
           (ส ำเนำ) 
               ระเบียบมหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ 
   วำ่ดว้ยกำรศึกษำเพื่อปริญญำตรี หลกัสูตรตอ่เน่ือง 
                      พ.ศ. 2545 
                              _____________ 
   

    โดยที่เป็นกำรสมควรก  ำหนดระเบียบวำ่ดว้ยกำรศึกษำขั้นปริญญำตรี หลกัสูตรต่อเน่ือง 
ส ำหรับนกัศึกษำหลกัสูตรต่อเน่ืองของทุกคณะ    ในมหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์   ดงันั้น   อำศยัอ  ำนำจ 
ตำมควำมในมำตรำ 15(2)    แห่งพระรำชบญัญตัิมหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์   พ.ศ. 2522    และโดยมติ 
สภำมหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์    ในครำวประชุมครั้ งที่  251 (1/2545)    เมื่อวนัที่  26  มกรำคม   2545 
จึงให้วำงระเบียบไวด้งัต่อไปน้ี 
 

  ขอ้ 1  ระเบียบน้ีเรียกวำ่    “ระเบียบมหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์   วำ่ดว้ยกำรศึกษำขั้น 
ปริญญำตรี  หลกัสูตรต่อเน่ือง  พ.ศ. 2545” 
 

  ขอ้ 2  ให้ใชร้ะเบียบน้ีส ำหรับนกัศึกษำที่เขำ้ศึกษำตำมหลกัสูตรขั้นปริญญำตรี  หลกัสูตร 
ต่อเน่ืองของทกุคณะในมหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์   ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2545   เป็นตน้ไป     ยกเวน้คณะ 
ที่มีระเบียบเป็นกำรเฉพำะ 
 

  ขอ้ 3  ให้ใชร้ะเบียบน้ีร่วมกบัระเบียบมหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์     วำ่ดว้ยกำรศึกษำ 
ขั้นปริญญำตรี  ซ่ึงบงัคบัใชส้ ำหรับนกัศึกษำที่เขำ้ศึกษำในแต่ละปีกำรศึกษำ  โดยอนุโลม 
 

  ขอ้ 4  กำรรับนกัศึกษำ   
            มหำวทิยำลยัรับนกัศึกษำเขำ้ศึกษำหลกัสูตรขั้นปริญญำตรี  หลกัสูตรต่อเน่ืองของ 
ทุกคณะ ในมหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ โดยวธีิดงัน้ี 
            4.1  กำรสอบคดัเลือก  ที่จะมีประกำศให้ทรำบเป็นครำว ๆ ไป 
            4.2  วธีิอื่น ๆ  ที่มหำวทิยำลยัก  ำหนด  แลว้รำยงำนให้สภำมหำวทิยำลยัทรำบ 
   

  ขอ้ 5  คุณสมบติัของผูม้ีสิทธ์ิขึ้นทะเบียนเป็นนกัศึกษำ 
            5.1  ส ำเร็จกำรศึกษำระดบัอนุปริญญำ  หรือประกำศนียบตัรวชิำชีพชั้นสูง  หรือ 
เทียบเท่ำ  และมีคุณสมบตัิอื่นตำมที่มหำวทิยำลยัก  ำหนด 
            5.2  ผ่ำนกำรสอบคดัเลือกเขำ้เป็นนกัศึกษำตำมควำมในขอ้  4 
            5.3  ไม่เป็นผูท้ี่มีควำมประพฤติเส่ือมเสีย หรือถูกไล่ออกจำกสถำบนักำรศึกษำใด ๆ 
เพรำะควำมผิดทำงวนิยั 
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            5.4  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
 

  ขอ้ 6  กำรลงทะเบียนเรียน 
            6.1  กำรก  ำหนดวนั  เวลำ  สถำนที่  วธีิกำรและรำยละเอียดต่ำง ๆ   เกีย่วกบักำรลง 
ทะเบียนเรียนในแต่ละภำคกำรศึกษำ  ให้เป็นไปตำมที่มหำวทิยำลยัก  ำหนด 
            6.2  กำรลงทะเบียนเรียนรำยวชิำต่ำง ๆ  ตอ้งไดร้ับอนุมตัิจำกอำจำรยท์ี่ปรึกษำกอ่น 
            6.3  ในภำคกำรศึกษำปกติ   นกัศึกษำตอ้งลงทะเบียนเรียนไม่ต  ่ำกวำ่  12  หน่วยกติ 
และไม่เกนิ  22  หน่วยกติ    ส ำหรับหลกัสูตรทีเ่รียนเตม็เวลำ  และไม่ต  ่ำกวำ่  6  หน่วยกติ   และไม่เกนิ 18 
หน่วยกติ    ส ำหรับหลกัสูตรที่เรียนไม่เตม็เวลำ    ยกเวน้นกัศึกษำในภำวะรอพินิจ    ตอ้งลงทะเบียนเรียน 
ไม่ต  ่ำกวำ่ 6 หน่วยกติ   และไม่เกนิ 16 หน่วยกติ    ส ำหรับภำคฤดูร้อน     นกัศึกษำลงทะเบียนเรียนไดไ้ม ่
เกนิ 10 หน่วยกติ  ยกเวน้นกัศึกษำในภำวะรอพินิจ  ลงทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกนิ 6 หน่วยกติ 
            6.4  กำรลงทะเบียนเรียน  โดยมีจ  ำนวนหน่วยกติมำกหรือนอ้ยกวำ่ที่ก  ำหนดไวใ้น 
ขอ้ 6.3  ตอ้งขออนุมตัิจำกคณบดี   โดยผ่ำนอำจำรยท์ี่ปรึกษำ    เวน้แต่ในภำคกำรศึกษำสุดทำ้ยที่นกัศึกษำ 
จะศึกษำตำมหลกัสูตร    และจ ำเป็นตอ้งลงทะเบียนเรียนโดยมีจ  ำนวนหน่วยกติรวมกนัไม่ถึงเกณฑข์ ั้นต ่ำ 
ตำมขอ้ 6.3  ให้อำจำรยท์ี่ปรึกษำพิจำรณำอนุมตัิได ้
 

  ขอ้ 7  กำรเสนอช่ือเพื่อรับปริญญำและกำรอนุมตัิให้ปริญญำ 
            7.1  นกัศึกษำที่จะไดร้ับกำรเสนอช่ือเพือ่รับปริญญำ    ตอ้งมีคุณสมบตัิครบถว้น 
ดงัน้ี 
      7.1.1  ไดศึ้กษำและผ่ำนกำรวดัและประเมินผลรำยวชิำต่ำง  ๆ ครบถว้นตำม 
หลกัสูตร  และขอ้ก  ำหนดของสำขำวชิำที่จะรับปริญญำ  ทั้งน้ี   นบัรวมถึงรำยวชิำที่ไดร้ับกำรเทียบโอน 
ดว้ย 
      7.1.2  ไม่มีรำยวชิำใดที่ไดส้ัญลกัษณ์  I  หรือ R  คำ้งอยู ่
      7.1.3  ไดด้ชันีสะสมไม่ต  ่ำกวำ่ 2.00 
      7.1.4   ยงัมีสถำนภำพเป็นนกัศึกษำอยู ่      และไดข้ึ้นทะเบียนเป็นนกัศึกษำ 
มหำวทิยำลยัมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 4  ภำคกำรศึกษำปกต ิ
      7.1.5  ไม่อยู่ในระหวำ่งกำรรอรับโทษทำงวนิยัที่ระบุใหง้ดกำรเสนอช่ือเพื่อ 
รับปริญญำช่วงระยะเวลำหน่ึง 
      7.1.6  ไดป้ฏิบตัิตำมระเบียบและประกำศต่ำง ๆ  ครบถว้น  และไม่มีหน้ีสิน 
ใด ๆ  ต่อมหำวทิยำลยั 
      7.1.7  ไดด้  ำเนินกำรเพื่อขอรับปริญญำตำมที่มหำวทิยำลยัก  ำหนด 
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            7.2  เมื่อส้ินภำคกำรศึกษำหน่ึง ๆ  มหำวทิยำลยัจะเสนอรำยช่ือนกัศึกษำที่มีสิทธ์ิ 
ไดร้ับกำรเสนอช่ือเพื่อรับปริญญำ  เพื่อขออนุมตัิปริญญำต่อสภำมหำวทิยำลยั 
            7.3  ในกรณีที่นกัศึกษำมีคุณสมบตัิครบถว้นตำมควำมในขอ้  7.1.1      ขอ้ 7.1.2 
ขอ้ 7.1.3    ขอ้ 7.1.4     ขอ้ 7.1.5     และขอ้ 7.1.6     แต่ประสงคจ์ะขอเลื่อนกำรเสนอช่ือเพือ่รับปริญญำ 
ออกไป    โดยตอ้งกำรลงทะเบยีนเรียนบำงรำยวชิำอีก         อธิกำรบดีโดยกำรเสนอของคณะกรรมกำร   
ประจ ำคณะ     อำจอนุมตัิให้นกัศึกษำลงทะเบียนเรียนบำงรำยวชิำ    โดยไม่นบัเป็นหน่วยกติสะสมได ้
            7.4  นกัศึกษำไม่มีสิทธ์ิไดร้ับปริญญำเกยีรตินิยม 
 

  ขอ้ 8  กำรพน้สภำพกำรเป็นนกัศึกษำ 
            8.1  ตำยหรือลำออก 
            8.2  ถูกให้ออก  หรือไล่ออก  เน่ืองจำกตอ้งโทษทำงวนิยั 
            8.3  ไม่ไดล้งทะเบียนเรียนภำยใน  30  วนั   นบัจำกวนัเปิดภำคกำรศึกษำปกติ 
โดยมิไดร้ับกำรอนุมตัิให้ลำพกักำรศึกษำ 
            8.4  ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมต ่ำกวำ่  1.50     ยกเวน้นกัศึกษำที่เร่ิมเขำ้ 
ศึกษำในมหำวทิยำลยัเป็นภำคกำรศึกษำแรก 
            8.5  ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมต ่ำกวำ่  1.25     ในภำคกำรศึกษำแรกที ่
เร่ิมเขำ้ศึกษำในมหำวทิยำลยั 
            8.6  ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมต ่ำกวำ่  1.70     ในภำคกำรศึกษำถดัไป 
หลงัจำกไดร้ับภำวะรอพินิจครั้ งที ่1 
            8.7  ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมต ่ำกวำ่  1.90     ในภำคกำรศึกษำถดัไป 
หลงัจำกไดร้ับภำวะรอพินิจครั้ งที ่2 
            8.8  ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมต ่ำกวำ่  2.00     ในภำคกำรศึกษำถดัไป 
หลงัจำกไดร้ับภำวะรอพินิจครั้ งที ่3 
            8.9  ไดข้ึ้นทะเบียนเป็นนกัศึกษำมหำวทิยำลยัมำแลว้    เป็นระยะเวลำเกนิ 4 ปี 
กำรศึกษำ ส ำหรับหลกัสูตรที่เรียนเตม็เวลำ และเกนิ 6 ปีกำรศึกษำ ส ำหรับหลกัสูตรที่เรียนไม่เตม็เวลำ 
            8.10  ไดร้ับกำรอนุมตัิปริญญำ 
            8.11  คณะกรรมกำรแพทยซ่ึ์งแต่งตั้งโดยอธิกำรบดีวนิิจฉยัวำ่ป่วย และ 
คณะกรรมกำรประจ ำคณะเห็นเป็นเอกฉนัทว์ำ่โรคนั้นเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ    หรือเป็นอนัตรำย 
ต่อผูอ้ื่น 
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  ขอ้ 9  ให้อธิกำรบดีรักษำกำรตำมระเบียบน้ี ในกรณีที่จะตอ้งมีกำรด ำเนินกำรใด ๆ   
ที่มิไดก้  ำหนดไวใ้นระเบียบน้ี    หรือก  ำหนดไวไ้ม่ชดัเจน   หรือในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นตอ้งผ่อนผนั 
ขอ้ก  ำหนดในระเบียบน้ีเป็นกรณีพิเศษ  เพื่อให้กำรด ำเนินกำรจดักำรศึกษำขั้นปริญญำตรี  หลกัสูตร 
ต่อเน่ืองของทกุคณะในมหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์    เป็นไปดว้ยควำมเรียบร้อย   ให้อธิกำรบดีมี 
อ ำนำจตีควำมวนิิจฉยัสั่งกำร และปฏิบตัิตำมที่เห็นสมควร  และให้ถือเป็นที่สุด แลว้รำยงำนให้สภำ 
มหำวทิยำลยัทรำบ 
 
              ประกำศ   ณ  วนัที่                     มีนำคม  พ.ศ. 2545 
 
            (ลงนำม)                เกษม   สุวรรณกุล 
                  (ศำสตรำจำรยเ์กษม   สุวรรณกุล)  
             นำยกสภำมหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ 
 
 
ส ำเนำถูกตอ้ง                           อุไรวรรณ/พิมพ ์
                 /ทำน 
(นำงประภำรัตน ์  ฉำยศิริพนัธ์)         
  นกัวชิำกำรศึกษำ 7                                                             



          
 


