
                (ส ำเนำ)      

         ระเบียบมหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ 
              วำ่ดว้ยกำรศึกษำขั้นปริญญำตรี 
               พ.ศ. 2547 

------------------- 

  ดว้ยมหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์  ไดพ้ิจำรณำเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบวำ่ดว้ย
กำรศึกษำขั้นปริญญำตรีเสียใหม ่     ดงันั้น   อำศยัอ  ำนำจตำมควำมในมำตรำ   15 (2)    แห่ง
พระรำชบญัญตัิมหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ พ.ศ. 2522   และโดยมติสภำมหำวทิยำลยั 
สงขลำนครินทร์   ในครำวประชุมครั้ งที่ 270 (3/2547)  เมื่อวนัที่ 3 เมษำยน 2547 จึงให้ก  ำหนด
ระเบียบวำ่ดว้ยกำรศึกษำขั้นปริญญำตรีไวด้งัน้ี 

 

  ขอ้ 1  ระเบียบน้ีเรียกวำ่  “ระเบียบมหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ วำ่ดว้ยกำรศึกษำขั้น
ปริญญำตรี พ.ศ. 2547” 
 

  ขอ้ 2  ให้ใชร้ะเบียบน้ีส ำหรับนกัศึกษำตำมหลกัสูตรขั้นปริญญำตรี   ซ่ึงเขำ้ศึกษำใน
มหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์  ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ  2547 เป็นตน้ไป 

 

  ขอ้ 3  บรรดำควำมในระเบียบ   ขอ้บงัคบั   ค ำสั่ง   หรือประกำศอื่นใด    ที่มีอยู่
กอ่นระเบียบฉบบัน้ี  และมีควำมกล่ำวไวใ้นระเบียบน้ี  หรือที่ระเบยีบน้ีกล่ำวเป็นอย่ำงอื่น   หรือที่ขดั
หรือแยง้กบัควำมในระเบียบน้ี ให้ใชร้ะเบียบน้ีแทน 

 

  ขอ้ 4  ในระเบียบน้ี เวน้แต่จะมีขอ้ควำมให้เห็นเป็นอย่ำงอื่น 

            “มหำวทิยำลยั”  หมำยควำมวำ่    มหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ 
            “คณะ”          หมำยควำมวำ่    คณะหรือวทิยำลยัหรือหน่วยงำนที่นกัศึกษำ
สังกดัอยู ่
            “คณบดี”        หมำยควำมวำ่    คณบดีของคณะหรือผูอ้  ำนวยกำรวทิยำลยั
หรือผูบ้ริหำรหน่วยงำนที่นกัศึกษำสงักดัอยู่ 
            “คณะกรรมกำรประจ ำคณะ”  หมำยควำมวำ่    คณะกรรมกำรประจ ำคณะ
ของคณะหรือคณะกรรมกำรประจ ำวทิยำลยัหรือหน่วยงำนที่นกัศึกษำสงักดัอยู่ 
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            “ภำควชิำ”     หมำยควำมวำ่   ภำควชิำหรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบหลกัสูตร
สำขำวชิำเอกที่นกัศึกษำศึกษำอยู ่
            “หน่วยกติสะสม”     หมำยควำมวำ่     หน่วยกติที่นกัศึกษำเรียนสะสม
เพื่อให้ครบตำมหลกัสูตรสำขำวชิำนั้น 

   

  ขอ้ 5  กำรรับนกัศึกษำ 
            มหำวทิยำลยัรับนกัศึกษำเขำ้ศึกษำหลกัสูตรขั้นปริญญำตรี  โดยวธีิดงัน้ี 

            5.1  กำรรับผ่ำนส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร 

ซ่ึงเป็นไปตำมระเบียบกำรคดัเลือกเพื่อเขำ้ศึกษำในสถำบนัอุดมศึกษำ  
            5.2  กำรรับตำมที่มหำวทิยำลยัก  ำหนด  ไดแ้ก ่
                                  5.2.1  กำรคดัเลือกโดยวธีิรับตรง   
          5.2.2  กำรสอบคดัเลือกเขำ้ศึกษำหลกัสูตรต่อเน่ือง 
             5.3  วธีิอื่น ๆ  ที่สภำมหำวทิยำลยัก  ำหนด 

 

  ขอ้ 6  คุณสมบติัของผูม้สิีทธ์ิขึ้นทะเบียนเป็นนกัศึกษำ 
6.1 ส ำเร็จกำรศึกษำขั้นสูงสุดของกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน      หรือกำรศึกษำ
อื่นที่เทียบเท่ำ 

6.2 ผ่ำนกำรรับเขำ้เป็นนกัศึกษำตำมควำมในขอ้ 5 

6.3 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง  เร้ือรงัที่แพร่กระจำยได ้หรือโรคที่เป็น 

อุปสรรคตอ่กำรศึกษำ 
 

  ขอ้ 7  กำรรำยงำนตวัเป็นนกัศึกษำ 
            ผูม้ีสิทธ์ิขึ้นทะเบียนเป็นนกัศึกษำ ตอ้งรำยงำนตวัและขึ้นทะเบียนเป็น 

นกัศึกษำตำมก  ำหนด และรำยละเอียดที่มหำวทิยำลยัจะประกำศเป็นครำว ๆ ไป มิฉะนั้นจะถือวำ่ 
สละสิทธ์ิ 
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  ขอ้ 8  ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 
            ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำที่ตอ้งช ำระให้แกม่หำวทิยำลยั ให้เป็นไปตำมรำย 
ละเอียดที่มหำวทิยำลยัก  ำหนด 
 

  ขอ้ 9  ระบบกำรศึกษำ 
            9.1  มหำวทิยำลยัอ  ำนวยกำรศึกษำดว้ยวธีิประสำนงำนทำงวชิำกำรระหวำ่ง

คณะและภำควชิำต่ำง ๆ    คณะหรือภำควชิำใด    มีหนำ้ที่เกีย่วกบัวชิำกำรดำ้นใด มหำวทิยำลยัจะ
ส่งเสริมให้อ  ำนวยกำรศึกษำในวชิำกำรดำ้นนั้นแกน่กัศึกษำทั้งมหำวทิยำลยั 
            9.2  มหำวทิยำลยัจดักำรศึกษำโดยใชร้ะบบทวภิำคเป็นหลกั   โดยปีกำรศึกษำ
หน่ึง ๆ  ม ี2 ภำคกำรศึกษำปกต ิ ซ่ึงเป็นภำคกำรศึกษำบงัคบั   คือภำคกำรศึกษำที่หน่ึง    และภำค
กำรศึกษำที่สอง โดยแต่ละภำคกำรศึกษำปกต ิมีระยะเวลำศึกษำไม่นอ้ยกวำ่ 15 สัปดำห ์และ
มหำวทิยำลยัอำจเปิดภำคฤดูร้อนเพิม่อีกได ้   ซ่ึงเป็นภำคกำรศึกษำที่ไม่บงัคบั      มีระยะเวลำศึกษำไม่
นอ้ยกวำ่  7 สัปดำห์ แต่ให้มีจ  ำนวนชัว่โมงเรียนของแต่ละรำยวชิำเท่ำกบัภำคกำรศึกษำปกต ิ
มหำวทิยำลยัอำจจดักำรศึกษำระบบอื่นได ้เช่น ระบบไตรภำค หรือระบบจตุรภำค  โดยให้มีจ  ำนวน
ชัว่โมงเรียนของแต่ละรำยวชิำเท่ำกบัภำคกำรศึกษำปกติของระบบทวภิำค 
            9.3  กำรก  ำหนดปริมำณกำรศึกษำของแต่ละรำยวชิำให้ก  ำหนดเป็นหน่วยกิ

ตตำมลกัษณะกำรจดักำรเรียนกำรสอน  ดงัน้ี 

      9.3.1  ภำคทฤษฎี   ใชเ้วลำบรรยำยหรืออภิปรำยปัญหำหน่ึงชัว่โมงต่อ
สัปดำห์  ตลอดหน่ึงภำคกำรศึกษำปกต ิ   หรือจ ำนวนชัว่โมงรวมไม่นอ้ยกวำ่ 15 ชัว่โมง   ให้นบัเป็น
หน่ึงหน่วยกติ 

      9.3.2  ภำคปฏิบตัิ     ใชเ้วลำฝึกหรือทดลอง   2 – 3    ชัว่โมงต่อสัปดำห ์ 

ตลอดหน่ึงภำคกำรศึกษำปกต ิ  หรือจ ำนวนชัว่โมงรวม   ระหวำ่ง 30 - 45  ชัว่โมง  ให้นบัเป็นหน่ึง
หน่วยกติ 
      9.3.3  กำรฝึกงำน   กำรฝึกภำคสนำมหรือกำรฝึกอื่น ๆ  ใชเ้วลำ 3 - 6  

ชัว่โมงต่อสัปดำห ์ ตลอดหน่ึงภำคกำรศึกษำปกต ิ หรือจ ำนวนชัว่โมงรวมระหวำ่ง 45 - 90 ชัว่โมงหรือ
เทียบเท่ำ  ให้นบัเป็นหน่ึงหน่วยกติ 
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      9.3.4  กำรศึกษำดว้ยตนเอง       เป็นกำรศึกษำที่นกัศึกษำตอ้งศึกษำหรือ
วเิครำะห์ดว้ยตนเองเป็นหลกั โดยมีอำจำรยผ์ูส้อนให้ค  ำปรึกษำ   เช่น   รำยวชิำโครงงำนนกัศึกษำ 
ปัญหำพิเศษ  ใชเ้วลำ 2 – 3 ชัว่โมงต่อสัปดำห์ตลอดหน่ึงภำคกำรศึกษำปกติ  หรือเทียบเท่ำทั้งใน
ห้องปฏิบตัิกำร และนอกห้องเรียน  ให้นบัเป็นหน่ึงหน่วยกติ 

    9.3.5  กำรศึกษำบำงรำยวชิำที่มีลกัษณะเฉพำะ   มหำวทิยำลยัอำจก  ำหนด

หน่วยกติโดยใชห้ลกัเกณฑอ์ื่นไดต้ำมควำมเหมำะสม 

            9.4  คณะอำจก  ำหนดเง่ือนไขกำรลงทะเบียนเรียนบำงรำยวชิำเพื่อให้นกัศึกษำ
สำมำรถเรียนรำยวชิำนั้นไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ  กำรลงทะเบียนเรียนที่ผิดเง่ือนไข   ให้ถือเป็นโมฆะใน
รำยวชิำนั้น 

            9.5  กำรเทียบชั้นเรียนของนกัศึกษำ ให้ถือเกณฑด์งัน้ี 

                       9.5.1  ผูท้ี่มีหน่วยกติสะสม   0-30       หน่วยกติ   ให้เทียบชั้นปีที่ 1 
                               9.5.2  ผูท้ี่มีหน่วยกติสะสม   31-60     หน่วยกติ   ให้เทียบชั้นปีที่ 2 
                               9.5.3  ผูท้ี่มีหน่วยกติสะสม   61-90     หน่วยกติ   ให้เทียบชั้นปีที่ 3 

                               9.5.4  ผูท้ี่มีหน่วยกติสะสมมำกกวำ่  90  หน่วยกติ     ให้เทียบชั้นปีที่ 4  
ยกเวน้นกัศึกษำหลกัสูตร 5 ปี   และหลกัสูตร 6 ปี  ถำ้มีหน่วยกติสะสม 91 - 120 หน่วยกติ ให้เทยีบ 
ชั้นปีที่ 4  ถำ้มีหน่วยกติสะสม 121 - 150 หน่วยกติ ให้เทียบชั้นปีที่ 5 และถำ้มีหน่วยกติสะสมมำกกวำ่
150 หน่วยกติขึ้นไป ให้เทียบชั้นปีที่ 6 
 

  ขอ้ 10  กำรลงทะเบียนเรียน 
                                    10.1  ก  ำหนดวนั   เวลำ   สถำนที่   และวธีิกำรลงทะเบียนเรียนในแต่ละภำค
กำรศึกษำ ให้เป็นไปตำมที่มหำวทิยำลยัก  ำหนด 
              10.2  นกัศึกษำที่ไม่ไดล้งทะเบียนเรียน เมื่อพน้ก  ำหนด 2 สัปดำห์นบัจำกวนั
เปิดภำคกำรศึกษำปกต ิ หรือ 1 สัปดำห์นบัจำกวนัเปิดภำคฤดูร้อน จะหมดสิทธ์ิในกำรลงทะเบียน 

เรียนส ำหรับภำคกำรศึกษำนั้น 
             10.3  ในภำคกำรศึกษำปกติใด หำกนกัศึกษำไม่ไดล้งทะเบยีนเรียน  ตอ้งยื่น 
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ค ำร้องขอลำพกักำรศึกษำภำยใน  30  วนั    นบัจำกวนัเปิดภำคกำรศึกษำนั้น   หำกไม่ปฏิบตัิดงักล่ำว 
มหำวทิยำลยัจะถอนช่ือนกัศึกษำผูน้ ั้นออกจำกทะเบียนนกัศึกษำ 
          10.4  กำรลงทะเบียนเรียนรำยวชิำต่ำง ๆ  ตอ้งไดร้ับควำมเห็นชอบจำกอำจำรยท์ี่
ปรึกษำ มิฉะนั้น จะถือวำ่กำรลงทะเบียนเรียนดงักล่ำวเป็นโมฆะ         
             10.5  ในภำคกำรศึกษำปกติ    นกัศึกษำตอ้งลงทะเบียนเรียนไม่ต  ่ำกวำ่ 9 

หน่วยกติ  และไม่เกนิ 22 หน่วยกติ  ยกเวน้นกัศึกษำในภำวะรอพินิจตำมนยัแห่งขอ้ 12 ของระเบยีบน้ี
ตอ้งลงทะเบียนเรียนไม่เกนิ 16  หน่วยกติ และส ำหรับภำคฤดูร้อนนกัศึกษำลงทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกนิ 9 
หน่วยกติ    ยกเวน้นกัศึกษำในภำวะรอพินิจ ลงทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกนิ 6 หน่วยกติ 
             10.6  กำรลงทะเบียนเรียนโดยมีจ  ำนวนหน่วยกติมำกกวำ่หรือนอ้ยกวำ่ที่ 
ก  ำหนดไวใ้นขอ้ 10.5  ตอ้งขออนุมตัิคณบดี   โดยผ่ำนอำจำรยท์ี่ปรึกษำ  ยกเวน้ภำคกำรศึกษำสุดทำ้ยที่
นกัศึกษำจะส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลกัสูตร     และจ ำเป็นตอ้งลงทะเบียนเรียนโดยมีจ  ำนวนหน่วยกติรวม
กนัไม่ถึงเกณฑข์ ั้นต ่ำตำมขอ้ 10.5  มิฉะนั้น จะถือวำ่กำรลงทะเบียนเรียนดงักล่ำวเป็นโมฆะ 

             10.7  ในกรณีที่มีเหตุอนัควร มหำวทิยำลยัอำจประกำศงดกำรสอนรำยวชิำใด
รำยวชิำหน่ึง หรือจ ำกดัจ ำนวนนกัศึกษำที่ลงทะเบียนเรียนในรำยวชิำใดกไ็ด้ 
             10.8  กำรลงทะเบียนเรียนรำยวชิำเพิ่มเติม ตอ้งกระท ำภำยใน 2 สัปดำห์แรก 

ของภำคกำรศึกษำปกต ิหรือภำยในสัปดำห์แรกของภำคฤดูร้อน 
             10.9  กำรถอนกำรลงทะเบียนเรียนรำยวชิำใด  ให้มีผลดงัน้ี 
                                               10.9.1  ถำ้ถอนภำยใน 2  สัปดำห์แรกของภำคกำรศึกษำปกติหรือ
ภำยในสัปดำห์แรกของภำคฤดูร้อน รำยวชิำนั้นจะไม่ปรำกฏในใบแสดงผลกำรศึกษำ 
                                               10.9.2  ถำ้ถอนเมื่อพน้ก  ำหนด 2 สัปดำห์แรก  แต่ยงัอยู่ภำยใน 12 

สัปดำห์ หรือเมือ่พน้ก  ำหนดสัปดำห์แรก  แต่ยงัอยู่ภำยใน 5 สัปดำห์แรกของภำคฤดูร้อน   จะตอ้งได ้

รับควำมเห็นชอบจำกอำจำรยท์ี่ปรึกษำ และผ่ำนอำจำรยผ์ูส้อน  และรำยวชิำนั้นจะปรำกฏในใบแสดงผล
กำรศึกษำ  โดยจะไดส้ัญลกัษณ์ W  
          10.9.3  เมื่อพน้ก  ำหนดกำรถอนรำยวชิำโดยไดส้ัญลกัษณ์ W   ตำมขอ้
10.9.2 แลว้ นกัศึกษำจะถอนกำรลงทะเบียนเฉพำะรำยวชิำไม่ได ้ยกเวน้กรณีที่มีควำมจ ำเป็น 
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                10.10  กำรลงทะเบียนเรียนรำยวชิำเพิ่ม จนมีจ  ำนวนหน่วยกติสูงกวำ่   
หรือกำรถอนกำรลงทะเบียนรำยวชิำ    จนเหลือจ ำนวนหน่วยกติต ่ำกวำ่ที่ระบุไวใ้นขอ้ 10.5    จะท ำมิได ้

เวน้แต่จะไดร้ับกำรอนุมตัิจำกคณบดี  มิฉะนั้น จะถือวำ่กำรลงทะเบียนเรียนดงักล่ำวเป็นโมฆะ 
  ขอ้ 11  กำรวดัและประเมินผล 

              11.1  มหำวทิยำลยัด ำเนินกำรวดัและประเมินผลแต่ละรำยวชิำที่นกัศึกษำได้
ลงทะเบียนเรียนในทุกภำคกำรศึกษำ        กำรวดัและประเมินผลเป็นหนำ้ที่และควำมรับผิดชอบของ
อำจำรยผ์ูส้อนหรือผูท้ี่คณะเจำ้ของรำยวชิำจะก  ำหนด ซ่ึงอำจกระท ำโดยพิจำรณำจำกพฒันำกำรของผูเ้รียน  
ควำมประพฤติ   กำรสังเกตพฤตกิรรมกำรเรียน กำรร่วมกจิกรรม กำรสอบหรือวธีิอื่น ตำมที่คณะเจำ้ของ
รำยวชิำจะก  ำหนดในแต่ละรำยวชิำ     ซ่ึงกำรสอบอำจมีไดห้ลำยครั้ง    และกำรสอบไล ่   หมำยถงึ กำร
สอบครั้ งสุดทำ้ยของรำยวชิำนั้น  
           11.2  ทุกรำยวชิำที่ลงทะเบียนเรียน     นกัศึกษำตอ้งมีเวลำศึกษำไม่นอ้ยกวำ่ 
ร้อยละแปดสิบของเวลำศึกษำทั้งหมด    หรือไดท้  ำงำนในรำยวชิำนั้นจนเป็นที่เพียงพอตำมที่อำจำรย ์
ผูส้อนก  ำหนด   จึงจะมีสิทธ์ิไดร้ับกำรวดัและประเมินผล     เวน้แต่จะไดร้ับกำรอนุมตัิเป็นกรณีพิเศษ 
จำกคณบดี เมื่อคณบดีเห็นวำ่เวลำศึกษำที่ไม่ครบนั้น    เน่ืองมำจำกเหตุอนัจะโทษนกัศึกษำผูน้ ั้นมิได ้
              11.3  กำรวดัและประเมินผลในแต่ละรำยวชิำ       ให้วดัและประเมินผลเป็น
ระดบัคะแนนหรือสัญลกัษณ์ 

          11.3.1  กำรวดัและประเมินผลเป็นระดบัคะแนน ม ี8 ระดบั  

มีควำมหมำยดงัน้ี 

                 ระดบัคะแนน    ควำมหมำย  ค่ำระดบัคะแนน (ต่อหน่ึงหน่วยกติ) 
        A              ดีเยี่ยม         (Excellent)         4.0 
         B+            ดีมำก          (Very  Good)         3.5 
         B              ดี                 (Good)                  3.0   
         C+            พอใช ้         (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  กำรวดัและประเมินผลเป็นสัญลกัษณ์ มีควำมหมำยดงัน้ี 
             G    (Distinction)   หมำยควำมวำ่     ผลกำรศึกษำอยู่ในขั้นดี 
             P     (Pass)   หมำยควำมวำ่     ผลกำรศึกษำอยู่ในขั้นพอใช ้   
             F     (Fail)   หมำยควำมวำ่     ผลกำรศึกษำอยู่ในขั้นตก 

                                                  ใชส้ ำหรับรำยวชิำที่ไม่มีจ  ำนวนหน่วยกติ และรำยวชิำที่มีจ  ำนวน
หน่วยกติที่หลกัสูตรก  ำหนดให้มีกำรวดัและประเมินผลเป็นสัญลกัษณ์ G P F  เช่นรำยวชิำสหกจิศึกษำ 
             S     (Satisfactory)   หมำยควำมวำ่     ผลกำรศึกษำเป็นที่พอใจ   

ใชส้ ำหรับรำยวชิำที่ไม่นบัหน่วยกติเป็นหน่วยกติสะสม 
             U     (Unsatisfactory)  หมำยควำมวำ่     ผลกำรศึกษำไม่เป็นที่พอใจใช้
ส ำหรับรำยวชิำที่ไม่นบัหน่วยกติเป็นหน่วยกติสะสม 
 

11.3.3  สัญลกัษณ์อื่น ๆ  มีควำมหมำยดงัน้ี 
             I       (Incomplete)    หมำยควำมวำ่      กำรวดัและประเมินผลยงัไม่
สมบูรณ์   ใชเ้มื่ออำจำรยผ์ูส้อน  โดยควำมเห็นชอบของหวัหนำ้ภำควชิำที่รับผิดชอบรำยวชิำนั้น  
เห็นสมควรให้รอกำรวดัและประเมินผลไวก้อ่น เน่ืองจำกนกัศึกษำยงัปฏิบตัิงำนซ่ึงเป็นส่วนประกอบ
กำรศึกษำรำยวชิำนั้นยงัไม่สมบูรณ์  หรือใชเ้มือ่นกัศึกษำไดร้ับกำรอนุมตัิให้ไดส้ัญลกัษณ์ I  จำก
คณะกรรมกำรประจ ำคณะตำมควำมใน ขอ้ 16.1.2  แห่งระเบยีบน้ี   เมื่อไดส้ัญลกัษณ์ I   ในรำยวิชำใด 
นกัศึกษำตอ้งติดต่ออำจำรยผ์ูส้อนเพื่อด  ำเนินกำรให้มีกำรวดัและประเมินผลภำยใน 1     สัปดำห์แรกของ
ภำคกำรศึกษำปกติถดัไป หรือ 1 สัปดำห์แรกของภำคฤดูร้อน  หำกวำ่นกัศึกษำผูน้ ั้นลงทะเบียนเรียนใน
ภำคฤดูร้อนดว้ย เมื่อพน้ก  ำหนดดงักล่ำว   ยงัไมส่ำมำรถวดัและประเมินผลได ้   สัญลกัษณ์  I จะ
เปลี่ยนเป็นระดบัคะแนน E หรือสัญลกัษณ์ F หรือ U หรือ W หรือ R แลว้แต่กรณีทนัที 
             W       (Withdrawn)  หมำยควำมวำ่  ถอนหรือยกเลกิกำรลงทะเบียน

เรียน  ใชเ้มื่อนกัศึกษำไดร้ับกำรอนุมติัให้ถอนหรือยกเลิกกำรลงทะเบียนเรียนวชิำนั้น  
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ตำมควำมในขอ้ 10.9.2 หรือ ขอ้ 16.1.2 แห่งระเบียบน้ี  หรือเมื่อคณะกรรมกำรประจ ำคณะอนุมตัิให้
นกัศึกษำที่ไดส้ัญลกัษณ์  I อยู ่ลำพกักำรศึกษำในภำคกำรศึกษำปกติถดัไป 



             R       (Deferred)   หมำยควำมวำ่     เลื่อนก  ำหนดกำรวดัและ
ประเมินผลไปเป็นภำคกำรศึกษำปกติถดัไป ใชส้ ำหรับรำยวชิำที่นกัศึกษำไดส้ัญลกัษณ์ I อยู่ และมิใช่
รำยวชิำภำคทฤษฎี และภำคปฏิบตัิ   ซ่ึงอำจำรยผ์ูส้อนมีควำมเห็นวำ่ไม่สำมำรถวดัและประเมินผลไดก้อ่น
ส้ิน 1   สัปดำห์แรกของภำคกำรศึกษำปกติถดัไป โดยมีสำเหตุอนัมิใช่ควำมผิดของนกัศึกษำ 
กำรให้สัญลกัษณ์ R     ตอ้งไดร้ับกำรอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะของคณะที่รับผิดชอบรำยวชิำ
นั้น  และนกัศึกษำที่ไดส้ัญลกัษณ์ R   ตอ้งลงทะเบยีนเรียนรำยวชิำนั้นใหม่ในภำคกำรศึกษำปกติถดัไป  

จึงจะมีสิทธ์ิไดร้ับกำรวดัและประเมินผล  หำกนกัศึกษำไม่ลงทะเบยีนเรียนภำยใน 2 สัปดำห์แรกของ
ภำคกำรศึกษำปกต ิสัญลกัษณ์ R จะเปลี่ยนเป็นระดบัคะแนน  E ทนัที 
                             11.4  นกัศึกษำที่ไดร้ะดบัคะแนน  E  หรือระดบัคะแนนอื่นที่หลกัสูตร 
ก  ำหนด  หรือสญัลกัษณ์  F  ในรำยวชิำใด ตอ้งลงทะเบียนเรียนรำยวชิำนั้นซ ้ำ เวน้แต่รำยวชิำดงักล่ำวเป็น

รำยวชิำในหมวดวชิำเลือกตำมหลกัสูตร 
                                         11.5  นกัศึกษำจะลงทะเบียนเรียนซ ้ำรำยวชิำที่ไดร้ะดบัคะแนนตั้งแต่ 2.00 
ขึ้นไป    หรือไดส้ัญลกัษณ์ G    หรือ  P   หรือ  S   มิได ้     เวน้แต่จะเป็นรำยวชิำที่มีกำรก  ำหนดไวใ้น
หลกัสูตรเป็นอย่ำงอื่น กำรลงทะเบียนเรียนรำยวชิำใดที่ผิดเง่ือนไขน้ีถือเป็นโมฆะ 
       11.6  กำรลงทะเบียนเรียนโดยไม่นบัหน่วยกติเป็นหน่วยกติสะสม 
                        11.6.1  นกัศึกษำอำจลงทะเบียนเรียนรำยวชิำที่มิใช่วชิำบงัคบัของ 

หลกัสูตร  โดยไม่นบัหน่วยกติเป็นหน่วยกติสะสมได ้  กำรวดัและประเมินผลรำยวชิำนั้น  ให้วดัและ 
ประเมินผลเป็นสัญลกัษณ์ S หรือ U 

            11.6.2  กำรนบัจ ำนวนหน่วยกติสูงสุดที่นกัศึกษำมีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียน
ไดใ้นแต่ละภำคกำรศึกษำ    ตำมควำมในขอ้ 10.5         ให้นบัรวมจ ำนวนหน่วยกติของรำยวชิำที่
นกัศึกษำลงทะเบียนเรียน  โดยไม่นบัหน่วยกติเป็นหน่วยกติสะสมเขำ้ดว้ย  แต่จะไม่น ำมำนบัรวมในกำร
คิดจ ำนวนหน่วยกติต ่ำสุดที่นกัศึกษำตอ้งลงทะเบียนเรียนในภำคกำรศึกษำปกติ 
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          11.6.3  นกัศึกษำที่ลงทะเบียนเรียนรำยวชิำใด    โดยไม่นบัหน่วยกติ
เป็นหน่วยกติสะสม ที่ไดส้ัญลกัษณ์  S  หรือ  U  แลว้   ภำยหลงัจะลงทะเบียนเรียนซ ้ำ   โดยให้มกีำรวดั



และประเมินผลเป็นระดบัคะแนนอีกมิได ้  เวน้แต่ในกรณีที่มีกำรยำ้ยคณะหรือประเภทวชิำ   หรือยำ้ย
สำขำวชิำ และรำยวชิำนั้นเป็นวชิำบงัคบัในหลกัสูตรใหม ่

   11.7  กำรนบัจ ำนวนหน่วยกติสะสม    ให้นบัรวมเฉพำะหน่วยกติ ของรำย 
วชิำตำมหลกัสูตรที่ไดร้ะดบัคะแนนไม่ต  ่ำกวำ่ 1.00   หรือไดส้ญัลกัษณ์ G    หรือ P  แต่บำงหลกัสูตรอำจ
ก  ำหนดให้ไดร้ะดบัคะแนนสูงกวำ่ 1.00     จึงจะนบัหน่วยกติของรำยวชิำนั้นเป็นหน่วยกติสะสมกไ็ด ้

   11.8  ในกรณีที่นกัศึกษำไดศึ้กษำรำยวชิำใดมำกกวำ่หน่ึงครั้ ง      ให้นบั 

หน่วยกติของรำยวชิำนั้น เป็นหน่วยกติสะสมตำมหลกัสูตรไดเ้พียงครั้งเดียว โดยพิจำรณำจำกกำร 
วดัและประเมินผลครั้ งหลงัสุด 
   11.9  มหำวทิยำลยัจะประเมินผลกำรศึกษำของนกัศึกษำทุกคนที่ไดล้งทะเบียน
เรียน โดยค ำนวณผลตำมหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
             11.9.1  หน่วยจุดของรำยวชิำหน่ึง ๆ    คือ    ผลคูณระหวำ่งจ ำนวน 

หน่วยกติกบัค่ำระดบัคะแนนที่ไดจ้ำกกำรประเมินผลรำยวชิำนั้น 
             11.9.2  แตม้ระดบัคะแนนเฉลี่ยประจ ำภำค     คือ     ค่ำผลรวมของ 
หน่วยจุดของทุกรำยวชิำที่ไดศึ้กษำในภำคกำรศึกษำนั้น  หำรดว้ยหน่วยกติรวมของรำยวชิำดงักล่ำว 
เฉพำะรำยวชิำที่มีกำรประเมินผลเป็นระดบัคะแนน 
             11.9.3  แตม้ระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสม   คือ  ค่ำผลรวมของหน่วยจุด 

ของทุกรำยวชิำที่ไดศึ้กษำมำ ตั้งแต่เร่ิมเขำ้ศึกษำในมหำวทิยำลยั    หำรดว้ยจ ำนวนหน่วยกติรวมของ 
รำยวชิำดงักล่ำว  เฉพำะรำยวชิำที่มีกำรประเมินผลเป็นระดบัคะแนน    และในกรณีที่มีกำรเรียนรำย 
วชิำที่ไดร้ะดบัคะแนน D หรือ E มำกกวำ่หน่ึงครั้ ง    ให้น ำผลกำรศึกษำและหน่วยกติครั้ งหลงัสุดมำ
ค ำนวณแตม้ระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสม 

           11.9.4  แตม้ระดบัคะแนนเฉลี่ยประจ ำภำค   และแตม้ระดบัคะแนน
เฉลี่ยสะสม ให้ค  ำนวณเป็นค่ำที่มีเลขทศนิยม 2 ต ำแหน่ง     โดยไม่มีกำรปัดเศษจำกทศนิยมต ำแหน่งที่ 3 
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             11.10  กำรทุจริตในกำรวดัผล 

            เมื่อมกีำรตรวจพบวำ่นกัศึกษำทุจริตในกำรวดัผล เช่น กำรสอบรำย 
วชิำใด   ให้ผูท้ี่รับผิดชอบกำรวดัผลครั้งนั้น     หรือผูค้วบคุมกำรสอบ    รำยงำนกำรทุจริตพร้อมส่ง 
หลกัฐำนกำรทุจริต ไปยงัคณะที่นกัศึกษำผูน้ ั้นสังกดัอยู ่  ตลอดจนแจง้ให้อำจำรยผ์ูส้อนรำยวชิำนั้น 



ทรำบ และให้คณะกรรมกำรด ำเนินงำนวินยันกัศึกษำที่นกัศึกษำผูน้ ั้นสังกดั พิจำรณำโทษแลว้เสนอ 
ต่อมหำวทิยำลยัเพื่อด  ำเนินกำรต่อไป  โดยให้นกัศึกษำที่ทุจริตในกำรวดัผลดงักล่ำวไดร้ะดบัคะแนน 
E หรือสัญลกัษณ์ F หรือ U ในรำยวชิำนั้น พร้อมทั้งภำคทณัฑไ์วต้ลอดกำรมีสภำพเป็นนกัศึกษำ และ 

ถำ้หำกมีควำมผิดร้ำยแรงกอ็ำจพิจำรณำโทษทำงวนิยัประกำรหน่ึงประกำรใด หรือหลำยประกำรได ้
อีกดงัน้ี   
           11.10.1  ให้พกักำรศึกษำไม่นอ้ยกวำ่หน่ึงภำคกำรศึกษำ 
           11.10.2  ให้ไดร้ะดบัคะแนน E  หรือสัญลกัษณ์ F  หรือ U ทุกรำยวชิำที่
ไดล้งทะเบียนเรียนในภำคกำรศึกษำนั้น 
           11.10.3  ให้ออก             
           11.10.4  ไล่ออก 
             11.11  ระเบียบและขอ้พึงปฏิบตัิอื่น ๆ     เกีย่วกบักำรสอบที่มิไดร้ะบุไวใ้น 

ระเบียบน้ี ให้คณะเป็นผูพ้ิจำรณำประกำศเพิ่มเติมได ้ตำมควำมเหมำะสมกบัสภำพและลกัษณะกำรศึกษำ
ของแต่ละคณะ 
 

  ขอ้ 12  สถำนภำพนกัศึกษำ 
              มหำวทิยำลยัจะจ ำแนกสถำนภำพนกัศึกษำตำมผลกำรศึกษำในทุกภำคกำร 
ศึกษำปกต ิ   เมื่อนกัศึกษำเขำ้มำศึกษำครบสองภำคกำรศึกษำปกติเป็นตน้ไป     หรือเมื่อนกัศึกษำได้
ศึกษำทุกรำยวชิำครบถว้นตำมหลกัสูตร ทั้งน้ี ไม่นบัภำคกำรศึกษำที่ไดล้ำพกัหรือถูกใหพ้กั 
              สถำนภำพนกัศึกษำม ี2 ประเภท คือ นกัศึกษำปกติ และนกัศึกษำในภำวะ
รอพินิจ 
              12.1  นกัศึกษำปกต ิ คือ  นกัศึกษำที่ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 
2.00 ขึ้นไป 
              12.2  นกัศึกษำในภำวะรอพินิจ  คือ นกัศึกษำที่ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉลี่ย 
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สะสมต ่ำกวำ่ 2.00 โดยให้จ  ำแนกนกัศึกษำในภำวะรอพินิจ ดงัน้ี 
           12.2.1  นกัศึกษำที่ไดศึ้กษำในมหำวทิยำลยัครบ 2 ภำคกำรศึกษำปกติ
แลว้  และไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมในภำคกำรศึกษำที่สอง    ตั้งแต่ 1.25 แต่ไม่ถึง 2.00  หรือ



นกัศึกษำปกติที่ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.50  แต่ไม่ถึง 2.00  ในภำคกำรศึกษำปกติถดัไป  
จะไดร้ับภำวะรอพินิจครั้ งที ่1 
           12.2.2  นกัศึกษำที่อยู่ในภำวะรอพินิจครั้ งที ่1   ที่ไดแ้ตม้ระดบัคะแนน
เฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.70 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภำคกำรศึกษำปกติถดัไป จะไดร้ับภำวะรอพินิจครั้ งที่ 2  
           12.2.3  นกัศึกษำที่อยู่ในภำวะรอพินิจครั้ งที ่2  ที่ไดแ้ตม้ระดบัคะแนน
เฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.90 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภำคกำรศึกษำปกติถดัไป จะไดร้ับภำวะรอพินิจครั้ งที่ 3 
 
  ขอ้ 13  กำรยำ้ยคณะหรือประเภทวชิำ หรือสำขำวชิำ 
              13.1  กำรยำ้ยคณะหรือประเภทวชิำ    หรือสำขำวชิำ      ตอ้งไดร้ับควำม
เห็นชอบจำกผูป้กครองและอำจำรยท์ี่ปรึกษำ     และไดร้ับกำรอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะที่
เกีย่วขอ้ง ในกำรพิจำรณำอนุมตัิให้ยึดหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
          13.1.1  นกัศึกษำที่ขอยำ้ยคณะหรือประเภทวชิำ  หรือสำขำวชิำ ตอ้งได้
ศึกษำอยู่ในคณะหรือประเภทวชิำหรือสำขำวชิำเดิม   ไม่นอ้ยกวำ่ 1 ภำคกำรศึกษำปกต ิ  ทั้งน้ี  ไม่นบั
รวมภำคกำรศึกษำที่ลำพกัหรือถูกให้พกั 
          13.1.2  กำรก  ำหนดเง่ือนไขหลกัเกณฑก์ำรให้นกัศึกษำยำ้ยเขำ้ศึกษำ 
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรประจ ำคณะที่นกัศึกษำขอยำ้ยเขำ้ 
           13.2  นกัศึกษำที่ไดร้ับกำรอนุมตัิให้ยำ้ยคณะหรือประเภทวชิำ  หรือสำขำวชิำ

อำจมีสิทธ์ิไดร้ับกำรเทียบโอน   หรือรับโอนบำงรำยวชิำ    รำยวชิำที่ไดร้ับกำรเทียบโอนหรือรับโอน
ให้ไดส้ัญลกัษณ์หรือระดบัคะแนนเดิม    และให้นบัหน่วยกติรำยวชิำดงักล่ำวเป็นหน่วยกติสะสม แต่ไม่
น ำมำค ำนวณแตม้ระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยนกัศึกษำตอ้งด ำเนินกำรขอเทียบโอนให้แลว้เสร็จภำยใน
ภำคกำรศึกษำแรกที่ไดร้ับอนุมตัิให้ยำ้ยคณะหรือประเภทวชิำหรือสำขำวชิำ  
 

- 12 – 
 

                         13.3  กำรเทียบโอนหรือรับโอนรำยวชิำให้มีหลกัเกณฑต์ำมควำมในขอ้14.6 
   

ขอ้ 14  กำรเทียบโอนและกำรรับโอนรำยวชิำ 



              14.1  ผูท้ี่เคยศึกษำในมหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ และผ่ำนกำรคดัเลือกเขำ้
ศึกษำในมหำวทิยำลยัไดอ้ีก อำจมีสิทธ์ิไดร้ับกำรเทียบโอนหรือรับโอนบำงรำยวชิำ โดยนกัศึกษำตอ้ง
ด ำเนินกำรขอเทียบโอนให้แลว้เสร็จภำยในภำคกำรศึกษำแรกที่เขำ้ศึกษำ 
              14.2  นกัศึกษำที่รับโอนมำจำกสถำบนัอุดมศึกษำอื่น          มีสิทธ์ิไดร้ับกำร
พิจำรณำเทียบโอนบำงรำยวชิำ โดยนกัศึกษำตอ้งด ำเนินกำรขอเทียบโอนให้แลว้เสร็จภำยในภำค
กำรศึกษำแรกที่เขำ้ศึกษำ 
              14.3  กำรเทียบโอนหรือรับโอนรำยวชิำจำกสถำบนัอุดมศึกษำอื่นทั้งภำยใน
และต่ำงประเทศ  ตอ้งไดร้ับกำรอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะกอ่น 
                                      14.4  รำยวชิำที่ไดร้ับกำรเทียบโอนหรือรับโอน       ให้ไดส้ัญลกัษณ์หรือ 

ระดบัคะแนนเดิม  และให้นบัหน่วยกติรำยวชิำดงักล่ำวเป็นหน่วยกติสะสม แต่ไม่น ำมำค ำนวณแต้ม
ระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสม 
               14.5  นกัศึกษำไม่มีสิทธ์ิลงทะเบยีนเรียนรำยวชิำที่ไดส้ัญลกัษณ์หรือระดบั 

คะแนนเดิมอีก     เวน้แต่เมื่อผลกำรศึกษำรำยวชิำที่สัมพนัธ์กบัรำยวชิำที่ไดส้ัญลกัษณ์      หรือระดบั
คะแนนเดิม ต ่ำกวำ่มำตรฐำนที่คณะหรือภำควชิำก  ำหนด   ให้ลงทะเบียนเรียนรำยวชิำที่ไดส้ัญลกัษณ์หรือ
ระดบัคะแนนเดิมนั้นซ ้ำอีกได้  และให้นบัหน่วยกติรำยวชิำดงักล่ำวเป็นหน่วยกติสะสมไดเ้พียงครั้งเดียว 
               14.6  กำรเทียบโอนหรือรับโอนรำยวชิำตอ้งไดร้ับกำรอนุมตัิจำกภำควชิำที่  
เกีย่วขอ้ง  โดยมีหลกัเกณฑใ์นกำรพิจำรณำ ดงัน้ี 

           14.6.1  รำยวชิำเดิมที่น ำมำเทียบโอนหรือรับโอนได ้ จะตอ้งมี

เน้ือหำวชิำอยู่ในระดบัเดียวกนั  และมีปริมำณเท่ำกนัหรือไม่นอ้ยกวำ่สำมในส่ีของรำยวชิำในหลกัสูตร
ใหม่ 
           14.6.2  รำยวชิำที่จะน ำมำพิจำรณำเทียบโอนหรือรับโอน ตอ้งมีผล
กำรศึกษำตำมที่ภำควชิำก  ำหนด  โดยตอ้งไดร้ะดบัคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่ำขึ้นไป 
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           14.6.3  ให้มีกำรเทียบโอนหรือรับโอนรำยวชิำไดไ้ม่เกนิสำมในส่ีของ
จ ำนวนหน่วยกติรวมของหลกัสูตรใหม ่
               14.7  กำรเทียบโอนควำมรู้และกำรให้หน่วยกติจำกกำรศึกษำนอกระบบ 

และหรือกำรศึกษำตำมอธัยำศยัเขำ้สู่กำรศึกษำในระบบ 



           14.7.1  กำรเทียบควำมรู้      จะเทียบเป็นรำยวชิำหรือกลุ่มรำยวชิำตำม
หลกัสูตรทีม่หำวทิยำลยัเปิดสอน 
           14.7.2  กำรเทียบประสบกำรณ์จำกกำรท ำงำน จะค ำนึงถึงควำมรู้ที่ไดจ้ำก
ประสบกำรณ์เป็นหลกั 
           14.7.3  วธีิกำรประเมินเพื่อกำรเทยีบควำมรู้ในแต่ละรำยวชิำหรือกลุ่ม   

รำยวชิำ  และเกณฑก์ำรตดัสิน   ให้อยู่ในดุลยพินิจของภำควชิำที่นกัศึกษำขอเทยีบโอนควำมรู้ 
           14.7.4  ผลกำรประเมินตอ้งเทียบไดไ้ม่ต  ่ำกวำ่ระดบัคะแนน 2.00 

หรือเทียบเท่ำ  จึงจะให้จ  ำนวนหน่วยกติของรำยวชิำหรือกลุ่มรำยวชิำนั้น แต่ไม่ให้เป็นระดบัคะแนน และ
ไม่น ำมำค ำนวณแตม้ระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสม 
           14.7.5  กำรบนัทึกผลกำรเรียน ให้บนัทึกตำมวธีิกำรประเมิน     ดงัน้ี 
           14.7.5.1  ถำ้ไดห้น่วยกติจำกกำรทดสอบมำตรฐำนให้บนัทึก 
CS  (credits  from  standardized  test) 

           14.7.5.2  ถำ้ไดห้น่วยกติจำกกำรทดสอบที่ไม่ใช่กำรทดสอบ 
มำตรฐำน ให้บนัทึก  CE  (credits  from  exam) 
           14.7.5.3  ถำ้ไดห้น่วยกติจำกกำรประเมินกำรศึกษำ  หรือกำร 
อบรมที่จดัโดยหน่วยงำนอื่น ให้บนัทึก  CT (credits  from  training) 
           14.7.5.4  ถำ้ไดห้น่วยกติจำกกำรเสนอแฟ้มสะสมผลงำน 

ให้บนัทึก  CP  (credits  from  portfolio) 
            14.7.6  ให้เทียบรำยวชิำหรือกลุ่มรำยวชิำจำกกำรศึกษำนอกระบบและ
หรือกำรศึกษำตำมอธัยำศยัไดไ้ม่เกนิสำมในส่ีของจ ำนวนหน่วยกติรวมของหลกัสูตร  และตอ้งใชเ้วลำ
ศึกษำอยู่ในมหำวทิยำลยัอย่ำงนอ้ยหน่ึงปีกำรศึกษำ 
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  ขอ้ 15  กำรรับโอนนกัศึกษำจำกสถำบนัอุดมศึกษำอื่น   
              15.1  มหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์    อำจรับโอนนกัศึกษำจำก
สถำบนัอุดมศึกษำอื่นที่สภำมหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์รับรอง 



              15.2  กำรรับโอนนกัศึกษำ     ตอ้งไดร้ับกำรอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรประจ ำ
คณะที่นกัศึกษำขอโอนเขำ้ศึกษำ และอธิกำรบดี หรือผูท้ี่อธิกำรบดมีอบหมำย โดยมีหลกัเกณฑด์งัน้ี 
                                    15.2.1  นกัศึกษำตอ้งศึกษำอยู่ในสถำบนัเดิมมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 2 ภำค
กำรศึกษำปกต ิโดยไม่นบัภำคกำรศึกษำที่ลำพกัหรือถูกให้พกั 
           15.2.2  มีรำยวชิำที่สำมำรถน ำมำเทียบโอนตำมควำมในขอ้   14.6   คิด
เป็นหน่วยกติตำมหลกัสูตรใหมไ่ดไ้ม่นอ้ยกว่ำ  24  หน่วยกติ  และตอ้งมีแตม้ระดบัคะแนนเฉลี่ยของ
รำยวชิำที่เทียบโอนไม่ต  ่ำกวำ่ 2.50 หรือเทยีบเท่ำ 
              15.3  กำรสมคัรขอโอนยำ้ย   ให้ยื่นค  ำร้องถึงมหำวทิยำลยัอย่ำงนอ้ย 2 เดือน
กอ่นก  ำหนดวนัลงทะเบียนเรียนของภำคกำรศึกษำที่จะโอนเขำ้ศึกษำ   พร้อมทั้งติดต่อสถำบนัเดิมให้
จดัส่งใบแสดงผลกำรศึกษำ     และค ำอธิบำยรำยวชิำของหลกัสูตรเดิมมำยงัมหำวทิยำลยัโดยตรงดว้ย 
 

  ขอ้ 16  กำรลำ 
              16.1  กำรลำป่วยหรือลำกจิ 

                                  16.1.1  กำรลำไม่เกนิ  7  วนั  ในระหวำ่งเปิดภำคกำรศึกษำ  ตอ้งไดร้ับ
กำรอนุมตัิจำกอำจำรยผ์ูส้อนและแจง้อำจำรยท์ี่ปรึกษำทรำบ  ถำ้เกนิ  7  วนั   ตอ้งไดร้ับกำรอนุมตัจิำก
คณบดี  โดยผ่ำนอำจำรยท์ี่ปรึกษำ  ส ำหรับงำนหรือกำรสอบที่นกัศึกษำไดข้ำดไปในช่วงเวลำนั้น  ให้อยู่
ในดุลยพินิจของอำจำรยผ์ูส้อน  ซ่ึงอำจจะอนุญำตให้ปฏิบตัิงำนหรือสอบทดแทน  หรือยกเวน้ได ้

       16.1.2  ในกรณีที่ป่วยหรือมีเหตุสุดวสิยั    ท ำให้ไม่สำมำรถเขำ้

สอบไล่ได ้นกัศึกษำตอ้งขอผ่อนผนักำรสอบไล่ต่อคณะภำยในวนัถดัไป   หลงัจำกที่มีกำรสอบไล่
รำยวชิำนั้นเวน้แต่จะมีเหตุผลอนัสมควร    คณะกรรมกำรประจ ำคณะเป็นผูพ้ิจำรณำกำรขอผ่อนผนั
ดงักล่ำว โดย 
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อำจอนุมตัิให้ไดส้ัญลกัษณ์  I หรือให้ยกเลิกกำรลงทะเบยีนเรียนรำยวชิำนั้นเป็นกรณีพิเศษ โดยให้ได้
สัญลกัษณ์ W หรือไมอ่นุมตัิกำรขอผ่อนผนั โดยให้ถือวำ่ขำดสอบกไ็ด ้
               16.2  กำรลำพกักำรศึกษำ  
                                             16.2.1  กำรลำพกักำรศึกษำเป็นกำรลำพกัทั้งภำคกำรศึกษำ  และถำ้ได้
ลงทะเบียนไปแลว้ เป็นกำรยกเลิกกำรลงทะเบียนเรียน   โดยรำยวชิำที่ไดล้งทะเบียนเรียนทั้งหมดในภำค
กำรศึกษำนั้น จะไม่ปรำกฏในใบแสดงผลกำรศึกษำ 



           16.2.2  กำรขอลำพกักำรศึกษำ   ให้แสดงเหตผุลควำมจ ำเป็นพร้อมกบัมี
หนงัสือรับรองของผูป้กครอง  ผ่ำนอำจำรยท์ี่ปรึกษำ     กำรลำพกักำรศึกษำตอ้งไดร้ับกำรอนุมตัิ 
จำกคณบดี 
           16.2.3  กำรลำพกักำรศึกษำ จะลำพกัเกนิ 2 ภำคกำรศึกษำปกติติดต่อกนั
ไม่ได ้
           16.2.4  ในสองภำคกำรศึกษำปกติแรกที่ไดเ้ขำ้ศึกษำในมหำวทิยำลยั

นกัศึกษำจะลำพกักำรศึกษำไม่ได ้  เวน้แต่กรณีที่ป่วย  หรือถูกเกณฑห์รือระดมเขำ้รับรำชกำรทหำรกอง
ประจ ำกำร และหรือไดร้ับทุนต่ำง ๆ ที่มหำวทิยำลยัเห็นวำ่เป็นประโยชนก์บันกัศึกษำ 
           16.2.5  กำรลำพกักำรศึกษำ นอกเหนือจำกหลกัเกณฑต์ำมควำมในขอ้ 
16.2.3  และขอ้ 16.2.4  ตอ้งไดร้ับกำรอนุมตัิจำกอธิกำรบดีเป็นกรณีพเิศษ  โดยกำรเสนอของคณบดี 
           16.2.6  นกัศึกษำจะตอ้งช ำระค่ำรักษำสถำนภำพนกัศึกษำทุกภำค
กำรศึกษำที่ไดร้ับกำรอนุมตัิใหล้ำพกั     ตำมอตัรำที่มหำวทิยำลยัก  ำหนด      ยกเวน้ภำคกำรศึกษำที่ได้
ลงทะเบียนเรียนไปกอ่นแลว้ 
               16.3  ในกำรลำป่วยและกำรลำพกักำรศึกษำเน่ืองจำกป่วย นกัศึกษำตอ้งแสดง
ใบรับรองแพทยด์ว้ยทุกครั้ง 
               16.4  กำรให้พกักำรศึกษำ    ในกรณีที่คณะกรรมกำรแพทยซ่ึ์งอธิกำรบดี 
แต่งตั้งขึ้น  วนิิจฉยัวำ่ป่วย และคณะกรรมกำรประจ ำคณะเห็นวำ่โรคนั้นเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ และ
หรือเป็นอนัตรำยต่อผูอ้ื่น คณะกรรมกำรประจ ำคณะอำจเสนอให้นกัศึกษำผูน้ ั้นพกักำรศึกษำได ้
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16.5  กำรลำออก    นกัศึกษำยื่นใบลำออก พร้อมหนงัสือรับรองของ
ผูป้กครองผ่ำนอำจำรยท์ี่ปรึกษำ   เพื่อขออนุมตัิต่ออธิกำรบด ี  ผูท้ี่จะไดร้ับกำรอนุมตัิให้ลำออกไดต้อ้ง
ไม่มีหน้ีสินกบัมหำวทิยำลยั 
      

 

  ขอ้ 17  กำรเสนอช่ือเพื่อรับปริญญำและกำรอนุมตัิให้ปริญญำ 



              17.1  นกัศึกษำที่จะไดร้ับกำรเสนอช่ือเพื่อรับปริญญำ       ตอ้งมีคุณสมบตัิ
ครบถว้นดงัน้ี 
                       17.1.1  ไดศึ้กษำและผ่ำนกำรวดัและประเมินผลรำยวชิำต่ำง ๆ   

ครบถว้นตำมหลกัสูตรและขอ้ก  ำหนดของสำขำวชิำที่จะรับปริญญำ โดยไมม่ีรำยวชิำใดที่ได ้
สัญลกัษณ์ I  หรือ R คำ้งอยู่ ทั้งน้ี นบัรวมถึงรำยวชิำที่ไดร้ับกำรเทียบโอนและที่รับโอนดว้ย 

          17.1.2  ยงัมีสถำนภำพเป็นนกัศึกษำอยู่และไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต  ่ำกวำ่ 2.00   หำกเป็นนกัศึกษำที่โอนยำ้ยมำจำกสถำบนัอุดมศึกษำอื่น   จะตอ้งศึกษำอยูใ่น
มหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์อย่ำงนอ้ยหน่ึงปีกำรศึกษำ 
          17.1.3  ไม่อยู่ในระหวำ่งกำรรอรับโทษทำงวนิยัที่ระบุให้งดกำรเสนอช่ือ
เพื่อรับปริญญำชัว่ระยะเวลำหน่ึง 
          17.1.4  ไดป้ฏิบตัิตำมระเบียบต่ำง ๆ     ครบถว้นและไม่มีหน้ีสินใด ๆ ต่อ
มหำวทิยำลยั 
                       17.1.5  ไดด้  ำเนินกำรเพื่อขอรับปริญญำตำมที่มหำวทิยำลยัก  ำหนด 

              17.2  นกัศึกษำที่จะไดร้ับกำรเสนอช่ือเพื่อรับปริญญำเกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง 
ตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นดงัน้ี  
          17.2.1  มีคุณสมบตัิตำมควำมในขอ้ 17.1 

17.2.2 ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป 
          17.2.3  ไม่เคยไดร้ะดบัคะแนนต ่ำกวำ่ 2.00  หรือสัญลกัษณ์  F หรือ U ใน
รำยวชิำใด ๆ 
          17.2.4  ใชเ้วลำศึกษำไม่เกนิจ ำนวนปีกำรศึกษำต่อเน่ืองกนั ตำมแผนกำร

ศึกษำของสำขำวชิำที่จะไดร้ับปริญญำ 
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         17.2.5  ไม่เคยเป็นผูม้ีประวตัิไดร้ับกำรลงโทษ เน่ืองจำกผิดวนิยั 

อย่ำงร้ำยแรง 
           17.2.6  ส ำหรับนกัศึกษำตำมควำมในขอ้ 13.2 หรือ 14.1 หรือ 14.2 หรือ 
14.3   หรือ 18.1   ตอ้งไดร้ับกำรพิจำรณำเทียบโอนหรือรับโอนรำยวชิำไม่เกนิกึ่งหน่ึงของ 
หลกัสูตร    และตอ้งมีแตม้ระดบัคะแนนเฉลี่ยของรำยวชิำที่เทียบโอนหรือรับโอนไม่ต  ่ำกวำ่ 3.50  

หรือเทียบเท่ำ 



              17.3  นกัศึกษำที่จะไดร้ับกำรเสนอช่ือเพื่อรับปริญญำเกยีรตินิยมอนัดบัสอง
ตอ้งมีคุณสมบตัิครบถว้น ดงัน้ี 
          17.3.1  มีคุณสมบตัิตำมควำมในขอ้ 17.1 
          17.3.2  ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป แต่เป็นผูไ้ม่มี

สิทธ์ิไดร้ับปริญญำเกยีรตินิยมอนัดบัหน่ึง 
          17.3.3  ไม่เคยไดร้ะดบัคะแนนต ่ำกวำ่ 2.00 ในรำยวชิำเอกใด ๆ ของ
หลกัสูตรสำขำวชิำนั้น  
          17.3.4  ไม่เคยไดร้ะดบัคะแนน E หรือสญัลกัษณ์ F หรือ U ในรำยวชิำใด 

ๆ 
          17.3.5  มีคุณสมบตัิตำมควำมในขอ้ 17.2.4 
          17.3.6  มีคุณสมบตัิตำมควำมในขอ้ 17.2.5 
          17.3.7  ส ำหรับนกัศึกษำตำมควำมในขอ้ 13.2 หรือ14.1 หรือ 14.2  

หรือ 14.3 หรือ 18.1   ตอ้งไดร้ับกำรพิจำรณำเทียบโอนหรือรับโอนรำยวชิำไม่เกนิกึ่งหน่ึงของ 
หลกัสูตร และตอ้งมีแตม้ระดบัคะแนนเฉลี่ยของรำยวชิำที่เทียบโอนหรือรับโอนไม่ต  ่ำกวำ่ 3.25  

หรือเทียบเท่ำ 
                           17.4  มหำวทิยำลยัจะเสนอรำยช่ือนกัศึกษำที่มีสิทธ์ิไดร้ับกำรเสนอช่ือเพื่อรับ
ปริญญำ  หรือปริญญำเกยีรตินิยมในสำขำวชิำต่ำง ๆ  เพื่อขออนุมตัิปริญญำต่อสภำมหำวทิยำลยั 
                           17.5  ในกรณีที่นกัศึกษำมีคุณสมบตัิครบถว้นตำมควำมในขอ้ 17.1 

แต่ประสงคจ์ะขอเลื่อนกำรเสนอช่ือเพื่อรับปริญญำออกไป โดยตอ้งกำรลงทะเบียนเรียนบำงรำยวชิำอีก 

อธิกำรบดีโดยกำรเสนอของคณะกรรมกำรประจ ำคณะ   อำจอนุมตัิให้นกัศึกษำลงทะเบียนเรียนบำง
รำยวชิำโดยไม่นบัเป็นหน่วยกติสะสมได ้
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ขอ้ 18  กำรขอเขำ้ศึกษำเพื่อปริญญำที่สอง 
              18.1  นกัศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำขั้นปริญญำตรี      จำก
มหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ หรือสถำบนัอุดมศึกษำอื่นที่เทียบเท่ำ อำจขอเขำ้ศึกษำต่อในหลกัสูตร
ปริญญำตรี สำขำวชิำอื่นเป็นกำรเพิ่มเติมได ้



              18.2  กำรรับเขำ้ศึกษำ ตอ้งไดร้ับกำรอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะที่
นกัศึกษำขอเขำ้ศึกษำ และอธิกำรบดี 
              18.3  กำรเทียบโอนและกำรรับโอนรำยวชิำ 
          18.3.1  รำยวชิำที่นกัศึกษำไดศึ้กษำในสำขำวชิำที่ส ำเร็จกำรศึกษำ จะ

ไดร้ับกำรพิจำรณำเทียบโอนและรับโอน โดยรำยวชิำที่ไดร้ับกำรเทียบโอนและรับโอน ให้ไดส้ัญลกัษณ์
หรือระดบัคะแนนเดิม   และให้นบัหน่วยกติรำยวชิำดงักล่ำวเป็นหน่วยกติสะสม    แต่ไม่น ำมำค ำนวณ
แตม้ระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสม 
          18.3.2  นกัศึกษำไม่มีสิทธ์ิลงทะเบยีนเรียนรำยวชิำที่ไดส้ัญลกัษณ์หรือ
ระดบัคะแนนเดิม   เวน้แต่เมื่อผลกำรศึกษำรำยวชิำที่สัมพนัธ์กบัรำยวชิำที่ไดส้ัญลกัษณ์หรือระดบัคะแนน
เดิมต ่ำกวำ่มำตรฐำน   คณะหรือภำควชิำก  ำหนดให้ลงทะเบียนเรียนรำยวชิำที่ไดส้ัญลกัษณ์หรือระดบั
คะแนนเดิมซ ้ำอีกได ้และให้นบัหน่วยกติรำยวชิำดงักล่ำว  เป็นหน่วยกติสะสมไดเ้พียงครั้งเดียว 
          18.3.3  กำรเทียบโอนและกำรรับโอนรำยวชิำ ตอ้งไดร้ับกำรอนุมตัิจำก
คณะกรรมกำรประจ ำคณะ โดยมีหลกัเกณฑใ์นกำรพิจำรณำตำมควำมในขอ้ 14.6 
 

  ขอ้ 19  กำรศึกษำสองปริญญำพร้อมกนั 
              19.1  นกัศึกษำที่เขำ้ศึกษำในมหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ อำจขอศึกษำสอง
ปริญญำพร้อมกนัได ้    
              19.2  รำยละเอียดต่ำง ๆ  ให้เป็นไปตำมที่มหำวทิยำลยัก  ำหนด 

 
 
 

-19- 
 

  ขอ้ 20  กำรพน้สภำพกำรเป็นนกัศึกษำ 
              20.1  ตำยหรือลำออก 

              20.2  ถูกให้ออก หรือไล่ออก เน่ืองจำกตอ้งโทษทำงวนิยั 
              20.3  ไม่ไดล้งทะเบยีนเรียนภำยใน 30 วนั นบัจำกวนัเปิดภำคกำรศึกษำปกติ 
โดยมิไดร้ับกำรอนุมตัิให้ลำพกักำรศึกษำ 



              20.4  ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมต ่ำกวำ่ 1.50  ยกเวน้นกัศึกษำที่เร่ิมเขำ้
ศึกษำในมหำวทิยำลยัในสองภำคกำรศึกษำปกติแรก 
              20.5  ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมต ่ำกวำ่ 1.25   ในภำคกำรศึกษำปกติที่
สองที่เขำ้ศึกษำในมหำวทิยำลยั ทั้งน้ี ไม่นบัภำคกำรศึกษำที่ลำพกัหรือถูกใหพ้กั 
              20.6  ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมต ่ำกวำ่ 1.70   ในภำคกำรศึกษำปกติ
ถดัไป หลงัจำกไดร้ับภำวะรอพินิจครั้ งที ่1 
           20.7  ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมต ่ำกวำ่ 1.90  ในภำคกำรศึกษำปกติ 
ถดัไป หลงัจำกไดร้ับภำวะรอพินิจครั้ งที ่2 
              20.8  ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมต ่ำกวำ่ 2.00  ในภำคกำรศึกษำปกติ 
ถดัไป  หลงัจำกไดร้ับภำวะรอพินิจครั้งที ่3 
              20.9  ไดข้ึ้นทะเบียนเป็นนกัศึกษำมหำวทิยำลยัมำแลว้    เป็นระยะเวลำเกนิ 2 

เท่ำของจ ำนวนปีกำรศึกษำต่อเน่ืองกนั  ที่ไดก้  ำหนดไวใ้นแผนก  ำหนดกำรศึกษำของสำขำวชิำที่ศึกษำอยู่   
ส ำหรับนกัศึกษำที่รับโอนให้นบัเวลำที่เคยศึกษำอยู่ในสถำบนัเดิมรวมเขำ้ดว้ย 
               20.10  ไดร้ับกำรอนุมตัิปริญญำ  
                                     20.11   ไดร้ับกำรวนิิจฉยัโดยคณะกรรมกำรแพทยซ่ึ์งแต่งตั้งโดยอธิกำรบดี 
วำ่ป่วย  จนเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ หรือเป็นอนัตรำยต่อผูอ้ื่น   ทั้งน้ีตอ้งไดร้ับควำมเห็นชอบจำก 
คณะกรรมกำรประจ ำคณะ 
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  ขอ้ 21  ให้อธิกำรบดีรักษำกำรตำมระเบียบน้ี         ในกรณีที่จะตอ้งมีกำรด ำเนินกำรใด 

ๆ  ที่มิไดก้  ำหนดไวใ้นระเบียบน้ี   หรือก  ำหนดไวไ้ม่ชดัเจน  หรือในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นตอ้งผ่อนผนั
ขอ้ก  ำหนดในระเบียบน้ีเป็นกรณีพิเศษ          เพื่อให้กำรด ำเนินกำรจดักำรศึกษำขั้นปริญญำตรีของ
มหำวทิยำลยัเป็นไปโดยเรียบร้อย  ให้อธิกำรบดีมีอ  ำนำจตีควำมวนิิจฉยัสั่งกำร   และปฏิบตัิตำมที่
เห็นสมควร และให้ถือเป็นที่สุด แลว้รำยงำนให้สภำมหำวทิยำลยัทรำบ 



 

            ประกำศ  ณ  วนัที่      
 

           (ลงนำม)                เกษม   สุวรรณกุล 
     (ศำสตรำจำรยเ์กษม  สุวรรณกุล) 

           นำยกสภำมหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ 
 

ส ำเนำถูกตอ้ง        อุไรวรรณ/พิมพ ์
          สิริวรรณ/ทำน 
(นำงประภำรัตน ์ ฉำยศิริพนัธ์) 
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