(สำเนำ)
ระเบียบมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
ว่ำด้วยกำรศึกษำชั้นปริญญำตรี
พ.ศ. 2558
__________________
ด้วยมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบว่ำด้วยกำรศึกษำ ชั้นปริญญำตรี
ใหม่ ดั ง นั้ น อำศั ย อ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 15 (2) แห่ ง พระรำชบั ญ ญั ติ ม หำวิ ท ยำลั ย สงขลำนคริ น ทร์
พ.ศ. 2522 และโดยมติสภำมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ในครำวประชุมครั้งที่ 367(5)/2558 เมื่อวันที่ 25
กรกฎำคม 2558 จึงให้กำหนดระเบียบว่ำด้วยกำรศึกษำชั้นปริญญำตรีไว้ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่ำ “ระเบียบมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ว่ำด้วยกำรศึกษำชั้นปริญญำตรี
พ.ศ. 2558”
ข้ อ 2 ให้ ใ ช้ ร ะเบี ย บนี้ ส ำหรั บ นั ก ศึ ก ษำตำมหลั ก สู ต รชั้ น ปริ ญ ญำตรี ซึ่ ง เข้ ำ ศึ ก ษำใน
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2558 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ ย กเลิ กระเบี ย บมหำวิท ยำลั ยสงขลำนคริ นทร์ ว่ ำด้ ว ยกำรศึกษำชั้ นปริ ญญำตรี
พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2552 และบรรดำควำมในระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ ง หรือประกำศอื่นใดที่มีอยู่ก่อน
ระเบียบฉบับนี้และมีควำมกล่ำวไว้ในระเบียบนี้ หรือที่ระเบียบนี้กล่ำวเป็นอย่ำงอื่น หรือที่ขัดหรือแย้งกับควำมใน
ระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้ เว้นแต่จะมีข้อควำมให้เห็นเป็นอย่ำงอื่น
“มหำวิทยำลัย” หมำยควำมว่ำ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
“อธิกำรบดี” หมำยควำมว่ำ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
“คณะ”
หมำยควำมว่ำ คณะหรือวิทยำลัยหรือหน่วยงำนที่นักศึกษำสังกัดอยู่
“คณบดี”
หมำยควำมว่ำ คณบดีหรือผู้อำนวยกำรวิทยำลัยหรือผู้บริหำร
หน่วยงำนที่นักศึกษำสังกัดอยู่
“คณะกรรมกำรประจำคณะ” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรประจำคณะหรือ
คณะกรรมกำรประจำวิทยำลัย หรือคณะกรรมกำรหน่วยงำนที่นักศึกษำสังกัดอยู่
“ภำควิชำ”
หมำยควำมว่ำ ภำควิชำหรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบหลักสูตร
สำขำวิชำเอก ที่นักศึกษำศึกษำอยู่
“หน่วยกิตสะสม” หมำยควำมว่ำ หน่วยกิตที่นักศึกษำเรียนสะสมเพื่อให้ครบตำม
หลักสูตรสำขำวิชำนั้น
“สถำบันอุดมศึกษำอื่น” หมำยควำมว่ำ สถำบันอุดมศึกษำของรัฐหรือเอกชน ที่มี
คุณภำพและมำตรฐำน จัดตั้งถูกต้องตำมกฎหมำย ทั้งในหรือต่ำงประเทศ หรือองค์กำรระหว่ำงประเทศ

-2ข้อ 5 กำรรับนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยรับนักศึกษำเข้ำศึกษำหลักสูตรชั้นปริญญำตรี โดยวิธีดังนี้
5.1 กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำในระบบกลำง (Admissions)
ซึง่ ดำเนินกำรโดยองค์กรหรือหน่วยงำนของรัฐทีร่ บั ผิดชอบ
5.2 กำรรับตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนด ได้แก่
5.2.1 กำรคัดเลือกโดยวิธีรับตรง
5.2.2 กำรสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำหลักสูตรต่อเนื่อง
5.3 กำรรับตำมข้อตกลงควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบันหรือข้อตกลงของเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบัน
5.4 กำรรับนักศึกษำเป็นผู้ร่วมเรียน ให้เป็นไปตำมระเบียบมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
ว่ำด้วยกำรศึกษำของผู้ร่วมเรียนและประกำศผู้ร่วมเรียนนั้น ๆ
5.5 วิธีอื่น ๆ ที่สภำมหำวิทยำลัยกำหนด
ข้อ 6 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำ
6.1 สำเร็จกำรศึกษำขั้นสูงสุดของกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน หรือกำรศึกษำอื่นที่เทียบเท่ำ
6.2 ผ่ำนกำรรับเข้ำเป็นนักศึกษำตำมควำมในข้อ 5
6.3 ไม่ เ ป็ น โรคติ ด ต่ อ ร้ ำ ยแรง เรื้ อ รั ง ที่ แ พร่ ก ระจำยได้ หรื อ โรคที่ เ ป็ น อุ ป สรรค
ต่อกำรศึกษำ
ข้อ 7 กำรรำยงำนตัวเป็นนักศึกษำ
ผู้ มี สิ ท ธิ์ ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น นั ก ศึ ก ษำ ต้ อ งรำยงำนตั ว และขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น นั ก ศึ ก ษำ
ตำมกำหนด และรำยละเอียดที่มหำวิทยำลัยจะประกำศเป็นครำว ๆ ไป มิฉะนั้นจะถือว่ำสละสิทธิ์
ข้อ 8 ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำที่ต้องชำระให้กับมหำวิทยำลัยให้เป็นไปตำมรำยละเอียด
ที่มหำวิทยำลัยกำหนด
ข้อ 9 ระบบกำรศึกษำ
9.1 มหำวิทยำลัยอำนวยกำรศึกษำด้วยวิธีประสำนงำนทำงวิชำกำรระหว่ำงคณะ
และภำควิชำต่ำง ๆ คณะหรือภำควิชำใด มีหน้ำที่เกี่ยวกับวิชำกำรด้ำนใด มหำวิทยำลัยจะส่งเสริมให้
อำนวยกำรศึกษำในวิชำกำรด้ำนนั้นแก่นักศึกษำทั้งมหำวิทยำลัย
9.2 มหำวิทยำลัยจัดกำรศึกษำโดยใช้ระบบทวิภำคเป็นหลัก โดยปีกำรศึกษำหนึ่ง ๆ
มี 2 ภำคกำรศึกษำปกติ ซึ่งเป็ นภำคกำรศึกษำบังคับ คือ ภำคกำรศึกษำที่หนึ่ง และภำคกำรศึกษำที่ส อง
โดยแต่ละภำคกำรศึกษำปกติ มีระยะเวลำศึกษำไม่น้อยกว่ำ 15 สัปดำห์ และมหำวิทยำลัยอำจเปิดภำคฤดูร้อน
เพิ่มอีกได้ ซึ่งเป็นภำคกำรศึกษำที่ไม่บังคับ มีระยะเวลำศึกษำไม่น้อยกว่ำ 7 สัปดำห์ แต่ให้มีจำนวนชั่วโมงเรียน
ของแต่ละรำยวิชำเท่ำกับภำคกำรศึกษำปกติ
มหำวิทยำลั ยอำจจัดกำรศึกษำระบบอื่นได้ เช่น ระบบไตรภำค หรือ ระบบ
จตุรภำค โดยให้มีจำนวนชั่วโมงเรียนของแต่ละรำยวิชำเท่ำกับภำคกำรศึกษำปกติของระบบทวิภำค

-39.3 กำรก ำหนดปริม ำณกำรศึก ษำของแต่ ล ะรำยวิ ช ำให้ กำหนดเป็ น หน่ ว ยกิ ต
ตำมลักษณะกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ดังนี้
9.3.1 ภำคทฤษฎี ใช้เ วลำบรรยำย หรือ อภิป รำยปัญ หำ หรื อ กิจ กรรมกำร
เรียนรู้รูปแบบอื่น หนึ่งชั่วโมงต่อสัปดำห์ ตลอดหนึ่งภำคกำรศึกษำปกติ หรือจำนวนชั่วโมงรวมไม่น้อยกว่ำ
15 ชั่วโมง ให้นับเป็นหนึ่งหน่วยกิต
9.3.2 ภำคปฏิบัติ ใช้เวลำฝึกหรือทดลอง 2–3 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ ตลอดหนึ่ง
ภำคกำรศึกษำปกติ หรือจำนวนชั่วโมงรวมระหว่ำง 30–45 ชั่วโมง ให้นับเป็นหนึ่งหน่วยกิต
9.3.3 กำรฝึกงำน กำรฝึกภำคสนำม หรือกำรฝึกอื่น ๆ ใช้เวลำ 3–6 ชั่วโมง
ต่อสั ป ดำห์ ตลอดหนึ่ งภำคกำรศึก ษำปกติ หรือ จำนวนชั่ ว โมงรวมระหว่ ำง 45–90 ชั่ ว โมงหรือ เที ยบเท่ ำ
ให้นับเป็นหนึ่งหน่วยกิต
9.3.4 สหกิจศึกษำเป็นกำรศึกษำที่ใช้เวลำปฏิบัติงำน ในสถำนประกอบกำร
อย่ ำงต่อเนื่ อง ไม่น้อยกว่ำ 16 สั ปดำห์และไม่น้อยกว่ำ 6 หน่ว ยกิต ทั้งนี้ต้องผ่ ำนกำรเตรียมควำมพร้อม
ก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษำไม่น้อยกว่ำ 30 ชั่วโมง
9.3.5 กำรศึกษำด้วยตนเอง เป็นกำรศึกษำที่นักศึกษำต้องศึกษำหรือวิเครำะห์
ด้วยตนเองเป็นหลัก โดยมีอำจำรย์ผู้สอนให้คำปรึกษำ เช่น รำยวิชำโครงงำนนักศึกษำ ปัญหำพิเศษ ใช้เวลำ
2-3 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ ตลอดหนึ่งภำคกำรศึกษำปกติ หรือเทียบเท่ำทั้งในห้องปฏิบัติกำร และนอกห้องเรีย นให้
นับเป็นหนึ่งหน่วยกิต
9.3.6 กำรศึกษำบำงรำยวิชำที่มีลักษณะเฉพำะ มหำวิทยำลัยอำจกำหนดหน่วย
กิต โดยใช้หลักเกณฑ์อื่นได้ตำมควำมเหมำะสม
9.4 คณะเจ้ ำของรำยวิช ำอำจกำหนดเงื่อนไขกำรลงทะเบียนเรียนบำงรำยวิช ำ
เพื่อให้นักศึกษำสำมำรถเรียนรำยวิชำนั้นได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ กำรลงทะเบียนเรียนที่ผิดเงื่อนไข ให้ถือเป็น
โมฆะในรำยวิชำนั้น
ข้อ 10 กำรลงทะเบียนเรียนและกำรถอนรำยวิชำ
10.1 กำรลงทะเบียนเรียน
10.1.1 กำหนดวัน เวลำ สถำนที่ และวิธีกำรลงทะเบียนเรียนในแต่ละภำค
กำรศึกษำให้เป็นไปตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนด
10.1.2 นักศึกษำที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน เมื่อพ้นกำหนดสัปดำห์แรกนับจำก
วันเปิดภำคกำรศึกษำปกติ หรือพ้นกำหนดสองวันแรกภำคฤดูร้อน จะหมดสิทธิ์ในกำรลงทะเบียนเรียนสำหรับ
ภำคกำรศึกษำนั้น
10.1.3 ในภำคกำรศึกษำปกติใด หำกนักศึกษำไม่ได้ลงทะเบียนเรียน ต้อง
ยื่ น ค ำร้ อ งขอลำพั ก กำรศึ ก ษำภำยใน 30 วั น นั บ จำกวั น เปิ ด ภำคกำรศึ ก ษำนั้ น หำกไม่ ป ฏิ บั ติ ดั ง กล่ ำ ว
มหำวิทยำลัยจะถอนชื่อนักศึกษำผู้นั้นออกจำกทะเบียนนักศึกษำ
10.1.4 กำรลงทะเบียนรำยวิชำต่ำง ๆ ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกอำจำรย์
ที่ปรึกษำ มิฉะนั้นจะถือว่ำกำรลงทะเบียนเรียนดังกล่ำวเป็นโมฆะ

-410.1.5 ภำคกำรศึ ก ษำปกติ นั ก ศึ ก ษำต้ อ งลงทะเบี ย นเรี ย นไม่ ต่ ำกว่ ำ
3 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ยกเว้นนักศึกษำในภำวะรอพินิจและนักศึกษำในภำวะวิกฤต ตำมนัยแห่ง
ข้อ 12 ของระเบียบนี้ ต้องลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 16 หน่วยกิต
10.1.6 ภำคฤดูร้อน นักศึกษำลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ยกเว้น
นักศึกษำในภำวะรอพินิจ และนักศึกษำในภำวะวิกฤตตำมนัยแห่งข้อ 12 ของระเบียบนี้ ลงทะเบียนเรียนได้
ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
10.1.7 กำรลงทะเบียนเรียนโดยมีจำนวนหน่วยกิตมำกกว่ ำ หรือน้อยกว่ำ
ที่กำหนดไว้ในข้อ 10.1.5 และ 10.1.6 ต้องขออนุมัติคณบดีโดยผ่ำนอำจำรย์ที่ปรึกษำ มิฉะนั้นจะถือว่ำกำร
ลงทะเบียนเรียนดังกล่ำวเป็นโมฆะ
10.1.8 ในกรณีมีเหตุอันควร มหำวิทยำลัยอำจประกำศงดกำรสอนรำยวิชำ
ใดวิชำหนึ่ง หรือจำกัดจำนวนนักศึกษำที่ลงทะเบียนเรียนในรำยวิชำใดก็ได้
10.1.9 กำรลงทะเบียนเรียนรำยวิชำเพิ่ม ต้องกระทำภำยในสัปดำห์แรกของ
ภำคกำรศึกษำปกติ และภำยใน 2 วันแรกของภำคฤดูร้อน
10.2 กำรถอนรำยวิชำ
10.2.1 กำรถอนกำรลงทะเบียนเรียนรำยวิชำใด ให้มีผลดังนี้
10.2.1.1 ถ้ำถอนภำยใน 2 สัปดำห์แรกของภำคกำรศึกษำปกติหรือ
ภำยในสัปดำห์แรกของภำคฤดูร้อน รำยวิชำนั้นจะไม่ปรำกฏในใบแสดงผลกำรศึกษำ
10.2.1.2 ถ้ำถอนเมื่ อพ้นก ำหนด 2 สั ปดำห์ แรก แต่ยั งอยู่ภ ำยใน
12 สัปดำห์แรกของภำคกำรศึกษำปกติ หรือเมื่อพ้นกำหนดสัปดำห์แรก แต่ยังอยู่ใน 5 สัปดำห์แรกของภำคฤดู
ร้อน จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ และผ่ำนอำจำรย์ผู้สอน และรำยวิชำนั้นจะปรำกฏใน
ใบแสดงผลกำรศึกษำ โดยจะได้สัญลักษณ์ W
10.2.1.3 เมื่อพ้นกำหนดกำรถอนรำยวิชำโดยได้สัญลักษณ์ W ตำม
ข้อ 10.2.1.2 แล้ ว นั กศึกษำจะถอนกำรลงทะเบียนเรียนเฉพำะรำยวิชำไม่ได้ ยกเว้นกรณีควำมผิดพลำด
ไม่ได้เกิดจำกนักศึกษำ
ข้อ 11 กำรวัดและประเมินผล
11.1 มหำวิ ท ยำลั ย ด ำเนิ น กำรวั ด และประเมิ น ผลแต่ ล ะรำยวิ ช ำที่ นั ก ศึ ก ษำได้
ลงทะเบียนเรียนในทุกภำคกำรศึกษำ กำรวัดและประเมินผลเป็นหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของอำจำรย์ผู้สอน
หรือผู้ที่คณะเจ้ำของรำยวิชำจะกำหนด ซึ่งอำจกระทำโดยพิจำรณำจำกพัฒนำกำรของผู้เรียน ควำมประพฤติ
กำรสังเกตพฤติกรรมกำรเรียน กำรร่วมกิจกรรม กำรสอบหรือวิธีอื่น ตำมที่คณะเจ้ำของรำยวิชำจะกำหนดในแต่
ละรำยวิชำ ซึ่งกำรสอบอำจมีได้หลำยครั้ง และกำรสอบไล่ หมำยถึง กำรสอบครั้งสุดท้ำยของรำยวิชำนั้น
11.2 ทุกรำยวิช ำที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษำต้องเข้ำรับกำรวัดและประเมินผล
ตำมกิจกรรมที่อำจำรย์ผู้สอนรำยวิชำนั้น ๆ กำหนด และต้องเข้ำเรียนตำมแผนกำรสอนที่อำจำรย์ผู้สอนกำหนด

-511.3 กำรวั ดและประเมิ นผลในแต่ ล ะรำยวิ ช ำ ให้ วัด และประเมิน ผลเป็น ระดั บ
คะแนน หรือสัญลักษณ์
11.3.1 กำรวัดและประเมินผลเป็นระดับคะแนน มี 8 ระดับ มีควำมหมำย
ดังนี้
ระดับคะแนน
ควำมหมำย
ค่ำระดับคะแนน (ต่อหนึ่งหน่วยกิต)
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.0
B+
ดีมำก
(Very Good)
3.5
B
ดี
(Good)
3.0
C+
พอใช้
(Fairly Good)
2.5
C
ปำนกลำง (Fair)
2.0
D+
อ่อน
(Poor)
1.5
D
อ่อนมำก (Very Poor)
1.0
E
ตกออก (Fail)
0.0
11.3.2 กำรวัดและประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ มีควำมหมำยดังนี้
11.3.2.1 รำยวิชำที่ไม่มีจำนวนหน่วยกิต เช่น รำยวิชำฝึกงำนและ
รำยวิชำที่มีจำนวนหน่วยกิต แต่หลักสูตรกำหนดให้มีกำรวัดและประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ เช่น รำยวิชำสหกิจ
ศึกษำ หรือรำยวิชำที่กำหนดในระเบียบฯ ของคณะ กำหนดสัญลักษณ์ ดังนี้
G (Distinction) หมำยควำมว่ำ ผลกำรศึกษำอยู่ในขั้นดี
P (Pass)
หมำยควำมว่ำ ผลกำรศึกษำอยู่ในขั้นพอใช้
F (Fail)
หมำยควำมว่ำ ผลกำรศึกษำอยู่ในขั้นตก
11.3.2.2 รำยวิ ช ำที่ ไ ม่ นั บ หน่ ว ยกิ ต เป็ น หน่ ว ยกิ ต สะสม ก ำหนด
สัญลักษณ์ ดังนี้
S (Satisfactory) หมำยควำมว่ำ ผลกำรศึกษำเป็นที่พอใจ
U (Unsatisfactory) หมำยควำมว่ำ ผลกำรศึกษำไม่เป็นที่
พอใจ
11.3.3 สัญลักษณ์อื่น ๆ มีควำมหมำย ดังนี้
I (Incomplete) หมำยควำมว่ำ กำรวัดและประเมินผลยังไม่
สมบูรณ์ ใช้เมื่ออำจำรย์ผู้สอนโดยควำมเห็นชอบของหัวหน้ำภำควิชำที่รับผิดชอบรำยวิชำนั้น เห็นสมควรให้รอ
กำรวัดและประเมินผลไว้ก่อน เนื่องจำกนักศึกษำยังปฏิบัติงำนซึ่งเป็นส่วนประกอบกำรศึกษำรำยวิชำนั้น ยังไม่
สมบูรณ์ หรือใช้เมื่อนักศึกษำได้รับกำรอนุมัติให้ได้สัญลักษณ์ I จำกคณะกรรมกำรประจำคณะตำมควำม
ในข้อ 16.1.2 แห่ งระเบี ยบนี้ เมื่อได้สั ญลักษณ์ I ในรำยวิช ำใด นักศึกษำต้องติดต่ออำจำรย์ผู้ ส อนเพื่อ
ดำเนินกำรให้มีกำรวัดและประเมินผลภำยใน 1 สัปดำห์แรกของภำคกำรศึกษำปกติถัดไป หรือ 1 สัปดำห์แรก
ของภำคฤดูร้ อน หำกว่ำนั กศึกษำผู้ นั้น ลงทะเบียนเรียนในภำคฤดูร้อนด้ว ย เมื่อพ้นกำหนดดังกล่ ำว ยังไม่
สำมำรถวัดและประเมินผลได้ สัญลักษณ์ I จะเปลี่ยนเป็นระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ์ F หรือ U หรือ W
หรือ R แล้วแต่กรณีทันที

-6W (Withdrawn) หมำยควำมว่ำ ถอนหรือยกเลิกกำรลงทะเบียน
เรียน ใช้เมื่อนักศึกษำได้รับกำรอนุมัติให้ถอนหรือยกเลิกกำรลงทะเบียนเรียนวิชำนั้น ตำมควำมในข้อ 10.2.1.2
หรือข้อ 16.1.2 แห่งระเบียบนี้ หรือเมื่อคณะกรรมกำรประจำคณะอนุมัติให้นักศึกษำที่ได้สัญลักษณ์ I ลำพัก
กำรศึกษำในภำคกำรศึกษำปกติถัดไป
R (Deferred) หมำยควำมว่ำ เลื่อนกำหนดกำรวัดและประเมินผล
ไปเป็นภำคกำรศึกษำปกติถัดไป ใช้สำหรับรำยวิชำที่นักศึกษำได้สัญลักษณ์ I และมิใช่รำยวิชำภำคทฤษฎี และ
ภำคปฏิบัติ ซึ่งอำจำรย์ผู้สอนมีควำมเห็นว่ำไม่สำมำรถวัดและประเมินผลได้ก่อนสิ้น 1 สัปดำห์แรกของภำค
กำรศึกษำปกติถดั ไป โดยมีสำเหตุอันมิใช่ควำมผิดของนักศึกษำ
กำรให้สัญลักษณ์ R ต้องได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรประจำ
คณะของคณะที่รับผิดชอบรำยวิชำนั้น และนักศึกษำที่ได้สัญลักษณ์ R ต้องลงทะเบียนเรียนรำยวิชำนั้นใหม่
ในภำคกำรศึกษำปกติถัดไป จึงจะมีสิทธิ์ได้รับกำรวัดและประเมินผล หำกนักศึกษำไม่ลงทะเบียนเรียนภำยใน
2 สัปดำห์แรกของภำคกำรศึกษำปกติ สัญลักษณ์ R จะเปลี่ยนเป็นระดับคะแนน E ทันที
11.4 นักศึกษำที่ได้ระดับคะแนน E หรือระดับ คะแนนอื่นที่หลักสูตรกำหนด หรือ
สัญลักษณ์ F ในรำยวิชำใด ต้องลงทะเบียนเรียนรำยวิ ชำนั้นซ้ำ เว้นแต่รำยวิชำดังกล่ำวเป็นรำยวิชำในหมวด
วิชำเลือกตำมหลักสูตร
11.5 นักศึกษำจะลงทะเบียนซ้ำรำยวิชำที่ได้ระดับคะแนนตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป หรือ
ได้สัญลักษณ์ G หรือ P หรือ S มิได้ เว้นแต่จะเป็นรำยวิชำที่มีกำรกำหนดไว้ในหลักสูตรเป็นอย่ำงอื่น กำร
ลงทะเบียนเรียนรำยวิชำใดที่ผิดเงื่อนไขนี้ถือเป็นโมฆะ
11.6 กำรลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสม
11.6.1 นักศึกษำอำจลงทะเบียนเรียนรำยวิชำที่มิใช่วิชำบังคับของหลักสูตร
โดยไม่นั บ หน่ ว ยกิต เป็ น หน่ ว ยกิต สะสมได้ กำรวั ดและประเมิ นผลรำยวิ ช ำนั้ น ให้ วัดและประเมินผลเป็ น
สัญลักษณ์ S หรือ U
11.6.2 กำรนับจำนวนหน่วยกิตสูงสุดที่นักศึกษำมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนได้ใน
แต่ละภำคกำรศึกษำ ตำมควำมในข้อ 10.1.5 และ 10.1.6 ให้นับรวมจำนวนหน่วยกิตของรำยวิชำที่นักศึกษำ
ลงทะเบียนเรียน โดยไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสมเข้ำด้วย แต่จะไม่นำมำนับรวมในกำรคิดจำนวนหน่วย
กิตต่ำสุด ที่นักศึกษำต้องลงทะเบียนเรียนในภำคกำรศึกษำปกติ
11.6.3 นักศึกษำที่ลงทะเบียนเรียนรำยวิชำใด โดยไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วย
กิตสะสม ที่ได้สัญลักษณ์ S หรือ U แล้ว ภำยหลังจะลงทะเบียนเรียนซ้ำ โดยให้มีกำรวัดและประเมินผลเป็น
ระดับคะแนนอีกมิได้ เว้นแต่ในกรณีที่มีกำรย้ำยคณะหรือประเภทวิชำ หรือย้ำยสำขำวิชำและรำยวิชำนั้นเป็น
วิชำบังคับในหลักสูตรใหม่
11.7 กำรนับ จ ำนวนหน่วยกิตสะสม ให้ นับรวมเฉพำะหน่ว ยกิตของรำยวิช ำตำม
หลักสูตรที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่ำ 1.00 หรือได้สัญลักษณ์ G หรือ P แต่บำงหลักสูตรอำจกำหนดให้ได้ระดับคะแนน
สูงกว่ำ 1.00 จึงจะนับหน่วยกิตของรำยวิชำนั้นเป็นหน่วยกิตสะสมก็ได้
11.8 ในกรณีที่นักศึกษำได้ศึกษำรำยวิชำใดมำกกว่ำหนึ่งครั้ง ให้นับหน่วยกิตของ
รำยวิชำนั้น เป็นหน่วยสะสมตำมหลักสูตรได้เพียงครั้งเดียว โดยพิจำรณำจำกกำรวัดและประเมินผลครั้งหลังสุด

-711.9 มหำวิทยำลัยจะประเมินผลกำรศึกษำของนักศึกษำทุกคนที่ได้ลงทะเบียนเรียน
โดยคำนวณผลตำมหลักเกณฑ์ ดังนี้
11.9.1 หน่วยจุดของรำยวิชำหนึ่ง ๆ คือ ผลคูณระหว่ำงจำนวนหน่วยกิตกับ
ค่ำระดับคะแนนที่ได้จำกกำรประเมินผลรำยวิชำนั้น
11.9.2 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภำค คือ ค่ำผลรวมของหน่วยจุดของทุก
รำยวิช ำที่ได้ศึกษำในภำคกำรศึกษำนั้ น หำรด้ว ยหน่ว ยกิตรวมของรำยวิช ำดังกล่ ำวเฉพำะรำยวิช ำที่มีกำร
ประเมินผลเป็นระดับคะแนน
11.9.3 แต้ มระดั บคะแนนเฉลี่ ย สะสม คื อ ค่ำ ผลรวมของหน่ ว ยจุด ของทุ ก
รำยวิชำที่ได้ศึกษำมำ ตั้งแต่เริ่มเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัย หำรด้วยจำนวนหน่วยกิตรวมของรำยวิชำดังกล่ำว
เฉพำะรำยวิชำที่มีกำรประเมินผลเป็นระดับคะแนน และในกรณีที่มีกำรเรียนรำยวิชำที่ได้ระดับคะแนน D+ D
หรือ E มำกกว่ำหนึ่งครั้ง ให้นำผลกำรศึกษำและหน่วยกิตครั้งหลังสุดมำคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
11.9.4 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภำค และแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ให้คำนวณเป็นค่ำที่มีเลขทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยไม่มีกำรปัดเศษจำกทศนิยมตำแหน่งที่ 3
11.10 กำรทุจริตในกำรวัดผล
เมื่อมีกำรตรวจพบว่ำ นักศึกษำทุจริตในกำรวัดผล เช่น กำรสอบรำยวิชำใด
ให้ผู้ที่รับผิดชอบกำรวัดผลครั้งนั้น หรือผู้ควบคุมกำรสอบ รำยงำนกำรทุจริตพร้อมส่งหลักฐำนกำรทุจริตไปยัง
คณะที่นักศึกษำนั้นสังกัด ตลอดจนแจ้งให้อำจำรย์ผู้สอนรำยวิชำนั้นทรำบ โดยให้นักศึกษำที่ทุจริตในกำรวัดผล
ดังกล่ำวได้ระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ์ F หรือ U ในรำยวิชำนั้น และอำจพิจำรณำโทษทำงวินัยประกำรใด
ประกำรหนึ่ง ตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ว่ำด้วยวินัยนักศึกษำ
11.11 ระเบียบและข้อพึงปฏิบัติอื่น ๆ เกี่ยวกับกำรสอบที่มิได้ระบุไว้ในระเบียบนี้
ให้คณะเป็นผู้พิจำรณำประกำศเพิ่มเติมได้ ตำมควำมเหมำะสมกับสภำพและลักษณะกำรศึกษำของแต่ละคณะ
ข้อ 12 สถำนภำพนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยจะจำแนกสถำนภำพนักศึกษำตำมผลกำรศึกษำในทุกภำคกำรศึกษำ
ทั้งนี้ ไม่นับภำคกำรศึกษำที่ได้ลำพักหรือถูกให้พัก
สถำนภำพนักศึกษำมี 3 ประเภท คือ นักศึกษำในภำวะปกติ นักศึกษำในภำวะวิกฤต
และนักศึกษำในภำวะรอพินิจ
12.1 นักศึกษำในภำวะปกติ คือ นักศึกษำที่ได้แต้มระดั บคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่
2.00 ขึ้นไป
12.2 นักศึกษำในภำวะวิกฤต คือ นักศึกษำที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่
1.00 – 1.99 ในภำคกำรศึกษำแรกที่เข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัย
12.3 นักศึกษำในภำวะรอพินิจ คือ นักศึกษำที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำ
กว่ำ 2.00 โดยให้จำแนกนักศึกษำในภำวะรอพินิจ ดังนี้
12.3.1 นักศึกษำที่ได้ศึกษำในมหำวิทยำลัยครบ 2 ภำคกำรศึกษำแรก และได้
แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.25 แต่ไม่ถึง 2.00 หรือนักศึกษำในภำวะปกติที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต่ 1.50 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภำคกำรศึกษำถัดไป จะได้รับภำวะรอพินิจครั้งที่ 1

-812.3.2 นักศึกษำที่อยู่ในภำวะรอพินิจครั้งที่ 1 ที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต่ 1.70 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภำคกำรศึกษำถัดไป จะได้รับภำวะรอพินิจครั้งที่ 2
12.3.3 นักศึกษำที่อยู่ในภำวะรอพินิจครั้งที่ 2 ที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต่ 1.90 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภำคกำรศึกษำถัดไป จะได้รับภำวะรอพินิจครั้งที่ 3
ข้อ 13 กำรย้ำยคณะหรือประเภทวิชำ หรือสำขำวิชำ
13.1 กำรย้ำยคณะหรือประเภทวิชำ หรือสำขำวิชำ ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำก
ผู้ปกครองและอำจำรย์ที่ปรึกษำ และได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรประจำคณะที่เกี่ยวข้อง ในกำรพิจำรณำ
อนุมัติให้ยึดหลักเกณฑ์ ดังนี้
13.1.1 นักศึกษำที่ขอย้ำยคณะหรือประเภทวิชำ หรือสำขำวิชำ ต้องศึกษำอยู่
ในคณะหรือประเภทวิชำหรือสำขำวิชำเดิม ไม่น้อยกว่ำ 1 ภำคกำรศึกษำปกติ ทั้งนี้ ไม่นับรวมภำคกำรศึกษำที่
ลำพักหรือถูกให้พัก
13.1.2 กำรกำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์กำรให้นักศึกษำย้ำยเข้ำศึกษำ ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมกำรประจำคณะที่นักศึกษำขอย้ำยเข้ำ
13.2 นักศึกษำที่ได้รับกำรอนุมัติให้ย้ำยคณะหรือประเภทวิชำหรื อสำขำวิชำ มีสิทธิ์
ได้รับกำรรับโอน หรือเทียบโอนบำงรำยวิชำ รำยวิชำที่ได้รับกำรรับโอนหรือเทียบโอนให้ได้สัญลักษณ์ หรือระดับ
คะแนนเดิม ให้นับหน่วยกิตรำยวิชำดังกล่ำวเป็นหน่วยกิตสะสม และนำมำคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
โดยนักศึกษำต้องดำเนินกำรยื่นขอรับโอนหรือเที ยบโอนให้แล้วเสร็จภำยในสองสัปดำห์ หลังจำกได้รับอนุมัติ
ให้ย้ำยคณะ หรือประเภทวิชำหรือสำขำวิชำ และคณะต้องแจ้งผลกำรพิจำรณำให้มหำวิทยำลัยทรำบ ก่อนสิ้นสุด
กำรสอบกลำงภำคของภำคกำรศึกษำนั้น ๆ
13.3 กำรรั บ โอนรำยวิ ช ำ ที่ เ ป็ น รำยวิ ช ำเดี ย วกั น กั บ รำยวิ ช ำในหลั ก สู ต รหรื อ
สำขำวิชำใหม่ หรือรำยวิชำที่ไม่ได้เปิดสอนในมหำวิทยำลัย แต่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะที่นักศึกษำสังกัด
รำยวิชำนั้นจะต้องมีระดับคะแนน D ขึ้นไป ส่วนกำรเทียบโอนรำยวิชำ ที่มีเนื้อหำเทียบเท่ำกันกับรำยวิชำใน
หลักสูตรหรือ สำขำวิชำใหม่ ให้มีหลักเกณฑ์ตำมควำมในข้อ 14.6
ข้อ 14 กำรรับโอนและเทียบโอนรำยวิชำ
14.1 ผู้ที่เคยศึกษำในมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ หรือสถำบันอุดมศึกษำอื่น และ
ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัย มีสิทธิ์ได้รับกำรรับโอนหรือเทียบโอนบำงรำยวิชำ โดยนักศึกษำต้อง
ดำเนินกำรยื่นขอรับโอนหรือเทียบโอนให้แล้วเสร็จ ภำยในสองสัปดำห์แรกที่เข้ำศึกษำและคณะต้องแจ้งผลกำร
พิจำรณำให้มหำวิทยำลัยทรำบ ก่อนสิ้นสุดกำรสอบกลำงภำคของภำคกำรศึกษำนั้น ๆ
14.2 นั กศึกษำที่รับโอนมำจำกสถำบันอุดมศึก ษำอื่น มีสิ ทธิ์ได้รับกำรพิจำรณำ
รับโอนหรือเทียบโอนบำงรำยวิชำ โดยนักศึกษำต้องดำเนินกำรยื่นขอรับโอนหรือเทียบโอนให้แล้วเสร็จ ภำยใน
สองสั ปดำห์ แรกที่เข้ำศึกษำ และคณะต้องแจ้งผลกำรพิจำรณำให้มหำวิทยำลัยทรำบ ก่อนสิ้นสุดกำรสอบ
กลำงภำคของภำคกำรศึกษำนั้น ๆ
14.3 กำรรับโอนหรือเทียบโอนรำยวิชำจำกสถำบัน อุดมศึกษำอื่น ต้องได้รับกำร
อนุมัติจำกคณะกรรมกำรประจำคณะก่อน

-914.4 รำยวิชำที่ได้รับกำรรับโอนหรือเทียบโอน ให้ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนน
เดิม ให้นับหน่วยกิตรำยวิชำดังกล่ำวเป็นหน่วยกิตสะสม และนำมำคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
14.5 นักศึกษำไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรำยวิชำที่ได้สัญลักษณ์ หรือระดับคะแนน
เดิมอีก เว้นแต่เมื่อผลกำรศึกษำของรำยวิชำนั้น ต่ำกว่ำมำตรฐำนที่หลักสูตรกำหนดไว้ในรำยวิชำที่ต้องเรียน
ต่อเนื่อง ให้ลงทะเบียนเรียนรำยวิชำที่ได้สัญลักษณ์ หรือระดับคะแนนเดิมนั้นซ้ำอีกได้ และให้นับหน่วยกิต
รำยวิชำดังกล่ำวเป็นหน่วยกิตสะสมได้เพียงครั้งเดียว
14.6 กำรรับโอนหรือเทียบโอนรำยวิชำต้องได้รับกำรอนุมัติจำกภำควิชำ/สำขำวิชำ
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ ดังนี้
14.6.1 เป็ น รำยวิ ช ำหรื อ กลุ่ ม รำยวิ ช ำในหลั กสู ต รระดั บ อุ ดมศึ ก ษำ หรื อ
เทียบเท่ำ ที่ได้รับกำรรับรองจำกหน่วยงำนของรัฐที่มีอำนำจตำมกฎหมำยในกำรกำกับดูแล
14.6.2 เป็นรำยวิชำหรือกลุ่มรำยวิชำ ที่มีเนื้อหำสำระอยู่ในระดับเดียวกัน
และมีปริมำณเท่ำกัน หรือไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของรำยวิชำ หรือกลุ่มรำยวิชำที่ขอเทียบ หรืออยู่ในดุลยพินิจของ
ภำควิชำ
14.6.3 เป็ น รำยวิ ช ำหรื อ กลุ่ ม รำยวิ ช ำ ที่ มี ผ ลกำรศึ ก ษำไม่ ต่ ำกว่ ำ ระดั บ
คะแนน C หรือเทียบเท่ำ หรือสัญลักษณ์ S
14.6.4 ให้มีกำรรับโอนหรือเทียบโอนรำยวิชำ หรือกลุ่มรำยวิชำ ได้ไม่เกิน
สำมในสี่ของจำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรใหม่
14.7 กำรเทียบโอนควำมรู้และกำรให้หน่วยกิตจำกกำรศึกษำนอกระบบ และหรือ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัยเข้ำสู่กำรศึกษำในระบบ
14.7.1 กำรเทียบควำมรู้ จะเทียบเป็นรำยวิชำหรือกลุ่มรำยวิชำตำมหลักสูตร
ที่มหำวิทยำลัยเปิดสอน
14.7.2 กำรเทียบประสบกำรณ์จำกกำรทำงำน จะคำนึงถึงควำมรู้ที่ได้จำก
ประสบกำรณ์เป็นหลัก
14.7.3 วิ ธี ก ำรประเมิ น เพื่ อ กำรเที ย บควำมรู้ ใ นแต่ ล ะรำยวิ ช ำ หรื อ กลุ่ ม
รำยวิชำและเกณฑ์กำรตัดสิน ให้อยู่ในดุลยพินิจของภำควิชำที่นักศึกษำขอเทียบโอนควำมรู้
14.7.4 ผลกำรประเมิ น ต้ อ งเที ย บได้ ไ ม่ ต่ ำกว่ ำ ระดั บ คะแนน 2.00 หรื อ
เทียบเท่ำ จึงจะให้จำนวนหน่วยกิตของรำยวิชำ หรือกลุ่มรำยวิชำนั้น แต่ไม่ให้เป็นระดับคะแนน และไม่นำมำ
คำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
14.7.5 กำรบันทึกผลกำรเรียน ให้บันทึกตำมวิธีกำรประเมิน ดังนี้
14.7.5.1 ถ้ ำ ได้ ห น่ ว ยกิ ต จำกกำรทดสอบมำตรฐำน ให้ บั น ทึ ก CS
(credits from standardized test)
14.7.5.2 ถ้ำได้หน่วยกิตจำกกำรทดสอบที่ไม่ใช่กำรทดสอบมำตรฐำน
ให้บันทึก CE (credits from exam)
14.7.5.3 ถ้ำได้หน่วยกิตจำกกำรประเมินกำรศึกษำ หรือกำรอบรมที่
จัดโดยหน่วยงำนอื่น ให้บันทึก CT (credits from training)
14.7.5.4 ถ้ำได้หน่วยกิตจำกกำรเสนอแฟ้มสะสมผลงำน ให้บันทึก CP
(credits from portfolio)

- 10 14.7.6 ให้ เ ที ย บรำยวิ ช ำหรื อ กลุ่ ม วิ ช ำจำกกำรศึ ก ษำนอกระบบ และหรื อ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย ได้ไม่เกินสำมในสี่ของจำนวนหน่ วยกิตรวมของหลักสูตร และต้องใช้เวลำศึกษำอยู่ใน
มหำวิทยำลัยอย่ำงน้อยหนึ่งปีกำรศึกษำ
ข้อ 15 กำรรับโอนนักศึกษำจำกสถำบันอุดมศึกษำอื่น
15.1 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ อำจรับโอนนักศึกษำจำกสถำบันอุดมศึกษำอื่น
15.2 กำรรั บ โอนนักศึกษำ ต้องได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรประจำคณะที่
นักศึกษำขอโอนเข้ำศึกษำ และอธิกำรบดี หรือผู้ที่อธิกำรบดีมอบหมำย โดยนักศึกษำต้องศึกษำอยู่ในสถำบันเดิม
มำแล้ว ไม่น้อยกว่ำ 1 ภำคกำรศึกษำปกติ ทั้งนี้ไม่นับภำคกำรศึกษำที่ลำพักหรือถูกให้พัก
15.3 กำรสมัครขอโอนย้ำยให้ยื่นคำร้องถึงมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ อย่ำงน้อย
2 เดือน ก่อนกำหนดกำรลงทะเบียนเรียนของภำคกำรศึกษำที่จะโอนเข้ำศึกษำ
ข้อ 16 กำรลำ
16.1 กำรลำป่วยหรือลำกิจ
16.1.1 กำรลำไม่เกิน 7 วัน ในระหว่ำงเปิดภำคกำรศึกษำ ต้องได้รับกำรอนุมัติ
จำกอำจำรย์ ผู้ส อนและแจ้งอำจำรย์ ที่ป รึกษำทรำบ ถ้ำเกิน 7 วัน ต้องได้รับกำรอนุมัติจำกคณบดี โดยผ่ำน
อำจำรย์ที่ปรึกษำ สำหรับงำนหรือกำรสอบที่นักศึกษำได้ขำดไปในช่วงเวลำนั้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของอำจำรย์
ผู้สอน ซึ่งอำจจะอนุญำตให้ปฏิบัติงำน หรือสอบทดแทน หรือยกเว้นได้
16.1.2 ในกรณี ที่ ป่ ว ยหรื อ มี เ หตุ สุ ด วิ สั ย ท ำให้ ไ ม่ ส ำมำรถเข้ ำ สอบไล่ ไ ด้
นักศึกษำต้องขอผ่อนผันกำรสอบไล่ต่อคณะภำยในวันถัดไป หลังจำกที่มีกำรสอบไล่รำยวิชำนั้น เว้นแต่จะมี
เหตุ ผ ลอั น สมควร คณะกรรมกำรประจ ำคณะเป็นผู้ พิจ ำรณำกำรขอผ่ อ นผั นดัง กล่ ำ ว โดยอำจอนุ มัติใ ห้ ไ ด้
สัญลักษณ์ I หรือให้ยกเลิกกำรลงทะเบียนเรียนรำยวิชำนั้นเป็นกรณีพิเศษ โดยให้สัญลักษณ์ W หรือไม่อนุมัติ
กำรผ่อนผัน โดยให้ถือว่ำขำดสอบก็ได้
16.2 กำรลำพักกำรศึกษำ
16.2.1 กำรลำพั ก กำรศึ ก ษำเป็ น กำรลำพั ก ทั้ ง ภำคกำรศึ ก ษำ และถ้ ำ ได้
ลงทะเบียนเรียนไปแล้ว ให้เป็นกำรยกเลิกกำรลงทะเบียน โดยรำยวิชำที่ได้ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภำค
กำรศึกษำนั้น จะไม่ปรำกฏในใบแสดงผลกำรศึกษำ
16.2.2 กำรลำพักกำรศึกษำ ให้แสดงเหตุผลควำมจำเป็นพร้อมกับมีหนังสือ
รับรองของผู้ปกครอง ผ่ำนอำจำรย์ที่ปรึกษำ กำรลำพักกำรศึกษำต้องได้รับกำรอนุมัติจำกคณบดี
16.2.3 กำรลำพักกำรศึกษำ จะลำพักเกิน 2 ภำคกำรศึกษำปกติติดต่อกันไม่ได้
16.2.4 ในสองภำคกำรศึกษำปกติแรกที่ได้เข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัย นักศึกษำ
จะลำพักไม่ได้ เว้นแต่กรณีที่ป่วย หรือถูกเกณฑ์ หรือระดมเข้ำรับรำชกำรทหำรกองประจำกำร และหรือได้รับ
ทุนต่ำง ๆ ที่มหำวิทยำลัยเห็นว่ำเป็นประโยชน์กับนักศึกษำ
16.2.5 กำรลำพักกำรศึกษำ นอกเหนือจำกหลักเกณฑ์ตำมควำมในข้อ 16.2.3
และข้อ 16.2.4 ต้องได้รับกำรอนุมัติจำกอธิกำรบดีเป็นกรณีพิเศษ โดยกำรเสนอของคณบดี
16.2.6 นักศึกษำจะต้องชำระค่ำรักษำสถำนภำพนักศึกษำทุกภำคกำรศึกษำ
ที่ได้รับกำรอนุมัติให้ลำพักกำรศึกษำ หรือให้พักกำรศึกษำ ตำมอัตรำที่มหำวิทยำลัยกำหนด

- 11 16.3 กำรลำป่ว ยและกำรลำพัก กำรศึกษำเนื่องจำกป่ ว ย นักศึกษำต้องแสดง
ใบรับรองแพทย์จำกสถำนพยำบำลของรัฐด้วยทุกครั้ง
16.4 กำรให้ลำพักกำรศึกษำ ในกรณีที่คณะกรรมกำรแพทย์ซึ่งอธิกำรบดีแต่งตั้งขึ้น
วินิจฉัยว่ำป่วย และคณะกรรมกำรประจำคณะเห็นว่ำโรคนั้นเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ และหรือเป็นอันตรำย
ต่อผู้อื่น คณะกรรมกำรประจำคณะอำจเสนอให้นักศึกษำผู้นั้นพักกำรศึกษำได้
16.5 กำรลำออก นั ก ศึ ก ษำยื่ น ใบลำออก พร้ อ มหนั ง สื อ รั บ รองของผู้ ป กครอง
ผ่ำนอำจำรย์ที่ปรึกษำ เพื่อขออนุมัติต่ออธิกำรบดี ผู้ที่จะได้รับอนุมัติให้ลำออกได้ต้องไม่มหี นี้สินกับมหำวิทยำลัย
16.6 นักศึกษำที่ลงทะเบียนเรียนรำยวิชำครบถ้วนตำมหลักสูตรกำหนดแล้ว แต่มีผล
สอบวัดระดับควำมรู้ภำษำอังกฤษ และ/หรือภำษำจีนไม่ถึงเกณฑ์สำเร็จกำรศึกษำที่กำหนดไว้ในหลักสูตร และ/
หรือไม่ผ่ำนกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและอื่น ๆ ตำมหลักสูตรกำหนด และ/หรือมหำวิทยำลัยกำหนด
ให้รักษำสถำนภำพนักศึกษำและชำระค่ำรักษำสถำนภำพ
ข้อ 17 กำรเสนอชื่อเพื่อรับปริญญำและกำรอนุมัติให้ปริญญำ
17.1 นักศึกษำที่จะได้รับกำรเสนอชื่อเพื่อรับปริญญำต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
17.1.1 ได้ศึกษำและผ่ำนกำรวัดและประเมินผลรำยวิชำต่ำง ๆ ครบถ้วนตำม
หลักสูตรและข้อกำหนดของสำขำวิชำที่จะรับปริญญำ โดยไม่มีรำยวิชำใดที่ได้สัญลักษณ์ I หรือ R ค้ำงอยู่ ทั้งนี้
นับรวมถึงรำยวิชำที่ได้รับกำรรับโอนและเทียบโอน และนักศึกษำจะต้องผ่ำนกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
เพื่อพัฒนำนักศึกษำตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนดด้วย
17.1.2 ยังมีสถำนภำพเป็นนักศึกษำอยู่และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ำกว่ำ 2.00 หำกเป็น นั กศึกษำที่โ อนย้ ำยมำจำกสถำบันอุดมศึกษำอื่น จะต้องศึกษำอยู่ในมหำวิทยำลั ย
สงขลำนครินทร์อย่ำงน้อยหนึ่งปีกำรศึกษำ
17.1.3 ระยะเวลำกำรสำเร็จกำรศึกษำ
17.1.3.1 หลักสูตร 4 ปี สำเร็จกำรศึกษำได้ไม่ก่อน 6 ภำคกำรศึกษำ
ปกติ สำหรับกำรลงทะเบียนเรียนเต็มเวลำ และไม่ก่อน 14 ภำคกำรศึกษำปกติ สำหรับกำรลงทะเบียนเรียน
ไม่เต็มเวลำ
17.1.3.2 หลักสูตร 5 ปี สำเร็จกำรศึกษำได้ไม่ก่อน 8 ภำคกำรศึกษำ
ปกติ สำหรับกำรลงทะเบียนเรียนเต็มเวลำ และไม่ก่อ น 17 ภำคกำรศึกษำปกติ สำหรับกำรลงทะเบียนเรียน
ไม่เต็มเวลำ
17.1.3.3 หลั ก สู ต รไม่ น้ อ ยกว่ ำ 6 ปี ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำได้ ไ ม่ ก่ อ น
10 ภำคกำรศึกษำปกติ สำหรับกำรลงทะเบียนเรียนเต็มเวลำ และไม่ก่อน 20 ภำคกำรศึกษำปกติ สำหรับกำร
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลำ
ทั้งนี้ ให้ยกเว้นนักศึกษำที่ได้รับกำรรับโอนหรือเทียบโอนรำยวิชำ
17.1.4 ไม่อยู่ระหว่ำงกำรรอพิจำรณำโทษทำงวินัยนักศึกษำ
17.1.5 ได้ปฏิบัติตำมระเบียบต่ำง ๆ ครบถ้วนและไม่มีหนี้สินใด ๆ
ต่อมหำวิทยำลัย
17.1.6 ได้ดำเนินกำรเพื่อขอรับปริญญำตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนด

- 12 17.2 นักศึกษำที่จะได้รับกำรเสนอชื่อเพื่อรับปริญญำเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
17.2.1 มีคุณสมบัติตำมควำมในข้อ 17.1
17.2.2 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป
17.2.3 ไม่เคยได้ระดับคะแนนต่ำกว่ำ 2.00 หรือสัญลักษณ์ F หรือ U
ในรำยวิชำใด ๆ
17.2.4 ใช้เวลำศึกษำไม่เกินจำนวนปีกำรศึกษำต่อเนื่องกัน ตำมแผนกำรศึกษำ
ของสำขำวิชำที่จะได้รับปริญญำ ทั้งนี้ ไม่นับรวมภำคกำรศึกษำที่ได้รับอนุมัติให้ลำพักกำรศึกษำกรณีที่ป่วย หรือ
ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ำรับรำชกำรทหำรกองประจำกำร หรือได้รับทุนต่ำง ๆ หรือไปศึกษำรำยวิชำ หรือฝึกอบรม
จำกสถำบันอุดมศึกษำอื่น ซึ่งมหำวิทยำลัยเห็นว่ำเป็นประโยชน์กับนักศึกษำ
17.2.5 ไม่เคยเป็นผู้มีประวัติได้รับกำรลงโทษ ในระดับขั้นพักกำรเรียนขึ้นไป
รวมทั้งกรณีใช้มำตรกำรรอกำรลงโทษ
17.3 นักศึกษำที่จะได้รับกำรเสนอชื่อเพื่อรับปริญญำเกียรตินิยมอันดับสอง ต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
17.3.1 มีคุณสมบัติตำมควำมในข้อ 17.1
17.3.2 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป แต่เป็นผู้ไม่มีสิทธิ์
ได้รับปริญญำเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
17.3.3 ไม่เคยได้ระดับคะแนนต่ำกว่ำ 2.00 ในรำยวิชำเอกใด ๆ ของหลักสูตร
สำขำวิชำนั้น
17.3.4 ไม่เคยได้ระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ์ F หรือ U ในรำยวิชำใด ๆ
17.3.5 มีคุณสมบัติตำมควำมในข้อ 17.2.4
17.3.6 มีคุณสมบัติตำมควำมในข้อ 17.2.5
17.4 มหำวิทยำลัยจะเสนอรำยชื่อนักศึกษำที่มีสิทธิ์ได้รับกำรเสนอชื่อเพื่อรับปริญญำ
หรือปริญญำเกียรตินิยมในสำขำวิชำต่ำง ๆ เพื่อขออนุมัติปริญญำต่อสภำมหำวิทยำลัย
17.5 ปริ ญ ญำที่ ใ ห้ ส ำหรั บ หลั ก สู ต รร่ ว ม ระหว่ ำ งมหำวิ ท ยำลั ย สงขลำนคริ น ทร์
กับสถำบันอุดมศึกษำต่ำงประเทศ
17.5.1 ปริญญำร่วม หมำยควำมว่ำ นักศึกษำได้ปริญญำ 1 ใบ ซึ่งรับรองโดย
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์และสถำบันอุดมศึกษำต่ำงประเทศที่ร่วมกันจัดหลักสูตร
17.5.2 ปริญญำ 2 ใบ หมำยควำมว่ำ นักศึกษำได้รับปริญญำมำกกว่ำ 1 ใบ
โดยมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์และสถำบันอุดมศึกษำต่ำงประเทศ ที่ร่วมกันจัดหลักสูตร เป็นผู้มอบให้สถำบัน
ละ 1 ใบ
ข้อ 18 กำรขอเข้ำศึกษำเพื่อปริญญำที่สอง
18.1 นักศึกษำที่สำเร็จกำรศึกษำชั้นปริญญำตรีจำกมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
หรือสถำบันอุดมศึกษำอื่น อำจขอเข้ำศึกษำต่อในหลักสูตรปริญญำตรีสำขำวิชำอื่นเป็นกำรเพิ่มเติมได้
18.2 กำรรั บ เข้ ำ ศึ ก ษำ ต้ อ งได้ รั บ กำรอนุ มั ติ จ ำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะที่
นักศึกษำขอเข้ำศึกษำ และอธิกำรบดี
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18.3.1 รำยวิ ช ำหรื อ กลุ่ ม รำยวิ ช ำที่ นั ก ศึ ก ษำได้ ศึ ก ษำในสำขำวิ ช ำที่ ส ำเร็ จ
กำรศึกษำ จะได้รับกำรพิจำรณำรับโอนและเทียบโอน โดยรำยวิชำหรือกลุ่มรำยวิชำที่ได้รับกำรรับโอนและเทียบ
โอน ให้ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิม ให้นับหน่วยกิตรำยวิชำหรือกลุ่มรำยวิชำดังกล่ำว เป็นหน่วยกิตสะสม
และนำมำคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยนักศึกษำต้องดำเนินกำรยื่นขอรับโอนหรือเทียบโอนให้แล้ว
เสร็จ ภำยในสองสัปดำห์แรกที่เข้ำศึกษำ และคณะต้องแจ้งผลกำรพิจำรณำให้มหำวิทยำลัยทรำบ ก่อนสิ้นสุด
กำรสอบกลำงภำคของภำคกำรศึกษำนั้น ๆ
18.3.2 นักศึกษำไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรำยวิชำที่ ได้สัญลักษณ์หรือระดับ
คะแนนเดิม เว้นแต่เมื่อผลกำรศึกษำรำยวิชำที่สัมพันธ์กับรำยวิชำที่ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิม ต่ำกว่ำ
มำตรฐำนที่คณะหรือภำควิชำกำหนด ให้ลงทะเบียนเรียนรำยวิชำที่ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิม ซ้ำอีกได้
และให้นับหน่วยกิตรำยวิชำดังกล่ำว เป็นหน่วยกิตสะสมได้เพียงครั้งเดียว
18.3.3 กำรรั บ โอนและเที ย บโอนรำยวิ ช ำ ต้ อ งได้ รั บ กำรอนุ มั ติ จ ำกคณะ
กรรมกำรประจำคณะ โดยมีหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำตำมควำมในข้อ 14.6
ข้อ 19 กำรศึกษำสองปริญญำพร้อมกัน
19.1 นักศึกษำที่เข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ อำจขอศึกษำสองปริญญำ
พร้ อมกั น ได้ โดยต้ องเป็ น หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญญำตรี 2 หลั ก สู ต ร ที่ ใ ห้ ผู้ เ รีย นศึ ก ษำพร้อ มกัน โดยผู้ ส ำเร็ จ
กำรศึกษำจะได้รับปริญญำจำกทั้งสองหลักสูตร
19.2 รำยละเอียดต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนด
ข้อ 20 กำรพ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำ
20.1 ตำยหรือลำออก
20.2 ต้องโทษทำงวินัยให้พ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำ
20.3 ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภำยใน 30 วัน นับจำกวันเปิดภำคกำรศึกษำปกติ โดย
มิได้รับกำรอนุมัติให้ลำพักกำรศึกษำ หรือไม่ได้รักษำสถำนภำพ
20.4 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่ำ 1.00 ในภำคกำรศึกษำแรกที่เข้ำศึกษำ
ในมหำวิทยำลัย
20.5 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่ำ 1.25 ในสองภำคกำรศึกษำแรกที่เข้ำ
ศึกษำในมหำวิทยำลัย ทั้งนี้ ไม่นับภำคกำรศึกษำที่ลำพักหรือถูกให้พัก
20.6 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่ำ 1.50 ยกเว้นนักศึกษำที่ลงทะเบียน
เรียน ในสองภำคกำรศึกษำแรกที่เข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัย
20.7 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่ำ 1.70 ในภำคกำรศึกษำถัดไป หลังจำก
ได้รับภำวะรอพินิจครั้งที่ 1
20.8 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่ำ 1.90 ในภำคกำรศึกษำถัดไป หลังจำก
ได้รับภำวะรอพินิจครั้งที่ 2
20.9 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่ำ 2.00 ในภำคกำรศึกษำถัดไป หลังจำก
ได้รับภำวะรอพินิจครั้งที่ 3

- 14 20.10 ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำมหำวิทยำลัยมำแล้ว เป็นระยะเวลำเกิน 2 เท่ำ
ของจ ำนวนปี กำรศึก ษำต่อเนื่ องกัน ตำมที่ได้กำหนดไว้ในแผนกำรศึกษำของสำขำวิช ำที่ศึกษำอยู่ ส ำหรั บ
นักศึกษำที่รับโอนให้นับเวลำที่เคยศึกษำอยู่ในสถำบันเดิมรวมเข้ำด้วย
20.11 ได้รับกำรอนุมัติปริญญำ
20.12 ได้รับกำรวินิจฉัยโดยคณะกรรมกำรแพทย์ ซึ่งแต่งตั้งโดยอธิกำรบดี ว่ำป่วยจน
เป็ น อุ ป สรรคต่ อ กำรศึ ก ษำ หรื อ เป็ น อั น ตรำยต่ อ ผู้ อื่ น ทั้ ง นี้ ต้ อ งได้ รั บ ควำมเห็ น ชอบจำกคณะกรรมกำร
ประจำคณะ
ข้อ 21 ให้อธิกำรบดีรักษำกำรตำมระเบียบนี้ ในกรณีที่จะต้องมีกำรดำเนินกำรใด ๆ ที่มิได้
กำหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือกำหนดไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่มีควำมจำเป็นต้องผ่อนผันข้อกำหนดในระเบียบนี้
เป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้กำรดำเนิ นกำรจัดกำรศึกษำชั้ นปริญญำตรีของมหำวิทยำลัยเป็นไปโดยเรียบร้อย ให้
อธิกำรบดีมีอำนำจตีควำม วินิจฉัยสั่งกำร และปฏิบัติตำมที่เห็นสมควร และให้ถือเป็นที่สุด
บทเฉพาะกาล
ให้นำระเบียบมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ว่ำด้วยกำรศึกษำชั้นปริญญำตรี พ.ศ. 2547 และ
พ.ศ. 2552 มำใช้บังคับนักศึกษำตำมหลักสูตรชั้นปริญญำตรีซึ่งเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ก่อนปี
กำรศึกษำ 2558 ไปจนกว่ำจะสำเร็จกำรศึกษำ
ประกำศ ณ วันที่ 4 สิงหำคม 2558
(ลงชื่อ)
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