
 
 
 

(ส ำเนำ) 
ระเบียบมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

ว่ำด้วยกำรศึกษำชั้นปริญญำตรี 
พ.ศ. 2558 

__________________ 
 
  ด้วยมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบว่ำด้วยกำรศึกษำ ชั้นปริญญำตรี
ใหม่ ดังนั้น อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 15 (2) แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์         
พ.ศ. 2522 และโดยมติสภำมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ในครำวประชุมครั้งที่ 367(5)/2558 เมื่อวันที่ 25 
กรกฎำคม 2558 จึงให้ก ำหนดระเบียบว่ำด้วยกำรศึกษำชั้นปริญญำตรีไว้ดังนี้ 
 
  ข้อ 1   ระเบียบนี้เรียกว่ำ “ระเบียบมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ว่ำด้วยกำรศึกษำชั้นปริญญำตรี 
พ.ศ. 2558” 
 
  ข้อ 2   ให้ใช้ระเบียบนี้ส ำหรับนักศึกษำตำมหลักสูตรชั้นปริญญำตรี ซ่ึงเข้ำศึกษำใน
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2558 เป็นต้นไป 
 
  ข้อ 3   ให้ยกเลิกระเบียบมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ว่ำด้วยกำรศึกษำชั้นปริญญำตรี    
พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2552 และบรรดำควำมในระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่ง หรือประกำศอ่ืนใดที่มีอยู่ก่อน
ระเบียบฉบับนี้และมีควำมกล่ำวไว้ในระเบียบนี้ หรือท่ีระเบียบนี้กล่ำวเป็นอย่ำงอ่ืน หรือที่ขัดหรือแย้งกับควำมใน
ระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 
  ข้อ 4   ในระเบียบนี้ เว้นแต่จะมีข้อควำมให้เห็นเป็นอย่ำงอ่ืน 

“มหำวิทยำลัย” หมำยควำมว่ำ  มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
   “อธิกำรบดี”     หมำยควำมว่ำ  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
   “คณะ”           หมำยควำมว่ำ  คณะหรือวิทยำลัยหรือหน่วยงำนที่นักศึกษำสังกัดอยู่ 
   “คณบดี”         หมำยควำมว่ำ  คณบดีหรือผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยหรือผู้บริหำร
หน่วยงำนที่นักศึกษำสังกัดอยู่ 

“คณะกรรมกำรประจ ำคณะ” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรประจ ำคณะหรือ
คณะกรรมกำรประจ ำวิทยำลัย หรือคณะกรรมกำรหน่วยงำนที่นักศึกษำสังกัดอยู่ 

“ภำควิชำ”       หมำยควำมว่ำ  ภำควิชำหรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบหลักสูตร  
สำขำวชิำเอก ที่นักศึกษำศึกษำอยู่ 

“หน่วยกิตสะสม” หมำยควำมว่ำ หน่วยกิตท่ีนักศึกษำเรียนสะสมเพื่อให้ครบตำม
หลักสูตรสำขำวิชำนั้น 

“สถำบันอุดมศึกษำอ่ืน” หมำยควำมว่ำ สถำบันอุดมศึกษำของรัฐหรือเอกชน ที่มี
คุณภำพและมำตรฐำน จัดตั้งถูกต้องตำมกฎหมำย ทั้งในหรือต่ำงประเทศ หรือองค์กำรระหว่ำงประเทศ 
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  ข้อ 5   กำรรับนักศึกษำ 
มหำวิทยำลัยรับนักศึกษำเข้ำศึกษำหลักสูตรชั้นปริญญำตรี โดยวิธีดังนี ้
5.1  กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำในระบบกลำง (Admissions) 

ซ่ึงด ำเนนิกำรโดยองค์กรหรอืหนว่ยงำนของรัฐท่ีรับผิดชอบ 
5.2  กำรรับตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด ได้แก่ 
      5.2.1 กำรคัดเลือกโดยวิธีรับตรง 
      5.2.2 กำรสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำหลักสูตรต่อเนื่อง 
5.3  กำรรับตำมข้อตกลงควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบันหรือข้อตกลงของเครือข่ำย 

ควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบัน 
5.4  กำรรับนักศึกษำเป็นผู้ร่วมเรียน ให้เป็นไปตำมระเบียบมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

ว่ำด้วยกำรศึกษำของผู้ร่วมเรียนและประกำศผู้ร่วมเรียนนั้น ๆ 
5.5  วิธีอ่ืน ๆ ที่สภำมหำวิทยำลัยก ำหนด 
 

  ข้อ 6   คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำ 
6.1  ส ำเร็จกำรศึกษำข้ันสูงสุดของกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน หรือกำรศึกษำอ่ืนที่เทียบเท่ำ 
6.2  ผ่ำนกำรรับเข้ำเป็นนักศึกษำตำมควำมในข้อ 5  
6.3  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง เรื้อรังที่แพร่กระจำยได้ หรือโรคที่เป็นอุปสรรค        

ต่อกำรศึกษำ 
 

  ข้อ 7   กำรรำยงำนตัวเป็นนักศึกษำ 
ผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำ ต้องรำยงำนตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำ     

ตำมก ำหนด และรำยละเอียดที่มหำวิทยำลัยจะประกำศเป็นครำว ๆ ไป มิฉะนั้นจะถือว่ำสละสิทธิ์ 
 

ข้อ 8   ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำที่ต้องช ำระให้กับมหำวิทยำลัยให้เป็นไปตำมรำยละเอียด    

ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
 

ข้อ 9   ระบบกำรศึกษำ 
9.1  มหำวิทยำลัยอ ำนวยกำรศึกษำด้วยวิธีประสำนงำนทำงวิชำกำรระหว่ำงคณะ 

และภำควิชำต่ำง  ๆ  คณะหรือภำควิชำใด  มีหน้ำที่เกี่ยวกับวิชำกำรด้ำนใด  มหำวิทยำลัยจะส่งเสริมให้ 
อ ำนวยกำรศึกษำในวิชำกำรด้ำนนั้นแก่นักศึกษำทั้งมหำวิทยำลัย 

9.2  มหำวิทยำลัยจัดกำรศึกษำโดยใช้ระบบทวิภำคเป็นหลัก โดยปีกำรศึกษำหนึ่ง ๆ 
มี 2 ภำคกำรศึกษำปกติ ซึ่งเป็นภำคกำรศึกษำบังคับ คือ ภำคกำรศึกษำที่หนึ่ง และภำคกำรศึกษำที่สอง     
โดยแต่ละภำคกำรศึกษำปกต ิมีระยะเวลำศึกษำไม่น้อยกว่ำ 15 สัปดำห์ และมหำวิทยำลัยอำจเปิดภำคฤดูร้อน
เพ่ิมอีกได้ ซึ่งเป็นภำคกำรศึกษำท่ีไม่บังคับ มีระยะเวลำศึกษำไม่น้อยกว่ำ 7 สัปดำห์ แต่ให้มีจ ำนวนชั่วโมงเรียน
ของแต่ละรำยวิชำเท่ำกับภำคกำรศึกษำปกติ 

      มหำวิทยำลัยอำจจัดกำรศึกษำระบบอ่ืนได้ เช่น ระบบไตรภำค หรือ ระบบ 
จตุรภำค โดยให้มีจ ำนวนชั่วโมงเรียนของแต่ละรำยวิชำเท่ำกับภำคกำรศึกษำปกติของระบบทวิภำค 
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9.3  กำรก ำหนดปริมำณกำรศึกษำของแต่ละรำยวิชำให้ก ำหนดเป็นหน่วยกิต   

ตำมลักษณะกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ดังนี้ 
      9.3.1 ภำคทฤษฎี ใช้เวลำบรรยำย หรืออภิปรำยปัญหำ หรือกิจกรรมกำร

เรียนรู้รูปแบบอ่ืน หนึ่งชั่วโมงต่อสัปดำห์ ตลอดหนึ่งภำคกำรศึกษำปกติ หรือจ ำนวนชั่วโมงรวมไม่น้อยกว่ำ    
15 ชั่วโมง ให้นับเป็นหนึ่งหน่วยกิต 

      9.3.2 ภำคปฏิบัติ ใช้เวลำฝึกหรือทดลอง 2–3 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ ตลอดหนึ่ง
ภำคกำรศึกษำปกติ หรือจ ำนวนชั่วโมงรวมระหว่ำง 30–45 ชั่วโมง ให้นับเป็นหนึ่งหน่วยกิต 

      9.3.3 กำรฝึกงำน กำรฝึกภำคสนำม หรือกำรฝึกอ่ืน ๆ ใช้เวลำ 3–6 ชั่วโมง  
ต่อสัปดำห์ ตลอดหนึ่งภำคกำรศึกษำปกติ หรือจ ำนวนชั่วโมงรวมระหว่ำง 45–90 ชั่วโมงหรือเทียบเท่ำ        
ให้นับเป็นหนึ่งหน่วยกิต 

      9.3.4 สหกิจศึกษำเป็นกำรศึกษำที่ใช้เวลำปฏิบัติงำน ในสถำนประกอบกำร
อย่ำงต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่ำ 16 สัปดำห์และไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต ทั้งนี้ต้องผ่ำนกำรเตรียมควำมพร้อม     
ก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษำไม่น้อยกว่ำ 30 ชั่วโมง 

      9.3.5 กำรศึกษำด้วยตนเอง เป็นกำรศึกษำที่นักศึกษำต้องศึกษำหรือวิเครำะห์
ด้วยตนเองเป็นหลัก โดยมีอำจำรย์ผู้สอนให้ค ำปรึกษำ เช่น รำยวิชำโครงงำนนักศึกษำ  ปัญหำพิเศษ ใช้เวลำ   
2-3 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ ตลอดหนึ่งภำคกำรศึกษำปกติ หรือเทียบเท่ำทั้งในห้องปฏิบัติกำร และนอกห้องเรียนให้
นับเป็นหนึ่งหน่วยกิต 

      9.3.6 กำรศึกษำบำงรำยวิชำที่มีลักษณะเฉพำะ มหำวิทยำลัยอำจก ำหนดหน่วย
กิต โดยใช้หลักเกณฑ์อ่ืนได้ตำมควำมเหมำะสม 

9.4  คณะเจ้ำของรำยวิชำอำจก ำหนดเงื่อนไขกำรลงทะเบียนเรียนบำงรำยวิชำ 
เพ่ือให้นักศึกษำสำมำรถเรียนรำยวิชำนั้นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรลงทะเบียนเรียนที่ผิดเงื่อนไข ให้ถือเป็น
โมฆะในรำยวิชำนั้น 
 

ข้อ 10   กำรลงทะเบียนเรียนและกำรถอนรำยวิชำ 
10.1  กำรลงทะเบียนเรียน 

10.1.1 ก ำหนดวัน เวลำ สถำนที่ และวิธีกำรลงทะเบียนเรียนในแต่ละภำค
กำรศึกษำให้เป็นไปตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด 

10.1.2 นักศึกษำที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน เมื่อพ้นก ำหนดสัปดำห์แรกนับจำก
วันเปิดภำคกำรศึกษำปกติ หรือพ้นก ำหนดสองวันแรกภำคฤดูร้อน จะหมดสิทธิ์ในกำรลงทะเบียนเรียนส ำหรับ
ภำคกำรศึกษำนั้น 

10.1.3 ในภำคกำรศึกษำปกติใด หำกนักศึกษำไม่ได้ลงทะเบียนเรียน ต้อง
ยื่นค ำร้องขอลำพักกำรศึกษำภำยใน 30 วัน นับจำกวันเปิดภำคกำรศึกษำนั้น หำกไม่ปฏิบัติดังกล่ำว
มหำวิทยำลัยจะถอนชื่อนักศึกษำผู้นั้นออกจำกทะเบียนนักศึกษำ 

10.1.4 กำรลงทะเบียนรำยวิชำต่ำง ๆ ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกอำจำรย์
ที่ปรึกษำ มิฉะนั้นจะถือว่ำกำรลงทะเบียนเรียนดังกล่ำวเป็นโมฆะ 
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10 .1.5 ภำคกำรศึกษำปกติ นักศึกษำต้องลงทะเบียนเรียนไม่ต่ ำกว่ำ         
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 กำรลงทะเบียนเรียนโดยมีจ ำนวนหน่วยกิตมำกกว่ำ หรือน้อยกว่ำ  
ที่ก ำหนดไว้ในข้อ 10.1.5 และ 10.1.6 ต้องขออนุมัติคณบดีโดยผ่ำนอำจำรย์ที่ปรึกษำ มิฉะนั้นจะถือว่ำกำร
ลงทะเบียนเรียนดังกล่ำวเป็นโมฆะ         

10.1.8 ในกรณีมีเหตุอันควร มหำวิทยำลัยอำจประกำศงดกำรสอนรำยวิชำ
ใดวิชำหนึ่ง หรือจ ำกัดจ ำนวนนักศึกษำท่ีลงทะเบียนเรียนในรำยวิชำใดก็ได้ 

10.1.9 กำรลงทะเบียนเรียนรำยวิชำเพ่ิม ต้องกระท ำภำยในสัปดำห์แรกของ
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 ถ้ำถอนเมื่อพ้นก ำหนด 2 สัปดำห์แรก แต่ยังอยู่ภำยใน    
12 สัปดำห์แรกของภำคกำรศึกษำปกติ หรือเมื่อพ้นก ำหนดสัปดำห์แรก แต่ยังอยู่ใน 5 สัปดำห์แรกของภำคฤดู
ร้อน จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ และผ่ำนอำจำรย์ผู้สอน และรำยวิชำนั้นจะปรำกฏใน  
ใบแสดงผลกำรศึกษำ โดยจะได้สัญลักษณ์ W 

       10.2.1.3 เมื่อพ้นก ำหนดกำรถอนรำยวิชำโดยได้สัญลักษณ์ W ตำม
ข้อ 10.2.1.2 แล้ว นักศึกษำจะถอนกำรลงทะเบียนเรียนเฉพำะรำยวิชำไม่ได้ ยกเว้นกรณีควำมผิดพลำด   
ไม่ได้เกิดจำกนักศึกษำ 
 

ข้อ 11   กำรวัดและประเมินผล 
11.1 มหำวิทยำลัยด ำเนินกำรวัดและประเมินผลแต่ละรำยวิชำที่นักศึกษำได้

ลงทะเบียนเรียนในทุกภำคกำรศึกษำ กำรวัดและประเมินผลเป็นหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของอำจำรย์ผู้สอน 
หรือผู้ที่คณะเจ้ำของรำยวิชำจะก ำหนด ซึ่งอำจกระท ำโดยพิจำรณำจำกพัฒนำกำรของผู้เรียน ควำมประพฤติ 
กำรสังเกตพฤติกรรมกำรเรียน กำรร่วมกิจกรรม กำรสอบหรือวิธีอ่ืน ตำมที่คณะเจ้ำของรำยวิชำจะก ำหนดในแต่
ละรำยวิชำ ซึ่งกำรสอบอำจมีได้หลำยครั้ง และกำรสอบไล่ หมำยถึง กำรสอบครั้งสุดท้ำยของรำยวิชำนั้น 

11.2 ทุกรำยวิชำที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษำต้องเข้ำรับกำรวัดและประเมินผล  
ตำมกิจกรรมที่อำจำรย์ผู้สอนรำยวิชำนั้น ๆ ก ำหนด และต้องเข้ำเรียนตำมแผนกำรสอนที่อำจำรย์ผู้สอนก ำหนด 
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11.3 กำรวัดและประเมินผลในแต่ละรำยวิชำ ให้วัดและประเมินผลเป็นระดับ

คะแนน หรือสัญลักษณ ์
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 รำยวิชำที่ไม่มีจ ำนวนหน่วยกิต เช่น รำยวิชำฝึกงำนและ
รำยวิชำที่มีจ ำนวนหน่วยกิต แต่หลักสูตรก ำหนดให้มีกำรวัดและประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ เช่น รำยวิชำสหกิจ
ศึกษำ หรือรำยวิชำที่ก ำหนดในระเบียบฯ ของคณะ ก ำหนดสัญลักษณ์ ดังนี้ 
 G (Distinction) หมำยควำมว่ำ  ผลกำรศึกษำอยู่ในขั้นด ี
 P (Pass)         หมำยควำมว่ำ  ผลกำรศึกษำอยู่ในขั้นพอใช้ 
 F (Fail)          หมำยควำมว่ำ  ผลกำรศึกษำอยู่ในขั้นตก 
 11.3.2.2 รำยวิชำที่ไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสม ก ำหนด
สัญลักษณ์ ดังนี้ 
 S (Satisfactory) หมำยควำมว่ำ ผลกำรศึกษำเป็นที่พอใจ  
 U (Unsatisfactory) หมำยควำมว่ำ ผลกำรศึกษำไม่เป็นที่
พอใจ 

11.3.3 สัญลักษณ์อ่ืน ๆ มีควำมหมำย ดังนี้ 
I (Incomplete) หมำยควำมว่ำ กำรวัดและประเมินผลยังไม่

สมบูรณ์ ใช้เมื่ออำจำรย์ผู้สอนโดยควำมเห็นชอบของหัวหน้ำภำควิชำที่รับผิดชอบรำยวิชำนั้น เห็นสมควรให้รอ
กำรวัดและประเมินผลไว้ก่อน เนื่องจำกนักศึกษำยังปฏิบัติงำนซึ่งเป็นส่วนประกอบกำรศึกษำรำยวิชำนั้น ยังไม่
สมบูรณ์ หรือใช้เมื่อนักศึกษำได้รับกำรอนุมัติให้ได้สัญลักษณ์ I จำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะตำมควำม     
ในข้อ 16.1.2 แห่งระเบียบนี้ เมื่อได้สัญลักษณ์ I ในรำยวิชำใด นักศึกษำต้องติดต่ออำจำรย์ผู้สอนเพ่ือ
ด ำเนินกำรให้มีกำรวัดและประเมินผลภำยใน 1 สัปดำห์แรกของภำคกำรศึกษำปกติถัดไป หรือ 1 สัปดำห์แรก
ของภำคฤดูร้อน หำกว่ำนักศึกษำผู้นั้นลงทะเบียนเรียนในภำคฤดูร้อนด้วย เมื่อพ้นก ำหนดดังกล่ำว ยังไม่
สำมำรถวัดและประเมินผลได้ สัญลักษณ์ I จะเปลี่ยนเป็นระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ์ F หรือ U หรือ W 
หรือ R แล้วแต่กรณีทันท ี 
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W (Withdrawn) หมำยควำมว่ำ ถอนหรือยกเลิกกำรลงทะเบียน
เรียน ใช้เมื่อนักศึกษำได้รับกำรอนุมัติให้ถอนหรือยกเลิกกำรลงทะเบียนเรียนวิชำนั้น ตำมควำมในข้อ 10.2.1.2 
หรือข้อ 16.1.2 แห่งระเบียบนี้ หรือเมื่อคณะกรรมกำรประจ ำคณะอนุมัติให้นักศึกษำที่ได้สัญลักษณ์ I ลำพัก
กำรศึกษำในภำคกำรศึกษำปกติถัดไป 

R (Deferred) หมำยควำมว่ำ เลื่อนก ำหนดกำรวัดและประเมินผล
ไปเป็นภำคกำรศึกษำปกติถัดไป ใช้ส ำหรับรำยวิชำที่นักศึกษำได้สัญลักษณ์ I และมิใช่รำยวิชำภำคทฤษฎี และ 
ภำคปฏิบัติ ซึ่งอำจำรย์ผู้สอนมีควำมเห็นว่ำไม่สำมำรถวัดและประเมินผลได้ก่อนสิ้น 1 สัปดำห์แรกของภำค
กำรศึกษำปกติถัดไป โดยมีสำเหตุอันมิใช่ควำมผิดของนักศึกษำ 

กำรให้สัญลักษณ์ R ต้องได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรประจ ำ
คณะของคณะที่รับผิดชอบรำยวิชำนั้น และนักศึกษำที่ได้สัญลักษณ์ R ต้องลงทะเบียนเรียนรำยวิชำนั้นใหม่  
ในภำคกำรศึกษำปกติถัดไป จึงจะมีสิทธิ์ได้รับกำรวัดและประเมินผล หำกนักศึกษำไม่ลงทะเบียนเรียนภำยใน    
2 สัปดำห์แรกของภำคกำรศึกษำปกติ สัญลักษณ์ R จะเปลี่ยนเป็นระดับคะแนน E ทันท ี

11.4 นักศึกษำที่ได้ระดับคะแนน E หรือระดับ คะแนนอ่ืนที่หลักสูตรก ำหนด หรือ
สัญลักษณ์ F ในรำยวิชำใด ต้องลงทะเบียนเรียนรำยวิชำนั้นซ้ ำ เว้นแต่รำยวิชำดังกล่ำวเป็นรำยวิชำในหมวด
วิชำเลือกตำมหลักสูตร 

11.5 นักศึกษำจะลงทะเบียนซ้ ำรำยวิชำที่ได้ระดับคะแนนตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป หรือ
ได้สัญลักษณ์ G หรือ P หรือ S มิได้ เว้นแต่จะเป็นรำยวิชำที่มีกำรก ำหนดไว้ในหลักสูตรเป็นอย่ำงอ่ืน กำร
ลงทะเบียนเรียนรำยวิชำใดท่ีผิดเงื่อนไขนี้ถือเป็นโมฆะ 

11.6 กำรลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสม 
  11.6.1 นักศึกษำอำจลงทะเบียนเรียนรำยวิชำที่มิใช่วิชำบังคับของหลักสูตร
โดยไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสมได้ กำรวัดและประเมินผลรำยวิชำนั้น ให้วัดและประเมินผลเป็น
สัญลักษณ์ S หรือ U 
  11.6.2 กำรนับจ ำนวนหน่วยกิตสูงสุดที่นักศึกษำมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนได้ใน
แต่ละภำคกำรศึกษำ ตำมควำมในข้อ 10.1.5 และ 10.1.6 ให้นับรวมจ ำนวนหน่วยกิตของรำยวิชำที่นักศึกษำ
ลงทะเบียนเรียน โดยไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสมเข้ำด้วย แต่จะไม่น ำมำนับรวมในกำรคิดจ ำนวนหน่วย
กิตต่ ำสุด ที่นักศึกษำต้องลงทะเบียนเรียนในภำคกำรศึกษำปกติ 
 11.6.3 นักศึกษำที่ลงทะเบียนเรียนรำยวิชำใด โดยไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วย
กิตสะสม ที่ได้สัญลักษณ์ S หรือ U แล้ว ภำยหลังจะลงทะเบียนเรียนซ้ ำ โดยให้มีกำรวัดและประเมินผลเป็น
ระดับคะแนนอีกมิได้ เว้นแต่ในกรณีที่มีกำรย้ำยคณะหรือประเภทวิชำ หรือย้ำยสำขำวิชำและรำยวิชำนั้นเป็น
วิชำบังคับในหลักสูตรใหม่ 

11.7 กำรนับจ ำนวนหน่วยกิตสะสม ให้นับรวมเฉพำะหน่วยกิตของรำยวิชำตำม
หลักสูตรที่ได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำ 1.00 หรือได้สัญลักษณ์ G หรือ P แต่บำงหลักสูตรอำจก ำหนดให้ได้ระดับคะแนน
สูงกว่ำ 1.00 จึงจะนับหน่วยกิตของรำยวิชำนั้นเป็นหน่วยกิตสะสมก็ได้ 

11.8 ในกรณีที่นักศึกษำได้ศึกษำรำยวิชำใดมำกกว่ำหนึ่งครั้ง ให้นับหน่วยกิตของ
รำยวิชำนั้น เป็นหน่วยสะสมตำมหลักสูตรได้เพียงครั้งเดียว โดยพิจำรณำจำกกำรวัดและประเมินผลครั้งหลังสุด 
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11.9 มหำวิทยำลัยจะประเมินผลกำรศึกษำของนักศึกษำทุกคนที่ได้ลงทะเบียนเรียน

โดยค ำนวณผลตำมหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
       11.9.1 หนว่ยจุดของรำยวิชำหนึ่ง ๆ คือ ผลคูณระหว่ำงจ ำนวนหน่วยกิตกับ   

ค่ำระดับคะแนนที่ได้จำกกำรประเมินผลรำยวิชำนั้น 
       11.9.2 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ ำภำค คือ ค่ำผลรวมของหน่วยจุดของทุก

รำยวิชำที่ได้ศึกษำในภำคกำรศึกษำนั้น หำรด้วยหน่วยกิตรวมของรำยวิชำดังกล่ำวเฉพำะรำยวิชำที่มีกำร
ประเมินผลเป็นระดับคะแนน 

       11.9.3 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คือ ค่ำผลรวมของหน่วยจุดของทุก
รำยวิชำที่ได้ศึกษำมำ ตั้งแต่เริ่มเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัย หำรด้วยจ ำนวนหน่วยกิตรวมของรำยวิชำดังกล่ำว
เฉพำะรำยวิชำที่มีกำรประเมินผลเป็นระดับคะแนน และในกรณีที่มีกำรเรียนรำยวิชำที่ได้ระดับคะแนน D+ D 
หรือ E มำกกว่ำหนึ่งครั้ง ให้น ำผลกำรศึกษำและหน่วยกิตครั้งหลังสุดมำค ำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

       11.9.4 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ ำภำค และแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
ให้ค ำนวณเป็นค่ำที่มีเลขทศนิยม 2 ต ำแหน่ง โดยไม่มีกำรปัดเศษจำกทศนิยมต ำแหน่งที่ 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 ระเบียบและข้อพึงปฏิบัติอ่ืน ๆ เกี่ยวกับกำรสอบที่มิได้ระบุไว้ในระเบียบนี้  
ให้คณะเป็นผู้พิจำรณำประกำศเพ่ิมเติมได้ ตำมควำมเหมำะสมกับสภำพและลักษณะกำรศึกษำของแต่ละคณะ 

 
  ข้อ 12   สถำนภำพนักศึกษำ 

มหำวิทยำลัยจะจ ำแนกสถำนภำพนักศึกษำตำมผลกำรศึกษำในทุกภำคกำรศึกษำ 
ทั้งนี้ ไม่นับภำคกำรศึกษำท่ีได้ลำพักหรือถูกให้พัก 

สถำนภำพนักศึกษำมี 3 ประเภท คือ นักศึกษำในภำวะปกติ นักศึกษำในภำวะวิกฤต 
และนักศึกษำในภำวะรอพินิจ 

12.1 นักศึกษำในภำวะปกติ คือ นักศึกษำที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 
2.00 ขึ้นไป 

12.2 นักศึกษำในภำวะวิกฤต คือ นักศึกษำที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 
1.00 – 1.99 ในภำคกำรศึกษำแรกที่เข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัย 

12.3 นักศึกษำในภำวะรอพินิจ คือ นักศึกษำที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ำ
กว่ำ 2.00 โดยให้จ ำแนกนักศึกษำในภำวะรอพินิจ ดังนี้ 

       12.3.1 นักศึกษำที่ได้ศึกษำในมหำวิทยำลัยครบ 2 ภำคกำรศึกษำแรก และได้
แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.25 แต่ไม่ถึง 2.00 หรือนักศึกษำในภำวะปกติที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต่ 1.50 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภำคกำรศึกษำถัดไป จะได้รับภำวะรอพินิจครั้งที่ 1 
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       12.3.2 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 และได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะที่เกี่ยวข้อง ในกำรพิจำรณำ
อนุมัติให้ยึดหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

13.1.1 นักศึกษำที่ขอย้ำยคณะหรือประเภทวิชำ หรือสำขำวิชำ ต้องศึกษำอยู่
ในคณะหรือประเภทวิชำหรือสำขำวิชำเดิม ไม่น้อยกว่ำ 1 ภำคกำรศึกษำปกติ ทั้งนี้ ไม่นับรวมภำคกำรศึกษำที่
ลำพักหรือถูกให้พัก 

13.1.2 กำรก ำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์กำรให้นักศึกษำย้ำยเข้ำศึกษำ ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมกำรประจ ำคณะที่นักศึกษำขอย้ำยเข้ำ 

13.2 นักศึกษำที่ได้รับกำรอนุมัติให้ย้ำยคณะหรือประเภทวิชำหรือสำขำวิชำ มีสิทธิ์
ได้รับกำรรับโอน หรือเทียบโอนบำงรำยวิชำ รำยวิชำที่ได้รับกำรรับโอนหรือเทียบโอนให้ได้สัญลักษณ์ หรือระดับ
คะแนนเดิม ให้นับหน่วยกิตรำยวิชำดังกล่ำวเป็นหน่วยกิตสะสม และน ำมำค ำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
โดยนักศึกษำต้องด ำเนินกำรยื่นขอรับโอนหรือเทียบโอนให้แล้วเสร็จภำยในสองสัปดำห์ หลังจำกได้รับอนุมัติ   
ให้ย้ำยคณะ หรือประเภทวิชำหรือสำขำวิชำ และคณะต้องแจ้งผลกำรพิจำรณำให้มหำวิทยำลัยทรำบ ก่อนสิ้นสุด
กำรสอบกลำงภำคของภำคกำรศึกษำนั้น ๆ   

13.3 กำรรับโอนรำยวิชำ ที่เป็นรำยวิชำเดียวกันกับรำยวิชำในหลักสูตรหรือ
สำขำวิชำใหม่ หรือรำยวิชำที่ไม่ได้เปิดสอนในมหำวิทยำลัย แต่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะที่นักศึกษำสังกัด 
รำยวิชำนั้นจะต้องมีระดับคะแนน D ขึ้นไป ส่วนกำรเทียบโอนรำยวิชำ ที่มีเนื้อหำเทียบเท่ำกันกับรำยวิชำใน
หลักสูตรหรือ สำขำวิชำใหม่  ให้มีหลักเกณฑ์ตำมควำมในข้อ 14.6 

 
  ข้อ 14   กำรรับโอนและเทียบโอนรำยวิชำ 

 14.1 ผู้ที่เคยศึกษำในมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ หรือสถำบันอุดมศึกษำอ่ืน และ
ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัย มีสิทธิ์ได้รับกำรรับโอนหรือเทียบโอนบำงรำยวิชำ โดยนักศึกษำต้อง
ด ำเนินกำรยื่นขอรับโอนหรือเทียบโอนให้แล้วเสร็จ ภำยในสองสัปดำห์แรกที่เข้ำศึกษำและคณะต้องแจ้งผลกำร
พิจำรณำให้มหำวิทยำลัยทรำบ ก่อนสิ้นสุดกำรสอบกลำงภำคของภำคกำรศึกษำนั้น ๆ 

 14.2 นักศึกษำที่รับโอนมำจำกสถำบันอุดมศึกษำอ่ืน มีสิทธิ์ได้รับกำรพิจำรณำ    
รับโอนหรือเทียบโอนบำงรำยวิชำ โดยนักศึกษำต้องด ำเนินกำรยื่นขอรับโอนหรือเทียบโอนให้แล้วเสร็จ ภำยใน
สองสัปดำห์แรกที่เข้ำศึกษำ และคณะต้องแจ้งผลกำรพิจำรณำให้มหำวิทยำลัยทรำบ ก่อนสิ้นสุดกำรสอบ  
กลำงภำคของภำคกำรศึกษำนั้น ๆ 

 14.3 กำรรับโอนหรือเทียบโอนรำยวิชำจำกสถำบันอุดมศึกษำอ่ืน ต้องได้รับกำร
อนุมัติจำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะก่อน  
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 14.4 รำยวิชำที่ได้รับกำรรับโอนหรือเทียบโอน ให้ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนน
เดิม ให้นับหน่วยกิตรำยวิชำดังกล่ำวเป็นหน่วยกิตสะสม และน ำมำค ำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

 14.5 นักศึกษำไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรำยวิชำที่ได้สัญลักษณ์ หรือระดับคะแนน
เดิมอีก เว้นแต่เมื่อผลกำรศึกษำของรำยวิชำนั้น ต่ ำกว่ำมำตรฐำนที่หลักสูตรก ำหนดไว้ในรำยวิชำที่ต้องเรียน
ต่อเนื่อง ให้ลงทะเบียนเรียนรำยวิชำที่ได้สัญลักษณ์ หรือระดับคะแนนเดิมนั้นซ้ ำอีกได้ และให้นับหน่วยกิต 
รำยวิชำดังกล่ำวเป็นหน่วยกิตสะสมได้เพียงครั้งเดียว 

 14.6 กำรรับโอนหรือเทียบโอนรำยวิชำต้องได้รับกำรอนุมัติจำกภำควิชำ/สำขำวิชำ
ที่เก่ียวข้อง โดยมีหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ ดังนี้ 

 14.6.1 เป็นรำยวิชำหรือกลุ่มรำยวิชำในหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ หรือ
เทียบเท่ำ ที่ได้รับกำรรับรองจำกหน่วยงำนของรัฐที่มีอ ำนำจตำมกฎหมำยในกำรก ำกับดูแล 

 14.6.2 เป็นรำยวิชำหรือกลุ่มรำยวิชำ ที่มีเนื้อหำสำระอยู่ในระดับเดียวกัน
และมีปริมำณเท่ำกัน หรือไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของรำยวิชำ หรือกลุ่มรำยวิชำที่ขอเทียบ หรืออยู่ในดุลยพินิจของ
ภำควิชำ 

 14.6.3 เป็นรำยวิชำหรือกลุ่มรำยวิชำ ที่มีผลกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำระดับ
คะแนน C หรือเทียบเท่ำ หรือสัญลักษณ์ S 

 14.6.4 ให้มีกำรรับโอนหรือเทียบโอนรำยวิชำ หรือกลุ่มรำยวิชำ ได้ไม่เกิน
สำมในสี่ของจ ำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรใหม่ 

14.7 กำรเทียบโอนควำมรู้และกำรให้หน่วยกิตจำกกำรศึกษำนอกระบบ และหรือ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัยเข้ำสู่กำรศึกษำในระบบ 

 14.7.1 กำรเทียบควำมรู้ จะเทียบเป็นรำยวิชำหรือกลุ่มรำยวิชำตำมหลักสูตร
ที่มหำวิทยำลัยเปิดสอน 

 14.7.2 กำรเทียบประสบกำรณ์จำกกำรท ำงำน จะค ำนึงถึงควำมรู้ที่ได้จำก
ประสบกำรณ์เป็นหลัก 

 14.7.3 วิธีกำรประเมินเพ่ือกำรเทียบควำมรู้ในแต่ละรำยวิชำ หรือกลุ่ม
รำยวิชำและเกณฑ์กำรตัดสิน ให้อยู่ในดุลยพินิจของภำควิชำที่นักศึกษำขอเทียบโอนควำมรู้ 

 14.7.4 ผลกำรประเมินต้องเทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำระดับคะแนน 2.00 หรือ
เทียบเท่ำ จึงจะให้จ ำนวนหน่วยกิตของรำยวิชำ หรือกลุ่มรำยวิชำนั้น แต่ไม่ให้เป็นระดับคะแนน และไม่น ำมำ
ค ำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

 14.7.5 กำรบันทึกผลกำรเรียน ให้บันทึกตำมวิธีกำรประเมิน ดังนี้ 
 14.7.5.1 ถ้ำได้หน่วยกิตจำกกำรทดสอบมำตรฐำน ให้บันทึก 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) 
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 14.7.6 ให้เทียบรำยวิชำหรือกลุ่มวิชำจำกกำรศึกษำนอกระบบ และหรือ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย ได้ไม่เกินสำมในสี่ของจ ำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร และต้องใช้เวลำศึกษำอยู่ใน
มหำวิทยำลัยอย่ำงน้อยหนึ่งปีกำรศึกษำ 

 
  ข้อ 15   กำรรับโอนนักศึกษำจำกสถำบันอุดมศึกษำอ่ืน 

 15.1 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ อำจรับโอนนักศึกษำจำกสถำบันอุดมศึกษำอ่ืน  
 15.2 กำรรับโอนนักศึกษำ ต้องได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะที่

นักศึกษำขอโอนเข้ำศึกษำ และอธิกำรบดี หรือผู้ที่อธิกำรบดีมอบหมำย โดยนักศึกษำต้องศึกษำอยู่ในสถำบันเดิม
มำแล้ว ไม่น้อยกว่ำ 1 ภำคกำรศึกษำปกติ ทั้งนี้ไม่นับภำคกำรศึกษำท่ีลำพักหรือถูกให้พัก 

15.3 กำรสมัครขอโอนย้ำยให้ยื่นค ำร้องถึงมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  อย่ำงน้อย   
2 เดือน ก่อนก ำหนดกำรลงทะเบียนเรียนของภำคกำรศึกษำที่จะโอนเข้ำศึกษำ 

 
  ข้อ 16   กำรลำ 

 16.1 กำรลำป่วยหรือลำกิจ 
16.1.1 กำรลำไม่เกิน 7 วัน ในระหว่ำงเปิดภำคกำรศึกษำ ต้องได้รับกำรอนุมัติ

จำกอำจำรย์ผู้สอนและแจ้งอำจำรย์ที่ปรึกษำทรำบ ถ้ำเกิน 7 วัน ต้องได้รับกำรอนุมัติจำกคณบดี โดยผ่ำน
อำจำรย์ที่ปรึกษำ ส ำหรับงำนหรือกำรสอบที่นักศึกษำได้ขำดไปในช่วงเวลำนั้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของอำจำรย์
ผู้สอน ซึ่งอำจจะอนุญำตให้ปฏิบัติงำน หรือสอบทดแทน หรือยกเว้นได้ 

16.1.2 ในกรณีที่ป่วยหรือมี เหตุสุดวิสัย  ท ำให้ไม่สำมำรถเข้ำสอบไล่ได้ 
นักศึกษำต้องขอผ่อนผันกำรสอบไล่ต่อคณะภำยในวันถัดไป หลังจำกที่มีกำรสอบไล่รำยวิชำนั้น เว้นแต่จะมี
เหตุผลอันสมควร คณะกรรมกำรประจ ำคณะเป็นผู้พิจำรณำกำรขอผ่อนผันดังกล่ำว โดยอำจอนุมัติให้ได้
สัญลักษณ์ I หรือให้ยกเลิกกำรลงทะเบียนเรียนรำยวิชำนั้นเป็นกรณีพิเศษ โดยให้สัญลักษณ์ W หรือไม่อนุมัติ
กำรผ่อนผัน โดยให้ถือว่ำขำดสอบก็ได้ 

16.2 กำรลำพักกำรศึกษำ 
 16.2.1 กำรลำพักกำรศึกษำเป็นกำรลำพักทั้งภำคกำรศึกษำ และถ้ำได้

ลงทะเบียนเรียนไปแล้ว ให้เป็นกำรยกเลิกกำรลงทะเบียน  โดยรำยวิชำที่ได้ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภำค
กำรศึกษำนั้น จะไม่ปรำกฏในใบแสดงผลกำรศึกษำ 

 16.2.2 กำรลำพักกำรศึกษำ ให้แสดงเหตุผลควำมจ ำเป็นพร้อมกับมีหนังสือ
รับรองของผู้ปกครอง ผ่ำนอำจำรย์ที่ปรึกษำ กำรลำพักกำรศึกษำต้องได้รับกำรอนุมัติจำกคณบดี 

 16.2.3 กำรลำพักกำรศึกษำ จะลำพักเกิน 2 ภำคกำรศึกษำปกติติดต่อกันไม่ได้ 
 16.2.4 ในสองภำคกำรศึกษำปกติแรกที่ได้เข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัย นักศึกษำ

จะลำพักไม่ได้ เว้นแต่กรณีที่ป่วย หรือถูกเกณฑ์ หรือระดมเข้ำรับรำชกำรทหำรกองประจ ำกำร และหรือได้รับ
ทุนต่ำง ๆ ที่มหำวิทยำลัยเห็นว่ำเป็นประโยชน์กับนักศึกษำ 

 16.2.5 กำรลำพักกำรศึกษำ นอกเหนือจำกหลักเกณฑ์ตำมควำมในข้อ 16.2.3 
และข้อ 16.2.4 ต้องได้รับกำรอนุมัติจำกอธิกำรบดีเป็นกรณีพิเศษ โดยกำรเสนอของคณบดี 

 16.2.6 นักศึกษำจะต้องช ำระค่ำรักษำสถำนภำพนักศึกษำทุกภำคกำรศึกษำ  
ที่ได้รับกำรอนุมัติให้ลำพักกำรศึกษำ หรือให้พักกำรศึกษำ ตำมอัตรำที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
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16.3 กำรลำป่วยและกำรลำพักกำรศึกษำเนื่องจำกป่วย นักศึกษำต้องแสดง

ใบรับรองแพทย์จำกสถำนพยำบำลของรัฐด้วยทุกครั้ง 
16.4 กำรให้ลำพักกำรศึกษำ ในกรณีที่คณะกรรมกำรแพทย์ซึ่งอธิกำรบดีแต่งตั้งขึ้น

วินิจฉัยว่ำป่วย และคณะกรรมกำรประจ ำคณะเห็นว่ำโรคนั้นเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ และหรือเป็นอันตรำย  
ต่อผู้อื่น คณะกรรมกำรประจ ำคณะอำจเสนอให้นักศึกษำผู้นั้นพักกำรศึกษำได้ 

16.5 กำรลำออก นักศึกษำยื่นใบลำออก พร้อมหนังสือรับรองของผู้ปกครอง     
ผ่ำนอำจำรย์ที่ปรึกษำ เพ่ือขออนุมัติต่ออธิกำรบดี ผู้ที่จะได้รับอนุมัติให้ลำออกได้ต้องไม่มีหนี้สินกับมหำวิทยำลัย 

16.6 นักศึกษำที่ลงทะเบียนเรียนรำยวิชำครบถ้วนตำมหลักสูตรก ำหนดแล้ว แต่มีผล
สอบวัดระดับควำมรู้ภำษำอังกฤษ และ/หรือภำษำจีนไม่ถึงเกณฑ์ส ำเร็จกำรศึกษำที่ก ำหนดไว้ในหลักสูตร และ/
หรือไม่ผ่ำนกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและอ่ืน ๆ ตำมหลักสูตรก ำหนด และ/หรือมหำวิทยำลัยก ำหนด 
ให้รักษำสถำนภำพนักศึกษำและช ำระค่ำรักษำสถำนภำพ 

 
  ข้อ 17   กำรเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญำและกำรอนุมัติให้ปริญญำ 
    17.1 นักศึกษำที่จะได้รับกำรเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญำต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 

 17.1.1 ได้ศึกษำและผ่ำนกำรวัดและประเมินผลรำยวิชำต่ำง ๆ ครบถ้วนตำม
หลักสูตรและข้อก ำหนดของสำขำวิชำที่จะรับปริญญำ โดยไม่มีรำยวิชำใดที่ได้สัญลักษณ์ I หรือ R ค้ำงอยู่ ทั้งนี้
นับรวมถึงรำยวิชำที่ได้รับกำรรับโอนและเทียบโอน และนักศึกษำจะต้องผ่ำนกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
เพ่ือพัฒนำนักศึกษำตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนดด้วย 

 17.1.2 ยังมีสถำนภำพเป็นนักศึกษำอยู่และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
ไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 หำกเป็นนักศึกษำที่โอนย้ำยมำจำกสถำบันอุดมศึกษำอ่ืน จะต้องศึกษำอยู่ในมหำวิทยำลัย 
สงขลำนครินทร์อย่ำงน้อยหนึ่งปีกำรศึกษำ 

 17.1.3 ระยะเวลำกำรส ำเร็จกำรศึกษำ 
 17.1.3.1 หลักสูตร 4 ปี ส ำเร็จกำรศึกษำได้ไม่ก่อน 6 ภำคกำรศึกษำ

ปกติ ส ำหรับกำรลงทะเบียนเรียนเต็มเวลำ และไม่ก่อน 14 ภำคกำรศึกษำปกติ ส ำหรับกำรลงทะเบียนเรียน    
ไม่เต็มเวลำ 

 17.1.3.2 หลักสูตร 5 ปี ส ำเร็จกำรศึกษำได้ไม่ก่อน 8 ภำคกำรศึกษำ
ปกติ ส ำหรับกำรลงทะเบียนเรียนเต็มเวลำ และไม่ก่อน 17 ภำคกำรศึกษำปกติ ส ำหรับกำรลงทะเบียนเรียน   
ไม่เต็มเวลำ 

 17.1.3.3 หลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 6 ปี ส ำเร็จกำรศึกษำได้ไม่ก่อน      
10 ภำคกำรศึกษำปกติ ส ำหรับกำรลงทะเบียนเรียนเต็มเวลำ และไม่ก่อน 20 ภำคกำรศึกษำปกติ ส ำหรับกำร
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลำ      

 ทั้งนี้ ให้ยกเว้นนักศึกษำที่ได้รับกำรรับโอนหรือเทียบโอนรำยวิชำ 
 17.1.4 ไม่อยู่ระหว่ำงกำรรอพิจำรณำโทษทำงวินัยนักศึกษำ 
 17.1.5 ได้ปฏิบัติตำมระเบียบต่ำง ๆ ครบถ้วนและไม่มีหนี้สินใด ๆ     

ต่อมหำวิทยำลัย 
 17.1.6 ได้ด ำเนินกำรเพื่อขอรับปริญญำตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด 
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    17.2 นักศึกษำที่จะได้รับกำรเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญำเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 

 17.2.1 มีคุณสมบัติตำมควำมในข้อ 17.1 
 17.2.2 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป 
 17.2.3 ไม่เคยได้ระดับคะแนนต่ ำกว่ำ 2.00 หรือสัญลักษณ์ F หรือ U        

ในรำยวิชำใด ๆ 
 17.2.4 ใช้เวลำศึกษำไม่เกินจ ำนวนปีกำรศึกษำต่อเนื่องกัน ตำมแผนกำรศึกษำ

ของสำขำวิชำที่จะได้รับปริญญำ ทั้งนี ้ไม่นับรวมภำคกำรศึกษำที่ได้รับอนุมัติให้ลำพักกำรศึกษำกรณีที่ป่วย หรือ
ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ำรับรำชกำรทหำรกองประจ ำกำร หรือได้รับทุนต่ำง ๆ หรือไปศึกษำรำยวิชำ หรือฝึกอบรม
จำกสถำบันอุดมศึกษำอ่ืน ซึ่งมหำวิทยำลัยเห็นว่ำเป็นประโยชน์กับนักศึกษำ    

17.2.5 ไม่เคยเป็นผู้มีประวัติได้รับกำรลงโทษ ในระดับขั้นพักกำรเรียนขึ้นไป 
รวมทั้งกรณีใช้มำตรกำรรอกำรลงโทษ 
    17.3 นักศึกษำที่จะได้รับกำรเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญำเกียรตินิยมอันดับสอง ต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้  

 17.3.1 มีคุณสมบัติตำมควำมในข้อ 17.1 
 17.3.2 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป แต่เป็นผู้ไม่มีสิทธิ์

ได้รับปริญญำเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
 17.3.3 ไม่เคยได้ระดับคะแนนต่ ำกว่ำ 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 มหำวิทยำลัยจะเสนอรำยชื่อนักศึกษำที่มีสิทธิ์ได้รับกำรเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญำ
หรือปริญญำเกียรตินิยมในสำขำวิชำต่ำง ๆ เพื่อขออนุมัติปริญญำต่อสภำมหำวิทยำลัย 

 17.5 ปริญญำที่ให้ส ำหรับหลักสูตรร่วม ระหว่ำงมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์      
กับสถำบันอุดมศึกษำต่ำงประเทศ 

 17.5.1 ปริญญำร่วม หมำยควำมว่ำ นักศึกษำได้ปริญญำ 1 ใบ ซึ่งรับรองโดย
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์และสถำบันอุดมศึกษำต่ำงประเทศท่ีร่วมกันจัดหลักสูตร 

 17.5.2 ปริญญำ 2 ใบ หมำยควำมว่ำ นักศึกษำได้รับปริญญำมำกกว่ำ 1 ใบ
โดยมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์และสถำบันอุดมศึกษำต่ำงประเทศ ที่ร่วมกันจัดหลักสูตร เป็นผู้มอบให้สถำบัน
ละ 1 ใบ 

 
  ข้อ 18   กำรขอเข้ำศึกษำเพ่ือปริญญำที่สอง 

 18.1 นักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นปริญญำตรีจำกมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
หรือสถำบันอุดมศึกษำอ่ืน อำจขอเข้ำศึกษำต่อในหลักสูตรปริญญำตรีสำขำวิชำอ่ืนเป็นกำรเพ่ิมเติมได้ 

 18.2 กำรรับเข้ำศึกษำ ต้องได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะที่
นักศึกษำขอเข้ำศึกษำ และอธิกำรบดี 
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18.3 กำรรับโอนและเทียบโอนรำยวิชำ 

18.3.1 รำยวิชำหรือกลุ่มรำยวิชำที่นักศึกษำได้ศึกษำในสำขำวิชำที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำ จะได้รับกำรพิจำรณำรับโอนและเทียบโอน โดยรำยวิชำหรือกลุ่มรำยวิชำที่ได้รับกำรรับโอนและเทียบ
โอน ให้ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิม ให้นับหน่วยกิตรำยวิชำหรือกลุ่มรำยวิชำดังกล่ำว เป็นหน่วยกิตสะสม 
และน ำมำค ำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยนักศึกษำต้องด ำเนินกำรยื่นขอรับโอนหรือเทียบโอนให้แล้ว
เสร็จ ภำยในสองสัปดำห์แรกที่เข้ำศึกษำ และคณะต้องแจ้งผลกำรพิจำรณำให้มหำวิทยำลัยทรำบ ก่อนสิ้นสุด
กำรสอบกลำงภำคของภำคกำรศึกษำนั้น ๆ 

18.3.2 นักศึกษำไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรำยวิชำที่ ได้สัญลักษณ์หรือระดับ
คะแนนเดิม เว้นแต่เมื่อผลกำรศึกษำรำยวิชำที่สัมพันธ์กับรำยวิชำที่ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิม  ต่ ำกว่ำ
มำตรฐำนที่คณะหรือภำควิชำก ำหนด ให้ลงทะเบียนเรียนรำยวิชำที่ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิม ซ้ ำอีกได้ 
และให้นับหน่วยกิตรำยวิชำดังกล่ำว เป็นหน่วยกิตสะสมได้เพียงครั้งเดียว 

18.3.3 กำรรับโอนและเทียบโอนรำยวิชำ ต้องได้รับกำรอนุมัติจำกคณะ 
กรรมกำรประจ ำคณะ โดยมีหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำตำมควำมในข้อ 14.6 

 
  ข้อ 19   กำรศึกษำสองปริญญำพร้อมกัน 

 19.1 นักศึกษำที่เข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ อำจขอศึกษำสองปริญญำ
พร้อมกันได้ โดยต้องเป็นหลักสูตรระดับปริญญำตรี 2 หลักสูตร ที่ให้ผู้เรียนศึกษำพร้อมกัน โดยผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำจะได้รับปริญญำจำกท้ังสองหลักสูตร 

 19.2 รำยละเอียดต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
 

ข้อ 20   กำรพ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำ 
 20.1 ตำยหรือลำออก 
 20.2 ต้องโทษทำงวินัยให้พ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำ 
 20.3 ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภำยใน 30 วัน นับจำกวันเปิดภำคกำรศึกษำปกติ โดย

มิได้รับกำรอนุมัติให้ลำพักกำรศึกษำ หรือไม่ได้รักษำสถำนภำพ   
 20.4 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ำกว่ำ 1.00 ในภำคกำรศึกษำแรกที่เข้ำศึกษำ

ในมหำวิทยำลัย  
 20.5 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ำกว่ำ 1.25 ในสองภำคกำรศึกษำแรกที่เข้ำ

ศึกษำในมหำวิทยำลัย ทั้งนี้ ไม่นับภำคกำรศึกษำท่ีลำพักหรือถูกให้พัก 
 20.6 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ำกว่ำ 1.50 ยกเว้นนักศึกษำที่ลงทะเบียน

เรียน ในสองภำคกำรศึกษำแรกที่เข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัย 
 20.7 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ำกว่ำ 1.70 ในภำคกำรศึกษำถัดไป หลังจำก

ได้รับภำวะรอพินิจครั้งที่ 1 
 20.8 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ำกว่ำ 1.90 ในภำคกำรศึกษำถัดไป หลังจำก

ได้รับภำวะรอพินิจครั้งที่ 2 
 20.9 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ำกว่ำ 2.00 ในภำคกำรศึกษำถัดไป หลังจำก

ได้รับภำวะรอพินิจครั้งที่ 3 
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 20.10 ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำมหำวิทยำลัยมำแล้ว เป็นระยะเวลำเกิน 2 เท่ำ

ของจ ำนวนปีกำรศึกษำต่อเนื่องกัน ตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในแผนกำรศึกษำของสำขำวิชำที่ศึกษำอยู่  ส ำหรับ
นักศึกษำที่รับโอนให้นับเวลำที่เคยศึกษำอยู่ในสถำบันเดิมรวมเข้ำด้วย 

 20.11 ได้รับกำรอนุมัติปริญญำ 
 20.12 ได้รับกำรวินิจฉัยโดยคณะกรรมกำรแพทย์ซึ่งแต่งตั้งโดยอธิกำรบดี ว่ำป่วยจน

เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ หรือเป็นอันตรำยต่อผู้ อ่ืน ทั้งนี้  ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร     
ประจ ำคณะ 

 
ข้อ 21   ให้อธิกำรบดีรักษำกำรตำมระเบียบนี้ ในกรณีที่จะต้องมีกำรด ำเนินกำรใด ๆ ที่มิได้

ก ำหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือก ำหนดไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นต้องผ่อนผันข้อก ำหนดในระเบียบนี้
เป็นกรณีพิเศษ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำชั้นปริญญำตรีของมหำวิทยำลัยเป็นไปโดยเรียบร้อย ให้
อธิกำรบดีมีอ ำนำจตีควำม วินิจฉัยสั่งกำร และปฏิบัติตำมที่เห็นสมควร และให้ถือเป็นที่สุด 
 

บทเฉพาะกาล 
 

 ให้น ำระเบียบมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ว่ำด้วยกำรศึกษำชั้นปริญญำตรี พ.ศ. 2547 และ 
พ.ศ. 2552 มำใช้บังคับนักศึกษำตำมหลักสูตรชั้นปริญญำตรีซึ่งเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ก่อนปี
กำรศึกษำ 2558 ไปจนกว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำ 

 
   ประกำศ  ณ  วันที่  4  สิงหำคม  2558     
 
                                                              (ลงชื่อ)          จรัส  สุวรรณเวลำ 
                                 (ศำสตรำจำรย์จรัส  สุวรรณเวลำ) 
                              นำยกสภำมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
   
   
 
ส ำเนำถูกต้อง  
 
    วนิดำ   ตันติธรรมภูษิต 
(นำงสำววนิดำ  ตันติธรรมภูษิต)                                                                         วนิดำ/พิมพ์/ทำน  
นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ 


