอ้ม่ลบรรณำนุกรมของรำยกำร
ทรพัยำกรสำรสนเทศที่มอีย่มในห้องสมุด สอบค้นขอ้ม่ลจำกคอมพวิเตอร์ เรยีกวมำ Online 
Public Access Catalog หรออ OPAC ซึง่เป็นฐำนขอ้มล่ทีห่อ้งสมดุจดัท ำขึขนเอง 
      3.2 ฐำนขอ้มล่ออนไลน์ (Online Databases)เป็นฐำนขอ้มล่ทีบ่รษิทั เอกชน
จดัจ ำหนมำยใหบ้รกิำรขอ้มล่แกมหอ้งสมดุ หรออฐำนขอ้มล่เชงิพำณชิย ์
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      3.3 หนงัสอออเิลก็ทรอนิกส ์(eBook) เป็นหนังสออหรออเอกสำรอเิลก็ทรอนิกสท์ี่
จดัเก็บในฐำนข้อม่ล เพอ่อให้ผ่้อมำนสำมำรถอมำนผมำนเครอ่องคอมพิวเตอร์ หรอออุปกรณ์
อเิลก็ทรอนิกสพ์กพำ 
 วนัเวลำท ำกำร 

ช่วงเปิดภาคการศึกษา 
จนัทร-์ศุกร ์        เวลำ 08.30 – 21.00 น. 
เสำร-์อำทติย ์     เวลำ 10.00 – 18.00 น. 

ช่วง 3 สปัดาหก่์อนสอบปลายภาคและระหว่างสอบ 
จนัทร-์ศุกร ์        เวลำ 08.30 – 24.00 น. 
เสำร-์อำทติย ์     เวลำ 10.00 – 18.00 น. 

ช่วงปิดภำคกำรศึกษำ 
วนัจนัทร ์– ศุกร ์  เวลำ 08.30 – 16.30 น. 

วนัเสำร ์– อำทติย ์วนัหยดุนักขตัหกษ์ (ปิดบรกิำร) 
  

Internet-WIFI-Email 
  ศนูยค์อมพิวเตอร ์
  มีหน้ำที่และรับผิดชอบโดยสรุปดังนีข  คออ ประสำนและให้บริกำรงำน
คอมพวิเตอร ์เทคโนโลยสีำรสนเทศ และโครงสรำ้งพอขนฐำนเครออขมำย เพอ่องำนบรกิำรและ
วชิำกำรของสมวนงำนตมำง ๆ ในมหำวทิยำลยั ประสำนและด ำเนินกำรประมวลผลขอ้มล่และ
จดัท ำรำยงำนตำมควำมต้องกำรของสมวนงำนตมำง ๆ ในมหำวิทยำลยั จัดบริกำรงำน
คอมพวิเตอรแ์ละใหก้ำรฝึกอบรมทำงคอมพวิเตอรแ์กมสมวนงำนตมำง ๆ ในมหำวทิยำลยัและ
หนมวยงำนภำยนอกตำมนโยบำยของมหำวทิยำลยั ประสำนและจดับรกิำรงำนคอมพวิเตอร์
เพอ่อกำรเรยีนกำรสอน ตรวจสอบและบ ำรุงรกัษำระบบคอมพวิเตอรข์องมหำวทิยำลยัให้
สำมำรถใชง้ำนไดอ้ยมำงมปีระสทิธภิำพและปฏบิตังิำนออ่นทีม่หำวทิยำลยัมอบหมำย 
 ศ่นย์คอมพวิเตอร์มแีนวคดิในกำรพฒันำมหำวทิยำลยัไปส่ม State-of-the-art IT 
Campus ทีส่มบ่รณ์ คออมหำวทิยำลยัน ำไอทเีขำ้มำชมวยในกำรด ำเนินกำรกจิกรรมตมำงๆ 
ของมหำวิทยำลัย เพอ่อให้บรรลุเป้ำหมำยของมหำวิทยำลัย โดยเน้นกำรใช้เครออขมำย
คอมพวิเตอรเ์ชอ่อมโยงใหเ้กดิกจิกรรมตมำงๆ แบบ Online ใชก้ำรประมวลผลขอ้ม่ลและ



 

64 
 

ขมำวสำรตมำงๆ และกระจำยกำรใชง้ำนอยมำงทัว่ถงึและมปีระสทิธภิำพ นอกจำกนีขยงัมีกำรใช้
ไอทเีพออ่กำรเรยีนกำรสอน โดยกำรใชค้อมพวิเตอรแ์ละเครออขมำยคอมพวิเตอรเ์ขำ้มำชมวยใน
กำรด ำเนินเรอ่องกำรเรยีนกำรสอน เชมน ระบบ e-Learning ระบบ Web-based learning 
เป็นต้น เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสอ่อสำรเขำ้มำเป็นสมวนหนึ่งของหอ้งเรยีน โดยทุก
หอ้งมกีำรเชอ่อมตมอเครออขมำยคอมพวิเตอร์ และมกีำรเขำ้ถงึขอ้ม่ลกำรเรยีนร่อ้ยมำงรวดเรว็
และครอบคลุม เป็นขุมควำมร่้ที่สำมำรถเข้ำถึงได้อยมำงงมำย โดยจะเห็นได้จำกกำร
เปลี่ยนแปลงของระบบห้องสมุดไปส่ม e-library โดยนักศกึษำ อำจำรย์ และบุคลำกร 
สำมำรถเขำ้ไปสอบคน้และเปิดดห่นงัสออ เอกสำรตมำงๆ ผมำนระบบเครออขมำยคอมพวิเตอร ์

 

 กำรบริกำร 
1. WU Wireless Network  
2. E-mail 

  - สำมำรถเขำ้ใชร้ะบบไดผ้มำนทำงเวบ็และ Microsoft Outlook 
  - มรีะบบ Collaboration Support เชมน Shared Calendar, Resources 
 - สำมำรถใช ้Email ของมหำวทิยำลยัในกำรใช ้MSN ได ้
 - สำมำรถใชเ้ป็นทีเ่กบ็ File ไดถ้งึ  25 GB ผมำน Sky Drive 
 - มพีอขนทีเ่กบ็ Email 10 GB 
 - มรีะบบ Push Mail ผมำนโทรศพัทม์ออถออ 
 
 กำรลงทะเบียน E-Mail :ส ำหรบันักศึกษำ 

1. เขำ้ไปที ่https://register.walailak.net 
2. คลกิทีล่งทะเบยีนอเีมล ์แลว้กรอกรหสันกัศกึษำ รหสับตัรประจ ำตวัประชำชน 
และ วนัเดออนปีเกดิ แลว้กดปุมมตกลง ระบบจะก ำหนดอเีมลใ์หมมของนกัศกึษำ
พรอ้มใหก้ ำหนดรหสัผมำน 
3. เขำ้ใชอ้เีมลไ์ดท้ี ่http://mail.walailak.net โดยใชอ้เีมลแ์ละรหสัผมำนทีก่ ำหนด
ในขอ้ 2 ไดท้นัท ี
3. หอ้งปฏบิตักิำรคอมพวิเตอร์ หอ้งปฏบิตักิำรคอมพวิเตอร ์อำคำรเครอ่องมออ
วทิยฯ์ 8 เปิดใหบ้รกิำรคอมพวิเตอรน์อกเวลำเรยีน ทุกวนัจนัทรถ์งึวนัศุกร ์ตั ขงแตม

https://register.walailak.net/
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เวลำ 9.00 ถงึ 21.00 น. และวนัเสำร ์เวลำ 9.00 ถงึ 16.00 น. ปิดบรกิำรวนั
อำทิตย์และวนัหยุดนักขตัหกษ์  นอกเหนออจำกนั ขนทำงห้องปฏิบัติกำรยงัให้
บรกิำรผลติงำนพมิพส์ ำหรบันกัศกึษำ โดยน ำกระดำษมำดว้ยตนเอง 

ศนูยค์อมพวิเตอร ์
โทรศพัท ์0-7567-3400 โทรสาร 0-7567-3420 
 

 บริกำรด้ำนธนำคำร 
  1. ธนำคำรออมสนิธนำคำรออมสนิเปิดใหบ้รกิำรแกมนกัศกึษำ ณ อำคำรไทย
บุร ีบรเิวณโถงดำ้นลมำง โดยใหบ้รกิำรตมำง ๆ ดงันีข 

 บรกิำรรบัฝำก โอนเงนิและถอนเงนิแบบ ONLINE และท ำตรำสำร
ทำงกำรเงนิเหมออนธนำคำรพำณชิยอ์อน่ ๆ ทัว่ไป 

 บรกิำรดำ้นสนิเชออ่ธนำคำรทุกประเภท 
 บริกำรรบัช ำระค่ำลงทะเบียนและค่ำหอพกันักศึกษำ 
 ใหบ้รกิำรท ำบตัร ATM ทีส่ำมำรถถอนเงนิตมำงสำขำไดด้ว้ย แตมยงัไมม

เป็นระบบ ATM POOL ทีส่ำมำรถถอนเงนิดว้ย ATM ของธนำคำร
ออ่น ๆ ได ้

 
3. ธนำคำรกรงุไทยใหบ้รกิำรต่ ้ATM ณ บรเิวณโถงอำคำรไทยบุร ีและดำ้นหน้ำอำคำร

กจิกรรม มหำวทิยำลยัรมวมกบัธนำคำรกรุงไทย จดัท ำ ATM ธนำคำรและบตัรประจ ำตวั
นกัศกึษำรวมทั ขงบุคลำกร เป็นบตัรเดยีวกนั ตั ขงแตมปีกำรศกึษำ  2547 

 
กำรกีฬำ 
 สระว่ำยน ้ำ 
เวลำใหบ้รกิำร  
 เปิดบรกิำรทุกวนั ตั ขงแตมเวลำ 15.00-21.00 น.  เวน้วนัหยดุนกัขตัหกษ์  
ขั ขนตอนกำรใชบ้รกิำรและระเบยีบกำรใช ้
    * ต้องแสดงบตัรสมำชกิ  พรอ้มทั ขงลงชอ่อและช ำระคมำบรกิำรทุกครั ขงทีม่ำใชบ้รกิำรสระ
วมำยน ขำ    
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    *อำบน ขำ สระผม ลำ้งเทำ้ใหส้ะอำด กมอนลงสระวมำยน ขำทุกครั ขง  ต้องแตมงชุดวมำยน ขำและ
สวมหมวกคลุมศรีษะทุกครั ขงขณะลงสระวมำยน ขำ    
    *หา้ม สวมรองเทำ้ บรเิวณสระวมำยน ขำ  และน ำอำหำรและเครออ่งดอ่มเขำ้มำในบรเิวณสระ
วมำยน ขำ  และปสัสำวะ และถมมน ขำลำยลงในสระวมำยน ขำ 
    *หา้ม ผ่ท้ ีม่โีรคตดิตมอและมแีผล ฝี หนอง โรคผวิหนัง  และสตรขีณะมรีอบเดออนลงใช้
สระวมำยน ขำ   
    *หา้ม ใชส้ระวมำยน ขำในขณะทีม่ฝีนตกหนกัและมฟ้ีำคะนอง 
    *หา้ม วิง่เลมนและขวำ้งโยนสิง่ของ  ทีก่มอใหเ้กดิอนัตรำยและรบกวนผ่อ้อ่น 
    *ผ่้ใช้สระวมำยน ข ำ ต้องรับผิดชอบตัวเอง ทั ขงรมำงกำยและทรัพย์สิน เด็กเล็กต้องมี
ผ่ป้กครองหรออคร่ฝึกลงน ขำด้วย ทำงสระจะไมมรบัผดิชอบตมอเหตุที่เกดิขึขนไมมวมำกรณีใดๆ  
และหำกหมดรอบเวลำบรกิำรตอ้งซอขอคป่องเพออ่ใชบ้รกิำรในรอบตมอไป   
    *ทำงสระขอสงวนสิทธิท์ ี่จะไมมอนุญำตให้ผ่้ที่ไมมปฏิบัติตำมระเบียบและผ่้ที่ไมมเป็น
สภุำพชนเขำ้บรเิวณ สระวมำยน ขำ 
 สนำมเทนนิส 
เวลำใหบ้รกิำร   
             วนัจนัทร-์ศุกร ์เปิดบรกิำรเวลำ 15.00-21.00 น. 
             วนัเสำร ์        ปิดบรกิำร 
             วนัอำทติย ์    เปิดบรกิำรเวลำ 15.00-21.00 น. 
ขั ขนตอนกำรใชบ้รกิำรและระเบยีบกำรใช ้
1.ตอ้งแสดงบตัรสมำชกิ และลงชออ่ทุกครั ขงทีม่ำใชบ้รกิำร                 
2.ตอ้งช ำระคมำบรกิำรตำมประกำศของมหำวทิยำลยั 
3.ตอ้งแตมงกำยดว้ยชดุกฬีำและสวมรองเทำ้กฬีำเทมำนั ขน 
4.หำ้ม น ำอำหำรเขำ้มำในบรเิวณสนำม 
5.หำ้ม น ำสตัวเ์ลีขยงทุกชนิดเขำ้มำในบรเิวณสนำม 
6.ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมมอนุญำตใหผ้่ท้ ีไ่มมปฏบิตัติำมระเบยีบและผ่ท้ีไ่มมเป็นสขุภำพชน        
   เขำ้บรเิวณสนำม 
 อำคำรกีฬำในร่ม 

 หอ้งสมงเสรมิสมรรถภำพทำงกำย (ฟิตเนส) 1 หอ้ง 
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 สนำมวอลเลยบ์อลชำยหำด 1 สนำม 
 สนำมเทเบลิเทนนิส 8 โต๊ะ 
 สนำมเปตอง  15 สนำม 
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11. สำยด่วน  
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ล ำดบั หน่วยงำน สำยด่วน 
1 ศ่นยแ์จง้เหตุรกัษำควำมปลอดภยั 3333, 3392 
2 แจง้เหตุดมวน เหตุรำ้ย 191 
3 สำยดมวนยำเสพตดิ       1165 
4 สอบถำมเวลำ 181 
5 สำยดมวนผ่บ้รโิภค 1556 
6 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรคุม้ครองผ่บ้รโิภค   1166       
7 ศ่นยด์ ำรงธรรม กระทรวง 1567 
8 ฮอตไลน์คลำยเครยีด 1667 
9 บรษิทักลำงคุม้ครองผ่ป้ระสบอุบตัภิยัจำกรถ 075-324913-4 
10 ศ่นยป์ลอดภยัคมนำคม 1356 

 


