(สำเนำ)
ระเบียบมหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์
ว่ำด้วยกำรศึกษำเพื่อปริญญำตรี หลักสู ตรต่อเนื่อง
พ.ศ. 2545
_____________
โดยที่เป็ นกำรสมควรกำหนดระเบียบว่ำด้วยกำรศึกษำขั้นปริ ญญำตรี หลักสู ตรต่อเนื่อง
สำหรับนักศึกษำหลักสู ตรต่อเนื่องของทุกคณะ ในมหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์ ดังนั้น อำศัยอำนำจ
ตำมควำมในมำตรำ 15(2) แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์ พ.ศ. 2522 และโดยมติ
สภำมหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์ ในครำวประชุมครั้งที่ 251 (1/2545) เมื่อวันที่ 26 มกรำคม 2545
จึงให้วำงระเบียบไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรี ยกว่ำ “ระเบียบมหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์ ว่ำด้วยกำรศึกษำขั้น
ปริ ญญำตรี หลักสู ตรต่อเนื่อง พ.ศ. 2545”
ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้สำหรับนักศึกษำที่เข้ำศึกษำตำมหลักสู ตรขั้นปริ ญญำตรี หลักสู ตร
ต่อเนื่องของทุกคณะในมหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์ ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2545 เป็ นต้นไป ยกเว้นคณะ
ที่มีระเบียบเป็ นกำรเฉพำะ
ข้อ 3 ให้ใช้ระเบียบนี้ร่วมกับระเบียบมหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์ ว่ำด้วยกำรศึกษำ
ขั้นปริ ญญำตรี ซึ่งบังคับใช้สำหรับนักศึกษำที่เข้ำศึกษำในแต่ละปี กำรศึกษำ โดยอนุโลม
ข้อ 4 กำรรับนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยรับนักศึกษำเข้ำศึกษำหลักสู ตรขั้นปริ ญญำตรี หลักสู ตรต่อเนื่องของ
ทุกคณะ ในมหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์ โดยวิธีดงั นี้
4.1 กำรสอบคัดเลือก ที่จะมีประกำศให้ทรำบเป็ นครำว ๆ ไป
4.2 วิธีอื่น ๆ ที่มหำวิทยำลัยกำหนด แล้วรำยงำนให้สภำมหำวิทยำลัยทรำบ
ข้อ 5 คุณสมบัติของผูม้ ีสิทธิ์ข้ นึ ทะเบียนเป็ นนักศึกษำ
5.1 สำเร็จกำรศึกษำระดับอนุปริ ญญำ หรื อประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสู ง หรื อ
เทียบเท่ำ และมีคุณสมบัติอื่นตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนด
5.2 ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกเข้ำเป็ นนักศึกษำตำมควำมในข้อ 4
5.3 ไม่เป็ นผูท้ ี่มีควำมประพฤติเสื่ อมเสี ย หรื อถูกไล่ออกจำกสถำบันกำรศึกษำใด ๆ
เพรำะควำมผิดทำงวินยั

-25.4 ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ำยแรง หรื อโรคที่เป็ นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ
ข้อ 6 กำรลงทะเบียนเรียน
6.1 กำรกำหนดวัน เวลำ สถำนที่ วิธีกำรและรำยละเอียดต่ำง ๆ เกีย่ วกับกำรลง
ทะเบียนเรี ยนในแต่ละภำคกำรศึกษำ ให้เป็ นไปตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนด
6.2 กำรลงทะเบียนเรี ยนรำยวิชำต่ำง ๆ ต้องได้รับอนุมตั ิจำกอำจำรย์ที่ปรึ กษำก่อน
6.3 ในภำคกำรศึกษำปกติ นักศึกษำต้องลงทะเบียนเรี ยนไม่ต่ำกว่ำ 12 หน่วยกิต
และไม่เกิน 22 หน่วยกิต สำหรับหลักสู ตรทีเ่ รี ยนเต็มเวลำ และไม่ต่ำกว่ำ 6 หน่วยกิต และไม่เกิน 18
หน่วยกิต สำหรับหลักสู ตรที่เรียนไม่เต็มเวลำ ยกเว้นนักศึกษำในภำวะรอพินิจ ต้องลงทะเบียนเรี ยน
ไม่ต่ำกว่ำ 6 หน่วยกิต และไม่เกิน 16 หน่วยกิต สำหรับภำคฤดูร้อน นักศึกษำลงทะเบียนเรียนได้ไม่
เกิน 10 หน่วยกิต ยกเว้นนักศึกษำในภำวะรอพินิจ ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
6.4 กำรลงทะเบียนเรี ยน โดยมีจำนวนหน่วยกิตมำกหรื อน้อยกว่ำที่กำหนดไว้ใน
ข้อ 6.3 ต้องขออนุมตั ิจำกคณบดี โดยผ่ำนอำจำรย์ที่ปรึ กษำ เว้นแต่ในภำคกำรศึกษำสุ ดท้ำยที่นกั ศึกษำ
จะศึกษำตำมหลักสู ตร และจำเป็ นต้องลงทะเบียนเรี ยนโดยมีจำนวนหน่วยกิตรวมกันไม่ถึงเกณฑ์ข้นั ต่ำ
ตำมข้อ 6.3 ให้อำจำรย์ที่ปรึ กษำพิจำรณำอนุมตั ิได้
ข้อ 7 กำรเสนอชื่อเพื่อรับปริ ญญำและกำรอนุมตั ิให้ปริ ญญำ
7.1 นักศึกษำที่จะได้รับกำรเสนอชื่อเพือ่ รับปริ ญญำ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ดังนี้
7.1.1 ได้ศึกษำและผ่ำนกำรวัดและประเมินผลรำยวิชำต่ำง ๆ ครบถ้วนตำม
หลักสู ตร และข้อกำหนดของสำขำวิชำที่จะรับปริ ญญำ ทั้งนี้ นับรวมถึงรำยวิชำที่ได้รับกำรเทียบโอน
ด้วย
7.1.2 ไม่มีรำยวิชำใดที่ได้สัญลักษณ์ I หรื อ R ค้ำงอยู่
7.1.3 ได้ดชั นีสะสมไม่ต่ำกว่ำ 2.00
7.1.4 ยังมีสถำนภำพเป็ นนักศึกษำอยู่ และได้ข้ นึ ทะเบียนเป็ นนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 4 ภำคกำรศึกษำปกติ
7.1.5 ไม่อยู่ในระหว่ำงกำรรอรับโทษทำงวินยั ที่ระบุให้งดกำรเสนอชื่อ เพื่อ
รับปริ ญญำช่วงระยะเวลำหนึ่ง
7.1.6 ได้ปฏิบตั ิตำมระเบียบและประกำศต่ำง ๆ ครบถ้วน และไม่มีหนี้สิน
ใด ๆ ต่อมหำวิทยำลัย
7.1.7 ได้ดำเนินกำรเพื่อขอรับปริ ญญำตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนด

-37.2 เมื่อสิ้ นภำคกำรศึกษำหนึ่ง ๆ มหำวิทยำลัยจะเสนอรำยชื่อนักศึกษำที่มีสิทธิ์
ได้รับกำรเสนอชื่อเพื่อรับปริ ญญำ เพื่อขออนุมตั ิปริ ญญำต่อสภำมหำวิทยำลัย
7.3 ในกรณีที่นกั ศึกษำมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมควำมในข้อ 7.1.1 ข้อ 7.1.2
ข้อ 7.1.3 ข้อ 7.1.4 ข้อ 7.1.5 และข้อ 7.1.6 แต่ประสงค์จะขอเลื่อนกำรเสนอชื่อเพือ่ รับปริญญำ
ออกไป โดยต้องกำรลงทะเบียนเรี ยนบำงรำยวิชำอีก
อธิกำรบดีโดยกำรเสนอของคณะกรรมกำร
ประจำคณะ อำจอนุมตั ิให้นกั ศึกษำลงทะเบียนเรี ยนบำงรำยวิชำ โดยไม่นบั เป็ นหน่วยกิตสะสมได้
7.4 นักศึกษำไม่มีสิทธิ์ได้รับปริ ญญำเกียรตินิยม
ข้อ 8 กำรพ้นสภำพกำรเป็ นนักศึกษำ
8.1 ตำยหรื อลำออก
8.2 ถูกให้ออก หรื อไล่ออก เนื่องจำกต้องโทษทำงวินยั
8.3 ไม่ได้ลงทะเบียนเรี ยนภำยใน 30 วัน นับจำกวันเปิ ดภำคกำรศึกษำปกติ
โดยมิได้รับกำรอนุมตั ิให้ลำพักกำรศึกษำ
8.4 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่ำ 1.50 ยกเว้นนักศึกษำที่เริ่ มเข้ำ
ศึกษำในมหำวิทยำลัยเป็ นภำคกำรศึกษำแรก
8.5 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่ำ 1.25 ในภำคกำรศึกษำแรกที่
เริ่ มเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัย
8.6 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่ำ 1.70 ในภำคกำรศึกษำถัดไป
หลังจำกได้รับภำวะรอพินิจครั้งที่ 1
8.7 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่ำ 1.90 ในภำคกำรศึกษำถัดไป
หลังจำกได้รับภำวะรอพินิจครั้งที่ 2
8.8 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่ำ 2.00 ในภำคกำรศึกษำถัดไป
หลังจำกได้รับภำวะรอพินิจครั้งที่ 3
8.9 ได้ข้ นึ ทะเบียนเป็ นนักศึกษำมหำวิทยำลัยมำแล้ว เป็ นระยะเวลำเกิน 4 ปี
กำรศึกษำ สำหรับหลักสู ตรที่เรี ยนเต็มเวลำ และเกิน 6 ปี กำรศึกษำ สำหรับหลักสู ตรที่เรียนไม่เต็มเวลำ
8.10 ได้รับกำรอนุมตั ิปริ ญญำ
8.11 คณะกรรมกำรแพทย์ซ่งึ แต่งตั้งโดยอธิกำรบดีวนิ ิจฉัยว่ำป่ วย และ
คณะกรรมกำรประจำคณะเห็นเป็ นเอกฉันท์วำ่ โรคนั้นเป็ นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ หรื อเป็ นอันตรำย
ต่อผูอ้ ื่น

-4ข้อ 9 ให้อธิกำรบดีรักษำกำรตำมระเบียบนี้ ในกรณีที่จะต้องมีกำรดำเนินกำรใด ๆ
ที่มิได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้ หรื อกำหนดไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณีที่มีควำมจำเป็ นต้องผ่อนผัน
ข้อกำหนดในระเบียบนี้เป็ นกรณีพิเศษ เพื่อให้กำรดำเนินกำรจัดกำรศึกษำขั้นปริ ญญำตรี หลักสู ตร
ต่อเนื่องของทุกคณะในมหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์ เป็ นไปด้วยควำมเรี ยบร้อย ให้อธิกำรบดีมี
อำนำจตีควำมวินิจฉัยสั่งกำร และปฏิบตั ิตำมที่เห็นสมควร และให้ถือเป็ นที่สุด แล้วรำยงำนให้สภำ
มหำวิทยำลัยทรำบ
ประกำศ ณ วันที่

มีนำคม พ.ศ. 2545

(ลงนำม)

เกษม สุ วรรณกุล
(ศำสตรำจำรย์เกษม สุ วรรณกุล)
นำยกสภำมหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์

สำเนำถูกต้อง
(นำงประภำรัตน์ ฉำยศิริพนั ธ์)
นักวิชำกำรศึกษำ 7
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