(สำเนำ)
ระเบียบมหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์
ว่ำด้วยกำรศึกษำขั้นปริ ญญำตรี
พ.ศ. 2547
------------------ด้วยมหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์ ได้พิจำรณำเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบว่ำด้วย
กำรศึกษำขั้นปริ ญญำตรี เสียใหม่ ดังนั้น อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 15 (2) แห่ง
พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์ พ.ศ. 2522 และโดยมติสภำมหำวิทยำลัย
สงขลำนคริ นทร์ ในครำวประชุมครั้งที่ 270 (3/2547) เมื่อวันที่ 3 เมษำยน 2547 จึงให้กำหนด
ระเบียบว่ำด้วยกำรศึกษำขั้นปริ ญญำตรี ไว้ดงั นี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรี ยกว่ำ “ระเบียบมหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์ ว่ำด้วยกำรศึกษำขั้น
ปริ ญญำตรี พ.ศ. 2547”
ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้สำหรับนักศึกษำตำมหลักสู ตรขั้นปริ ญญำตรี ซึ่งเข้ำศึกษำใน
มหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์ ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2547 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 บรรดำควำมในระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรื อประกำศอื่นใด ที่มีอยู่
ก่อนระเบียบฉบับนี้ และมีควำมกล่ำวไว้ในระเบียบนี้ หรื อที่ระเบียบนี้กล่ำวเป็ นอย่ำงอื่น หรื อที่ขดั
หรื อแย้งกับควำมในระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้ เว้นแต่จะมีขอ้ ควำมให้เห็นเป็ นอย่ำงอื่น
“มหำวิทยำลัย” หมำยควำมว่ำ มหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์
“คณะ”
หมำยควำมว่ำ คณะหรื อวิทยำลัยหรื อหน่วยงำนที่นกั ศึกษำ
สังกัดอยู่
“คณบดี”
หมำยควำมว่ำ คณบดีของคณะหรื อผูอ้ ำนวยกำรวิทยำลัย
หรื อผูบ้ ริ หำรหน่วยงำนที่นกั ศึกษำสังกัดอยู่
“คณะกรรมกำรประจำคณะ” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรประจำคณะ
ของคณะหรื อคณะกรรมกำรประจำวิทยำลัยหรื อหน่วยงำนที่นกั ศึกษำสังกัดอยู่

-2“ภำควิชำ” หมำยควำมว่ำ ภำควิชำหรื อหน่วยงำนที่รับผิดชอบหลักสู ตร
สำขำวิชำเอกที่นกั ศึกษำศึกษำอยู่
“หน่วยกิตสะสม” หมำยควำมว่ำ หน่วยกิตที่นกั ศึกษำเรี ยนสะสม
เพื่อให้ครบตำมหลักสู ตรสำขำวิชำนั้น
ข้อ 5 กำรรับนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยรับนักศึกษำเข้ำศึกษำหลักสู ตรขั้นปริ ญญำตรี โดยวิธีดงั นี้
5.1 กำรรับผ่ำนสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร
ซึ่งเป็ นไปตำมระเบียบกำรคัดเลือกเพื่อเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ
5.2 กำรรับตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนด ได้แก่
5.2.1 กำรคัดเลือกโดยวิธีรับตรง
5.2.2 กำรสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำหลักสู ตรต่อเนื่อง
5.3 วิธีอื่น ๆ ที่สภำมหำวิทยำลัยกำหนด
ข้อ 6 คุณสมบัติของผูม้ สี ิ ทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษำ
6.1 สำเร็จกำรศึกษำขั้นสู งสุ ดของกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
หรื อกำรศึกษำ
อื่นที่เทียบเท่ำ
6.2 ผ่ำนกำรรับเข้ำเป็ นนักศึกษำตำมควำมในข้อ 5
6.3 ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ำยแรง เรื้ อรังที่แพร่ กระจำยได้ หรื อโรคที่เป็ น
อุปสรรคต่อกำรศึกษำ
ข้อ 7 กำรรำยงำนตัวเป็ นนักศึกษำ
ผูม้ ีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษำ ต้องรำยงำนตัวและขึ้นทะเบียนเป็ น
นักศึกษำตำมกำหนด และรำยละเอียดที่มหำวิทยำลัยจะประกำศเป็ นครำว ๆ ไป มิฉะนั้นจะถือว่ำ
สละสิ ทธิ์
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ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำที่ตอ้ งชำระให้แก่มหำวิทยำลัย ให้เป็ นไปตำมรำย
ละเอียดที่มหำวิทยำลัยกำหนด
ข้อ 9 ระบบกำรศึกษำ
9.1 มหำวิทยำลัยอำนวยกำรศึกษำด้วยวิธีประสำนงำนทำงวิชำกำรระหว่ำง
คณะและภำควิชำต่ำง ๆ คณะหรื อภำควิชำใด มีหน้ำที่เกีย่ วกับวิชำกำรด้ำนใด มหำวิทยำลัยจะ
ส่ งเสริ มให้อำนวยกำรศึกษำในวิชำกำรด้ำนนั้นแก่นกั ศึกษำทั้งมหำวิทยำลัย
9.2 มหำวิทยำลัยจัดกำรศึกษำโดยใช้ระบบทวิภำคเป็ นหลัก โดยปี กำรศึกษำ
หนึ่ง ๆ มี 2 ภำคกำรศึกษำปกติ ซึ่งเป็ นภำคกำรศึกษำบังคับ คือภำคกำรศึกษำที่หนึ่ง และภำค
กำรศึกษำที่สอง โดยแต่ละภำคกำรศึกษำปกติ มีระยะเวลำศึกษำไม่นอ้ ยกว่ำ 15 สัปดำห์ และ
มหำวิทยำลัยอำจเปิ ดภำคฤดูร้อนเพิม่ อีกได้ ซึ่งเป็ นภำคกำรศึกษำที่ไม่บงั คับ มีระยะเวลำศึกษำไม่
น้อยกว่ำ 7 สัปดำห์ แต่ให้มีจำนวนชัว่ โมงเรี ยนของแต่ละรำยวิชำเท่ำกับภำคกำรศึกษำปกติ
มหำวิทยำลัยอำจจัดกำรศึกษำระบบอื่นได้ เช่น ระบบไตรภำค หรื อระบบจตุรภำค โดยให้มีจำนวน
ชัว่ โมงเรี ยนของแต่ละรำยวิชำเท่ำกับภำคกำรศึกษำปกติของระบบทวิภำค
9.3 กำรกำหนดปริ มำณกำรศึกษำของแต่ละรำยวิชำให้กำหนดเป็ นหน่วยกิ
ตตำมลักษณะกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอน ดังนี้
9.3.1 ภำคทฤษฎี ใช้เวลำบรรยำยหรื ออภิปรำยปัญหำหนึ่งชัว่ โมงต่อ
สัปดำห์ ตลอดหนึ่งภำคกำรศึกษำปกติ หรื อจำนวนชัว่ โมงรวมไม่นอ้ ยกว่ำ 15 ชัว่ โมง ให้นบั เป็ น
หนึ่งหน่วยกิต
9.3.2 ภำคปฏิบตั ิ ใช้เวลำฝึ กหรื อทดลอง 2 – 3 ชัว่ โมงต่อสัปดำห์
ตลอดหนึ่งภำคกำรศึกษำปกติ หรื อจำนวนชัว่ โมงรวม ระหว่ำง 30 - 45 ชัว่ โมง ให้นบั เป็ นหนึ่ง
หน่วยกิต
9.3.3 กำรฝึ กงำน กำรฝึ กภำคสนำมหรื อกำรฝึ กอื่น ๆ ใช้เวลำ 3 - 6
ชัว่ โมงต่อสัปดำห์ ตลอดหนึ่งภำคกำรศึกษำปกติ หรื อจำนวนชัว่ โมงรวมระหว่ำง 45 - 90 ชัว่ โมงหรื อ
เทียบเท่ำ ให้นบั เป็ นหนึ่งหน่วยกิต
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เป็ นกำรศึกษำที่นกั ศึกษำต้องศึกษำหรื อ
วิเครำะห์ดว้ ยตนเองเป็ นหลัก โดยมีอำจำรย์ผสู้ อนให้คำปรึ กษำ เช่น รำยวิชำโครงงำนนักศึกษำ
ปัญหำพิเศษ ใช้เวลำ 2 – 3 ชัว่ โมงต่อสัปดำห์ตลอดหนึ่งภำคกำรศึกษำปกติ หรื อเทียบเท่ำทั้งใน
ห้องปฏิบตั ิกำร และนอกห้องเรียน ให้นบั เป็ นหนึ่งหน่วยกิต
9.3.5 กำรศึกษำบำงรำยวิชำที่มีลกั ษณะเฉพำะ มหำวิทยำลัยอำจกำหนด
หน่วยกิตโดยใช้หลักเกณฑ์อื่นได้ตำมควำมเหมำะสม
9.4 คณะอำจกำหนดเงื่อนไขกำรลงทะเบียนเรียนบำงรำยวิชำเพื่อให้นกั ศึกษำ
สำมำรถเรี ยนรำยวิชำนั้นได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ กำรลงทะเบียนเรี ยนที่ผิดเงื่อนไข ให้ถือเป็ นโมฆะใน
รำยวิชำนั้น
9.5 กำรเทียบชั้นเรี ยนของนักศึกษำ ให้ถือเกณฑ์ดงั นี้
9.5.1 ผูท้ ี่มีหน่วยกิตสะสม 0-30 หน่วยกิต ให้เทียบชั้นปี ที่ 1
9.5.2 ผูท้ ี่มีหน่วยกิตสะสม 31-60 หน่วยกิต ให้เทียบชั้นปี ที่ 2
9.5.3 ผูท้ ี่มีหน่วยกิตสะสม 61-90 หน่วยกิต ให้เทียบชั้นปี ที่ 3
9.5.4 ผูท้ ี่มีหน่วยกิตสะสมมำกกว่ำ 90 หน่วยกิต ให้เทียบชั้นปี ที่ 4
ยกเว้นนักศึกษำหลักสู ตร 5 ปี และหลักสู ตร 6 ปี ถ้ำมีหน่วยกิตสะสม 91 - 120 หน่วยกิต ให้เทียบ
ชั้นปี ที่ 4 ถ้ำมีหน่วยกิตสะสม 121 - 150 หน่วยกิต ให้เทียบชั้นปี ที่ 5 และถ้ำมีหน่วยกิตสะสมมำกกว่ำ
150 หน่วยกิตขึ้นไป ให้เทียบชั้นปี ที่ 6
ข้อ 10 กำรลงทะเบียนเรียน
10.1 กำหนดวัน เวลำ สถำนที่ และวิธีกำรลงทะเบียนเรี ยนในแต่ละภำค
กำรศึกษำ ให้เป็ นไปตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนด
10.2 นักศึกษำที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน เมื่อพ้นกำหนด 2 สัปดำห์นบั จำกวัน
เปิ ดภำคกำรศึกษำปกติ หรื อ 1 สัปดำห์นบั จำกวันเปิ ดภำคฤดูร้อน จะหมดสิ ทธิ์ในกำรลงทะเบียน
เรี ยนสำหรับภำคกำรศึกษำนั้น
10.3 ในภำคกำรศึกษำปกติใด หำกนักศึกษำไม่ได้ลงทะเบียนเรี ยน ต้องยื่น
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คำร้องขอลำพักกำรศึกษำภำยใน 30 วัน นับจำกวันเปิ ดภำคกำรศึกษำนั้น หำกไม่ปฏิบตั ิดงั กล่ำว
มหำวิทยำลัยจะถอนชื่อนักศึกษำผูน้ ้นั ออกจำกทะเบียนนักศึกษำ
10.4 กำรลงทะเบียนเรี ยนรำยวิชำต่ำง ๆ ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกอำจำรย์ที่
ปรึ กษำ มิฉะนั้น จะถือว่ำกำรลงทะเบียนเรี ยนดังกล่ำวเป็ นโมฆะ
10.5 ในภำคกำรศึกษำปกติ นักศึกษำต้องลงทะเบียนเรียนไม่ต่ำกว่ำ 9
หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ยกเว้นนักศึกษำในภำวะรอพินิจตำมนัยแห่งข้อ 12 ของระเบียบนี้
ต้องลงทะเบียนเรี ยนไม่เกิน 16 หน่วยกิต และสำหรับภำคฤดูร้อนนักศึกษำลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่เกิน 9
หน่วยกิต ยกเว้นนักศึกษำในภำวะรอพินิจ ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
10.6 กำรลงทะเบียนเรียนโดยมีจำนวนหน่วยกิตมำกกว่ำหรื อน้อยกว่ำที่
กำหนดไว้ในข้อ 10.5 ต้องขออนุมตั ิคณบดี โดยผ่ำนอำจำรย์ที่ปรึ กษำ ยกเว้นภำคกำรศึกษำสุ ดท้ำยที่
นักศึกษำจะสำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสู ตร และจำเป็ นต้องลงทะเบียนเรี ยนโดยมีจำนวนหน่วยกิตรวม
กันไม่ถึงเกณฑ์ข้นั ต่ำตำมข้อ 10.5 มิฉะนั้น จะถือว่ำกำรลงทะเบียนเรี ยนดังกล่ำวเป็ นโมฆะ
10.7 ในกรณีที่มีเหตุอนั ควร มหำวิทยำลัยอำจประกำศงดกำรสอนรำยวิชำใด
รำยวิชำหนึ่ง หรื อจำกัดจำนวนนักศึกษำที่ลงทะเบียนเรี ยนในรำยวิชำใดก็ได้
10.8 กำรลงทะเบียนเรียนรำยวิชำเพิ่มเติม ต้องกระทำภำยใน 2 สัปดำห์แรก
ของภำคกำรศึกษำปกติ หรื อภำยในสัปดำห์แรกของภำคฤดูร้อน
10.9 กำรถอนกำรลงทะเบียนเรี ยนรำยวิชำใด ให้มีผลดังนี้
10.9.1 ถ้ำถอนภำยใน 2 สัปดำห์แรกของภำคกำรศึกษำปกติหรือ
ภำยในสัปดำห์แรกของภำคฤดูร้อน รำยวิชำนั้นจะไม่ปรำกฏในใบแสดงผลกำรศึกษำ
10.9.2 ถ้ำถอนเมื่อพ้นกำหนด 2 สัปดำห์แรก แต่ยงั อยู่ภำยใน 12
สัปดำห์ หรื อเมือ่ พ้นกำหนดสัปดำห์แรก แต่ยงั อยู่ภำยใน 5 สัปดำห์แรกของภำคฤดูร้อน จะต้องได้
รับควำมเห็นชอบจำกอำจำรย์ที่ปรึ กษำ และผ่ำนอำจำรย์ผสู้ อน และรำยวิชำนั้นจะปรำกฏในใบแสดงผล
กำรศึกษำ โดยจะได้สัญลักษณ์ W
10.9.3 เมื่อพ้นกำหนดกำรถอนรำยวิชำโดยได้สัญลักษณ์ W ตำมข้อ
10.9.2 แล้ว นักศึกษำจะถอนกำรลงทะเบียนเฉพำะรำยวิชำไม่ได้ ยกเว้นกรณีที่มีควำมจำเป็ น
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10.10 กำรลงทะเบียนเรี ยนรำยวิชำเพิ่ม จนมีจำนวนหน่วยกิตสู งกว่ำ
หรื อกำรถอนกำรลงทะเบียนรำยวิชำ จนเหลือจำนวนหน่วยกิตต่ำกว่ำที่ระบุไว้ในข้อ 10.5 จะทำมิได้
เว้นแต่จะได้รับกำรอนุมตั ิจำกคณบดี มิฉะนั้น จะถือว่ำกำรลงทะเบียนเรี ยนดังกล่ำวเป็ นโมฆะ
ข้อ 11 กำรวัดและประเมินผล
11.1 มหำวิทยำลัยดำเนินกำรวัดและประเมินผลแต่ละรำยวิชำที่นกั ศึกษำได้
ลงทะเบียนเรี ยนในทุกภำคกำรศึกษำ กำรวัดและประเมินผลเป็ นหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของ
อำจำรย์ผสู้ อนหรื อผูท้ ี่คณะเจ้ำของรำยวิชำจะกำหนด ซึ่งอำจกระทำโดยพิจำรณำจำกพัฒนำกำรของผูเ้ รียน
ควำมประพฤติ กำรสังเกตพฤติกรรมกำรเรี ยน กำรร่ วมกิจกรรม กำรสอบหรื อวิธีอื่น ตำมที่คณะเจ้ำของ
รำยวิชำจะกำหนดในแต่ละรำยวิชำ ซึ่งกำรสอบอำจมีได้หลำยครั้ง และกำรสอบไล่ หมำยถึง กำร
สอบครั้งสุ ดท้ำยของรำยวิชำนั้น
11.2 ทุกรำยวิชำที่ลงทะเบียนเรี ยน นักศึกษำต้องมีเวลำศึกษำไม่นอ้ ยกว่ำ
ร้อยละแปดสิ บของเวลำศึกษำทั้งหมด หรื อได้ทำงำนในรำยวิชำนั้นจนเป็ นที่เพียงพอตำมที่อำจำรย์
ผูส้ อนกำหนด จึงจะมีสิทธิ์ได้รับกำรวัดและประเมินผล เว้นแต่จะได้รับกำรอนุมตั ิเป็ นกรณีพิเศษ
จำกคณบดี เมื่อคณบดีเห็นว่ำเวลำศึกษำที่ไม่ครบนั้น เนื่องมำจำกเหตุอนั จะโทษนักศึกษำผูน้ ้นั มิได้
11.3 กำรวัดและประเมินผลในแต่ละรำยวิชำ ให้วดั และประเมินผลเป็ น
ระดับคะแนนหรื อสัญลักษณ์
11.3.1 กำรวัดและประเมินผลเป็ นระดับคะแนน มี 8 ระดับ
มีควำมหมำยดังนี้
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
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E

ตก

(Fail)

0.0

11.3.2 กำรวัดและประเมินผลเป็ นสัญลักษณ์ มีควำมหมำยดังนี้
G (Distinction) หมำยควำมว่ำ ผลกำรศึกษำอยู่ในขั้นดี
P (Pass) หมำยควำมว่ำ ผลกำรศึกษำอยู่ในขั้นพอใช้
F (Fail) หมำยควำมว่ำ ผลกำรศึกษำอยู่ในขั้นตก
ใช้สำหรับรำยวิชำที่ไม่มีจำนวนหน่วยกิต และรำยวิชำที่มีจำนวน
หน่วยกิตที่หลักสู ตรกำหนดให้มีกำรวัดและประเมินผลเป็ นสัญลักษณ์ G P F เช่นรำยวิชำสหกิจศึกษำ
S (Satisfactory) หมำยควำมว่ำ ผลกำรศึกษำเป็ นที่พอใจ
ใช้สำหรับรำยวิชำที่ไม่นบั หน่วยกิตเป็ นหน่วยกิตสะสม
U (Unsatisfactory) หมำยควำมว่ำ ผลกำรศึกษำไม่เป็ นที่พอใจใช้
สำหรับรำยวิชำที่ไม่นบั หน่วยกิตเป็ นหน่วยกิตสะสม
11.3.3 สัญลักษณ์อื่น ๆ มีควำมหมำยดังนี้
I (Incomplete) หมำยควำมว่ำ กำรวัดและประเมินผลยังไม่
สมบูรณ์ ใช้เมื่ออำจำรย์ผสู้ อน โดยควำมเห็นชอบของหัวหน้ำภำควิชำที่รับผิดชอบรำยวิชำนั้น
เห็นสมควรให้รอกำรวัดและประเมินผลไว้กอ่ น เนื่องจำกนักศึกษำยังปฏิบตั ิงำนซึ่งเป็ นส่ วนประกอบ
กำรศึกษำรำยวิชำนั้นยังไม่สมบูรณ์ หรื อใช้เมือ่ นักศึกษำได้รับกำรอนุมตั ิให้ได้สัญลักษณ์ I จำก
คณะกรรมกำรประจำคณะตำมควำมใน ข้อ 16.1.2 แห่งระเบียบนี้ เมื่อได้สัญลักษณ์ I ในรำยวิชำใด
นักศึกษำต้องติดต่ออำจำรย์ผสู้ อนเพื่อดำเนินกำรให้มีกำรวัดและประเมินผลภำยใน 1 สัปดำห์แรกของ
ภำคกำรศึกษำปกติถดั ไป หรื อ 1 สัปดำห์แรกของภำคฤดูร้อน หำกว่ำนักศึกษำผูน้ ้นั ลงทะเบียนเรี ยนใน
ภำคฤดูร้อนด้วย เมื่อพ้นกำหนดดังกล่ำว ยังไม่สำมำรถวัดและประเมินผลได้ สัญลักษณ์ I จะ
เปลี่ยนเป็ นระดับคะแนน E หรื อสัญลักษณ์ F หรื อ U หรื อ W หรื อ R แล้วแต่กรณีทนั ที
W (Withdrawn) หมำยควำมว่ำ ถอนหรื อยกเลิกกำรลงทะเบียน
เรี ยน ใช้เมื่อนักศึกษำได้รับกำรอนุมตั ิให้ถอนหรื อยกเลิกกำรลงทะเบียนเรียนวิชำนั้น
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ตำมควำมในข้อ 10.9.2 หรื อ ข้อ 16.1.2 แห่งระเบียบนี้ หรื อเมื่อคณะกรรมกำรประจำคณะอนุมตั ิให้
นักศึกษำที่ได้สัญลักษณ์ I อยู่ ลำพักกำรศึกษำในภำคกำรศึกษำปกติถดั ไป

R (Deferred) หมำยควำมว่ำ เลื่อนกำหนดกำรวัดและ
ประเมินผลไปเป็ นภำคกำรศึกษำปกติถดั ไป ใช้สำหรับรำยวิชำที่นกั ศึกษำได้สัญลักษณ์ I อยู่ และมิใช่
รำยวิชำภำคทฤษฎี และภำคปฏิบตั ิ ซึ่งอำจำรย์ผสู้ อนมีควำมเห็นว่ำไม่สำมำรถวัดและประเมินผลได้กอ่ น
สิ้ น 1 สัปดำห์แรกของภำคกำรศึกษำปกติถดั ไป โดยมีสำเหตุอนั มิใช่ควำมผิดของนักศึกษำ
กำรให้สัญลักษณ์ R ต้องได้รับกำรอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรประจำคณะของคณะที่รับผิดชอบรำยวิชำ
นั้น และนักศึกษำที่ได้สัญลักษณ์ R ต้องลงทะเบียนเรี ยนรำยวิชำนั้นใหม่ในภำคกำรศึกษำปกติถดั ไป
จึงจะมีสิทธิ์ได้รับกำรวัดและประเมินผล หำกนักศึกษำไม่ลงทะเบียนเรี ยนภำยใน 2 สัปดำห์แรกของ
ภำคกำรศึกษำปกติ สัญลักษณ์ R จะเปลี่ยนเป็ นระดับคะแนน E ทันที
11.4 นักศึกษำที่ได้ระดับคะแนน E หรื อระดับคะแนนอื่นที่หลักสู ตร
กำหนด หรื อสัญลักษณ์ F ในรำยวิชำใด ต้องลงทะเบียนเรี ยนรำยวิชำนั้นซ้ ำ เว้นแต่รำยวิชำดังกล่ำวเป็ น
รำยวิชำในหมวดวิชำเลือกตำมหลักสู ตร
11.5 นักศึกษำจะลงทะเบียนเรี ยนซ้ ำรำยวิชำที่ได้ระดับคะแนนตั้งแต่ 2.00
ขึ้นไป หรื อได้สัญลักษณ์ G หรื อ P หรื อ S มิได้ เว้นแต่จะเป็ นรำยวิชำที่มีกำรกำหนดไว้ใน
หลักสู ตรเป็ นอย่ำงอื่น กำรลงทะเบียนเรียนรำยวิชำใดที่ผิดเงื่อนไขนี้ถือเป็ นโมฆะ
11.6 กำรลงทะเบียนเรียนโดยไม่นบั หน่วยกิตเป็ นหน่วยกิตสะสม
11.6.1 นักศึกษำอำจลงทะเบียนเรียนรำยวิชำที่มิใช่วชิ ำบังคับของ
หลักสู ตร โดยไม่นบั หน่วยกิตเป็ นหน่วยกิตสะสมได้ กำรวัดและประเมินผลรำยวิชำนั้น ให้วดั และ
ประเมินผลเป็ นสัญลักษณ์ S หรื อ U
11.6.2 กำรนับจำนวนหน่วยกิตสู งสุ ดที่นกั ศึกษำมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรี ยน
ได้ในแต่ละภำคกำรศึกษำ ตำมควำมในข้อ 10.5
ให้นบั รวมจำนวนหน่วยกิตของรำยวิชำที่
นักศึกษำลงทะเบียนเรียน โดยไม่นบั หน่วยกิตเป็ นหน่วยกิตสะสมเข้ำด้วย แต่จะไม่นำมำนับรวมในกำร
คิดจำนวนหน่วยกิตต่ำสุ ดที่นกั ศึกษำต้องลงทะเบียนเรี ยนในภำคกำรศึกษำปกติ

-911.6.3 นักศึกษำที่ลงทะเบียนเรียนรำยวิชำใด โดยไม่นบั หน่วยกิต
เป็ นหน่วยกิตสะสม ที่ได้สัญลักษณ์ S หรื อ U แล้ว ภำยหลังจะลงทะเบียนเรี ยนซ้ ำ โดยให้มกี ำรวัด

และประเมินผลเป็ นระดับคะแนนอีกมิได้ เว้นแต่ในกรณีที่มีกำรย้ำยคณะหรื อประเภทวิชำ หรื อย้ำย
สำขำวิชำ และรำยวิชำนั้นเป็ นวิชำบังคับในหลักสู ตรใหม่
11.7 กำรนับจำนวนหน่วยกิตสะสม ให้นบั รวมเฉพำะหน่วยกิต ของรำย
วิชำตำมหลักสู ตรที่ได้ระดับคะแนนไม่ต่ำกว่ำ 1.00 หรื อได้สญั ลักษณ์ G หรื อ P แต่บำงหลักสู ตรอำจ
กำหนดให้ได้ระดับคะแนนสู งกว่ำ 1.00 จึงจะนับหน่วยกิตของรำยวิชำนั้นเป็ นหน่วยกิตสะสมก็ได้
11.8 ในกรณีที่นกั ศึกษำได้ศึกษำรำยวิชำใดมำกกว่ำหนึ่งครั้ง ให้นบั
หน่วยกิตของรำยวิชำนั้น เป็ นหน่วยกิตสะสมตำมหลักสู ตรได้เพียงครั้งเดียว โดยพิจำรณำจำกกำร
วัดและประเมินผลครั้งหลังสุ ด
11.9 มหำวิทยำลัยจะประเมินผลกำรศึกษำของนักศึกษำทุกคนที่ได้ลงทะเบียน
เรี ยน โดยคำนวณผลตำมหลักเกณฑ์ ดังนี้
11.9.1 หน่วยจุดของรำยวิชำหนึ่ง ๆ คือ ผลคูณระหว่ำงจำนวน
หน่วยกิตกับค่ำระดับคะแนนที่ได้จำกกำรประเมินผลรำยวิชำนั้น
11.9.2 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภำค คือ ค่ำผลรวมของ
หน่วยจุดของทุกรำยวิชำที่ได้ศึกษำในภำคกำรศึกษำนั้น หำรด้วยหน่วยกิตรวมของรำยวิชำดังกล่ำว
เฉพำะรำยวิชำที่มีกำรประเมินผลเป็ นระดับคะแนน
11.9.3 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คือ ค่ำผลรวมของหน่วยจุด
ของทุกรำยวิชำที่ได้ศึกษำมำ ตั้งแต่เริ่ มเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัย หำรด้วยจำนวนหน่วยกิตรวมของ
รำยวิชำดังกล่ำว เฉพำะรำยวิชำที่มีกำรประเมินผลเป็ นระดับคะแนน และในกรณีที่มีกำรเรี ยนรำย
วิชำที่ได้ระดับคะแนน D หรื อ E มำกกว่ำหนึ่งครั้ง ให้นำผลกำรศึกษำและหน่วยกิตครั้งหลังสุ ดมำ
คำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
11.9.4 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภำค และแต้มระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม ให้คำนวณเป็ นค่ำที่มีเลขทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยไม่มีกำรปัดเศษจำกทศนิยมตำแหน่งที่ 3
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11.10 กำรทุจริ ตในกำรวัดผล
เมื่อมีกำรตรวจพบว่ำนักศึกษำทุจริ ตในกำรวัดผล เช่น กำรสอบรำย
วิชำใด ให้ผทู้ ี่รับผิดชอบกำรวัดผลครั้งนั้น หรื อผูค้ วบคุมกำรสอบ รำยงำนกำรทุจริ ตพร้อมส่ง
หลักฐำนกำรทุจริ ต ไปยังคณะที่นกั ศึกษำผูน้ ้นั สังกัดอยู่ ตลอดจนแจ้งให้อำจำรย์ผสู้ อนรำยวิชำนั้น

ทรำบ และให้คณะกรรมกำรดำเนินงำนวินยั นักศึกษำที่นกั ศึกษำผูน้ ้นั สังกัด พิจำรณำโทษแล้วเสนอ
ต่อมหำวิทยำลัยเพื่อดำเนินกำรต่อไป โดยให้นกั ศึกษำที่ทุจริ ตในกำรวัดผลดังกล่ำวได้ระดับคะแนน
E หรื อสัญลักษณ์ F หรื อ U ในรำยวิชำนั้น พร้อมทั้งภำคทัณฑ์ไว้ตลอดกำรมีสภำพเป็ นนักศึกษำ และ
ถ้ำหำกมีควำมผิดร้ำยแรงก็อำจพิจำรณำโทษทำงวินยั ประกำรหนึ่งประกำรใด หรื อหลำยประกำรได้
อีกดังนี้
11.10.1 ให้พกั กำรศึกษำไม่นอ้ ยกว่ำหนึ่งภำคกำรศึกษำ
11.10.2 ให้ได้ระดับคะแนน E หรื อสัญลักษณ์ F หรื อ U ทุกรำยวิชำที่
ได้ลงทะเบียนเรียนในภำคกำรศึกษำนั้น
11.10.3 ให้ออก
11.10.4 ไล่ออก
11.11 ระเบียบและข้อพึงปฏิบตั ิอื่น ๆ เกีย่ วกับกำรสอบที่มิได้ระบุไว้ใน
ระเบียบนี้ ให้คณะเป็ นผูพ้ ิจำรณำประกำศเพิ่มเติมได้ ตำมควำมเหมำะสมกับสภำพและลักษณะกำรศึกษำ
ของแต่ละคณะ
ข้อ 12 สถำนภำพนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยจะจำแนกสถำนภำพนักศึกษำตำมผลกำรศึกษำในทุกภำคกำร
ศึกษำปกติ เมื่อนักศึกษำเข้ำมำศึกษำครบสองภำคกำรศึกษำปกติเป็ นต้นไป หรื อเมื่อนักศึกษำได้
ศึกษำทุกรำยวิชำครบถ้วนตำมหลักสู ตร ทั้งนี้ ไม่นบั ภำคกำรศึกษำที่ได้ลำพักหรื อถูกให้พกั
สถำนภำพนักศึกษำมี 2 ประเภท คือ นักศึกษำปกติ และนักศึกษำในภำวะ
รอพินิจ
12.1 นักศึกษำปกติ คือ นักศึกษำที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่
2.00 ขึ้นไป
12.2 นักศึกษำในภำวะรอพินิจ คือ นักศึกษำที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
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สะสมต่ำกว่ำ 2.00 โดยให้จำแนกนักศึกษำในภำวะรอพินิจ ดังนี้
12.2.1 นักศึกษำที่ได้ศึกษำในมหำวิทยำลัยครบ 2 ภำคกำรศึกษำปกติ
แล้ว และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในภำคกำรศึกษำที่สอง ตั้งแต่ 1.25 แต่ไม่ถึง 2.00 หรื อ

นักศึกษำปกติที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.50 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภำคกำรศึกษำปกติถดั ไป
จะได้รับภำวะรอพินิจครั้งที่ 1
12.2.2 นักศึกษำที่อยู่ในภำวะรอพินิจครั้งที่ 1 ที่ได้แต้มระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมตัง้ แต่ 1.70 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภำคกำรศึกษำปกติถดั ไป จะได้รับภำวะรอพินิจครั้งที่ 2
12.2.3 นักศึกษำที่อยู่ในภำวะรอพินิจครั้งที่ 2 ที่ได้แต้มระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.90 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภำคกำรศึกษำปกติถดั ไป จะได้รับภำวะรอพินิจครั้งที่ 3
ข้อ 13 กำรย้ำยคณะหรื อประเภทวิชำ หรื อสำขำวิชำ
13.1 กำรย้ำยคณะหรื อประเภทวิชำ หรื อสำขำวิชำ ต้องได้รับควำม
เห็นชอบจำกผูป้ กครองและอำจำรย์ที่ปรึ กษำ และได้รับกำรอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรประจำคณะที่
เกีย่ วข้อง ในกำรพิจำรณำอนุมตั ิให้ยึดหลักเกณฑ์ ดังนี้
13.1.1 นักศึกษำที่ขอย้ำยคณะหรื อประเภทวิชำ หรื อสำขำวิชำ ต้องได้
ศึกษำอยู่ในคณะหรื อประเภทวิชำหรือสำขำวิชำเดิม ไม่นอ้ ยกว่ำ 1 ภำคกำรศึกษำปกติ ทั้งนี้ ไม่นบั
รวมภำคกำรศึกษำที่ลำพักหรื อถูกให้พกั
13.1.2 กำรกำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์กำรให้นกั ศึกษำย้ำยเข้ำศึกษำ
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรประจำคณะที่นกั ศึกษำขอย้ำยเข้ำ
13.2 นักศึกษำที่ได้รับกำรอนุมตั ิให้ยำ้ ยคณะหรื อประเภทวิชำ หรื อสำขำวิชำ
อำจมีสิทธิ์ได้รับกำรเทียบโอน หรื อรับโอนบำงรำยวิชำ รำยวิชำที่ได้รับกำรเทียบโอนหรื อรับโอน
ให้ได้สัญลักษณ์หรื อระดับคะแนนเดิม และให้นบั หน่วยกิตรำยวิชำดังกล่ำวเป็ นหน่วยกิตสะสม แต่ไม่
นำมำคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยนักศึกษำต้องดำเนินกำรขอเทียบโอนให้แล้วเสร็จภำยใน
ภำคกำรศึกษำแรกที่ได้รับอนุมตั ิให้ยำ้ ยคณะหรื อประเภทวิชำหรื อสำขำวิชำ
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13.3 กำรเทียบโอนหรื อรับโอนรำยวิชำให้มีหลักเกณฑ์ตำมควำมในข้อ14.6
ข้อ 14 กำรเทียบโอนและกำรรับโอนรำยวิชำ

14.1 ผูท้ ี่เคยศึกษำในมหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์ และผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำ
ศึกษำในมหำวิทยำลัยได้อีก อำจมีสิทธิ์ได้รับกำรเทียบโอนหรื อรับโอนบำงรำยวิชำ โดยนักศึกษำต้อง
ดำเนินกำรขอเทียบโอนให้แล้วเสร็จภำยในภำคกำรศึกษำแรกที่เข้ำศึกษำ
14.2 นักศึกษำที่รับโอนมำจำกสถำบันอุดมศึกษำอื่น
มีสิทธิ์ได้รับกำร
พิจำรณำเทียบโอนบำงรำยวิชำ โดยนักศึกษำต้องดำเนินกำรขอเทียบโอนให้แล้วเสร็จภำยในภำค
กำรศึกษำแรกที่เข้ำศึกษำ
14.3 กำรเทียบโอนหรือรับโอนรำยวิชำจำกสถำบันอุดมศึกษำอื่นทั้งภำยใน
และต่ำงประเทศ ต้องได้รับกำรอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรประจำคณะก่อน
14.4 รำยวิชำที่ได้รับกำรเทียบโอนหรื อรับโอน ให้ได้สัญลักษณ์หรื อ
ระดับคะแนนเดิม และให้นบั หน่วยกิตรำยวิชำดังกล่ำวเป็ นหน่วยกิตสะสม แต่ไม่นำมำคำนวณแต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
14.5 นักศึกษำไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรี ยนรำยวิชำที่ได้สัญลักษณ์หรื อระดับ
คะแนนเดิมอีก เว้นแต่เมื่อผลกำรศึกษำรำยวิชำที่สัมพันธ์กบั รำยวิชำที่ได้สัญลักษณ์ หรื อระดับ
คะแนนเดิม ต่ำกว่ำมำตรฐำนที่คณะหรื อภำควิชำกำหนด ให้ลงทะเบียนเรี ยนรำยวิชำที่ได้สัญลักษณ์หรื อ
ระดับคะแนนเดิมนั้นซ้ ำอีกได้ และให้นบั หน่วยกิตรำยวิชำดังกล่ำวเป็ นหน่วยกิตสะสมได้เพียงครั้งเดียว
14.6 กำรเทียบโอนหรื อรับโอนรำยวิชำต้องได้รับกำรอนุมตั ิจำกภำควิชำที่
เกีย่ วข้อง โดยมีหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำ ดังนี้
14.6.1 รำยวิชำเดิมที่นำมำเทียบโอนหรื อรับโอนได้ จะต้องมี
เนื้อหำวิชำอยู่ในระดับเดียวกัน และมีปริ มำณเท่ำกันหรื อไม่นอ้ ยกว่ำสำมในสี่ ของรำยวิชำในหลักสู ตร
ใหม่
14.6.2 รำยวิชำที่จะนำมำพิจำรณำเทียบโอนหรื อรับโอน ต้องมีผล
กำรศึกษำตำมที่ภำควิชำกำหนด โดยต้องได้ระดับคะแนน 2.00 หรื อเทียบเท่ำขึ้นไป
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14.6.3 ให้มีกำรเทียบโอนหรือรับโอนรำยวิชำได้ไม่เกินสำมในสี่ ของ
จำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสู ตรใหม่
14.7 กำรเทียบโอนควำมรู้และกำรให้หน่วยกิตจำกกำรศึกษำนอกระบบ
และหรื อกำรศึกษำตำมอัธยำศัยเข้ำสู่ กำรศึกษำในระบบ

14.7.1 กำรเทียบควำมรู้ จะเทียบเป็ นรำยวิชำหรื อกลุ่มรำยวิชำตำม
หลักสู ตรทีม่ หำวิทยำลัยเปิ ดสอน
14.7.2 กำรเทียบประสบกำรณ์จำกกำรทำงำน จะคำนึงถึงควำมรู้ที่ได้จำก
ประสบกำรณ์เป็ นหลัก
14.7.3 วิธีกำรประเมินเพื่อกำรเทียบควำมรู้ในแต่ละรำยวิชำหรื อกลุ่ม
รำยวิชำ และเกณฑ์กำรตัดสิ น ให้อยู่ในดุลยพินิจของภำควิชำที่นกั ศึกษำขอเทียบโอนควำมรู้
14.7.4 ผลกำรประเมินต้องเทียบได้ไม่ต่ำกว่ำระดับคะแนน 2.00
หรื อเทียบเท่ำ จึงจะให้จำนวนหน่วยกิตของรำยวิชำหรื อกลุ่มรำยวิชำนั้น แต่ไม่ให้เป็ นระดับคะแนน และ
ไม่นำมำคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
14.7.5 กำรบันทึกผลกำรเรียน ให้บนั ทึกตำมวิธีกำรประเมิน ดังนี้
14.7.5.1 ถ้ำได้หน่วยกิตจำกกำรทดสอบมำตรฐำนให้บนั ทึก
CS (credits from standardized test)
14.7.5.2 ถ้ำได้หน่วยกิตจำกกำรทดสอบที่ไม่ใช่กำรทดสอบ
มำตรฐำน ให้บนั ทึก CE (credits from exam)
14.7.5.3 ถ้ำได้หน่วยกิตจำกกำรประเมินกำรศึกษำ หรื อกำร
อบรมที่จดั โดยหน่วยงำนอื่น ให้บนั ทึก CT (credits from training)
14.7.5.4 ถ้ำได้หน่วยกิตจำกกำรเสนอแฟ้มสะสมผลงำน
ให้บนั ทึก CP (credits from portfolio)
14.7.6 ให้เทียบรำยวิชำหรื อกลุ่มรำยวิชำจำกกำรศึก ษำนอกระบบและ
หรื อกำรศึกษำตำมอัธยำศัยได้ไม่เกินสำมในสี่ ของจำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสู ตร และต้องใช้เวลำ
ศึกษำอยู่ในมหำวิทยำลัยอย่ำงน้อยหนึ่งปี กำรศึกษำ
-14ข้อ 15 กำรรับโอนนักศึกษำจำกสถำบันอุดมศึกษำอื่น
15.1 มหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์ อำจรับโอนนักศึกษำจำก
สถำบันอุดมศึกษำอื่นที่สภำมหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์รับรอง

15.2 กำรรับโอนนักศึกษำ ต้องได้รับกำรอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรประจำ
คณะที่นกั ศึกษำขอโอนเข้ำศึกษำ และอธิกำรบดี หรื อผูท้ ี่อธิกำรบดีมอบหมำย โดยมีหลักเกณฑ์ดงั นี้
15.2.1 นักศึกษำต้องศึกษำอยู่ในสถำบันเดิมมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ภำค
กำรศึกษำปกติ โดยไม่นบั ภำคกำรศึกษำที่ลำพักหรื อถูกให้พกั
15.2.2 มีรำยวิชำที่สำมำรถนำมำเทียบโอนตำมควำมในข้อ 14.6 คิด
เป็ นหน่วยกิตตำมหลักสู ตรใหม่ได้ไม่นอ้ ยกว่ำ 24 หน่วยกิต และต้องมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยของ
รำยวิชำที่เทียบโอนไม่ต่ำกว่ำ 2.50 หรื อเทียบเท่ำ
15.3 กำรสมัครขอโอนย้ำย ให้ยื่นคำร้องถึงมหำวิทยำลัยอย่ำงน้อย 2 เดือน
ก่อนกำหนดวันลงทะเบียนเรี ยนของภำคกำรศึกษำที่จะโอนเข้ำศึกษำ พร้อมทั้งติดต่อสถำบันเดิมให้
จัดส่ งใบแสดงผลกำรศึกษำ และคำอธิบำยรำยวิชำของหลักสู ตรเดิมมำยังมหำวิทยำลัยโดยตรงด้วย
ข้อ 16 กำรลำ
16.1 กำรลำป่ วยหรื อลำกิจ
16.1.1 กำรลำไม่เกิน 7 วัน ในระหว่ำงเปิ ดภำคกำรศึกษำ ต้องได้รับ
กำรอนุมตั ิจำกอำจำรย์ผสู้ อนและแจ้งอำจำรย์ที่ปรึ กษำทรำบ ถ้ำเกิน 7 วัน ต้องได้รับกำรอนุมตั จิ ำก
คณบดี โดยผ่ำนอำจำรย์ที่ปรึ กษำ สำหรับงำนหรื อกำรสอบที่นกั ศึกษำได้ขำดไปในช่วงเวลำนั้น ให้อยู่
ในดุลยพินิจของอำจำรย์ผสู้ อน ซึ่งอำจจะอนุญำตให้ปฏิบตั ิงำนหรื อสอบทดแทน หรื อยกเว้นได้
16.1.2 ในกรณีที่ป่วยหรื อมีเหตุสุดวิสยั ทำให้ไม่สำมำรถเข้ำ
สอบไล่ได้ นักศึกษำต้องขอผ่อนผันกำรสอบไล่ต่อคณะภำยในวันถัดไป หลังจำกที่มีกำรสอบไล่
รำยวิชำนั้นเว้นแต่จะมีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมกำรประจำคณะเป็ นผูพ้ ิจำรณำกำรขอผ่อนผัน
ดังกล่ำว โดย
-15อำจอนุมตั ิให้ได้สัญลักษณ์ I หรื อให้ยกเลิกกำรลงทะเบียนเรี ยนรำยวิชำนั้นเป็ นกรณีพิเศษ โดยให้ได้
สัญลักษณ์ W หรื อไม่อนุมตั ิกำรขอผ่อนผัน โดยให้ถือว่ำขำดสอบก็ได้
16.2 กำรลำพักกำรศึกษำ
16.2.1 กำรลำพักกำรศึกษำเป็ นกำรลำพักทั้งภำคกำรศึกษำ และถ้ำได้
ลงทะเบียนไปแล้ว เป็ นกำรยกเลิกกำรลงทะเบียนเรี ยน โดยรำยวิชำที่ได้ลงทะเบียนเรี ยนทั้งหมดในภำค
กำรศึกษำนั้น จะไม่ปรำกฏในใบแสดงผลกำรศึกษำ

16.2.2 กำรขอลำพักกำรศึกษำ ให้แสดงเหตุผลควำมจำเป็ นพร้อมกับมี
หนังสื อรับรองของผูป้ กครอง ผ่ำนอำจำรย์ที่ปรึ กษำ กำรลำพักกำรศึกษำต้องได้รับกำรอนุมตั ิ
จำกคณบดี
16.2.3 กำรลำพักกำรศึกษำ จะลำพักเกิน 2 ภำคกำรศึกษำปกติติดต่อกัน
ไม่ได้
16.2.4 ในสองภำคกำรศึกษำปกติแรกที่ได้เข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัย
นักศึกษำจะลำพักกำรศึกษำไม่ได้ เว้นแต่กรณีที่ป่วย หรื อถูกเกณฑ์หรื อระดมเข้ำรับรำชกำรทหำรกอง
ประจำกำร และหรื อได้รับทุนต่ำง ๆ ที่มหำวิทยำลัยเห็นว่ำเป็ นประโยชน์กบั นักศึกษำ
16.2.5 กำรลำพักกำรศึกษำ นอกเหนือจำกหลักเกณฑ์ตำมควำมในข้อ
16.2.3 และข้อ 16.2.4 ต้องได้รับกำรอนุมตั ิจำกอธิกำรบดีเป็ นกรณีพเิ ศษ โดยกำรเสนอของคณบดี
16.2.6 นักศึกษำจะต้องชำระค่ำรักษำสถำนภำพนักศึกษำทุกภำค
กำรศึกษำที่ได้รับกำรอนุมตั ิให้ลำพัก ตำมอัตรำที่มหำวิทยำลัยกำหนด ยกเว้นภำคกำรศึกษำที่ได้
ลงทะเบียนเรี ยนไปก่อนแล้ว
16.3 ในกำรลำป่ วยและกำรลำพักกำรศึกษำเนื่องจำกป่ วย นักศึกษำต้องแสดง
ใบรับรองแพทย์ดว้ ยทุกครั้ง
16.4 กำรให้พกั กำรศึกษำ ในกรณีที่คณะกรรมกำรแพทย์ซ่ึงอธิกำรบดี
แต่งตั้งขึ้น วินิจฉัยว่ำป่ วย และคณะกรรมกำรประจำคณะเห็นว่ำโรคนั้นเป็ นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ และ
หรื อเป็ นอันตรำยต่อผูอ้ ื่น คณะกรรมกำรประจำคณะอำจเสนอให้นกั ศึกษำผูน้ ้นั พักกำรศึกษำได้

-1616.5 กำรลำออก นักศึกษำยื่นใบลำออก พร้อมหนังสื อรับรองของ
ผูป้ กครองผ่ำนอำจำรย์ที่ปรึ กษำ เพื่อขออนุมตั ิต่ออธิกำรบดี ผูท้ ี่จะได้รับกำรอนุมตั ิให้ลำออกได้ตอ้ ง
ไม่มีหนี้สินกับมหำวิทยำลัย
ข้อ 17 กำรเสนอชื่อเพื่อรับปริ ญญำและกำรอนุมตั ิให้ปริ ญญำ

17.1 นักศึกษำที่จะได้รับกำรเสนอชื่อเพื่อรับปริ ญญำ

ต้องมีคุณสมบัติ

ครบถ้วนดังนี้
17.1.1 ได้ศึกษำและผ่ำนกำรวัดและประเมินผลรำยวิชำต่ำง ๆ
ครบถ้วนตำมหลักสู ตรและข้อกำหนดของสำขำวิชำที่จะรับปริ ญญำ โดยไม่มีรำยวิชำใดที่ได้
สัญลักษณ์ I หรื อ R ค้ำงอยู่ ทั้งนี้ นับรวมถึงรำยวิชำที่ได้รับกำรเทียบโอนและที่รับโอนด้วย
17.1.2 ยังมีสถำนภำพเป็ นนักศึกษำอยู่และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ำกว่ำ 2.00 หำกเป็ นนักศึกษำที่โอนย้ำยมำจำกสถำบันอุดมศึกษำอื่น จะต้องศึกษำอยูใ่ น
มหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์อย่ำงน้อยหนึ่งปี กำรศึกษำ
17.1.3 ไม่อยู่ในระหว่ำงกำรรอรับโทษทำงวินยั ที่ระบุให้งดกำรเสนอชื่อ
เพื่อรับปริ ญญำชัว่ ระยะเวลำหนึ่ง
17.1.4 ได้ปฏิบตั ิตำมระเบียบต่ำง ๆ ครบถ้วนและไม่มีหนี้สินใด ๆ ต่อ
มหำวิทยำลัย
17.1.5 ได้ดำเนินกำรเพื่อขอรับปริ ญญำตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนด
17.2 นักศึกษำที่จะได้รับกำรเสนอชื่อเพื่อรับปริ ญญำเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้
17.2.1 มีคุณสมบัติตำมควำมในข้อ 17.1
17.2.2 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป
17.2.3 ไม่เคยได้ระดับคะแนนต่ำกว่ำ 2.00 หรื อสัญลักษณ์ F หรื อ U ใน
รำยวิชำใด ๆ
17.2.4 ใช้เวลำศึกษำไม่เกินจำนวนปี กำรศึกษำต่อเนื่องกัน ตำมแผนกำร
ศึกษำของสำขำวิชำที่จะได้รับปริ ญญำ
-1717.2.5 ไม่เคยเป็ นผูม้ ีประวัติได้รับกำรลงโทษ เนื่องจำกผิดวินยั
อย่ำงร้ำยแรง
17.2.6 สำหรับนักศึกษำตำมควำมในข้อ 13.2 หรื อ 14.1 หรื อ 14.2 หรื อ
14.3 หรื อ 18.1 ต้องได้รับกำรพิจำรณำเทียบโอนหรื อรับโอนรำยวิชำไม่เกินกึ่งหนึ่งของ
หลักสู ตร และต้องมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยของรำยวิชำที่เทียบโอนหรื อรับโอนไม่ต่ำกว่ำ 3.50
หรื อเทียบเท่ำ

17.3 นักศึกษำที่จะได้รับกำรเสนอชื่อเพื่อรับปริ ญญำเกียรตินิยมอันดับสอง
ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
17.3.1 มีคุณสมบัติตำมควำมในข้อ 17.1
17.3.2 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป แต่เป็ นผูไ้ ม่มี
สิ ทธิ์ได้รับปริ ญญำเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
17.3.3 ไม่เคยได้ระดับคะแนนต่ำกว่ำ 2.00 ในรำยวิชำเอกใด ๆ ของ
หลักสู ตรสำขำวิชำนั้น
17.3.4 ไม่เคยได้ระดับคะแนน E หรื อสัญลักษณ์ F หรื อ U ในรำยวิชำใด
ๆ
17.3.5 มีคุณสมบัติตำมควำมในข้อ 17.2.4
17.3.6 มีคุณสมบัติตำมควำมในข้อ 17.2.5
17.3.7 สำหรับนักศึกษำตำมควำมในข้อ 13.2 หรื อ14.1 หรื อ 14.2
หรื อ 14.3 หรื อ 18.1 ต้องได้รับกำรพิจำรณำเทียบโอนหรื อรับโอนรำยวิชำไม่เกินกึ่งหนึ่งของ
หลักสู ตร และต้องมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยของรำยวิชำที่เทียบโอนหรื อรับโอนไม่ต่ำกว่ำ 3.25
หรื อเทียบเท่ำ
17.4 มหำวิทยำลัยจะเสนอรำยชื่อนักศึกษำที่มีสิทธิ์ได้รับกำรเสนอชื่อเพื่อรับ
ปริ ญญำ หรื อปริ ญญำเกียรตินิยมในสำขำวิชำต่ำง ๆ เพื่อขออนุมตั ิปริ ญญำต่อสภำมหำวิทยำลัย
17.5 ในกรณีที่นกั ศึกษำมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมควำมในข้อ 17.1
แต่ประสงค์จะขอเลื่อนกำรเสนอชื่อเพื่อรับปริ ญญำออกไป โดยต้องกำรลงทะเบียนเรี ยนบำงรำยวิชำอีก
อธิกำรบดีโดยกำรเสนอของคณะกรรมกำรประจำคณะ อำจอนุมตั ิให้นกั ศึกษำลงทะเบียนเรียนบำง
รำยวิชำโดยไม่นบั เป็ นหน่วยกิตสะสมได้
-18ข้อ 18 กำรขอเข้ำศึกษำเพื่อปริ ญญำที่สอง
18.1 นักศึกษำที่สำเร็จกำรศึกษำขั้นปริ ญญำตรี จำก
มหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์ หรื อสถำบันอุดมศึกษำอื่นที่เทียบเท่ำ อำจขอเข้ำศึกษำต่อในหลักสู ตร
ปริ ญญำตรี สำขำวิชำอื่นเป็ นกำรเพิ่มเติมได้

18.2 กำรรับเข้ำศึกษำ ต้องได้รับกำรอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรประจำคณะที่
นักศึกษำขอเข้ำศึกษำ และอธิกำรบดี
18.3 กำรเทียบโอนและกำรรับโอนรำยวิชำ
18.3.1 รำยวิชำที่นกั ศึกษำได้ศึกษำในสำขำวิชำที่สำเร็จกำรศึกษำ จะ
ได้รับกำรพิจำรณำเทียบโอนและรับโอน โดยรำยวิชำที่ได้รับกำรเทียบโอนและรับโอน ให้ได้สัญลักษณ์
หรื อระดับคะแนนเดิม และให้นบั หน่วยกิตรำยวิชำดังกล่ำวเป็ นหน่วยกิตสะสม แต่ไม่นำมำคำนวณ
แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
18.3.2 นักศึกษำไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรี ยนรำยวิชำที่ได้สัญลักษณ์หรื อ
ระดับคะแนนเดิม เว้นแต่เมื่อผลกำรศึกษำรำยวิชำที่สัมพันธ์กบั รำยวิชำที่ได้สัญลักษณ์หรื อระดับคะแนน
เดิมต่ำกว่ำมำตรฐำน คณะหรื อภำควิชำกำหนดให้ลงทะเบียนเรี ยนรำยวิชำที่ได้สัญลักษณ์หรือระดับ
คะแนนเดิมซ้ ำอีกได้ และให้นบั หน่วยกิตรำยวิชำดังกล่ำว เป็ นหน่วยกิตสะสมได้เพียงครั้งเดียว
18.3.3 กำรเทียบโอนและกำรรับโอนรำยวิชำ ต้องได้รับกำรอนุมตั ิจำก
คณะกรรมกำรประจำคณะ โดยมีหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำตำมควำมในข้อ 14.6
ข้อ 19 กำรศึกษำสองปริ ญญำพร้อมกัน
19.1 นักศึกษำที่เข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์ อำจขอศึกษำสอง
ปริ ญญำพร้อมกันได้
19.2 รำยละเอียดต่ำง ๆ ให้เป็ นไปตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนด

-19ข้อ 20 กำรพ้นสภำพกำรเป็ นนักศึกษำ
20.1 ตำยหรื อลำออก
20.2 ถูกให้ออก หรื อไล่ออก เนื่องจำกต้องโทษทำงวินยั
20.3 ไม่ได้ลงทะเบียนเรี ยนภำยใน 30 วัน นับจำกวันเปิ ดภำคกำรศึกษำปกติ
โดยมิได้รับกำรอนุมตั ิให้ลำพักกำรศึกษำ

20.4 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่ำ 1.50 ยกเว้นนักศึกษำที่เริ่ มเข้ำ
ศึกษำในมหำวิทยำลัยในสองภำคกำรศึกษำปกติแรก
20.5 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่ำ 1.25 ในภำคกำรศึกษำปกติที่
สองที่เข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัย ทั้งนี้ ไม่นบั ภำคกำรศึกษำที่ลำพักหรือถูกให้พกั
20.6 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่ำ 1.70 ในภำคกำรศึกษำปกติ
ถัดไป หลังจำกได้รับภำวะรอพินิจครั้งที่ 1
20.7 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่ำ 1.90 ในภำคกำรศึกษำปกติ
ถัดไป หลังจำกได้รับภำวะรอพินิจครั้งที่ 2
20.8 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่ำ 2.00 ในภำคกำรศึกษำปกติ
ถัดไป หลังจำกได้รับภำวะรอพินิจครั้งที่ 3
20.9 ได้ข้ นึ ทะเบียนเป็ นนักศึกษำมหำวิทยำลัยมำแล้ว เป็ นระยะเวลำเกิน 2
เท่ำของจำนวนปี กำรศึกษำต่อเนื่องกัน ที่ได้กำหนดไว้ในแผนกำหนดกำรศึกษำของสำขำวิชำที่ศึกษำอยู่
สำหรับนักศึกษำที่รับโอนให้นบั เวลำที่เคยศึกษำอยู่ในสถำบันเดิมรวมเข้ำด้วย
20.10 ได้รับกำรอนุมตั ิปริ ญญำ
20.11 ได้รับกำรวินิจฉัยโดยคณะกรรมกำรแพทย์ซ่งึ แต่งตั้งโดยอธิกำรบดี
ว่ำป่ วย จนเป็ นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ หรื อเป็ นอันตรำยต่อผูอ้ ื่น ทั้งนี้ตอ้ งได้รับควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรประจำคณะ

-20ข้อ 21 ให้อธิกำรบดีรักษำกำรตำมระเบียบนี้
ในกรณีที่จะต้องมีกำรดำเนินกำรใด
ๆ ที่มิได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้ หรื อกำหนดไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณีที่มีควำมจำเป็ นต้องผ่อนผัน
ข้อกำหนดในระเบียบนี้เป็ นกรณีพิเศษ
เพื่อให้กำรดำเนินกำรจัดกำรศึกษำขั้นปริ ญญำตรี ของ
มหำวิทยำลัยเป็ นไปโดยเรี ยบร้อย ให้อธิกำรบดีมีอำนำจตีควำมวินิจฉัยสั่งกำร และปฏิบตั ิตำมที่
เห็นสมควร และให้ถือเป็ นที่สุด แล้วรำยงำนให้สภำมหำวิทยำลัยทรำบ

ประกำศ ณ วันที่
เกษม สุ วรรณกุล
(ศำสตรำจำรย์เกษม สุ วรรณกุล)
นำยกสภำมหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์

(ลงนำม)

สำเนำถูกต้อง
(นำงประภำรัตน์ ฉำยศิริพนั ธ์)
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อุไรวรรณ/พิมพ์
สิ ริวรรณ/ทำน

