
ระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
วา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี  

พ.ศ.2539 
 
 ดว้ยมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ไดพ้ิจารณาเห็นสมควรปรับปรุงระเบยีบวา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
เสียใหม ่ดงันั้นอาศยัอ  านาจตามความในมาตรา 15(2) แห่งพระราชบญัญตัิมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2522 
และโดยมติสภามหาวทิยาลยั สงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้ งที่ 202 (4/2539) เมื่อวนัที่ 11 พฤษภาคม 2539 จึง
ให้ก  าหนดระเบียบวา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรีไวด้งัน้ี  
 ขอ้ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 
2539” 
 ขอ้ 2 ให้ใชร้ะเบียบน้ีส าหรับนกัศึกษาตามหลกัสูตรขั้นปริญญาตรี ซ่ึงเขา้ศึกษาใน
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 เป็นตน้ไป    
 ขอ้ 3 บรรดาความในระเบียบ ขอ้บงัคบั ค  าสัง่ หรือประกาศอื่นใดที่มีอยู่กอ่นระเบียบฉบบัน้ี และมี
ความกล่าวไวใ้นระเบียบน้ี หรือที่ระเบียบน้ีกล่าวเป็นอย่างอื่น หรือที่ขดัหรือแยง้กบัความในระเบียบน้ี ให้ใชร้ะเบียบ
น้ีแทน    
 ขอ้ 4 ในระเบียบน้ี เวน้แต่จะมีขอ้ความให้เห็นเป็นอย่างอื่น             
  “มหาวทิยาลยั”  หมายความวา่  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
  “คณะ”    หมายความวา่  คณะหรือวทิยาลยัที่นกัศึกษาสังกดัอยู ่
  “คณบดี”    หมายความวา่  คณบดีของคณะหรือผูอ้  านวยการวทิยาลยัที่นกัศึกษาสังกดัอยู่ 
  “คณะกรรมการประจ าคณะ”    หมายความวา่คณะกรรมการประจ าคณะของคณะหรือ 
คณะกรรมการประจ าวทิยาลยัที่นกัศึกษาสังกดัอยู่ 
  “ภาควชิา”    หมายความวา่  ภาควชิาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบหลกัสูตรสาขาวชิาเอก 
ที่นกัศึกษาศึกษาอยู ่
  “หน่วยกติสะสม”     หมายความวา่  หน่วยกติที่นกัศึกษาเรียนสะสม เพือ่ให้ครบตาม 
หลกัสูตรสาขาวชิานั้น   
 ขอ้ 5 การรับนกัศึกษา 
  มหาวทิยาลยัรับนกัศึกษาเขา้ศึกษาหลกัสูตรขั้นปริญญาตรี โดยวธีิดงัน้ี            
  5.1    การสอบคดัเลือกผ่านทบวงมหาวทิยาลยั  ซ่ึงเป็นไปตามระเบียบการสอบคดัเลือก 
                                             เพื่อเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา ที่จะมีประกาศให้ทราบเป็นคราว  ๆไป     
  5.2    การสอบคดัเลือกของมหาวทิยาลยั ตามรายละเอียดทีม่หาวทิยาลยัจะก  าหนด 
                                            เป็นคราวๆ ไป ซ่ึงม ี2 ประเภท คือ   
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   5.2.1 การสอบคดัเลอืกโดยวธีิรับตรง ซ่ึงใหสิ้ทธ์ิแกน่กัเรียนใน 14 จงัหวดั   
                                                                     ภาคใตเ้ท่านั้น                   

5.2.2 การสอบคดัเลอืกเขา้ศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง ซ่ึงรับสมคัรผูม้พีื้นความรู้     
ระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่า          

     5.3     วธีิอื่นๆ ทีส่ภามหาวทิยาลยัก  าหนด   
 ขอ้ 6 คุณสมบติัของผูม้ีสิทธ์ิขึ้นทะเบียนเป็นนกัศึกษา 
  6.1 ส าเร็จการศึกษาประโยคมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือการศึกษาอื่นที่เทียบเท่า            
  6.2 ผ่านการคดัเลือกเขา้เป็นนกัศึกษาตามความในขอ้ 5            

6.3 ไม่เป็นผูท้ี่มีความประพฤติเส่ือมเสียหรือถกูไล่ออกจากสถาบนัอุดมศึกษาใดๆ   
                  เพราะความผิดทางวนิยั            
6.4 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา           
6.5 ไม่เคยตอ้งโทษจ าคุก เวน้แต่ความผิดอนัไดก้ระท าโดยประมาท หรือความผิดอนั 

เป็นลหุโทษ       
6.6            ไม่มีช่ือเป็นนกัศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาที่จ  ากดัรับ   

 ขอ้ 7 การรายงานตวัเป็นนกัศึกษา 
  ผูม้ีสิทธ์ิขึ้นทะเบียนเป็นนกัศึกษาตอ้งรายงานตวัและขึ้นทะเบียนเป็นนกัศึกษาตามก  าหนดและ
รายละเอียดที่มหาวทิยาลยัจะประกาศเป็นคราวๆ ไป มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิ   
 ขอ้ 8 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
  ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ตอ้งช าระให้แกม่หาวทิยาลยั ใหเ้ป็นไปตามรายละเอียดที่
มหาวทิยาลยัจะก  าหนดเป็นคราวๆ ไป แลว้แจง้ให้สภามหาวทิยาลยัทราบ   
                  ขอ้  9 ระบบการศึกษา 

9.1 มหาวทิยาลยัอ  านวยการศึกษาดว้ยวธีิประสานงานทางวชิาการระหวา่งคณะ  
                  และภาควชิาต่างๆ คณะหรือภาควชิาใดมีหนา้ที่เกีย่วกบัวชิาการดา้นใด  
                  มหาวทิยาลยัจะส่งเสริมให้อ  านวยการศึกษาในวชิาการดา้นนั้นแกน่กัศึกษา           
                  ท ั้งมหาวทิยาลยั        
9.2  มหาวทิยาลยัจดัการศึกษาใชร้ะบบทวภิาค โดยแบ่งปีการศึกษาหน่ึงๆ                    

เป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซ่ึงเป็นภาคการศึกษาบงัคบัคือ ภาคการศึกษาที่หน่ึง 
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 และภาคการศึกษาที่สอง  ภาคการศึกษาปกติหน่ึงๆ มีระยะเวลาประมาณ 18                                                                                                                                         
สัปดาห์ และมหาวทิยาลยัอาจเปิดภาคฤดูร้อนเพิ่มอกีได ้ซ่ึงเป็นภาคการศึกษา    
ที่ไม่บงัคบั มีระยะเวลาประมาณ 8 สัปดาห์ แต่ให้มีจ  านวนชัว่โมงเรียนของแต่ละ                  
รายวชิาเท่ากบัภาคการศึกษาปกติ 

  9.3 การก  าหนดปริมาณการศึกษาของแต่ละรายวชิา ให้ก  าหนดเป็นหน่วยกติ โดยมีวธีิ   
การก  าหนดหน่วยกติดงัน้ี 

   9.3.1 การศึกษาที่เป็นการบรรยายหรือสัมมนา ปกติใชเ้วลาหน่ึงชัว่โมงต่อ
สัปดาห์ ไม่นอ้ยกวา่ 15 ชัว่โมง  ตลอดหน่ึงภาคการศึกษาปกติ ให้
นบัเป็นหน่ึงหน่วยกติ                   

   9.3.2 การศึกษาที่เป็นการปฏิบตัิ ปกติใชเ้วลา 2-3 ชัว่โมงต่อสัปดาห ์ระหวา่ง 
30-45 ชัว่โมง ตลอดหน่ึงภาคการศึกษาปกติ ให้นบัเป็นหน่ึงหน่วยกติ 

   9.3.3 การศึกษาที่เป็นการฝึกงาน การฝึกภาคสนาม หรือการฝึกอื่นๆ ปกติใช้
เวลา 3-6 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ระหวา่ง 45-90 ชัว่โมง ตลอดหน่ึงภาค
การศึกษาปกติหรือเทียบเท่า ให้นบัเป็นหน่ึงหน่วยกติ                   

   9.3.4 การศึกษาดว้ยตนเอง เป็นการศึกษาที่นกัศึกษาตอ้งศึกษาหรือวเิคราะห์
ดว้ยตนเองเป็นหลกั โดยมอีาจารยผ์ูส้อนให้ค  าปรึกษา เช่น รายวชิา
โครงงานนกัศึกษา ปัญหาพิเศษ ปกติใชเ้วลา 2-3 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ตลอด
หน่ึงภาคการศึกษาปกติหรือเทยีบเท่า ท ั้งในห้องปฏิบติัการ และนอก
ห้องเรียน ให้นบัเป็นหน่ึงหน่วยกติ                   

   9.3.5 การศึกษาบางรายวชิาที่มีลกัษณะพิเศษแตกต่างไปจากรายวชิาปกติอื่นๆ  
มหาวทิยาลยัอาจก  าหนดหน่วยกติ  โดยใชห้ลกัเกณฑอ์ื่นไดต้ามความ
เหมาะสม 

  9.4 คณะอาจก  าหนดเง่ือนไขการลงทะเบียนเรียนบางรายวชิา เพื่อให้นกัศึกษาสามารถ
เรียนรายวชิานั้นไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ การลงทะเบียนเรียนที่ผิดเง่ือนไข ให้ถือ
เป็นโมฆะในรายวชิานั้น            

  9.5 การเทียบชั้นเรียนของนกัศึกษา ให้ถือเกณฑด์งัน้ี                   
   9.5.1 ผูท้ี่มีหน่วยกติสะสมระหวา่ง 0-36 หน่วยกติให้เทียบชั้นปีที่1                   
   9.5.2 ผูท้ี่มีหน่วยกติสะสมระหวา่ง 37-72 หน่วยกติ ให้เทียบชั้นปีที่ 2                   

9.5.3 ผูท้ี่มีหน่วยกติสะสมระหวา่ง 73-108 หน่วยกติ ให้เทียบชั้นปีที่ 3    
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9.5.4 ผูท้ี่มีหน่วยกติสะสม 108 หน่วยกติขึ้นไป ให้เทียบชั้นปีที่ 4  ยกเวน้
นกัศึกษาหลกัสูตร 5 ปี และหลกัสูตร 6 ปี ถา้มีหน่วยกติสะสมระหวา่ง 
109-144 หน่วยกติ ให้เทยีบชั้นปีที่ 4 ถา้มีหน่วยกติสะสมระหวา่ง 145-
180  
 หน่วยกติ ให้เทียบชั้นปีที่ 5  และถา้มีหน่วยกติสะสม 180 หน่วยกติขึ้น
ไปให้เทียบชั้นปีที่ 6   

 
 ขอ้ 10 การลงทะเบียนเรียน 
  10.1 การก  าหนดวนั เวลา สถานที่ และวธีิการในการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาค

การศึกษา ให้เป็นไปตามที่มหาวทิยาลยัก  าหนด              
  10.2 นกัศึกษาที่ไม่ไดล้งทะเบียนเรียน เมื่อพน้ก  าหนด 2 สัปดาห์นบัจากวนัเปิดภาค

การศึกษาปกติ หรือ 1 สปัดาห์นบัจากวนัเปิดภาคฤดูร้อน จะหมดสิทธ์ิในการ
ลงทะเบียนเรียนส าหรับภาคการศึกษานั้น              

  10.3 ในภาคการศึกษาปกติใด หากนกัศึกษาไม่ไดล้งทะเบียนเรียน จะตอ้งขอลาพกั
การศึกษาภายใน 30 วนั นบัจากวนัเปิดภาคการศึกษานั้น หากไม่ปฏิบติัดงักล่าว 
มหาวทิยาลยัจะถอนช่ือนกัศึกษาผูน้ ั้นออกจากทะเบียนนกัศึกษา              

  10.4 การลงทะเบียนเรียนรายวชิาต่างๆ ตอ้งไดร้ับอนุมตัิจากอาจารยท์ี่ปรึกษากอ่น 
อาจารยท์ี่ปรึกษาจะลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานในบตัรลงทะเบียนเรียน 

  10.5 นกัศึกษาตอ้งลงทะเบยีนเรียนดว้ยตนเอง  และด าเนินการช าระเงินค่าธรรมเนียม
และหน้ีสินต่างๆ (ถา้มี)ตามประกาศของมหาวทิยาลยั        

  10.6 ในภาคการศึกษาปกติ นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรียนไม่ต  ่ากวา่ 12 หน่วยกติและไม่
เกนิ 22 หน่วยกติ ยกเวน้นกัศึกษาในภาวะรอพินิจตามนยัแห่งขอ้ 12 ของระเบียบน้ี 
ตอ้งลงทะเบียนเรียนไม่นอ้ยกวา่ 9 หน่วยกติและไม่เกนิ  16  หน่วยกติ  และส าหรับ
ภาคฤดูร้อน  นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกนิ  10  หน่วยกติ  ยกเวน้นกัศึกษาใน
ภาวะรอพินิจ ลงทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกนิ 6 หน่วยกติ              

10.7 การลงทะเบียนเรียนโดยมีจ  านวนหน่วยกติมากหรือนอ้ยกวา่ที่ก  าหนดไวใ้นขอ้ 10.6  
ตอ้งขออนุมตัิคณบดีโดยผ่านอาจารยท์ี่ปรึกษา เวน้แต่ในภาคการศึกษาสุดทา้ยที่
นกัศึกษาจะศึกษาตามหลกัสูตร และจ าเป็นตอ้งลงทะเบียนเรียนโดยมีจ  านวนหน่วย
กติรวมกนัไม่ถึงเกณฑข์ ั้นต ่าตามขอ้ 10.6 ให้อาจารยท์ี่ปรึกษาพิจารณาอนุมตัิได ้         
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  10.8 ในกรณีที่มีเหตุอนัควร  มหาวทิยาลยัอาจประกาศงดการสอนรายวชิาใดรายวชิา

หน่ึง  หรือจ ากดัจ านวนนกัศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวชิาใดกไ็ด้ 
  10.9 การลงทะเบียนเรียนรายวชิาเพิ่มเติม ตอ้งกระท าภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาค

การศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน โดยไดร้ับการอนุมตัิจาก
อาจารยท์ี่ปรึกษาและแจง้อาจารยผ์ูส้อนทราบดว้ย              

  10.10 การถอนการลงทะเบียนเรียนรายวชิาใด ตอ้งไดร้ับการอนุมตัิจากอาจารยท์ี่ปรึกษา 
โดยให้มีผลดงัน้ี 

   10.10.1 ถา้ถอนภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ  หรือภายในสัปดาห์
แรกของภาคฤดูร้อน  รายวชิานั้นจะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา                         

   10.10.2 ถา้ถอนเมื่อพน้ก  าหนด 2 สัปดาห์แรก แต่ยงัอยูภ่ายใน 12 สัปดาห์ หรือ
เมื่อพน้ก  าหนดสัปดาห์แรกแต่ยงัอยูภ่ายใน 5 สัปดาห์แรกของภาคฤดรู้อน 
รายวชิานั้นจะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา โดยจะไดส้ัญลกัษณ์ W                         

   10.10.3 เมื่อพน้ก  าหนดการถอนรายวชิาโดยไดส้ัญลกัษณ์ W ตามขอ้ 10.10.2 แลว้ 
นกัศึกษาจะถอนการลงทะเบียนเฉพาะรายวชิาไม่ได้ 

  10.11 การลงทะเบียนเรียนรายวชิาเพิ่ม จนมีจ  านวนหน่วยกติสูงกวา่ หรือการถอนการ
ลงทะเบียนรายวชิาจนเหลือจ านวนหน่วยกติต ่ากว่าที่ระบุไวใ้นขอ้ 10.6 จะท ามิได ้
เวน้แต่จะไดร้ับอนุมตัิจากคณบดี   

 ขอ้ 11 การวดัและประเมินผล 
  11.1 มหาวทิยาลยัด าเนินการวดัและประเมินผลแต่ละรายวชิาที่นกัศึกษาไดล้งทะเบียน              

เรียนในทุกภาคการศึกษา  การวดัและประเมินผลอาจกระท าโดยการสอบหรือวธีิ
อื่น ตามที่คณะเจา้ของรายวชิาจะก  าหนดการสอบในแต่ละรายวชิาซ่ึงอาจมีไดห้ลาย
ครั้ ง และการสอบไล่หมายถึงการสอบครั้งสุดทา้ยของรายวชิานั้น              

  11.2 การวดัและประเมินผลเป็นหนา้ที่และความรับผิดชอบของอาจารยผ์ูส้อนหรือผูท้ี ่ 
คณะเจา้ของรายวชิาจะก  าหนด              

11.3 ทุกรายวชิาที่ลงทะเบียนเรียน นกัศึกษาตอ้งมีเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของ
เวลาศึกษาทั้งหมด หรือไดท้  างานในรายวชิานั้นจนเป็นที่เพียงพอตามที่อาจารย์
ผูส้อนก  าหนด  จึงจะมีสิทธ์ิไดร้ับการวดัและประเมินผลเวน้แต่จะไดร้ับการอนุมติั



เป็นกรณีพิเศษจากคณบดี  เมื่อคณบดีเห็นวา่เวลาศึกษาที่ไม่ครบนั้นเน่ืองมาจากเหตุ
อนัจะโทษนกัศึกษาผูน้ ั้นมิได ้         
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11.4 การวดัและประเมินผลในแต่ละรายวชิา ให้วดัและประเมินผลเป็นระดบัขั้นและ 

สัญลกัษณ์ 
                                                    11.4.1       ระดบัขั้นมี 8 ระดบั     ก  าหนดเป็นอกัษร  
    A B+ B C+ C D+ D และ E มีความหมายดงัน้ี  
    ระดบัขั้น         ความหมาย      ค่าระดบัข ั้น (ต่อหน่ึงหน่วยกติ)  
               A          ดีเยี่ยม   4.0  
                          B+           ดีมาก                   3.5  
              B          ดี   3.0  
                C+          ปานกลาง                   2.5  
               C          พอใช ้                                 2.0  
             D+           อ่อน  1.5  
               D           อ่อนมาก                  1.0  
               E            ตก   0.0  
    11.4.2 สัญลกัษณ์ มคีวามหมายดงัน้ี  
    G       หมายความวา่ ผลการศึกษาอยู่ในขั้นดี ใชส้ าหรับรายวชิาที่ 
               ไม่มีจ  านวนหน่วยกติ 
    P       หมายความวา่ ผลการศึกษาอยู่ในขั้นพอใช ้ใชส้ าหรับ                            
                                                               รายวชิาที่ไม่มีจ  านวนหน่วยกติ 
     F       หมายความวา่   ผลการศึกษาอยู่ในขั้นอ่อนมาก ใชส้ าหรับ 
              รายวชิาที่ไม่มีจ  านวนหน่วยกติ 
     S        หมายความวา่ ผลการศึกษาเป็นที่พอใจของผูส้อน ใชส้ าหรับ 
              รายวชิาที่ไม่นบัหน่วยกติเป็นหน่วยกติสะสม 
    U        หมายความวา่ ผลการศึกษาไม่เป็นที่พอใจของผูส้อน  
              ใชส้ าหรับรายวชิาที่ไม่นบัหน่วยกติเป็นหน่วยกติสะสม 

    I         หมายความวา่ การวดัและประเมินผลยงัไมส่มบูรณ์ ใชเ้มือ่ 
              อาจารยผ์ูส้อนโดยความเห็นชอบของหวัหนา้ภาควชิาที่รับผิดชอบ 
              รายวชิานั้น  เห็นสมควรให้รอการวดัและประเมินผลไวก้อ่น เน่ือง 



              จากนกัศึกษายงัปฏิบติังานซ่ึงเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวชิานั้น 
             ยงัไม่สมบรูณ์  หรือใชเ้มื่อนกัศึกษาไดร้ับการอนุมตัิให้ไดส้ัญลกัษณ์ 
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             I จากคณะกรรมการประจ าคณะ ตามความในขอ้ 16.1.2 แห่งระเบยีบ 
             น้ี เมื่อไดส้ัญลกัษณ์ I ในรายวชิาใด นกัศึกษาตอ้งด าเนินการติดต่อ 
             อาจารยผ์ูส้อนหรือภาควชิาที่รับผิดชอบรายวชิาที่นั้น เพื่อให้มีการวดั 
             และประเมินผลเพิ่มเติมภายในเวลา 3 สัปดาห์ ในกรณีที่มีเหตุอนัควร 
              อาจารยผ์ูส้อนหรือภาควชิาที่รบัผิดชอบรายวชิานั้น อาจอนุญาตให้ 
              ขยายก  าหนดเวลาดงักล่าวไดแ้ต่ทั้งน้ีไม่เกนิ 1 สัปดาห์แรกของภาค 
              การศึกษาปกติถดัไป หรือ 1 สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อนถดัไป หาก 
             วา่นกัศึกษาผูน้ ั้นลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนดว้ย เมื่อพน้ก  าหนด 
             ดงักล่าวยงัไม่สามารถวดัและประเมินผลได ้สัญลกัษณ์ I จะเปลี่ยน 
             เป็นระดบัขั้น E หรือสัญลกัษณ์ F หรือ U หรือ W หรือ R แลว้  แต่ 
             กรณีทนัที 

    W     หมายความวา่  ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใช ้เมือ่นกั 
             ศึกษาไดร้ับการอนุมตัิให้ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียนวชิา 
             นั้น ตามความในขอ้ 10.10. 2 หรือขอ้ 16.1.2 แห่งระเบยีบน้ี หรือ 
             เมื่อคณะกรรมการประจ าคณะอนุมตัิให้นกัศึกษาที่ไดส้ัญลกัษณ์ I  
            อยู่ ลาพกัการศึกษาในภาคการศึกษาปกติถดัไป 
    R     หมายความวา่ เลื่อนก  าหนดการวดัและประเมินผลไป เป็นภาค 
             การศึกษาปกติถดัไป ใชส้ าหรับรายวชิาที่นกัศึกษาไดส้ัญลกัษณ์ I  
             อยู ่และมิใช่รายวชิาบรรยายหรือสัมมนา  ซ่ึงอาจารยผ์ูส้อนมีความ 
             เห็นวา่ไม่สามารถวดัและประเมินผลไดก้อ่นส้ิน 1 สัปดาห์แรกของ 
            ภาคการศึกษาปกติถดัไปโดยมสีาเหตุอนัมิใช่ความผิดของนกัศึกษา     

     การให้สัญลกัษณ์ R ตอ้งไดร้ับการอนุมตัิจากคณะกรรมการ 
            ประจ าคณะของคณะที่รับผิดชอบรายวชิานั้น  และนกัศึกษาที่ได ้
            สัญลกัษณ์ R ตอ้งลงทะเบยีนเรียนรายวชิานั้นซ ้าในภาคการศึกษา 
            ปกติถดัไป จึงจะมีสิทธ์ิไดร้ับการวดัและ ประเมินผลโดยอาจวดั 
             และประเมินผลไดก้อ่นส้ินภาคการศึกษา 

11.5 นกัศึกษาที่ไดร้ะดบัข ั้น E หรือสัญลกัษณ์ F ในรายวชิาใด ตอ้งลงทะเบียนเรียนราย 



                  วชิานั้นซ ้า เวน้แต่รายวชิาดงักล่าวเป็นรายวชิาในหมวดวชิาเลือกเสรีตามหลกัสูตร 
11.6 นกัศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ ้ารายวชิาที่ไดร้ะดบัข ั้นตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป หรือได ้
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                 สัญลกัษณ์ G หรือ P หรือ S มิได ้เวน้แต่จะเป็นรายวชิาที่มีการก  าหนดไวใ้นหลกั 
 สูตรเป็นอย่างอื่น  การลงทะเบยีนเรียนรายวชิาใดที่ผิดเง่ือนไขน้ีถือเป็นโมฆะ 

  11.7 การลงทะเบียนเรียนโดยไม่นบัหน่วยกติเป็นหน่วยกติสะสม 
   11.7.1 นกัศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนรายวชิาที่มิใช่วชิาบงัคบัของหลกัสูตร  โดย 
                    ไม่นบัหน่วยกติเป็นหน่วยกติสะสมได ้แต่ตอ้งไดร้ับการอนุมตัิจาก 
    อาจารยท์ี่ปรึกษาและแจง้ให้อาจารยผ์ูส้อนทราบ   การวดัและประเมินผล 
    รายวชิานั้นให้วดัและประเมินผลเป็นสัญลกัษณ์ S หรือ U 

11.7.2 ในการนบัจ านวนหน่วยกติสูงสุดที่นกัศึกษามีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียนไดใ้น 
                  แต่ละภาคการศึกษา ตามความในขอ้ 10.6 ให้นบัรวมจ านวนหน่วยกติ 
                  ของรายวชิาที่นกัศึกษาลงทะเบียนเรียน โดยไม่นบัหน่วยกติเป็นหน่วย 
                  กติสะสมเขา้ดว้ย  แต่จะไม่น ามานบัรวมในการคิดจ านวนหน่วยกติต ่า  
                 สุดที่นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ 
11.7.3 นกัศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวชิาใดโดยไม่นบัหน่วยกติเป็นหน่วยกติ 
                  สะสม ทีไ่ดส้ัญลกัษณ์ S หรือ U แลว้ ภายหลงัจะลงทะเบียนเรียนซ ้า  

  โดยใหม้ีการวดัและประเมินผลเป็นระดบัขั้นอีกมิได ้ เวน้แต่ในกรณีที่มี  
  การยา้ยคณะหรือประเภทวชิา หรือยา้ยสาขาวชิา และรายวชิานั้นเป็น  
  วชิาบงัคบัในหลกัสูตรใหม ่

  11.8      การนบัจ านวนหน่วยกติสะสม ให้นบัรวมเฉพาะหน่วยกติของรายวชิาตามหลกัสูตร 
               ที่ไดค้่าระดบัข ั้นไม่ต  ่ากวา่ 1.00 แต่ถา้หากวา่บางหลกัสูตรจะก  าหนดรายวชิาที่ตอ้งได้ 
               ค่าระดบัข ั้นเป็นอย่างอื่นซ่ึงสูงกวา่ 1.00 จึงจะนบัหน่วยกติของรายวชิานั้น รวมเป็น 
               หน่วยกติสะสมกก็ระท าได ้

11.9      ในกรณีที่นกัศึกษาไดศึ้กษารายวชิาใดมากกวา่หน่ึงครั้ ง ให้นบัหน่วยกติของรายวชิา 
               นั้นเป็นหน่วยกติสะสมตามหลกัสูตรไดเ้พียงครั้งเดียว โดยพิจารณาจากการวดัและ 
               ประเมินผลครั้งหลงัสุด 
  11.10    เมื่อส้ินภาคการศึกษาหน่ึงๆ มหาวทิยาลยัจะประเมินผลการศึกษาของนกัศึกษาทุก 

              คนที่ไดล้งทะเบียนเรียนโดยค านวณผลตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
11.10.1 หน่วยจุดของรายวชิาหน่ึงๆ คือ ผลคูณระหวา่งจ านวนหน่วยกติกบัค่า  



ระดบัขั้นที่ไดจ้ากการประเมินผลรายวชิานั้น 
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11.10.2 ดชันีประจ าภาค คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุกรายวชิาที่ไดศึ้กษาใน 
               ภาคการศึกษานั้นหารดว้ยหน่วยกติรวมของรายวชิาดงักล่าว เฉพาะรายวชิาที่ 
           มีการประเมินผลเป็นระดบัขั้น 
11.10.3 ดชันีสะสม คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุกรายวชิาที่ไดศึ้กษามา ต ั้งแต่ 

เร่ิมเขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยัหารดว้ยจ านวนหน่วยกติรวมของรายวชิาดงั 
กล่าว เฉพาะรายวชิาที่มีการประเมินผลเป็นระดบัขั้น และในกรณีที่มีการ
เรียนรายวชิาใดมากกวา่หน่ึงครั้ ง กใ็ห้น าผลการศึกษา และหน่วยกติทุกครั้ง
มาค านวณดชันีสะสมดว้ย  

11.10.4 ดชันีประจ าภาคและดชันีสะสม ให้ค  านวณเป็นค่าที่มีเลขทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
              โดยไม่มีการปัดเศษจากทศนิยมต าแหน่งที่ 3  
11.10.5 ในกรณีที่นกัศึกษาไดส้ัญลกัษณ์ I ในรายวชิาที่มีการวดัและประเมินผลเป็น

ระดบัขั้น ให้รอการค านวณดชันีประจ าภาคและดชันีสะสมไวก้อ่น จนกวา่
สัญลกัษณ์ I จะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น  

11.11 การทุจริตในการวดัผล 
 เมื่อมีการตรวจพบวา่นกัศึกษาทุจริตในการวดัผล เช่น การสอบรายวชิาใด ให้ผูท้ี่รับผิดชอบ
การวดัผลครั้ งนั้น หรือผูค้วบคุมการสอบ รายงานการทุจริตพร้อมส่งหลกัฐานการทุจริตไปยงัคณะที่
นกัศึกษาผูน้ ั้นสังกดัอยู ่ ตลอดจนแจง้ให้อาจารยผ์ูส้อนรายวชิานั้นทราบ  และให้คณะกรรมการ
ด าเนินงานวินยันกัศึกษาที่นกัศึกษาผูน้ ั้นสังกดัพิจารณาโทษ แลว้เสนอต่อมหาวทิยาลยัเพื่อด  าเนินการ
ต่อไป  โดยให้นกัศึกษาที่ทุจริตในการวดัผลดงักล่าวไดร้ะดบัข ั้น E หรือสัญลกัษณ์ F หรือ U ใน
รายวชิานั้น พร้อมทั้งภาคทณัฑไ์วต้ลอดการมสีภาพเป็นนกัศึกษา  และถา้หากมีความผิดร้ายแรงกอ็าจ
พิจารณาโทษทางวนิยัประการหน่ึงประการใดหรือหลายประการไดอ้ีกดงัน้ี  

   11.11.1 ให้พกัการศึกษาไม่นอ้ยกวา่หน่ึงภาคการศึกษา  
   11.11.2 ให้ไดร้ะดบัข ั้น E หรือสัญลกัษณ์ F หรือ U ทุกรายวชิาที่ไดล้งทะเบียน

เรียนในภาคการศึกษานั้น  
   11.11.3 ให้ออก  
   11.11.4 ไล่ออก  

11.12 ระเบียบและขอ้พงึปฏิบติัอื่นๆ เกีย่วกบัการสอบที่มไิดร้ะบุไวใ้นระเบียบน้ี ให้คณะเป็นผู ้



พิจารณาประกาศเพิ่มเติมได ้ตามความเหมาะสมกบัสภาพและลกัษณะการศึกษาของแต่ละ
คณะ  
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 ขอ้ 12 สถานภาพนกัศึกษา 
  มหาวทิยาลยัจะน าผลการศึกษาของนกัศึกษาแต่ละคนมาพิจารณา เพื่อจ าแนกสถานภาพในทุก
ภาคการศึกษายกเวน้นกัศึกษาที่เขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยัยงัไมค่รบสองภาคการศึกษา ซ่ึงจะไดร้ับการพิจารณาจ าแนก
สถานภาพนกัศึกษาเมื่อส้ินภาคสอง ทั้งน้ีไม่นบัภาคการศึกษาที่ไดล้าพกัหรือถูกให้พกั 
                                   สถานภาพนกัศึกษา ม ี2 ประเภท คือ นกัศึกษาปกติและนกัศึกษาในภาวะรอพินิจ 
  12.1 นกัศึกษาปกติ คือ นกัศึกษาที่ไดด้ชันีสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป 
  12.2 นกัศึกษาในภาวะรอพินิจ คือ นกัศึกษาที่มสีถานภาพไม่เขา้เกณฑต์ามขอ้ 12.1 และ

ให้จ  าแนกนกัศึกษาในภาวะรอพินิจดงัน้ี 
   12.2.1 นกัศึกษาที่ไดศึ้กษาในมหาวทิยาลยัครบสองภาคการศึกษาแลว้ และได้

ดชันีสะสมในภาคสองน้ีไม่ถึง 2.00 หรือนกัศึกษาปกติที่ไดด้ชันีสะสม 
ตั้งแต่ 1.50 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาถดัไปจะไดร้ับภาวะรอพินิจ
ครั้ งที่ 1 

   12.2.2 นกัศึกษาที่อยู่ในภาวะรอพินิจครั้ งที่ 1 ที่ไดด้ชันีสะสมตั้งแต่ 1.70 แต่ไม่
ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาถดัไป จะไดร้ับภาวะรอพินิจครั้ งที่ 2 

   12.2.3 นกัศึกษาที่อยู่ในภาวะรอพินิจครั้ งที่ 2 ที่ไดด้ชันีสะสมตั้งแต่ 1.90 แต่ไม่
ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาถดัไป จะไดร้ับภาวะรอพินิจครั้ งที่ 3  

 ขอ้ 13 การยา้ยคณะหรือประเภทวชิา และการยา้ยสาขาวชิาภายในคณะ 
  13.1 การยา้ยคณะหรือประเภทวชิา หรือสาขาวชิาภายในคณะ ตอ้งไดร้ับความเห็นชอบ

จากผูป้กครองและอาจารยท์ี่ปรึกษา และไดร้ับอนุมตัิจากคณะกรรมการประจ าคณะ
ที่เกีย่วขอ้ง ในการพิจารณาอนุมติัให้ยึดหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

   13.1.1 นกัศึกษาที่ขอยา้ยคณะหรือประเภทวชิา ตอ้งไดศึ้กษาอยู่ในคณะหรือ
ประเภทวชิาเดิม ไม่นอ้ยกวา่ 2 ภาคการศึกษาปกติ ส่วนนกัศึกษาที่ขอยา้ย
สาขาวชิาภายในคณะ ตอ้งศึกษาอยู่ในหลกัสูตรสาขาวชิาเดิมไม่นอ้ยกวา่ 
1 ภาคการศึกษาปกติ ทั้งน้ีไม่นบัภาคการศึกษาที่ลาพกัหรือถูกให้พกั 

    นกัศึกษาที่ขอยา้ย ตอ้งไดค้ะแนนรวมในการสอบคดัเลือกเขา้ 
                  มหาวทิยาลยั นบัเฉพาะวชิาที่ตรงกบัวชิาที่ตอ้งสอบคดัเลือกเขา้คณะ       
                  หรือประเภทวชิาที่ขอยา้ยเขา้ ไม่นอ้ยกวา่คะแนนต ่าสุดของผูท้ี่สอบคดั  



                                   เลอืกเขา้ศึกษาในคณะหรือประเภทวชิานั้นในปีการศึกษาเดียวกนั ใน     
                                   กรณีที่คะแนนรวมไม่เป็นไปตามเกณฑน้ี์ เน่ืองมาจากวชิาที่ตรงกบัวชิา 
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    ที่ตอ้งสอบคดัเลือกเขา้ศึกษาในคณะหรือประเภทวชิาที่ขอยา้ยเขา้มีไม่ 
   ครบ ทุกวชิาหรือไม่มีเลย  ให้คณะกรรมการประจ าคณะที่นกัศึกษาขอ 
   ยา้ยเขา้พิจารณา โดยค านึงถึงผลการศึกษาอื่นๆ ที่มี 

   13.1.3 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าคณะที่นกัศึกษาขอยา้ยเขา้ 
พิจารณาก  าหนดรายวชิาที่มีอยู่ในหลกัสูตรของคณะหรือประเภทวชิา
หรือสาขาวชิานั้นว่า มีรายวชิาใดบา้งที่ตอ้งมีผลการศึกษาไดค้่าระดบัข ั้น
สูงกวา่ 1.00 หรือสูงกวา่ 2.00 มากอ่นแลว้ และมีรายวชิาใดบา้ง จ  านวนกี่
รายวชิาที่ตอ้งไดด้ชันีเฉลี่ยแลว้ไม่ต  ่ากวา่ 2.50 

   13.1.4 ให้ก  าหนดหลกัเกณฑพ์ิจารณาอื่นๆ เพิ่มเติมไดต้ามความเหมาะสมกบั
สภาพและลกัษณะการศึกษาของคณะหรือประเภทวชิา และหรือ
สาขาวชิานั้น 

  13.2 การยา้ยคณะหรือประเภทวชิา หรือสาขาวชิา ตอ้งด าเนินการให้เสร็จส้ินกอ่นหมด
ก  าหนดการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่จะเร่ิมเรียนในหลกัสูตรสาขาวชิา
ใหม่ 

  13.3 นกัศึกษาที่ไดร้ับการอนุมตัิให้ยา้ยคณะหรือประเภทวชิา หรือสาขาวชิาจะมี
สถานภาพนกัศึกษาคงเดมิ คณะหรือภาควชิาใหม่ของนกัศึกษาจะโอนผลการศึกษา
เดิมมาทั้งหมดโดยไมเ่ปลี่ยนแปลง และการค านวณดชันีสะสม ให้น าผลการศึกษา
เดิมทุกรายวชิามาใชใ้นการค านวณด้วย แต่การคิดหน่วยกติสะสมตามหลกัสูตรให้
นบัเฉพาะหน่วยกติของรายวชิาในหลกัสูตรสาขาวชิาใหม่เท่านั้น 

 ขอ้ 14 การเทียบโอนและการรับโอนรายวชิา 
  14.1 ผูท้ี่เคยศึกษาในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ และสามารถสอบคดัเลือกเขา้ศึกษาใน

คณะ หรือประเภทวชิาเดิมไดอ้ีก อาจมีสิทธ์ิไดร้ับการเทียบโอนหรือรับโอนบาง
รายวชิา 

14.2 นกัศึกษาที่รับโอนมาจากสถาบนัอุดมศึกษาอื่น มสิีทธ์ิไดร้ับการพิจารณาเทียบโอน 
 บางรายวชิา 
14.3 รายวชิาในหลกัสูตรที่เทียบโอนหรือรับโอนให้ไดส้ัญลกัษณ์ หรือระดบัขั้นเดิม และ 

ให้นบัหน่วยกติรายวชิาดงักล่าวเป็นหน่วยกติสะสม 



14.4 นกัศึกษาไม่มีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียนรายวชิาที่ไดส้ัญลกัษณ์ หรือระดบัขั้นเดิมอีก  
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เวน้แต่เมื่อผลการศึกษารายวชิาที่สัมพนัธ์กบัรายวชิาที่ไดส้ัญลกัษณ์  หรือระดบัขั้น
เดิมต ่ากวา่มาตรฐาน  คณะหรือภาควชิาก  าหนดให้ลงทะเบียนเรียนรายวชิาที่ได้
สัญลกัษณ์ หรือระดบัขั้นเดิมนั้นซ ้าอีกได ้และให้นบัหน่วยกติรายวชิาดงักล่าวเป็น
หน่วยกติสะสมไดเ้พียงครั้ งเดียว 

14.5 การเทียบโอนหรือรับโอนรายวชิาตอ้งไดร้ับการอนุมตัิจากคณะกรรมการประจ า 
                  คณะ โดยยึดหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาดงัน้ี 

   14.5.1 รายวชิาเดิมที่น ามาเทียบโอนหรือรับโอนให้ จะตอ้งมีเน้ือหาวชิาอยู่ใน
ระดบัเดียวกนั และมีปริมาณเท่ากนัหรือไม่นอ้ยกวา่รายวชิาในหลกัสูตร
ใหม่ 

   14.5.2 รายวชิาเดิมที่จะน ามาพิจารณาเทียบโอนหรือรับโอนให้ จะตอ้งมีผล
การศึกษาตามที่คณะกรรมการประจ าคณะก  าหนด แต่ทั้งน้ีจะก  าหนดต ่า
กวา่ระดบัข ั้น 2.00 หรือเทียบเท่ามิได ้

 ขอ้ 15 การรับโอนนกัศึกษาจากสถาบนัอุดมศึกษาอื่น 
15.1 มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์อาจรับโอนนกัศึกษาจากสถาบนัอุดมศึกษาอื่นที่มีวทิย 
                 ฐานะเทียบเท่ามหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ได ้
15.2 การรับโอนนกัศึกษา ตอ้งไดร้ับการอนุมตัิจากคณะกรรมการประจ าคณะที่นกัศึกษา 
                 ขอโอนเขา้ศึกษาและอธิการบดี โดยยึดหลกัเกณฑด์งัน้ี 

   15.2.1 นกัศึกษาตอ้งมีคุณสมบตัิตามความในขอ้ 6.3 ขอ้ 6.4 และขอ้ 6.5 
   15.2.2 นกัศึกษาตอ้งศึกษาอยู่ในสถาบนัเดิมมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ภาคการศึกษา

ปกติ โดยไม่นบัภาคการศึกษาที่ลาพกัหรือถกูให้พกั 
   15.2.3 มีรายวชิาที่สามารถน ามาเทียบโอน ตามความในขอ้ 14.5 คิดเป็นหน่วยกิ

ตตามหลกัสูตรใหมไ่ดไ้ม่นอ้ยกวา่ 24 หน่วยกติ และตอ้งมรีะดบัข ั้นเฉลี่ย
ของวชิาที่เทียบโอนไม่ต  ่ากวา่ 2.50 หรือเทียบเท่า 

15.3 การสมคัรขอโอนยา้ย ให้ยื่นค  าร้องถึงมหาวทิยาลยัอย่างนอ้ย 2 เดือน กอ่นก  าหนด
วนัลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษาที่จะโอนเขา้ศึกษา พร้อมทั้งติดต่อสถาบนัเดิม 
ให้จดัส่งใบแสดงผลการศึกษา และค าอธิบายรายวชิาของหลกัสูตรเดิมมายงั
มหาวทิยาลยัโดยตรงดว้ย 

 ขอ้ 16 การลา 



16.1 การลาป่วยหรือลากจิ 
 

- 13 - 
   16.1.1       การลาไม่เกนิ 7 วนั ในระหวา่งเปิดภาคการศึกษา ตอ้งไดร้ับการอนุมตัิ 
      จากอาจารยท์ี่ปรึกษา ถา้เกนิ 7 วนั ตอ้งไดร้ับการอนุมตัิจากคณบดี โดย 
    ผ่านอาจารยท์ี่ปรึกษา การไดร้ับการอนุมตัิให้ลาดงักล่าวมิไดเ้ป็นการยก 
    เวน้การค านวณเวลาเรียนของนกัศึกษาตามความในขอ้ 11.3 ส าหรับงาน   
    หรือการสอบที่นกัศึกษาไดข้าดไปในช่วงเวลานั้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของ 
    อาจารยผ์ูส้อน ซ่ึงอาจจะอนุญาตให้ปฏิบตัิงานหรือสอบทดแทน และ 
    หรือยกเวน้ได ้

16.1.2     ในกรณีที่ป่วยหรือมเีหตุสุดวสิยั ท  าให้ไมส่ามารถเขา้สอบไล่ 
    ได ้นกัศึกษาตอ้งขอผ่อนผนัการสอบไล่ต่อคณะภายในวนัถดั 
    ไปหลงัจากที่มีการสอบไล่รายวชิานั้น เวน้แต่จะมีเหตุผลอนั 

สมควร คณะกรรมการประจ าคณะเป็นผูพ้ิจารณาการขอผ่อน 
ผนัดงักล่าว โดยอาจอนุมตัิให้ไดส้ัญลกัษณ์ I หรือให้ยกเลิก 
การลงทะเบียนเรียนรายวชิานั้นเป็นกรณีพิเศษ โดยให้ได ้
สัญลกัษณ์ W หรือไม่อนุมตัิการขอผ่อนผนั โดยให้ถือวา่ขาด 
สอบกไ็ด ้

  16.2 การลาพกัการศึกษา 
   16.2.1 การลาพกัการศึกษาเป็นการลาพกัทั้งภาคการศึกษา และถา้ไดล้งทะเบยีน

ไปแลว้ เป็นการยกเลกิการลงทะเบยีนเรียน โดยที่รายวชิาที่ไดล้งทะเบียน
เรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น จะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 

   16.2.2 ในการขอลาพกัการศึกษา ให้แสดงเหตุผลความจ าเป็นพร้อมกบัมีหนงัสือ
รับรองของผูป้กครองผ่านอาจารยท์ี่ปรึกษา การลาพกัการศึกษาตอ้งไดร้ับ
การอนุมตัิจากคณะกรรมการประจ าคณะ เวน้แต่เป็นการลาพกัการศึกษา
กอ่นลงทะเบียนเรียน ซ่ึงให้อยู่ในอ  านาจของคณบดีที่จะพิจารณาอนุมตัิ
ได ้

   16.2.3 การลาพกัการศึกษา จะลาพกัเกนิ 2 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกนัไม่ได ้
16.2.4 ในสองภาคการศึกษาปกติแรกที่ไดเ้ขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยั นกัศึกษาจะ

ลาพกัการศึกษาไมไ่ดเ้วน้แต่กรณีที่ป่วยหรือถูกเกณฑ ์หรือระดมเขา้รับ 



ราชการทหารกองประจ าการ และหรือไดร้ับทุนแลกเปลีย่นระหวา่ง
ประเทศ 
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   16.2.5 การลาพกัการศึกษานอกเหนือจากหลกัเกณฑต์ามความในขอ้ 16.2.3 และ

ขอ้ 16.2.4 ตอ้งไดร้ับการอนุมตัิจากอธิการบดีเป็นกรณีพิเศษ โดยการ
เสนอของคณะกรรมการประจ าคณะ 

16.2.5 นกัศึกษาจะตอ้งช าระค่ารักษาสถานภาพนกัศึกษาทุกภาคการศึกษา ที่
ไดร้ับการอนุมตัิให้ลาพกัตามอตัราที่มหาวทิยาลยัก  าหนด ยกเวน้ภาค
การศึกษาที่ไดล้งทะเบยีนเรียนไปกอ่นแลว้ 

 16.3           การลาออก   
                 นกัศึกษายื่นใบลาออกพร้อมหนงัสือรับรองของผูป้กครองผ่านอาจารยท์ี่
ปรึกษา เพื่อขออนุมตัิต่ออธิการบดีผูท้ี่จะไดร้ับการอนุมตัิให้ลาออกไดต้อ้งไม่มี
หน้ีสินกบัมหาวทิยาลยั 

  16.4 ในการลาป่วยและการลาพกัการศึกษาเน่ืองจากป่วย นกัศึกษาตอ้งแสดงใบรับรอง
ของแพทยท์ีม่หาวทิยาลยัก  าหนดดว้ยทุกครั้ ง 

16.5 การให้พกัการศึกษา คณะกรรมการแพทยซ่ึ์งอธิการบดีแต่งตั้ง วนิิจฉยัวา่ป่วย และ
คณะกรรมการประจ าคณะเห็นวา่โรคนั้นเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและหรือเป็น
อนัตรายต่อผูอ้ื่น คณะกรรมการประจ าคณะอาจให้นกัศึกษาผูน้ ั้นพกัการศึกษาเพื่อ
รับการบ าบดัรักษา 

 
ขอ้ 17 การเสนอช่ือเพือ่รับปริญญาและการอนุมตัิให้ปริญญา 
  17.1 นกัศึกษาที่จะไดร้ับการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญา ตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นดงัน้ี 
   17.1.1 ไดศึ้กษาและผ่านการวดัและประเมินผลรายวชิาต่างๆ ครบถว้นตามหลกั 

สูตรและขอ้ก  าหนดของสาขาวชิาที่จะรับปริญญา ทั้งน้ีนบัรวมถึงรายวชิา
ที่ไดร้ับการเทียบโอนดว้ย 

   17.1.2 ไม่มีรายวชิาใดที่ไดส้ัญลกัษณ์ I หรือ R คา้งอยู ่
   17.1.3 ไดด้ชันีสะสมไม่ต  ่ากวา่ 2.00 

17.1.4 ยงัมีสถานภาพเป็นนกัศึกษาอยู่ และไดข้ึ้นทะเบียนเป็นนกัศึกษา
มหาวทิยาลยัมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 6 ภาคการศึกษาปกติ ทั้งน้ียกเวน้



นกัศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ซ่ึงตอ้งไดข้ึ้นทะเบียนเป็นนกัศึกษา
มหาวทิยาลยัมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 10 ภาคการศึกษาปกติ 

 
 

- 15 – 
 

   17.1.5 ไม่อยู่ในระหวา่งการรอรับโทษทางวนิยัที่ระบุให้งดการเสนอช่ือ เพื่อรับ
ปริญญาชัว่ระยะเวลาหน่ึง 

17.1.6  ไดป้ฏิบตัิตามระเบียบต่างๆ ครบถว้นและไม่มหีน้ีสินใดๆ ต่อ 
                  มหาวทิยาลยั 

   17.1.7 ไดด้  าเนินการเพื่อขอรับปริญญาตามที่มหาวทิยาลยัก  าหนด 
  17.2 นกัศึกษาที่จะไดร้ับการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญาเกยีรตินิยมอนัดบัหน่ึง ตอ้งมี

คุณสมบติัครบถว้นดงัน้ี 
   17.2.1 มีคุณสมบตัิตามความในขอ้ 17.1 
   17.2.2 ไดด้ชันีสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป 

17.2.3 ไม่เคยไดค้่าระดบัข ั้นต ่ากวา่ 2.00 หรือสัญลกัษณ์ F หรือ U ในรายวชิา  
                  ใด  ๆ
17.2.4 ไดข้ึ้นทะเบียนเป็นนกัศึกษามหาวทิยาลยัมาแลว้ไม่เกนิจ านวนปีการ  
                   ศึกษาต่อเน่ืองกนั  ตามที่ก  าหนดไวใ้นแผนก  าหนดการศึกษาของสาขา 
                  วชิาที่จะไดร้ับปริญญา 

   17.2.5 ไม่เคยเป็นผูม้ีประวตัิไดร้ับการลงโทษ เน่ืองจากผิดวนิยัอย่างร้ายแรง 
17.3        นกัศึกษาที่จะไดร้ับการเสนอช่ือเพือ่รับปริญญาเกยีรตินิยมอนัดบัสอง ตอ้งมีคุณสมบตัิ 
                 ครบถว้นดงัน้ี 

   17.3.1 มีคุณสมบตัิตามความในขอ้ 17.1 
   17.3.2 ไดด้ชันีสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป แต่เป็นผูไ้ม่มสิีทธ์ิไดร้ับปริญญาเกยีรติ   

นิยมอนัดบัหน่ึง 
17.3.3 ไม่เคยไดค้่าระดบัข ั้นต ่ากวา่ 2.00 ในรายวชิาเอกใดๆ ของหลกัสูตรสาขา 
                  วชิานั้น 

   17.3.4 ไม่เคยไดร้ะดบัข ั้น E หรือสัญลกัษณ์ F หรือ U ในรายวชิาใด ๆ 
   17.3.5 มีคุณสมบตัิตามความในขอ้ 17.2.4 

17.3.6 มีคุณสมบตัิตามความในขอ้ 17.2.5 



                          17.4          เมือ่ส้ินภาคการศึกษาหน่ึงๆ มหาวทิยาลยัจะเสนอรายช่ือนกัศึกษาที่มสิีทธ์ิไดร้ับการ 
                 เสนอช่ือเพื่อรับปริญญาหรือปริญญาเกยีรตินิยมในสาขาวชิาต่างๆ เพื่อขออนุมตัิ 
    ปริญญาต่อสภามหาวทิยาลยั 

- 16 – 
 

  17.5 ในกรณีที่นกัศึกษามีคุณสมบตัิครบถว้นตามความในขอ้ 17.1.1  ขอ้ 17.1.2  ขอ้ 
17.1.3  ขอ้ 17.1.4  ขอ้ 17.1.5 และขอ้ 17.1.6 แต่ประสงคจ์ะขอเลือ่นการเสนอช่ือ
เพื่อรับปริญญาออกไป โดยตอ้งการลงทะเบียนเรียนบางรายวชิาอีก อธิการบดโีดย
การเสนอของคณะกรรมการประจ าคณะอาจอนุมตัิให้นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนบาง
รายวชิา โดยไม่นบัเป็นหน่วยกติสะสมได ้

 ขอ้ 18 การขอเขา้ศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง 
  18.1 นกัศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีจากมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  หรือ

สถาบนัอุดมศึกษาอื่นที่เทียบเท่า อาจขอเขา้ศึกษาต่อในหลกัสูตรปริญญาตรี
สาขาวชิาอื่นเป็นการเพิ่มเติมได ้

  18.2 การสมคัรขอเขา้ศึกษา ใหย้ื่นค  าร้องถึงมหาวทิยาลยัอย่างนอ้ย 2 เดือน กอ่นก  าหนด
วนัลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษาที่จะเขา้ศึกษา พร้อมทั้งหลกัฐานใบแสดงผล
การศึกษา และค าอธิบายรายวชิาของหลกัสูตรเดิม  กรณีที่เป็นนกัศึกษาของ
สถาบนัอุดมศึกษาอื่น ให้ติดต่อสถาบนัเดิมให้จดัส่งหลกัฐานดงักล่าวมายงั
มหาวทิยาลยัโดยตรงดว้ย 

  18.3 การขอเขา้ศึกษา ตอ้งไดร้ับการอนุมตัิจากคณะกรรมการประจ าคณะที่นกัศึกษาขอ
เขา้ศึกษา และอธิการบดี  โดยนกัศึกษาตอ้งมีคุณสมบตัิตามความในขอ้ 6.3 ขอ้ 6.4 
ขอ้ 6.5 และขอ้ 6.6 

  18.4 การเทียบโอนและการรับโอนรายวชิา 
   18.4.1 รายวชิาที่นกัศึกษาไดศึ้กษาในสาขาวชิาที่ส าเร็จการศึกษามา จะไดร้ับการ

พิจารณาเทียบโอนและรับโอน โดยรายวชิาที่ไดร้ับการเทียบโอนและรับ
โอน ให้ไดส้ัญลกัษณ์หรือระดบัขั้นเดิม และให้นบัหน่วยกติรายวชิา
ดงักล่าวเป็นหน่วยกติสะสม 

18.4.2 นกัศึกษาไม่มีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียนรายวชิาที่ไดส้ัญลกัษณ์ หรือระดบัขั้น
เดิมอีก เวน้แต่เมื่อผลการศึกษารายวชิาที่สัมพนัธ์กบัรายวชิาที่ได้
สัญลกัษณ์หรือระดบัขั้นเดิมต ่ากวา่มาตรฐาน คณะหรือภาควชิา
ก  าหนดให้ลงทะเบียนเรียนรายวชิาที่ไดส้ัญลกัษณ์ หรือระดบัขั้นเดิมนั้น



ซ ้าอีกได ้และให้นบัหน่วยกติรายวชิาดงักล่าว เป็นหน่วยกติสะสมได้
เพียงครั้ งเดยีว 
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   18.4.3 การเทียบโอนและการรับโอนรายวชิา ตอ้งไดร้ับการอนุมตัิจาก
คณะกรรมการประจ าคณะ โดยมีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาตามความใน
ขอ้ 14.5 

 ขอ้ 19 การพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา 
  19.1       ตายหรือลาออก 
  19.2       ถูกให้ออกหรือไล่ออก เน่ืองจากตอ้งโทษทางวนิยั 

19.3 ไม่ไดล้งทะเบยีนเรียนภายใน 30 วนั นบัจากวนัเปิดภาคการศึกษาปกติ โดยมไิดร้ับการ 
อนุมตัิให้ลาพกัการศึกษา 

19.4 ไดด้ชันีสะสมต ่ากวา่ 1.50 ยกเวน้นกัศึกษาที่เร่ิมเขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยัเป็นภาค     
             การศึกษาแรก 

  19.5       ไดด้ชันีสะสมต ่ากวา่ 1.25 ในภาคการศึกษาแรกที่เร่ิมเขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยั 
  19.6       ไดด้ชันีสะสมต ่ากวา่ 1.70 ในภาคการศึกษาถดัไป หลงัจากไดร้ับภาวะรอพินิจครั้ งที ่1 
  19.7       ไดด้ชันีสะสมต ่ากวา่ 1.90 ในภาคการศึกษาถดัไป หลงัจากไดร้ับภาวะรอพินิจครั้ งที ่2 
  19.8       ไดด้ชันีสะสมต ่ากวา่ 2.00 ในภาคการศึกษาถดัไป หลงัจากไดร้ับภาวะรอพินิจครั้ งที ่3 

19.9 ไดข้ึ้นทะเบียนเป็นนกัศึกษามหาวทิยาลยัมาแลว้ เป็นระยะเวลาเกนิ 2 เท่าของจ านวน    
ปีการศึกษาต่อเน่ืองกนัที่ไดก้  าหนดไวใ้นแผนก  าหนดการศึกษาของสาขาวชิาที่ศึกษา
อยู่ ส าหรับนกัศึกษาที่รับโอน ให้นบัเวลาที่เคยศึกษาอยู่ในสถาบนัเดิมรวมเขา้ดว้ย 

  19.10      ไดร้ับการอนุมตัิปริญญา 
19.10 คณะกรรมการแพทยซ่ึ์งแต่งตั้งโดยอธิการบดีวนิิจฉยัวา่ป่วย และคณะกรรมการ 
               ประจ าคณะเห็นเป็นเอกฉนัท ์ วา่โรคนั้นเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือเป็น       

อนัตรายต่อผูอ้ื่น 
 
 ขอ้ 20 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบน้ี ในกรณีที่จะตอ้งมีการด าเนินการใดๆ ที่มิไดก้  าหนดไว้
ในระเบียบน้ี หรือก  าหนดไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นตอ้งผ่อนผนัขอ้ก  าหนดในระเบียบน้ีเป็นกรณี



พิเศษ เพื่อให้การด าเนินการจดัการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวทิยาลยัเป็นไปโดยเรียบร้อย ให้อธิการบดีมีอ  านาจ
ตีความ วนิิจฉยัสั่งการ และปฏิบติัตามที่เห็นสมควรและให้ถอืเป็นที่สุด แลว้รายงานให้สภามหาวทิยาลยัทราบ  
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