
           (ส ำเนำ) 
 
               ระเบียบมหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ 
   วำ่ดว้ยกำรศึกษำเพื่อปริญญำพยำบำลศำสตรบณัฑิต 
                      พ.ศ. 2545 
                              _____________ 
   
โดยที่เป็นกำรสมควรปรับปรุงระเบียบวำ่ดว้ยกำรศึกษำเพื่อปริญญำพยำบำลศำสตรบณัฑิต   อำศยัอ  ำนำจตำมควำมใน
มำตร ำ   15(2)    แ ห่ งพ ระร ำชบัญ ญั ติ มห ำวิท ย ำล ัย ส งขล ำนค รินท ร์พ .ศ .  2522    แล ะโด ยม ติ ส ภ ำ
มหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์      ในครำวประชุมครั้ งที่  253  (3/2545) เมื่อวนัที่ 20 เมษำยน 2545  จึงให้วำงระเบียบ
ไวด้งัน้ี 
 

ขอ้ 1  ระเบียบน้ีเรียกวำ่   “ระเบียบมหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์  วำ่ดว้ยกำรศึกษำเพื่อปริญญำพยำบำลศำสตร
บณัฑิต  พ.ศ. 2545” 
 

ขอ้ 2  ให้ใชร้ะเบียบน้ีส ำหรับนกัศึกษำหลกัสูตรพยำบำลศำสตรบณัฑิตที่เขำ้ศึกษำในมหำวิทยำลยัสงขลำ-
สงขลำนครินทร์  ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2545 เป็นตน้ไป 
 
 ขอ้ 3  บรรดำควำมในระเบียบ   ขอ้บงัคบั   ค ำสั่ง    หรือประกำศอื่นใดที่มีอยู่กอ่นระเบียบฉบบัน้ี  หรือขดัแยง้
กบัควำมในระเบียบน้ี  ให้ใชร้ะเบียบน้ีแทน 
 

ขอ้ 4  ในระเบียบน้ี  เวน้แต่จะมีขอ้ควำมให้เห็นเป็นอย่ำงอื่น 
             “มหำวทิยำลยั”     หมำยควำมวำ่ มหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ 
             “คณะ”  หมำยควำมวำ่ คณะพยำบำลศำสตร์ 
             “คณบดี”  หมำยควำมวำ่ คณบดีคณะพยำบำลศำสตร์ 
             “คณะกรรมกำรประจ ำคณะ”   หมำยควำมวำ่   คณะกรรมกำรประจ ำคณะพยำบำลศำสตร์ 
             “ภำควชิำ” หมำยควำมวำ่ ภำควชิำหรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบวิชำที่นกัศึกษำศึกษำ
อยู่ 
             “หน่วยกติ” หมำยควำมวำ่ จ ำนวนเลขที่ใชแ้สดงปริมำณเวลำกำรศึกษำของรำยวชิำที่
มหำวทิยำลยัก  ำหนด



                       

             “หน่วยกติสะสม” หมำยควำมวำ่ หน่วยกติที่นกัศึกษำเรียนสะสมเพือ่ให้ครบตำมหลกัสูตร
พยำบำลศำสตรบณัฑิต 
 

ขอ้ 5  กำรรับนกัศึกษำ 
มหำวทิยำลยัรับนกัศึกษำเขำ้ศึกษำในหลกัสูตรขั้นปริญญำตรี       โดยวธีิดงัน้ี 
5.1  กำรสอบคดัเลือกผ่ำนทบวงมหำวิทยำลยั ซ่ึงเป็นไปตำมระเบียบกำรสอบคดัเลือกเพื่อเขำ้ศึกษำ

ในระดบัอุดมศึกษำ ที่มหำวทิยำลยัก  ำหนดเป็นครำว ๆ ไป 
   5.2  กำรสอบคดัเลือกของมหำวิทยำลยัโดยวธีิรับตรง  ซ่ึงให้สิทธ์ิแกน่กัเรียนใน 14 จงัหวดัภำคใต้
เท่ำนั้น  ตำมรำยละเอียดที่มหำวทิยำลยัก  ำหนดเป็นครำว ๆ ไป 

5.3  วธีิอื่น ๆ  ที่สภำมหำวทิยำลยัก  ำหนด 
 

ขอ้ 6  คุณสมบติัของผูม้ีสิทธ์ิขึ้นทะเบียนเป็นนกัศึกษำ 
6.1  ส ำเร็จกำรศึกษำประโยคมธัยมศึกษำตอนปลำย หรือกำรศึกษำอื่นที่เทียบเท่ำ 

  6.2  ผ่ำนกำรสอบคดัเลือกเขำ้เป็นนกัศึกษำตำมควำมในขอ้ 5 
  6.3  ไม่เป็นผูท้ี่มีควำมประพฤติเส่ือมเสีย  หรือถูกไล่ออกจำกสถำบนัอุดมศึกษำใด ๆ  เพรำะควำมผิด
ทำงวนิยั 
  6.4  เป็นผู้มีสุขภำพสมบูรณ์แข็งแรง  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง ไม่มีควำมพิกำรหรือทุพพลภำพอนั
เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำในวชิำชีพพยำบำล 
  6.5  ไม่เคยเป็นผู้ตอ้งโทษจ ำคุก เวน้แต่ควำมผิดอนัไดก้ระท ำโดยประมำท  หรือควำมผิดอนัเป็นลหุ
โทษ 
  6.6  ไม่มีช่ือเป็นนกัศึกษำของสถำบนัอุดมศึกษำที่จ  ำกดัรับ 
 

ขอ้ 7  กำรรำยงำนตวัเป็นนกัศึกษำ 
  ผูม้ีสิทธ์ิขึ้นทะเบียนเป็นนกัศึกษำ  ต้องรำยงำนตวัและขึ้นทะเบียนเป็นนกัศึกษำตำมก  ำหนด และ
รำยละเอียดที่มหำวทิยำลยัจะประกำศเป็นครำว ๆ ไป   มิฉะนั้นจะถือวำ่สละสิทธ์ิ 
 

 ขอ้ 8  ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 
  ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ  ที่ต้องช ำระแก่มหำวทิยำลยั  ให้เป็นไปตำมรำยละเอียดที่มหำวทิยำลยัจะ
ก  ำหนดเป็นครำว ๆ ไป แลว้แจง้ให้สภำมหำวทิยำลยัทรำบ 
 
 
 



 

ขอ้ 9  ระบบกำรศึกษำ 
  9.1  กำรศึกษำในหลกัสูตรมีระยะเวลำ   4   ปีกำรศึกษำ  และอย่ำงมำกไม่เกนิ 8 ปีกำรศึกษำ 

9.2  กำรจดักำรศึกษำ  ใชร้ะบบทวภิำค โดยแบ่งปีกำรศึกษำหน่ึง ๆ   เป็นดงัน้ี 
                            9.2.1  ภำคกำรศึกษำปกติ   เป็นภำคกำรศึกษำบงัคบั   คือ    ภำคกำรศึกษำที่หน่ึง และภำค
กำรศึกษำที่สอง ภำคกำรศึกษำปกติหน่ึง ๆ  มีระยะเวลำประมำณ 18 สัปดำห์ โดยรวมเวลำที่ใช้สอบประจ ำภำค
กำรศึกษำนั้นดว้ย 

9.2.2  ภำคกำรศึกษำฤดูร้อน   เป็นภำคกำรศึกษำบงัคบัตำมที่ก  ำหนดไวใ้นหลกัสูตรที่มี
ระยะเวลำศึกษำประมำณ 8 สัปดำห์    และให้มีจ  ำนวนชัว่โมงศึกษำของแต่ละรำยวชิำเท่ำกบัภำคกำรศึกษำปกติ 
  9.3  กำรก  ำหนดปริมำณกำรศึกษำของแต่ละรำยวิชำ   ให้ก  ำหนดเป็นหน่วยกิตโดยมีวธีิกำรก  ำหนด
หน่วยกติ  ดงัน้ี 
                                      9.3.1  กำรศึกษำที่เป็นกำรบรรยำยหรือสัมมนำ  ปกติใชเ้วลำ 1 ชัว่โมงต่อสัปดำห์  ไม่นอ้ยกวำ่ 
15 ชัว่โมง ตลอดหน่ึงภำคกำรศึกษำปกติให้นบัเป็นหน่ึงหน่วยกติ  
                                      9.3.2  กำรศึกษำที่เป็นกำรปฏิบตัิ     ปกติใช้เวลำ 2-3     ชัว่โมงต่อสัปดำห์ระหว่ำง 30-45 
ชัว่โมง  ตลอดหน่ึงภำคกำรศึกษำปกติให้นบัเป็นหน่ึงหน่วยกติ 

9.3.3  กำรศึกษำที่เป็นกำรฝึกปฏิบตัิพยำบำล    กำรฝึกงำน     กำรฝึกภำคสนำม หรือกำร
ฝึกอื่น ๆ      ทั้งในและนอกสถำนที่     ปกติใชเ้วลำ  4-6   ชัว่โมงต่อสัปดำห์   ระหว่ำง 60-90 ชัว่โมง  ตลอดหน่ึงภำค
กำรศึกษำปกติหรือเทียบเท่ำให้นบัเป็นหน่ึงหน่วยกติ 
                                      9.3.4  กำรศึกษำบำงรำยวชิำที่มีลกัษณะพิเศษแตกต่ำงไปจำกรำยวชิำปกติอื่น ๆ  มหำวทิยำลยั
อำจก  ำหนดหน่วยกติ  โดยใชห้ลกัเกณฑอ์ื่นไดต้ำมควำมเหมำะสม 

9.4  คณะอำจก  ำหนดเง่ือนไขกำรลงทะเบียนเรียนบำงรำยวชิำ เพื่อให้นกัศึกษำสำมำรถเรียนรำยวชิำ
นั้นไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ   กำรลงทะเบียนเรียนที่ผิดเง่ือนไข    ให้ถือเป็นโมฆะในรำยวชิำนั้น 
                           9.5  กำรเทียบชั้นปีของนกัศึกษำ  ให้ถือเกณฑด์งัน้ี 
                            9.5.1 ผูท้ี่มีหน่วยกติสะสมระหวำ่ง  0-36  หน่วยกติ ให้เทียบเท่ำชั้นปีที่ 1 
 9.5.2 ผูท้ี่มีหน่วยกติสะสมระหวำ่ง 37-72 หน่วยกติ ให้เทียบเท่ำชั้นปีที่ 2 
            9.5.3 ผูท้ี่มีหน่วยกติสะสมระหวำ่ง 73-108 หน่วยกติ ให้เทียบเท่ำชั้นปีที่ 3 
 9.5.4 ผูท้ี่มีหน่วยกติสะสมมำกกวำ่ 108 หน่วยกติขึ้นไป ให้เทียบเท่ำชั้นปีที่ 4    
              

 ขอ้ 10  กำรลงทะเบียนเรียน 
 10.1  กำรก  ำหนดวนั เวลำ สถำนที่  และวธีิกำรในกำรลงทะเบียนเรียนในแต่ละภำคกำรศึกษำ  ให้
เป็นไปตำมที่มหำวทิยำลยัก  ำหนด 
 



                            10.2  นกัศึกษำที่ไม่ไดล้งทะเบียนเรียน   เมื่อพน้ก  ำหนด 2 สัปดำห์นบัจำกวนัเปิดภำคกำรศึกษำปกติ  
หรือหน่ึงสัปดำห์นบัจำกวนัเปิดภำคกำรศึกษำฤดูร้อน    จะหมดสิทธ์ิในกำรลงทะเบียนเรียนส ำหรับภำคกำรศึกษำนั้น 

10.3  ในภำคกำรศึกษำปกติใด  หำกนกัศึกษำไม่ไดล้งทะเบียนเรียนจะตอ้งขอลำพกักำรศึกษำภำยใน  
30  วนันบัจำกวนัเปิดภำคกำรศึกษำ     หรือภำยใน 15  วนันบัจำกวนัเปิดภำคกำรศึกษำฤดูร้อน หำกไม่ปฏิบตัิดงักล่ำว 
มหำวทิยำลยัจะถอนช่ือนกัศึกษำผูน้ ั้นออกจำกทะเบียน 
นกัศึกษำ 
 10.4  กำรลงทะเบียนเรียนรำยวชิำต่ำง ๆ       ตอ้งไดร้ับอนุมตัิจำกอำจำรยท์ี่ปรึกษำกอ่น       
                           10.5  นกัศึกษำจะตอ้งลงทะเบยีนเรียนดว้ยตนเอง    และด ำเนินกำรช ำระค่ำธรรมเนียมและหน้ีสิน
ต่ำง ๆ  (ถำ้มี)  ตำมประกำศของมหำวทิยำลยั 

10.6  ในกำรศึกษำภำคกำรศึกษำปกติ       นกัศึกษำตอ้งลงทะเบียนเรียนไม่ต  ่ำกวำ่  12  หน่วยกติ  
และไม่เกนิ  22  หน่วยกติ   ยกเวน้นกัศึกษำในภำวะรอพินิจตำมนยัแห่งขอ้ 12 ของระเบียบน้ี   ตอ้งลงทะเบียนเรียนไม่
นอ้ยกว่ำ 9 หน่วยกิต   และไม่เกิน 16 หน่วยกติ  และส ำหรับภำคกำรศึกษำฤดูร้อน  นกัศึกษำลงทะเบียนเรียนไดไ้ม่
เกนิ  10  หน่วยกติ     ยกเวน้นกัศึกษำในภำวะรอพินิจลงทะเบียนไดไ้ม่เกนิ 6 หน่วยกติ 
                          10.7  กำรลงทะเบียนเรียนโดยมีจ  ำนวนหน่วยกติมำกหรือนอ้ยกว่ำที่ก  ำหนดไวใ้นขอ้   10.6     ตอ้งขอ
อนุมตัิคณบดี    โดยผ่ำนอำจำรยท์ี่ปรึกษำ     เวน้แต่ในภำคกำรศึกษำสุดทำ้ยที่นกัศึกษำจะศึกษำให้ครบหลกัสูตร และ
จ ำเป็นต้องลงทะเบียนเรียน  โดยมีจ  ำนวนหน่วยกิตรวมกนัไม่ถึงเกณฑ์ข ั้นต ่ำตำมข้อ 10.6  ให้อำจำรย์ที่ปรึกษำ
พิจำรณำอนุมตัิให้  
 10.8  ในกรณีที่มีเหตุสมควร   มหำวิทยำลยัอำจประกำศงดกำรสอนรำยวิชำใดรำยวิชำหน่ึง  หรือ
จ ำกดัจ ำนวนนกัศึกษำที่ลงทะเบียนเรียนในรำยวชิำใดกไ็ด ้
                            10.9  กำรลงทะเบียนเรียนรำยวชิำเพิ่มเติม    ตอ้งกระท ำภำยใน  2  สัปดำห์แรกของภำคกำรศึกษำ
ปกติ  หรือภำยในสัปดำห์แรกของภำคกำรศึกษำฤดูร้อน โดยไดร้ับอนุมตัิจำกอำจำรยท์ี่ปรึกษำ 

10.10  กำรถอนกำรลงทะเบียนเรียนรำยวชิำใด ๆ       ตอ้งไดร้ับอนุมตัิจำกอำจำรยท์ี่ปรึกษำ  โดยให้มี
ผลดงัน้ี 

10.10.1  ถำ้ถอนภำยใน 2 สัปดำห์แรกของภำคกำรศึกษำปกติ หรือภำยในสัปดำห์แรกของ
ภำคกำรศึกษำฤดูร้อน  รำยวชิำนั้นจะไม่ปรำกฏในใบแสดงผลกำรศึกษำ 

10.10.2  ถ้ำถอนเมื่อพ้นก  ำหนด  2  สัปดำห์แรก     แต่ยงัอยู่ภำยใน 12  สัปดำห์ของภำค
กำรศึกษำปกติ  หรือเมื่อพน้ก  ำหนดสัปดำห์แรก      แต่ยงัอยู่ภำยใน 5 สัปดำห์แรกของภำคกำรศึกษำฤดูร้อน รำยวชิำ
นั้นจะปรำกฏในใบแสดงผลกำรศึกษำ โดยจะไดส้ัญลกัษณ์ W 
   10.10.3  เมื่ อพ้นก  ำหนดกำรถอนรำยวิชำโดยได้สัญลักษณ์  W ตำมข้อ  10.10.2  แล้ว 
นกัศึกษำจะถอนกำรลงทะเบียนเฉพำะรำยวชิำไม่ได้ 
                            10.11  กำรลงทะเบียนเรียนรำยวิชำเพิ่ม  จนมีจ  ำนวนหน่วยกติสูงกวำ่หรือกำรถอนกำรลงทะเบียน
รำยวชิำจนเหลือจ ำนวนหน่วยกติต ่ำกวำ่ที่ระบุไวใ้นขอ้ 10.6      จะท ำมิไดเ้วน้แต่จะไดร้ับอนุมตัิจำกคณบดี 



ขอ้ 11  กำรวดัและประเมินผล 
11.1  มหำวทิยำลยัด ำเนินกำรวดัและประเมินผลแต่ละรำยวิชำที่นกัศึกษำไดล้งทะเบียนในทุกภำค

กำรศึกษำ    กำรวดัและประเมินผลอำจกระท ำโดยกำรสอบ      หรือวิธีอื่นตำมที่คณะเจำ้ของวชิำหรืออำจำรยผ์ูส้อน
รำยวชิำจะก  ำหนด     กำรสอบในแต่ละรำยวชิำซ่ึงอำจมีไดห้ลำยครั้ ง  และกำรสอบไล่หมำยถึงกำรสอบครั้ งสุดทำ้ย
ของรำยวชิำนั้น               

11.2  กำรวดัและประเมินผลเป็นหนำ้ที่และควำมรับผิดชอบของอำจำรย์ผูส้อน  หรือผู้ที่คณะเจำ้ของ
รำยวชิำจะก  ำหนด 

 11.3  ทุกรำยวิชำที่ลงทะเบียนเรียน นกัศึกษำต้องมีเวลำเรียนไม่นอ้ยกว่ำร้อยละแปดสิบของเวลำ
เรียนทั้งหมดในรำยวชิำบรรยำย  หรือสัมมนำ  หรือปฏิบตัิกำร  และตอ้งมีเวลำเรียนหรือฝึกปฏิบตัิงำนไม่นอ้ยกวำ่ร้อย
ละร้อยของเวลำที่ฝึกปฏิบติัทั้งหมด ในรำยวิชำปฏิบตัิกำรพยำบำล   หรือได้ท  ำงำนในรำยวิชำนั้นจนเป็นที่เพียงพอ
ตำมที่อำจำรยผ์ูส้อนก  ำหนด   จึงจะมีสิทธ์ิไดร้ับกำรวดัและประเมินผล     เวน้แต่จะไดร้ับกำรอนุมตัิเป็นกรณีพิเศษจำก
คณบดี  หรือผูท้ี่คณบดีมอบหมำย เมื่อคณบดีหรือผูท้ี่คณบดีมอบหมำยเห็นวำ่เวลำศึกษำที่ไม่ครบนั้น  เน่ืองมำจำก 
เหตุอนัมิใช่ควำมผิดของนกัศึกษำ           

11.4  กำรวดัและประเมินผลในแต่ละรำยวชิำ  ให้วดัและประเมินผลเป็นระดบัขั้นและสัญลกัษณ์          
11.4.1  ระดบัขั้นมี 8  ระดบั  ก  ำหนดเป็นอกัษร  A, B+, B, C+, C, D+,  D และ E  มี

ควำมหมำย  ดงัน้ี 
                      ระดบัขั้น      ควำมหมำย      ค่ำระดบัข ั้น (ต่อหน่ึงหน่วยกติ)                     
                A                      ดีเยี่ยม                   4.00 
                                                  B+                    ดีมำก                    3.50 
              B                        ดี                         3.00 
              C+                     ปำนกลำง            2.50 
              C                        พอใช ้                2.00 
              D+                      อ่อน                  1.50 
              D                        อ่อนมำก           1.00 
              E                         ตก                    0.00 
 

11.4.2  สัญลกัษณ์  มีควำมหมำยดงัน้ี 
    S     หมำยควำมว่ำ     ผลกำรศึกษำเป็นที่พอใจของอำจำรย์ผู ้สอน    ใช้ส ำหรับ
รำยวชิำที่ไม่นบัหน่วยกติเป็นหน่วยกติสะสม    ยกเวน้รำยวชิำที่หลกัสูตรก  ำหนดให้มีกำรวดัผลเป็น S 
    U     หมำยควำมว่ำ    ผลกำรศึกษำไม่เป็นที่พอใจของอำจำรย์ผู ้สอนใช้ส ำหรับ
รำยวชิำที่ไม่นบัหน่วยกติเป็นหน่วยกติสะสม     ยกเวน้รำยวชิำที่หลกัสูตรก  ำหนดให้มีกำรวดัผลเป็น U 



    W    หมำยควำมว่ำ    ถอนหรือยกเลิกกำรลงทะเบียนเรียนใช้เมื่อนกัศึกษำได้รับ
อนุมติัให้ถอนหรือยกเลิกกำรลงทะเบียนวชิำนั้นตำมควำมในข้อ 10.10.2 หรือขอ้ 16.1.2   แห่งระเบียบน้ี    หรือเมื่อ
คณะกรรมกำรประจ ำคณะอนุมตัิให้นกัศึกษำที่ไดส้ัญลกัษณ์ I อยู่ ลำพกักำรศึกษำในภำคกำรศึกษำถดัไป 
  I      หมำยควำมวำ่      กำรวดัและประเมินผลยงัไม่สมบูรณ์ใช้เมื่ออำจำรย์ผูส้อน  
โดยควำมเห็นชอบของหวัหน้ำภำควิชำที่รับผิดชอบรำยวิชำนั้น   เห็นสมควรให้รอกำรวดัและประเมินผลไวก้่อน 
เน่ืองจำกนกัศึกษำยงัปฏิบตัิงำน ซ่ึงเป็นส่วนประกอบกำรศึกษำรำยวชิำนั้นยงัไม่สมบูรณ์   หรือใช้เมื่อนกัศึกษำไดร้ับ
อนุมตัิให้ไดส้ัญลกัษณ์  I    จำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะ   ตำมควำมในขอ้ 16.1.2  แห่งระเบียบน้ี   เมื่อไดส้ัญลกัษณ์  
I  ในรำยวชิำใด  นกัศึกษำตอ้งด ำเนินกำรติดต่ออำจำรยผ์ูส้อน  หรือภำควชิำที่รับผิดชอบรำยวชิำนั้น         เพื่อให้มีกำร
วดัและประเมินผลเพิ่มเติมภำยใน   3   สัปดำห์    หลงัจำกรับทรำบกำรประเมินผล   ในกรณีที่มีเหตุอนัควร  อำจำรย์
ผู ้สอนหรือภำควิชำที่รับผิดชอบรำยวิชำนั้น       อำจอนุญำตให้ขยำยก  ำหนดเวลำดงักล่ำวได้แต่ทั้ งน้ีไม่เกินหน่ึง
สัปดำห์แรกของภำคกำรศึกษำปกติถดัไป   หรือหน่ึงสัปดำห์แรกของภำคฤดูร้อนถดัไป   หำกว่ำนักศึกษำผู้นั้น
ลงทะเบียนในภำคฤดูร้อนด้วย     เมื่อพ้นก  ำหนดดงักล่ำว ยงัไม่สำมำรถวดัและประเมินผลได้  สัญลกัษณ์  I  จะ
เปลี่ยนเป็นระดบัขั้น  E  หรือสัญลกัษณ์  U  หรือ W  หรือ Rแลว้แต่กรณีทนัที     
    R      หมำยควำมว่ำ    เลื่อนก  ำหนดกำรวดัและประเมินผลไปเป็นภำคกำรศึกษำ
ถดัไป   ใชส้ ำหรับรำยวชิำที่นกัศึกษำไดส้ัญลกัษณ์  I   อยู่    และมิใช่รำยวชิำบรรยำยหรือสัมมนำ     ซ่ึงอำจำรยผ์ูส้อน
มีควำมเห็นว่ำไม่สำมำรถวดัและประเมินผลได้กอ่นส้ิน 1 สัปดำห์แรกของภำคกำรศึกษำถดัไป โดยมีสำเหตุอนัมิใช่
ควำมผิดของนกัศึกษำ กำรให้สัญลกัษณ์ R   ตอ้งไดร้ับกำรอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะของคณะที่รับผิดชอบ
รำยวชิำนั้น   และนกัศึกษำที่ไดส้ัญลกัษณ์  R    ตอ้งลงทะเบียนเรียนรำยวชิำนั้นซ ้ำในภำคกำรศึกษำถดัไป   จึงจะมี 
สิทธ์ิไดร้ับกำรวดัและประเมินผล  โดยอำจวดัและประเมินผลไดก้อ่นส้ินภำคกำรศึกษำ 
    X      หมำยควำมว่ำ   กำรวดัและประเมินผลยงัไม่สมบูรณ์ใช้ในรำยวิชำปฏิบ ัติ      
เมื่อภำควิชำที่รับผิดชอบวชิำนั้น     โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรประจ ำคณะพิจำรณำให้นกัศึกษำศึกษำ และ
ปฏิบติังำนเพิ่มเติมในรำยวิชำนั้น ๆ โดยนกัศึกษำที่ไดส้ัญลกัษณ์   X     จะต้องลงทะเบียนรำยวชิำนั้นใหม่ในภำค
กำรศึกษำถดัไปโดยไม่เสียค่ำหน่วยกติ    และด ำเนินกำรติดต่ออำจำรยผ์ู ้สอน  หรือภำควชิำที่รับผิดชอบรำยวชิำนั้น      
เพื่อให้มีกำรวดัและประเมินผลภำยใน 1    ภำคกำรศึกษำถดัไป    เมื่อพน้ก  ำหนดดงักล่ำวแลว้    ยงัไม่สำมำรถวดัและ 
ประเมินผลได ้  สัญลกัษณ์ X  จะเปลี่ยนเป็นระดบัขั้น E  หรือ U  ทนัทีแลว้แต่กรณี 

11.5  นกัศึกษำที่ไดร้ะดบัข ั้น E   ในรำยวิชำใด  ตอ้งลงทะเบียนเรียนรำยวิชำนั้นซ ้ ำ  เวน้แต่รำยวชิำ
ดงักล่ำวเป็นรำยวชิำเลือกในหมวดวชิำเลือกเสรีตำมหลกัสูตร 

11.6  ในรำยวชิำทำงกำรพยำบำล      นกัศึกษำจะตอ้งไดร้ะดบัข ั้นในรำยวชิำภำคทฤษฎี ไม่ต  ่ำกวำ่ D   
และในรำยวชิำปฏิบตัิกำรพยำบำลไม่ต  ่ำกวำ่  C   จึงจะถือวำ่สอบไล่ไดใ้นรำยวชิำนั้น ๆ 
                         11.7  นกัศึกษำจะลงทะเบียนเรียนซ ้ ำรำยวิชำที่ได้ระดบัข ั้นตั้งแต่    2.00 ขึ้นไป หรือสัญลกัษณ์  S  
มิได ้  เวน้แต่จะเป็นรำยวชิำที่มีกำรก  ำหนดไวใ้นหลกัสูตรเป็นอย่ำงอื่น  กำรลงทะเบียนเรียนรำยวชิำใดที่ผิดเง่ือนไขน้ี
ให้ถือเป็นโมฆะ 



11.8  กำรลงทะเบียนเรียนโดยไม่นบัหน่วยกติเป็นหน่วยกติสะสม 
11.8.1  นกัศึกษำอำจลงทะเบียนเรียนรำยวชิำที่มิใช่รำยวชิำบงัคบัของหลกัสูตร   โดยไม่นบั

หน่วยกติเป็นหน่วยกติสะสมได ้   แต่ตอ้งไดร้ับกำรอนุมตัิจำกอำจำรยท์ี่ปรึกษำและแจง้อำจำรยผ์ูส้อนทรำบ     โดยให้
วดัและประเมินผลรำยวชิำนั้นเป็นสัญลกัษณ์  S หรือ  U  

11.8.2  ในกำรนบัจ ำนวนหน่วยกิตสูงสุดที่นกัศึกษำมีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียนไดใ้นแต่ละภำค
กำรศึกษำตำมควำมในขอ้ 10.6     ให้นบัรวมจ ำนวนหน่วยกติของรำยวชิำที่นกัศึกษำลงทะเบียนเรียนโดยไม่นบัหน่วย
กติเป็นหน่วยกิตสะสมเข้ำด้วย    แต่จะไม่น ำมำนบัรวมในกำรคิดจ ำนวนหน่วยกติต ่ำสุดที่นกัศึกษำต้องลงทะเบียน
เรียนในภำคกำรศึกษำปกติ        

11.8.3  นกัศึกษำที่ลงทะเบียนเรียนรำยวิชำใดโดยไม่นบัหน่วยกติเป็นหน่วยกิตสะสมที่ได้
สัญลกัษณ์ S  หรือ U  แล้ว  ภำยหลงัจะลงทะเบียนเรียนซ ้ ำ  โดยให้มีกำรวดัและประเมินผลเป็นระดบัขั้นอีกไม่ได ้ 
เวน้แต่ในกรณีที่มีกำรยำ้ยคณะ  หรือประเภทวชิำ และรำยวชิำนั้นเป็นวชิำบงัคบัของหลกัสูตรใหม่                 

11.9  กำรนบัจ ำนวนหน่วยกติสะสม 
                                     11.9.1  กำรนบัจ ำนวนหน่วยกติสะสม  ให้นบัรวมเฉพำะหน่วยกติของรำยวชิำตำมหลกัสูตร
ที่ไดค้่ำระดบัข ั้นไม่ต  ่ำกวำ่ 1.00   ในรำยวชิำทฤษฎี และไม่ต  ่ำกวำ่  2.00 ในรำยวชิำปฏิบตัิกำรพยำบำล 
                                    11.9.2  รำยวชิำในหมวดวชิำเลือกเสรี     นกัศึกษำจะเลือกเรียนโดยนบัเป็นหน่วยกติสะสมได้
ไม่เกนิ 8 หน่วยกติ 

11.9.3  ในกรณีที่นกัศึกษำได้ศึกษำรำยวชิำใดมำกกว่ำ 1 ครั้ ง ให้นบัหน่วยกติของรำยวิชำ
นั้นเป็นหน่วยกติสะสมตำมหลกัสูตรไดเ้พียงครั้ งเดียว  โดยพิจำรณำจำกกำรวดัและประเมินผลครั้ งหลงัสุด                              

11.10  เมื่อส้ินภำคกำรศึกษำหน่ึง  ๆ   มหำวทิยำลยัจะประเมินผลกำรศึกษำของนกัศึกษำทุกคนที่ได้
ลงทะเบียนเรียน โดยค ำนวณผลตำมหลกัเกณฑด์งัน้ี                                    

11.10.1  แตม้ระดบัคะแนนของรำยวชิำหน่ึง ๆ   คือ   ผลคูณระหวำ่งจ ำนวนหน่วยกติ กบัค่ำ
ระดบัข ั้นที่ไดจ้ำกกำรประเมินผลรำยวชิำนั้น                                    

11.10.2  แต้มระดบัคะแนนเฉลี่ยประจ ำภำค  คือ  ค่ำผลรวมของแต้มระดบัคะแนนของทุก
รำยวิชำที่ได้ศึกษำในภำคกำรศึกษำนั้น       หำรด้วยหน่วยกิตรวมของรำยวิชำดังกล่ำวเฉพำะรำยวิชำที่มีกำร
ประเมินผลเป็นระดบัขั้น                                                 

11.10.3  แตม้ระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสม คือ ค่ำผลรวมของแตม้ระดบัคะแนนของทุกรำยวชิำ
ที่ไดศึ้กษำมำตั้งแต่เร่ิมเขำ้ศึกษำในมหำวทิยำลยั    หำรดว้ยจ ำนวนหน่วยกติรวมของรำยวชิำดงักล่ำว  เฉพำะรำยวชิำที่
มีกำรประเมินผลเป็นระดบัขั้น  และในกรณีที่มีกำรเรียนรำยวชิำใดมำกกวำ่หน่ึงครั้ ง กใ็ห้น ำผลกำรศึกษำและหน่วยกิ
ตทุกครั้ งมำค ำนวณแตม้ระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมดว้ย                        

11.10.4  แตม้ระดบัคะแนนเฉลี่ยประจ ำภำคและแตม้ระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้ค  ำนวณ
เป็นค่ำที่มีเลขทศนิยม 2 ต ำแหน่ง โดยไม่มีกำรปัดเศษจำกทศนิยมต ำแหน่งที่ 3                                     



11.10.5  ในกรณีที่นักศึกษำได้สัญลกัษณ์   I    ในรำยวิชำที่มีกำรวดัและประเมินผลเป็น
ระดบัขั้น  ให้รอกำรค ำนวณแต้มระดบัคะแนนเฉลี่ยประจ ำภำคและแต้มระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมไวก้่อน  จนกว่ำ
สัญลกัษณ์ I  จะเปลี่ยนเป็นอย่ำงอื่น                              

11.11  กำรทุจริตในกำรวดัผล 
                         เมื่อมีกำรตรวจพบวำ่นกัศึกษำทุจริตในกำรวดัผลรำยวิชำใด ให้ผู ้ที่รับผิดชอบกำร
วดัผลครั้ งนั้น   หรือผู้ควบคุมกำรสอบ     รำยงำนกำรทุจริตพร้อมหลกัฐำนไปยงัคณะที่นกัศึกษำผู้นั้นสังกดัอยู่ 
ตลอดจนแจ้งให้อำจำรย์ผูส้อนรำยวิชำนั้นทรำบ และให้คณะกรรมกำรด ำเนินงำนวินยันกัศึกษำ  พิจำรณำโทษแล้ว
เสนอต่อมหำวิทยำลยัเพื่อด  ำเนินกำรต่อไป  โดยให้นกัศึกษำที่ทุจริตในกำรวดัผลดงักล่ำว  ได้ระดับขั้น E  หรือ
สัญลกัษณ์ U  ในรำยวชิำนั้นพร้อมทั้งภำคทณัฑไ์วต้ลอดกำรมีสภำพเป็นนกัศึกษำ และถำ้หำกมีควำมผิดร้ำยแรงกอ็ำจ
พิจำรณำโทษทำงวนิยัประกำรหน่ึงประกำรใด  หรือหลำยประกำรไดอ้ีกดงัน้ี                    

11.11.1  ให้พกักำรศึกษำไม่นอ้ยกวำ่ 1 ภำคกำรศึกษำ 
               11.11.2  ให้ไดร้ะดบัข ั้น E  หรือสัญลกัษณ์  U  ทุกรำยวชิำที่ไดล้ง 
ทะเบียนเรียนในภำคกำรศึกษำนั้น 
   11.11.3  ให้ออก 
   11.11.4  ไล่ออก                                    

11.12  ระเบียบและข้อปฏิบตัิอื่น ๆ     เกี่ยวกบักำรสอบที่มิได้ระบุไวใ้นระเบียบน้ี ให้คณะเป็นผู้
พิจำรณำประกำศเพิ่มเติมไดต้ำมควำมเหมำะสมกบัสภำพ    และลกัษณะกำรศึกษำของคณะ 
   

ขอ้ 12  สถำนภำพนกัศึกษำ 
  มหำวิทยำลยัจะน ำผลกำรศึกษำของนกัศึกษำแต่ละคนมำพิจำรณำเพื่อจ ำแนกสถำนภำพในทุกภำค
กำรศึกษำ      ยกเวน้นกัศึกษำที่เขำ้ศึกษำในมหำวทิยำลยัยงัไม่ครบ2  ภำคกำรศึกษำ   ซ่ึงจะได้รับกำรพิจำรณำจ ำแนก
สถำนภำพนกัศึกษำเมื่อส้ินภำคกำรศึกษำที่ 2 ทั้ งน้ี  ไม่นับภำคกำรศึกษำที่ได้ลำพกัหรือถูกให้พกั     สถำนภำพ
นกัศึกษำมี  2   ประเภท      คือ นกัศึกษำปกติ และนกัศึกษำในภำวะรอพินิจ  

12.1  นกัศึกษำปกติ  คือ   นกัศึกษำที่ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป 
 12.2  นกัศึกษำในภำวะรอพินิจ    คือ     นกัศึกษำที่มีสถำนภำพไมเ่ขำ้เกณฑต์ำมขอ้ 12.1  และให้
จ  ำแนกนกัศึกษำในภำวะรอพินิจ  ดงัน้ี 

12.2.1  นักศึกษำที่ได้ศึกษำในมหำวิทยำลยัครบ  2 ภำคกำรศึกษำแล้ว และได้แต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมในภำคกำรศึกษำที่ 2  ไม่ถึง 2.00   หรือนกัศึกษำปกติที่ได้แต้มระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสม  ตั้งแต่ 
1.50  แต่ไม่ถึง 2.00  ในภำคกำรศึกษำถดัไป  จะไดร้ับภำวะรอพินิจครั้ งที่ 1 
   12.2.2  นกัศึกษำที่อยู่ในภำวะรอพินิจครั้ งที่ 1     ที่ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่  
1.70   แต่ไม่ถึง 2.00  ในภำคกำรศึกษำถดัไป   จะไดร้ับภำวะรอพินิจครั้ งที่ 2 
                                    



 12.2.3  นกัศึกษำที่อยู่ในภำวะรอพินิจครั้ งที่ 2     ที่ได้แตม้ระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 
1.90   แต่ไม่ถึง 2.00   ในภำคกำรศึกษำถดัไป   จะไดร้ับภำวะรอพินิจครั้ งที่ 3 
 

ขอ้ 13  กำรยำ้ยคณะหรือประเภทวชิำ                  
13.1  กำรยำ้ยคณะหรือประเภทวิชำ        ต้องไดร้ับกำรเห็นชอบจำกผูป้กครองและอำจำรยท์ี่ปรึกษำ       

และไดร้ับอนุญำตจำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะที่เกีย่วขอ้งในกำรพิจำรณำอนุมตัิให้ยึดหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
13.1.1  นกัศึกษำที่ขอยำ้ยคณะหรือประเภทวิชำ  ตอ้งไดศึ้กษำอยู่ในคณะหรือประเภทวชิำ

เดิมไม่นอ้ยกวำ่ 2    ภำคกำรศึกษำปกติ   ทั้งน้ีไม่นบัภำคกำรศึกษำที่ลำพกัหรือถูกให้พกั 
13.1.2  นกัศึกษำที่ขอยำ้ยคณะ ต้องได้คะแนนรวมในกำรสอบคดัเลือกเขำ้มหำวทิยำลยั นบั

เฉพำะวิชำที่ตรงกบัวชิำที่ต้องสอบคดัเลือกเข้ำคณะ  หรือประเภทวิชำที่ขอยำ้ยเขำ้ไม่น้อยกว่ำคะแนนต ่ำสุดของผู้ที่
สอบคดัเลือกเข้ำศึกษำในคณะหรือประเภทวชิำนั้นในปีกำรศึกษำเดียวกนั ในกรณีที่คะแนนรวมไม่เป็นไปตำมเกณฑ์  
เน่ืองมำจำกวิชำที่ตรงกบัวิชำที่ต้องสอบคดัเลือกเข้ำศึกษำในคณะหรือประเภทวิชำที่ขอย้ำยเข้ำ  มีไม่ครบทุกวิชำ 
หรือไม่มีเลย ให้คณะกรรมกำรประจ ำคณะที่นกัศึกษำขอยำ้ยเขำ้พิจำรณำ โดยค ำนึงถึงผลกำรศึกษำอื่น ๆ  ที่มี 
   13.1.3  ให้คณะกรรมกำรประจ ำคณะ พิจำรณำก  ำหนดรำยวชิำที่มีอยู่ในหลกัสูตรพยำบำลศำ
สตรบณัฑิต  วำ่มีรำยวชิำใดที่ต้องมีผลกำรศึกษำได้ค่ำระดบัข ั้นสูงกวำ่ 1.00  หรือสูงกวำ่  2.00   มำกอ่นแล้ว   และมี
รำยวชิำใด   จ ำนวนกีร่ำยวชิำ  ที่ตอ้งไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉลี่ยแลว้ไม่ต  ่ำกวำ่ 2.50 
   13.1.4  ให้ก  ำหนดหลกัเกณฑ์พิจำรณำอื่น ๆ  เพิ่มเติมไดต้ำมควำมเหมำะสมกบัสภำพและ
ลกัษณะกำรศึกษำของคณะหรือประเภทวชิำหรือสำขำวชิำนั้น                       

   13.2  กำรยำ้ยคณะหรือประเภทวชิำ      ตอ้งด ำเนินกำรให้เสร็จส้ินกอ่นหมดก  ำหนดกำรลงทะเบียน
เรียนในภำคกำรศึกษำ ที่จะเร่ิมเขำ้เรียนในหลกัสูตรสำขำวชิำใหม่ 

                           13.3  นกัศึกษำที่ไดร้ับอนุมตัิให้ยำ้ยคณะหรือประเภทวิชำ     จะมีสถำนภำพนกัศึกษำคงเดิม   คณะ
ใหม่ของนกัศึกษำจะโอนผลกำรศึกษำเดิมมำทั้งหมด   โดยไม่เปลี่ยนแปลงและกำรค ำนวณแตม้ระดบัคะแนนเฉลี่ย
สะสม  ให้น ำผลกำรศึกษำเดิมทุกรำยวิชำมำใช้ในกำรค ำนวณด้วยแต่กำรคิดหน่วยกิตสะสมตำมหลกัสูตร  ให้นบั
เฉพำะหน่วยกติของรำยวชิำในหลกัสูตรสำขำวชิำใหม่เท่ำนั้น 
   

ขอ้ 14  กำรเทียบโอนและกำรรับโอนรำยวชิำ                        
14.1  ผูท้ี่เคยศึกษำในมหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์  และสำมำรถสอบคดัเลือกเขำ้ศึกษำในคณะหรือ

ประเภทวชิำเดิมไดอ้ีก       อำจมีสิทธ์ิไดร้ับกำรเทียบโอนหรือรับโอนบำงรำยวชิำ  
14.2  นกัศึกษำที่ไดร้ับโอนจำกสถำบนัอุดมศึกษำอื่น มีสิทธ์ิไดร้ับกำรพิจำรณำเทียบโอนบำงรำยวชิำ 

  14.3  รำยวชิำในหลกัสูตรที่เทียบโอนหรือรับโอน  ให้ได้สัญลกัษณ์หรือระดบัขั้นเดิม และให้นบั
หน่วยกติรำยวชิำดงักล่ำวเป็นหน่วยกติสะสม            



14.4  นกัศึกษำไม่มีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียนรำยวชิำที่ไดส้ัญลกัษณ์หรือระดบัขั้นเดิมอีก  เวน้แต่เมื่อผล
กำรศึกษำรำยวิชำที่สัมพ ันธ์กบัรำยวิชำที่ได้สัญลกัษณ์    หรือระดบัขั้นเดิมต ่ำกว่ำมำตรฐำน  คณะหรือภำควิชำ
ก  ำหนดให้ลงทะเบียนเรียนรำยวิชำที่ได้สัญลกัษณ์    หรือระดบัขั้นเดิมนั้นซ ้ ำอีกได้  และให้นบัหน่วยกิตรำยวิชำ
ดงักล่ำวเป็นหน่วยกติสะสมไดเ้พียงครั้ งเดียว 
                             14.5  กำรเทียบโอนหรือรับโอนรำยวชิำตอ้งไดร้ับกำรอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะ โดยยึด
หลกัเกณฑใ์นกำรพิจำรณำดงัน้ี                                    
 14.5.1  รำยวิชำเดิมที่น ำมำเทียบโอนหรือรับโอนให้   จะต้องมีเน้ือหำวิชำอยู่ในระดับ
เดียวกนั และมีปริมำณเท่ำกนัหรือไม่นอ้ยกวำ่รำยวชิำหลกัสูตรใหม่             
 14.5.2  รำยวชิำเดิมที่น ำมำพิจำรณำเทียบโอนหรือรับโอนให้  จะต้องมีผลกำรศึกษำตำมที่
คณะกรรมกำรประจ ำคณะก  ำหนด แต่ทั้งน้ีจะก  ำหนดต ่ำกวำ่ระดบัข ั้น 2.00 หรือเทียบเท่ำมิได ้
 

ขอ้ 15  กำรรับโอนนกัศึกษำจำกสถำบนัอุดมศึกษำอื่น                              
15.1  มหำวิทยำล ัยอำจรับโอนนัก ศึกษำจำกสถำบันอุดมศึกษำอื่นที่มี วิทยฐำนะเทียบเท่ ำ

มหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ได ้                              
15.2  กำรรับโอนนกัศึกษำจะตอ้งไดร้ับกำรอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะและอธิกำรบดี  โดย

ถือหลกัเกณฑด์งัน้ี                                     
15.2.1  นกัศึกษำตอ้งมีคุณสมบตัิตำมควำมในขอ้ 6.3   6.4     และ 6.5           
15.2.2  นกัศึกษำตอ้งศึกษำอยู่ในสถำบนัเดิมมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 2 ภำคกำรศึกษำปกติ โดยไม่

นบัภำคกำรศึกษำที่ลำพกัหรือถูกให้พกักำรศึกษำ  ทั้งน้ี ตอ้งมีรำยวิชำที่สำมำรถน ำมำเทียบโอนได้ไม่นอ้ยกวำ่   24  
หน่วยกติ    และตอ้งมีระดบัข ั้นเฉลี่ยของรำยวชิำที่เทียบโอนไม่ต  ่ำกวำ่ 2.50 หรือเทียบเท่ำ  

15.3  กำรสมัครขอโอนย้ำย  ให้ยื่นค  ำร้องต่อมหำวิทยำลยัอย่ำงน้อย  2 เดือน ก่อนก  ำหนดวนั
ลงทะเบียนเรียนของภำคกำรศึกษำที่จะโอนเข้ำศึกษำ  พร้อมทั้งติดต่อสถำบนัเดิมให้จดัส่งใบแสดงผลกำรศึกษำ    
และค ำอธิบำยรำยวชิำของหลกัสูตรเดิมมำยงัมหำวทิยำลยัโดยตรงดว้ย 
   

ขอ้ 16  กำรลำ 
16.1  กำรลำป่วยหรือลำกจิ  

16.1.1  กำรลำไม่เกนิ  7  วนั    ในระหว่ำงเปิดภำคกำรศึกษำต้องไดร้ับอนุมตัิจำกอำจำรย์ที่
ปรึกษำ  ถำ้เกนิ 7 วนั  ตอ้งไดร้ับกำรอนุมตัิจำกคณบดี  โดยผ่ำนอำจำรยท์ี่ปรึกษำกำรไดร้ับอนุมตัิให้ลำดงักล่ำว     มิได้
เป็นกำรยกเวน้กำรค ำนวณเวลำเรียนของนกัศึกษำตำมควำมในขอ้  11.3     ส ำหรับงำนหรือกำรสอบที่นกัศึกษำไดข้ำด
ไปในช่วงเวลำนั้น       ให้อยู่ในดุลยพินิจของอำจำรยผ์ูส้อน  ซ่ึงอำจจะอนุญำตให้ปฏิบตัิหรือสอบทดแทน และหรือ
ยกเวน้ได ้  

 



16.1.2  ในกรณีที่ป่วยหรือมีเหตุสุดวิสัย  ท ำให้ไม่สำมำรถเขำ้สอบไล่ได้ นกัศึกษำตอ้งขอ
ผ่อนผนักำรสอบไล่ต่อคณะภำยในวนัถดัไป       หลงัจำกที่มีกำรสอบไล่รำยวิชำนั้น    เวน้แต่จะมีเหตุผลอนัสมควร         
คณะกรรมกำรประจ ำคณะจะเป็นผูพ้ิจำรณำกำรขอผ่อนผนัดงักล่ำว   โดยอำจอนุมตัิให้ไดส้ัญลกัษณ์ I   หรือให้ยกเลิก
กำรลงทะเบียนเรียนรำยวชิำนั้นเป็นกรณีพิเศษ  โดยให้ได้สัญลกัษณ์  W   หรือไม่อนุมตัิกำรขอผ่อนผนัโดยให้ถือว่ำ
ขำดสอบกไ็ด ้  

16.2  กำรลำพกักำรศึกษำ                                    
16.2.1  กำรลำพกักำรศึกษำ ให้ถือเป็นกำรลำพกัทั้งภำคกำรศึกษำและถำ้ไดล้งทะเบียนเรียน

ไปแลว้  เป็นกำรยกเลิกกำรลงทะเบียนเรียนนั้น โดยที่รำยวชิำที่ไดล้งทะเบียนเรียนทั้งหมดในภำคกำรศึกษำนั้น ๆ  จะ
ไม่ปรำกฏในใบแสดงผลกำรศึกษำ                                     

16.2.2  ในกำรขอลำพกักำรศึกษำ  ให้แสดงเหตุผลควำมจ ำเป็นพร้อมกบัมีหนงัสือรับรอง
จำกผูป้กครองผ่ำนอำจำรยท์ี่ปรึกษำ กำรลำพกักำรศึกษำต้องไดร้ับกำรอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะ   เวน้แต่
เป็นกำรลำพกักำรศึกษำกอ่นลงทะเบียนเรียน ซ่ึงให้อยู่ในอ  ำนำจของคณบดีที่จะพิจำรณำอนุมตัิได ้  
          16.2.3  กำรลำพกักำรศึกษำ  จะลำพกัเกนิ 2 ภำคกำรศึกษำปกติติดต่อกนัไม่ได ้

16.2.4  ในสองภำคกำรศึกษำปกติแรกที่ เข้ำศึกษำในมหำวิทยำล ัย  นักศึกษำจะลำพ ัก
กำรศึกษำไม่ได้  เวน้แต่กรณีที่ป่วย  หรือถูกเกณฑ ์หรือระดมเขำ้รับรำชกำรทหำรกองประจ ำกำร  และหรือไดร้ับทุน
แลกเปลี่ยนระหวำ่งประเทศ 
   16.2.5  กำรลำพกักำรศึกษำนอกเหนือจำกหลกัเกณฑต์ำมควำมในขอ้16.2.3  และ ขอ้ 16.2.4   
ตอ้งไดร้ับกำรอนุมตัิจำกอธิกำรบดีเป็นกรณีพิเศษ   โดยกำรเสนอของคณะกรรมกำรประจ ำคณะ  
           16.2.6  นกัศึกษำตอ้งช ำระค่ำรักษำสถำนภำพนกัศึกษำทุกภำคกำรศึกษำที่ไดร้ับอนุมตัิให้ลำ
พกั ตำมอตัรำที่มหำวทิยำลยัก  ำหนด ยกเวน้ภำคกำรศึกษำที่ไดล้งทะเบียนเรียนไปกอ่นแลว้  

16.3  กำรลำออก  นกัศึกษำยื่นใบลำออกพร้อมหนงัสือรับรองจำกผูป้กครองผ่ำนอำจำรย์ที่ปรึกษำ  
เพื่อขออนุมตัิต่ออธิกำรบดี  ผูท้ี่จะไดร้ับกำรอนุมตัิให้ลำออกได ้ตอ้งไม่มีหน้ีสินกบัมหำวทิยำลยั             

16.4  กำรลำป่วยและลำพ ักกำรศึกษำเน่ืองจำกป่วย       นักศึกษำต้องแสดงใบรับรองแพทย์ที่
มหำวทิยำลยัก  ำหนดดว้ยทุกครั้ ง              

16.5  กำรให้พ ักกำรศึกษำ     คณะกรรมกำรแพทย์ซ่ึ งอธิกำรบดีแต่งตั้ งวินิจฉัยว่ำป่วย     และ
คณะกรรมกำรประจ ำคณะเห็นว่ำ     โรคนั้นเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ และหรืออำจเป็นอันตรำยต่อผู้อื่น 
คณะกรรมกำรประจ ำคณะอำจให้นกัศึกษำผูน้ ั้นพกักำรศึกษำเพื่อรับกำรบ ำบดัรักษำ 
                       16.6  รำยละเอียดเกีย่วกบักำรลำอื่น ๆ     ให้เป็นไปตำมรำยละเอียดที่คณะจะก  ำหนดเป็นครำว ๆ ไป 
 
 
 
 



ขอ้ 17  กำรเสนอช่ือเพื่อรับปริญญำและกำรอนุมตัิให้ปริญญำ 
17.1  นกัศึกษำที่ไดร้ับกำรเสนอช่ือเพื่อรับปริญญำ  ตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นดงัน้ี                             
17.1.1  ไดศึ้กษำและผ่ำนกำรวดัและประเมินผลรำยวชิำต่ำง ๆ ครบถ้วนตำมหลกัสูตรและขอ้ก  ำหนด

ต่ำง ๆ ของคณะ ทั้งน้ี นบัรวมถึงรำยวชิำที่ไดร้ับกำรเทียบโอนดว้ย             
17.1.2  ผ่ำนกำรสอบประมวลควำมรอบรู้หรือกำรสอบอื่น ๆ  ที่คณะก  ำหนด  

 17.1.3  ไม่มีรำยวชิำใดไดส้ัญลกัษณ์  I  หรือ  R  คำ้งอยู่ 
 17.1.4  ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต  ่ำกวำ่ 2.00 
  17.1.5  ยงัมีสถำนภำพเป็นนกัศึกษำอยู่และไดข้ึ้นทะเบียนเป็นนกัศึกษำมหำวทิยำลยัมำแล้ว
ไม่นอ้ยกวำ่ 6 ภำคกำรศึกษำปกติ 
   17.1.6  ไม่อยู่ในระหวำ่งกำรรอรับโทษทำงวนิยัที่ระบุให้งดกำรเสนอช่ือเพื่อรับปริญญำชัว่
ระยะเวลำหน่ึง                    

17.1.7  ได้ปฏิบตัิตำมระเบียบต่ำง  ๆ ครบถ้วน    และไม่มีหน้ีสินใด ๆ ต่อมหำวิทยำล ัย      
17.1.8  ไดด้  ำเนินกำรเพื่อขอรับปริญญำตำมที่มหำวทิยำลยัก  ำหนด 

17.2  นกัศึกษำที่จะไดร้ับกำรเสนอช่ือเพื่อรับปริญญำเกยีรตินิยมอนัดบัหน่ึงตอ้งมีคุณสมบตัิครบถว้น
ดงัน้ี                                

17.2.1  มีคุณสมบตัิครบถว้นตำมขอ้ 17.1            
17.2.2  ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป 

                                    17.2.3  ไม่เคยไดค้่ำระดบัข ั้นต ่ำกวำ่ 2.00 หรือสัญลกัษณ์  U ในรำยวชิำใด ๆ   
               17.2.4  ได้ขึ้ นทะเบียนเป็นนักศึกษำมหำวิทยำล ัยมำแล้ว  ไม่เกินจ ำนวนปีกำรศึกษำ
ต่อเน่ืองกนั  ตำมที่ก  ำหนดไวใ้นแผนกำรศึกษำ                                    

17.2.5  ไม่เคยเป็นผูม้ีประวตัิไดร้ับกำรลงโทษเน่ืองจำกผิดวนิยัอย่ำงร้ำยแรง   
17.3  นกัศึกษำที่จะไดร้ับกำรเสนอช่ือเพื่อรับปริญญำเกยีรตินิยมอนัดบัสองตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 
           17.3.1  มีคุณสมบตัิครบถว้นตำมขอ้ 17.1 

   17.3.2  ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป แต่เป็นผูไ้ม่มีสิทธ์ิไดร้ับปริญญำ
เกยีรตินิยมอนัดบัหน่ึง 
    17.3.3  ไม่เคยได้ค่ำระดับขั้นต ่ำกว่ำ 2.00 ทุกรำยวิชำในหมวดวิชำชีพของหลักสูตร
พยำบำลศำสตรบณัฑิต            

17.3.4  ไม่เคยไดร้ะดบัข ั้น E  หรือสัญลกัษณ์  U  ในรำยวชิำใด ๆ 
                                        17.3.5  มีคุณสมบตัิตำมควำมในขอ้ 17.2.4 
   17.3.6  มีคุณสมบตัิตำมควำมในขอ้ 17.2.5 

17.4  เมื่อส้ินสุดภำคกำรศึกษำหน่ึง ๆ  มหำวทิยำลยัจะเสนอช่ือนกัศึกษำที่มีสิทธ์ิไดร้ับกำรเสนอช่ือ
เพื่อรับปริญญำหรือปริญญำเกยีรตินิยม  เพื่อขออนุมตัิต่อสภำมหำวทิยำลยั                             



17.5  ในกรณีที่นกัศึกษำมีคุณสมบตัิครบถ้วนตำมควำมในข้อ  17.1.1 ข้อ 17.1.2   ข้อ 17.1.3   ข้อ 
17.1.4   ข้อ 17.1.5  ข้อ 17.1.6   และข้อ 17.1.7   แต่ประสงค์จะเลื่อนกำรเสนอช่ือเพื่อรับปริญญำออกไป  โดยกำร
ลงทะเบียนบำงรำยวิชำอีก อธิกำรบดีโดยกำรเสนอของคณะกรรมกำรประจ ำคณะ  อำจอนุมตัิให้นกัศึกษำลงทะเบียน
เรียนบำงรำยวชิำ  โดยไม่นบัเป็นหน่วยกติสะสมได ้
 

 ขอ้ 18  กำรขอเขำ้ศึกษำเพื่อปริญญำที่สอง  
18.1  นัก ศึกษำที่ส ำเ ร็จกำร ศึกษำขั้ นปริญญำตรีจำกมหำวิท ยำล ัยส งขลำนครินท ร์   หรือ

สถำบนัอุดมศึกษำอื่นที่เทียบเท่ำ   อำจขอเขำ้ศึกษำต่อในหลกัสูตรปริญญำตรี สำขำวชิำอื่นเป็นกำรเพิ่มเติมได ้
  18.2  กำรสมัครขอเข้ำศึกษำ ให้ยื่นค  ำร้องถึงมหำวิทยำล ัยอย่ำงน้อย  2 เดือนก่อนก  ำหนดวนั
ลงทะเบียนเรียนของภำคกำรศึกษำที่จะเขำ้ศึกษำ  พร้อมทั้งหลกัฐำนใบแสดงผลกำรศึกษำ    และค ำอธิบำยรำยวชิำของ
หลกัสูตรเดิม         กรณีที่เป็นนกัศึกษำของสถำบนัอุดมศึกษำอื่น ให้ติดต่อสถำบนัเดิมให้จดัส่งหลกัฐำนดงักล่ำวมำยงั
มหำวทิยำลยัโดยตรงดว้ย 
                            18.3  กำรขอเขำ้ศึกษำ    ตอ้งไดร้ับอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะที่นกัศึกษำขอเขำ้ศึกษำ และ
อธิกำรบดี    โดยนกัศึกษำตอ้งมีคุณสมบตัิตำมควำมในขอ้ 6.3     ขอ้ 6.4  ขอ้ 6.5 และขอ้ 6.6 
                             18.4  กำรเทียบโอนและกำรรับโอนรำยวชิำ                                

18.4.1  รำยวชิำที่นกัศึกษำได้ศึกษำในสำขำวิชำที่ส ำเร็จกำรศึกษำมำจะได้รับกำรพิจำรณำ
เทียบโอนและรับโอน   โดยรำยวชิำที่ไดร้ับกำรเทียบโอนและรับโอน  ให้ได้สัญลกัษณ์หรือระดบัขั้นเดิม และให้นบั
หน่วยกติรำยวชิำดงักล่ำวเป็นหน่วยกติสะสม    

18.4.2  นกัศึกษำไม่มีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียนรำยวิชำที่ได้สัญลกัษณ์ หรือระดบัขั้นเดิมอีก    
เวน้แต่เมื่อผลกำรศึกษำรำยวิชำที่สัมพนัธ์กบัรำยวชิำที่ได้สัญลกัษณ์     หรือระดบัขั้นเดิมต ่ำกวำ่มำตรฐำน คณะหรือ
ภำควชิำก  ำหนดให้ลงทะเบียนเรียนรำยวิชำที่ไดส้ัญลกัษณ์หรือระดบัขั้นเดิมนั้นซ ้ ำอีกได ้     และให้นบัหน่วยกติรำย
วชิำดงักล่ำวเป็นหน่วยกิตสะสมได้เพียงครั้ งเดียว  กำรเทียบโอนและกำรรับโอนรำยวิชำ    ต้องได้รับอนุมตัิจำก
คณะกรรมกำรประจ ำคณะโดยมีหลกัเกณฑใ์นกำรพิจำรณำตำมควำมในขอ้ 14.5 
   

ขอ้ 19  กำรพน้สภำพกำรเป็นนกัศึกษำ  
19.1  ตำยหรือลำออก             
19.2  ถูกให้ออกหรือไล่ออก เน่ืองจำกตอ้งโทษทำงวนิยั             
19.3  ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภำยใน 30 วนั นบัจำกวนัเปิดภำคกำรศึกษำปกติ  โดยมิไดร้ับกำรอนุมตัิ

ให้ลำพกักำรศึกษำ              
19.4  ได้แตม้ระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมต ่ำกว่ำ 1.50  ยกเวน้นกัศึกษำที่เร่ิมเข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยั

เป็นภำคกำรศึกษำแรก                    



19.5  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต ่ำกว่ำ  1.25  ในภำคกำรศึกษำแรกที่ เร่ิม เข้ำศึกษำใน
มหำวทิยำลยั                 

19.6  ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมต ่ำกว่ำ 1.70  ในภำคกำรศึกษำถดัไปหลงัจำกได้รับภำวะรอ
พินิจครั้ งที่ 1  

19.7  ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมต ่ำกว่ำ 1.90  ในภำคกำรศึกษำถดัไปหลงัจำกได้รับภำวะรอ
พินิจครั้ งที่ 2               

19.8  ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมต ่ำกว่ำ 2.00  ในภำคกำรศึกษำถดัไปหลงัจำกได้รับภำวะรอ
พินิจครั้ งที่ 3                  

19.9  ไดข้ึ้นทะเบียนเป็นนกัศึกษำมหำวิทยำลยัมำแลว้     เป็นระยะเวลำเกิน 2  เท่ำ    ของจ ำนวนปี
กำรศึกษำต่อเน่ืองกนัที่ไดก้  ำหนดไวใ้นแผนก  ำหนดกำรศึกษำของสำขำวชิำที่ศึกษำอยู่   ส ำหรับนกัศึกษำที่รับโอน ให้
นบัเวลำที่เคยศึกษำอยู่ในสถำบนัเดิมรวมเขำ้ดว้ย  
                            19.10 ไดร้ับกำรอนุมตัิปริญญำ 
                            19.11  คณะกรรมกำรแพทยซ่ึ์งอธิกำรบดีแต่งตั้งวนิิจฉยัวำ่ป่วย และคณะกรรมกำรประจ ำคณะ  เห็น
เป็นเอกฉนัทว์ำ่โรคนั้นเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำหรือเป็นอนัตรำยต่อผูอ้ื่น 
 
  ขอ้ 20  ให้อธิกำรบดีรักษำกำรตำมระเบียบน้ี ในกรณีที่จะตอ้งมีกำรด ำเนินกำรใด ๆที่มิไดก้  ำหนดไว้
ในระเบียบน้ี   หรือก  ำหนดไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นต้องผ่อนผนัข้อก  ำหนดในระเบียบน้ีเป็นกรณี
พิเศษ      เพื่อให้กำรด ำเนินกำรจดักำรศึกษำพยำบำลศำสตรบัณฑิตของมหำวิทยำล ัยเป็นไปโดยเรียบร้อย   ให้
อธิกำรบดีมีอ  ำนำจตีควำมวินิจฉัยสั่งกำร  และปฏิบัติตำมที่เห็นสมควร และให้ถือเป็นที่ สุด แล้วรำยงำนให้สภำ
มหำวทิยำลยัทรำบ 
 

              ประกำศ   ณ  วนัที่                     มิถุนำยน  พ.ศ. 2545 
 
            (ลงนำม)                เกษม   สุวรรณกุล 
                  (ศำสตรำจำรยเ์กษม   สุวรรณกุล)  
             นำยกสภำมหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ 
ส ำเนำถูกตอ้ง        
         อุไรวรรณ/พิมพ ์
(นำงประภำรัตน ์  ฉำยศิริพนัธ์)        /ทำน 
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