ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริ ญญาตรี
พ.ศ.2539
ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ได้พิจารณาเห็นสมควรปรับปรุ งระเบียบว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
เสี ยใหม่ ดังนั้นอาศัยอานาจตามความในมาตรา 15(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2522
และโดยมติสภามหาวิทยาลัย สงขลานคริ นทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 202 (4/2539) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2539 จึง
ให้กาหนดระเบียบว่าด้วยการศึกษาขั้นปริ ญญาตรี ไว้ดงั นี้
ข้อ 1
ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริ ญญาตรี พ.ศ.
2539”
ข้อ 2
ให้ใช้ระเบียบนี้สาหรับนักศึกษาตามหลักสู ตรขั้นปริ ญญาตรี ซึ่งเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ต้งั แต่ปีการศึกษา 2539 เป็ นต้นไป
ข้อ 3
บรรดาความในระเบียบ ข้อบังคับ คาสัง่ หรื อประกาศอื่นใดที่มีอยู่กอ่ นระเบียบฉบับนี้ และมี
ความกล่าวไว้ในระเบียบนี้ หรื อที่ระเบียบนี้กล่าวเป็ นอย่างอื่น หรื อที่ขดั หรื อแย้งกับความในระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบ
นี้แทน
ข้อ 4
ในระเบียบนี้ เว้นแต่จะมีขอ้ ความให้เห็นเป็ นอย่างอื่น
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
“คณะ” หมายความว่า คณะหรื อวิทยาลัยที่นกั ศึกษาสังกัดอยู่
“คณบดี” หมายความว่า คณบดีของคณะหรื อผูอ้ านวยการวิทยาลัยที่นกั ศึกษาสังกัดอยู่
“คณะกรรมการประจาคณะ” หมายความว่าคณะกรรมการประจาคณะของคณะหรื อ
คณะกรรมการประจาวิทยาลัยที่นกั ศึกษาสังกัดอยู่
“ภาควิชา” หมายความว่า ภาควิชาหรื อหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักสู ตรสาขาวิชาเอก
ที่นกั ศึกษาศึกษาอยู่
“หน่วยกิตสะสม” หมายความว่า หน่วยกิตที่นกั ศึกษาเรี ยนสะสม เพือ่ ให้ครบตาม
หลักสู ตรสาขาวิชานั้น
ข้อ 5
การรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรับนักศึกษาเข้าศึกษาหลักสู ตรขั้นปริ ญญาตรี โดยวิธีดงั นี้
5.1 การสอบคัดเลือกผ่านทบวงมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็ นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือก
เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ที่จะมีประกาศให้ทราบเป็ นคราวๆ ไป
5.2 การสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย ตามรายละเอียดทีม่ หาวิทยาลัยจะกาหนด
เป็ นคราวๆ ไป ซึ่งมี 2 ประเภท
คือ

-2การสอบคัดเลือกโดยวิธีรับตรง ซึ่งให้สิทธิ์แก่นกั เรี ยนใน 14 จังหวัด
ภาคใต้เท่านั้น
5.2.2
การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสู ตรต่อเนื่อง ซึ่งรับสมัครผูม้ พี ้นื ความรู้
ระดับอนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า
5.3 วิธีอื่นๆ ทีส่ ภามหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 6
คุณสมบัติของผูม้ ีสิทธิ์ข้ นึ ทะเบียนเป็ นนักศึกษา
6.1
สาเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อการศึกษาอื่นที่เทียบเท่า
6.2
ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็ นนักศึกษาตามความในข้อ 5
6.3
ไม่เป็ นผูท้ ี่มีความประพฤติเสื่ อมเสี ยหรื อถูกไล่ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆ
เพราะความผิดทางวินยั
6.4
ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ายแรง หรื อโรคที่เป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา
6.5
ไม่เคยต้องโทษจาคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดอัน
เป็ นลหุโทษ
6.6
ไม่มีชื่อเป็ นนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่จากัดรับ
ข้อ 7
การรายงานตัวเป็ นนักศึกษา
ผูม้ ีสิทธิ์ข้ นึ ทะเบียนเป็ นนักศึกษาต้องรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษาตามกาหนดและ
รายละเอียดที่มหาวิทยาลัยจะประกาศเป็ นคราวๆ ไป มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์
ข้อ 8
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ตอ้ งชาระให้แก่มหาวิทยาลัย ให้เป็ นไปตามรายละเอียดที่
มหาวิทยาลัยจะกาหนดเป็ นคราวๆ ไป แล้วแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
ข้อ 9 ระบบการศึกษา
9.1
มหาวิทยาลัยอานวยการศึกษาด้วยวิธีประสานงานทางวิชาการระหว่างคณะ
และภาควิชาต่างๆ คณะหรื อภาควิชาใดมีหน้าที่เกีย่ วกับวิชาการด้านใด
มหาวิทยาลัยจะส่ งเสริ มให้อานวยการศึกษาในวิชาการด้านนั้นแก่นกั ศึกษา
ทัง้ มหาวิทยาลัย
9.2
มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดยแบ่งปี การศึกษาหนึ่งๆ
เป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเป็ นภาคการศึกษาบังคับคือ ภาคการศึกษาที่หนึ่ง
5.2.1
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9.3

9.4

9.5

และภาคการศึกษาที่สอง ภาคการศึกษาปกติหนึ่งๆ มีระยะเวลาประมาณ 18
สัปดาห์ และมหาวิทยาลัยอาจเปิ ดภาคฤดูร้อนเพิ่มอีกได้ ซึ่งเป็ นภาคการศึกษา
ที่ไม่บงั คับ มีระยะเวลาประมาณ 8 สัปดาห์ แต่ให้มีจานวนชัว่ โมงเรี ยนของแต่ละ
รายวิชาเท่ากับภาคการศึกษาปกติ
การกาหนดปริ มาณการศึกษาของแต่ละรายวิชา ให้กาหนดเป็ นหน่ว ยกิต โดยมีวธิ ี
การกาหนดหน่วยกิตดังนี้
9.3.1 การศึกษาที่เป็ นการบรรยายหรื อสัมมนา ปกติใช้เวลาหนึ่งชัว่ โมงต่อ
สัปดาห์ ไม่นอ้ ยกว่า 15 ชัว่ โมง ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ให้
นับเป็ นหนึ่งหน่วยกิต
9.3.2 การศึกษาที่เป็ นการปฏิบตั ิ ปกติใช้เวลา 2-3 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ ระหว่าง
30-45 ชัว่ โมง ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ให้นบั เป็ นหนึ่งหน่วยกิต
9.3.3
การศึกษาที่เป็ นการฝึ กงาน การฝึ กภาคสนาม หรื อการฝึ กอื่นๆ ปกติใช้
เวลา 3-6 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ระหว่าง 45-90 ชัว่ โมง ตลอดหนึ่งภาค
การศึกษาปกติหรือเทียบเท่า ให้นบั เป็ นหนึ่งหน่วยกิต
9.3.4 การศึกษาด้วยตนเอง เป็ นการศึกษาที่นกั ศึกษาต้องศึกษาหรื อวิเคราะห์
ด้วยตนเองเป็ นหลัก โดยมีอาจารย์ผสู้ อนให้คาปรึ กษา เช่น รายวิชา
โครงงานนักศึกษา ปัญหาพิเศษ ปกติใช้เวลา 2-3 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ตลอด
หนึ่งภาคการศึกษาปกติหรื อเทียบเท่า ทั้งในห้องปฏิบตั ิการ และนอก
ห้องเรี ยน ให้นบั เป็ นหนึ่งหน่วยกิต
9.3.5 การศึกษาบางรายวิชาที่มีลกั ษณะพิเศษแตกต่างไปจากรายวิชาปกติอื่นๆ
มหาวิทยาลัยอาจกาหนดหน่วยกิต โดยใช้หลักเกณฑ์อื่นได้ตามความ
เหมาะสม
คณะอาจกาหนดเงื่อนไขการลงทะเบียนเรี ยนบางรายวิชา เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถ
เรี ยนรายวิชานั้นได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ การลงทะเบียนเรียนที่ผิดเงื่อนไข ให้ถือ
เป็ นโมฆะในรายวิชานั้น
การเทียบชั้นเรี ยนของนักศึกษา ให้ถือเกณฑ์ดงั นี้
9.5.1
ผูท้ ี่มีหน่วยกิตสะสมระหว่าง 0-36 หน่วยกิตให้เทียบชั้นปี ที่1
9.5.2
ผูท้ ี่มีหน่วยกิตสะสมระหว่าง 37-72 หน่วยกิต ให้เทียบชั้นปี ที่ 2
9.5.3
ผูท้ ี่มีหน่วยกิตสะสมระหว่าง 73-108 หน่วยกิต ให้เทียบชั้นปี ที่ 3
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9.5.4

ข้อ 10

ผูท้ ี่มีหน่วยกิตสะสม 108 หน่วยกิตขึ้นไป ให้เทียบชั้นปี ที่ 4 ยกเว้น
นักศึกษาหลักสู ตร 5 ปี และหลักสู ตร 6 ปี ถ้ามีหน่วยกิตสะสมระหว่าง
109-144 หน่วยกิต ให้เทียบชั้นปี ที่ 4 ถ้ามีหน่วยกิตสะสมระหว่าง 145180
หน่วยกิต ให้เทียบชั้นปี ที่ 5 และถ้ามีหน่วยกิตสะสม 180 หน่วยกิตขึ้น
ไปให้เทียบชั้นปี ที่ 6

การลงทะเบียนเรี ยน
10.1
การกาหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการในการลงทะเบียนเรี ยนในแต่ละภาค
การศึกษา ให้เป็ นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
10.2
นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรี ยน เมื่อพ้นกาหนด 2 สัปดาห์นบั จากวันเปิ ดภาค
การศึกษาปกติ หรื อ 1 สัปดาห์นบั จากวันเปิ ดภาคฤดูร้อน จะหมดสิ ทธิ์ในการ
ลงทะเบียนเรี ยนสาหรับภาคการศึกษานั้น
10.3
ในภาคการศึกษาปกติใด หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียน จะต้องขอลาพัก
การศึกษาภายใน 30 วัน นับจากวันเปิ ดภาคการศึกษานั้น หากไม่ปฏิบตั ิดงั กล่าว
มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษาผูน้ ้นั ออกจากทะเบียนนักศึกษา
10.4
การลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาต่างๆ ต้องได้รับอนุมตั ิจากอาจารย์ที่ปรึ กษาก่อน
อาจารย์ที่ปรึ กษาจะลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐานในบัตรลงทะเบียนเรี ยน
10.5
นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรี ยนด้วยตนเอง และดาเนินการชาระเงินค่าธรรมเนียม
และหนี้สินต่างๆ (ถ้ามี)ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
10.6
ในภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรี ยนไม่ต่ากว่า 12 หน่วยกิตและไม่
เกิน 22 หน่วยกิต ยกเว้นนักศึกษาในภาวะรอพินิจตามนัยแห่งข้อ 12 ของระเบียบนี้
ต้องลงทะเบียนเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิตและไม่เกิน 16 หน่วยกิต และสาหรับ
ภาคฤดูร้อน นักศึกษาลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่เกิน 10 หน่วยกิต ยกเว้นนักศึกษาใน
ภาวะรอพินิจ ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
10.7
การลงทะเบียนเรี ยนโดยมีจานวนหน่วยกิตมากหรื อน้อยกว่าที่กาหนดไว้ในข้อ 10.6
ต้องขออนุมตั ิคณบดีโดยผ่านอาจารย์ที่ปรึ กษา เว้นแต่ในภาคการศึกษาสุ ดท้ายที่
นักศึกษาจะศึกษาตามหลักสู ตร และจาเป็ นต้องลงทะเบียนเรี ยนโดยมีจานวนหน่วย
กิตรวมกันไม่ถึงเกณฑ์ข้นั ต่าตามข้อ 10.6 ให้อาจารย์ที่ปรึ กษาพิจารณาอนุมตั ิได้
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10.8

ข้อ 11

ในกรณีที่มีเหตุอนั ควร มหาวิทยาลัยอาจประกาศงดการสอนรายวิชาใดรายวิชา
หนึ่ง หรื อจากัดจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชาใดก็ได้
10.9
การลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาเพิ่มเติม ต้องกระทาภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาค
การศึกษาปกติ หรื อภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน โดยได้รับการอนุมตั ิจาก
อาจารย์ที่ปรึ กษาและแจ้งอาจารย์ผสู้ อนทราบด้วย
10.10 การถอนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาใด ต้องได้รับการอนุมตั ิจากอาจารย์ที่ปรึ กษา
โดยให้มีผลดังนี้
10.10.1 ถ้าถอนภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรื อภายในสัปดาห์
แรกของภาคฤดูร้อน รายวิชานั้นจะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา
10.10.2 ถ้าถอนเมื่อพ้นกาหนด 2 สัปดาห์แรก แต่ยงั อยูภ่ ายใน 12 สัปดาห์ หรื อ
เมื่อพ้นกาหนดสัปดาห์แรกแต่ยงั อยูภ่ ายใน 5 สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน
รายวิชานั้นจะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา โดยจะได้สัญลักษณ์ W
10.10.3 เมื่อพ้นกาหนดการถอนรายวิชาโดยได้สัญลักษณ์ W ตามข้อ 10.10.2 แล้ว
นักศึกษาจะถอนการลงทะเบียนเฉพาะรายวิชาไม่ได้
10.11 การลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาเพิม่ จนมีจานวนหน่วยกิตสู งกว่า หรื อการถอนการ
ลงทะเบียนรายวิชาจนเหลือจานวนหน่วยกิตต่ากว่าที่ระบุไว้ในข้อ 10.6 จะทามิได้
เว้นแต่จะได้รับอนุมตั ิจากคณบดี
การวัดและประเมินผล
11.1
มหาวิทยาลัยดาเนินการวัดและประเมินผลแต่ละรายวิชาที่นกั ศึกษาได้ลงทะเบียน
เรี ยนในทุกภาคการศึกษา การวัดและประเมินผลอาจกระทาโดยการสอบหรื อวิธี
อื่น ตามที่คณะเจ้าของรายวิชาจะกาหนดการสอบในแต่ละรายวิชาซึ่งอาจมีได้หลาย
ครั้ง และการสอบไล่หมายถึงการสอบครั้งสุ ดท้ายของรายวิชานั้น
11.2
การวัดและประเมินผลเป็ นหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ผสู้ อนหรื อผูท้ ี่
คณะเจ้าของรายวิชาจะกาหนด
11.3
ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรี ยน นักศึกษาต้องมีเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของ
เวลาศึกษาทั้งหมด หรือได้ทางานในรายวิชานั้นจนเป็ นที่เพียงพอตามที่อาจารย์
ผูส้ อนกาหนด จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการวัดและประเมินผลเว้นแต่จะได้รับการอนุมตั ิ

เป็ นกรณีพิเศษจากคณบดี เมื่อคณบดีเห็นว่าเวลาศึกษาที่ไม่ครบนั้นเนื่องมาจากเหตุ
อันจะโทษนักศึกษาผูน้ ้นั มิได้
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11.4

การวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชา ให้วดั และประเมินผลเป็ นระดับขั้นและ
สัญลักษณ์
11.4.1 ระดับขั้นมี 8 ระดับ กาหนดเป็ นอักษร
A B+ B C+ C D+ D และ E มีความหมายดังนี้
ระดับขั้น ความหมาย ค่าระดับขั้น (ต่อหนึ่งหน่วยกิต)
A
ดีเยี่ยม
4.0
B+
ดีมาก
3.5
B
ดี
3.0
C+
ปานกลาง
2.5
C
พอใช้
2.0
D+
อ่อน
1.5
D
อ่อนมาก
1.0
E
ตก
0.0
11.4.2 สัญลักษณ์ มีความหมายดังนี้
G หมายความว่า ผลการศึกษาอยู่ในขั้นดี ใช้สาหรับรายวิชาที่
ไม่มีจานวนหน่วยกิต
P หมายความว่า ผลการศึกษาอยู่ในขั้นพอใช้ ใช้สาหรับ
รายวิชาที่ไม่มีจานวนหน่วยกิต
F หมายความว่า ผลการศึกษาอยู่ในขั้นอ่อนมาก ใช้สาหรับ
รายวิชาที่ไม่มีจานวนหน่วยกิต
S หมายความว่า ผลการศึกษาเป็ นที่พอใจของผูส้ อน ใช้สาหรับ
รายวิชาที่ไม่นบั หน่วยกิตเป็ นหน่วยกิตสะสม
U หมายความว่า ผลการศึกษาไม่เป็ นที่พอใจของผูส้ อน
ใช้สาหรับรายวิชาที่ไม่นบั หน่วยกิตเป็ นหน่วยกิตสะสม
I
หมายความว่า การวัดและประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ ใช้เมือ่
อาจารย์ผสู้ อนโดยความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชาที่รับผิดชอบ
รายวิชานั้น เห็นสมควรให้รอการวัดและประเมินผลไว้กอ่ น เนื่อง

จากนักศึกษายังปฏิบตั ิงานซึ่งเป็ นส่ วนประกอบการศึกษารายวิชานั้น
ยังไม่สมบูรณ์ หรื อใช้เมื่อนักศึกษาได้รับการอนุมตั ิให้ได้สัญลักษณ์
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11.5

I จากคณะกรรมการประจาคณะ ตามความในข้อ 16.1.2 แห่งระเบียบ
นี้ เมื่อได้สัญลักษณ์ I ในรายวิชาใด นักศึกษาต้องดาเนินการติดต่อ
อาจารย์ผสู้ อนหรื อภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชาที่น้นั เพื่อให้มีการวัด
และประเมินผลเพิม่ เติมภายในเวลา 3 สัปดาห์ ในกรณีที่มีเหตุอนั ควร
อาจารย์ผสู้ อนหรื อภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชานั้น อาจอนุญาตให้
ขยายกาหนดเวลาดังกล่าวได้แต่ท้งั นี้ไม่เกิน 1 สัปดาห์แรกของภาค
การศึกษาปกติถดั ไป หรื อ 1 สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อนถัดไป หาก
ว่านักศึกษาผูน้ ้นั ลงทะเบียนเรี ยนในภาคฤดูร้อนด้วย เมื่อพ้นกาหนด
ดังกล่าวยังไม่สามารถวัดและประเมินผลได้ สัญลักษณ์ I จะเปลี่ยน
เป็ นระดับขั้น E หรื อสัญลักษณ์ F หรื อ U หรื อ W หรื อ R แล้ว แต่
กรณีทนั ที
W หมายความว่า ถอนหรื อยกเลิกการลงทะเบียนเรี ยน ใช้ เมือ่ นัก
ศึกษาได้รับการอนุมตั ิให้ถอนหรื อยกเลิกการลงทะเบียนเรี ยนวิชา
นั้น ตามความในข้อ 10.10. 2 หรื อข้อ 16.1.2 แห่งระเบียบนี้ หรื อ
เมื่อคณะกรรมการประจาคณะอนุมตั ิให้นกั ศึกษาที่ได้สัญลักษณ์ I
อยู่ ลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาปกติถดั ไป
R หมายความว่า เลื่อนกาหนดการวัดและประเมินผลไป เป็ นภาค
การศึกษาปกติถดั ไป ใช้สาหรับรายวิชาที่นกั ศึกษาได้สัญลักษณ์ I
อยู่ และมิใช่รายวิชาบรรยายหรื อสัมมนา ซึ่งอาจารย์ผสู้ อนมีความ
เห็นว่าไม่สามารถวัดและประเมินผลได้กอ่ นสิ้ น 1 สัปดาห์แรกของ
ภาคการศึกษาปกติถดั ไปโดยมีสาเหตุอนั มิใช่ความผิดของนักศึกษา
การให้สัญลักษณ์ R ต้องได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
ประจาคณะของคณะที่รับผิดชอบรายวิชานั้น และนักศึกษาที่ได้
สัญลักษณ์ R ต้องลงทะเบียนเรี ยนรายวิชานั้นซ้ าในภาคการศึกษา
ปกติถดั ไป จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการวัดและ ประเมินผลโดยอาจวัด
และประเมินผลได้กอ่ นสิ้ นภาคการศึกษา
นักศึกษาที่ได้ระดับขั้น E หรื อสัญลักษณ์ F ในรายวิชาใด ต้องลงทะเบียนเรียนราย

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

วิชานั้นซ้ า เว้นแต่รายวิชาดังกล่าวเป็ นรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ตามหลักสู ตร
นักศึกษาจะลงทะเบียนเรี ยนซ้ ารายวิชาที่ได้ระดับขั้นตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป หรื อได้
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สัญลักษณ์ G หรื อ P หรื อ S มิได้ เว้นแต่จะเป็ นรายวิชาที่มีการกาหนดไว้ในหลัก
สู ตรเป็ นอย่างอื่น การลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาใดที่ผิดเงื่อนไขนี้ถือเป็ นโมฆะ
การลงทะเบียนเรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิตเป็ นหน่วยกิตสะสม
11.7.1 นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาที่มิใช่วชิ าบังคับของหลักสู ตร โดย
ไม่นบั หน่วยกิตเป็ นหน่วยกิตสะสมได้ แต่ตอ้ งได้รับการอนุมตั ิจาก
อาจารย์ที่ปรึ กษาและแจ้งให้อาจารย์ผสู้ อนทราบ การวัดและประเมินผล
รายวิชานั้นให้วดั และประเมินผลเป็ นสัญลักษณ์ S หรื อ U
11.7.2 ในการนับจานวนหน่วยกิตสู งสุ ดที่นกั ศึกษามีสิทธิ์ลงทะเบียนเรี ยนได้ใน
แต่ละภาคการศึกษา ตามความในข้อ 10.6 ให้นบั รวมจานวนหน่วยกิต
ของรายวิชาที่นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยน โดยไม่นบั หน่วยกิตเป็ นหน่วย
กิตสะสมเข้าด้วย แต่จะไม่นามานับรวมในการคิดจานวนหน่วยกิตต่า
สุ ดที่นกั ศึกษาต้องลงทะเบียนเรี ยนในภาคการศึกษาปกติ
11.7.3 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดโดยไม่นบั หน่วยกิตเป็ นหน่วยกิต
สะสม ทีไ่ ด้สัญลักษณ์ S หรื อ U แล้ว ภายหลังจะลงทะเบียนเรียนซ้ า
โดยให้มีการวัดและประเมินผลเป็ นระดับขั้นอีกมิได้ เว้นแต่ในกรณีที่มี
การย้ายคณะหรื อประเภทวิชา หรือย้ายสาขาวิชา และรายวิชานั้นเป็ น
วิชาบังคับในหลักสู ตรใหม่
การนับจานวนหน่วยกิตสะสม ให้นบั รวมเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาตามหลักสู ตร
ที่ได้ค่าระดับขั้นไม่ต่ากว่า 1.00 แต่ถา้ หากว่าบางหลักสู ตรจะกาหนดรายวิชาที่ตอ้ งได้
ค่าระดับขั้นเป็ นอย่างอื่นซึ่งสู งกว่า 1.00 จึงจะนับหน่วยกิตของรายวิชานั้น รวมเป็ น
หน่วยกิตสะสมก็กระทาได้
ในกรณีที่นกั ศึกษาได้ศึกษารายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้ง ให้นบั หน่วยกิตของรายวิชา
นั้นเป็ นหน่วยกิตสะสมตามหลักสู ตรได้เพียงครั้งเดียว โดยพิจารณาจากการวัดและ
ประเมินผลครั้งหลังสุ ด
เมื่อสิ้ นภาคการศึกษาหนึ่งๆ มหาวิทยาลัยจะประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาทุก
คนที่ได้ลงทะเบียนเรี ยนโดยคานวณผลตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
11.10.1 หน่วยจุดของรายวิชาหนึ่งๆ คือ ผลคูณระหว่างจานวนหน่วยกิตกับค่า

ระดับขั้นที่ได้จากการประเมินผลรายวิชานั้น
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11.10.2 ดัชนีประจาภาค คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุกรายวิชาที่ได้ศึกษาใน
ภาคการศึกษานั้นหารด้วยหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าว เฉพาะรายวิชาที่
มีการประเมินผลเป็ นระดับขั้น
11.10.3 ดัชนีสะสม คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุกรายวิชาที่ได้ศึกษามา ตั้งแต่
เริ่ มเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยหารด้วยจานวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาดัง
กล่าว เฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็ นระดับขั้น และในกรณีที่มีการ
เรี ยนรายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้ง ก็ให้นาผลการศึกษา และหน่วยกิตทุกครั้ง
มาคานวณดัชนีสะสมด้วย
11.10.4 ดัชนีประจาภาคและดัชนีสะสม ให้คานวณเป็ นค่าที่มีเลขทศนิยม 2 ตาแหน่ง
โดยไม่มีการปัดเศษจากทศนิยมตาแหน่งที่ 3
11.10.5 ในกรณีที่นกั ศึกษาได้สัญลักษณ์ I ในรายวิชาที่มีการวัดและประเมินผลเป็ น
ระดับขั้น ให้รอการคานวณดัชนีประจาภาคและดัชนีสะสมไว้กอ่ น จนกว่า
สัญลักษณ์ I จะเปลี่ยนเป็ นอย่างอื่น
11.11 การทุจริ ตในการวัดผล
เมื่อมีการตรวจพบว่านักศึกษาทุจริ ตในการวัดผล เช่น การสอบรายวิชาใด ให้ผทู้ ี่รับผิดชอบ
การวัดผลครั้งนั้น หรื อผูค้ วบคุมการสอบ รายงานการทุจริ ตพร้อมส่งหลักฐานการทุจริ ตไปยังคณะที่
นักศึกษาผูน้ ้นั สังกัดอยู่ ตลอดจนแจ้งให้อาจารย์ผสู้ อนรายวิชานั้นทราบ และให้คณะกรรมการ
ดาเนินงานวินยั นักศึกษาที่นกั ศึกษาผูน้ ้นั สังกัดพิจารณาโทษ แล้วเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อดาเนินการ
ต่อไป โดยให้นกั ศึกษาที่ทุจริ ตในการวัดผลดังกล่าวได้ระดับขั้น E หรื อสัญลักษณ์ F หรื อ U ใน
รายวิชานั้น พร้อมทั้งภาคทัณฑ์ไว้ตลอดการมีสภาพเป็ นนักศึกษา และถ้าหากมีความผิดร้ายแรงก็อาจ
พิจารณาโทษทางวินยั ประการหนึ่งประการใดหรื อหลายประการได้อีกดังนี้
11.11.1 ให้พกั การศึกษาไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา
11.11.2 ให้ได้ระดับขั้น E หรื อสัญลักษณ์ F หรื อ U ทุกรายวิชาที่ได้ลงทะเบียน
เรี ยนในภาคการศึกษานั้น
11.11.3 ให้ออก
11.11.4 ไล่ออก
11.12 ระเบียบและข้อพึงปฏิบตั ิอื่นๆ เกีย่ วกับการสอบที่มไิ ด้ระบุไว้ในระเบียบนี้ ให้คณะเป็ นผู้

พิจารณาประกาศเพิ่มเติมได้ ตามความเหมาะสมกับสภาพและลักษณะการศึกษาของแต่ละ
คณะ
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ข้อ 12

สถานภาพนักศึกษา
มหาวิทยาลัยจะนาผลการศึกษาของนักศึกษาแต่ละคนมาพิจารณา เพื่อจาแนกสถานภาพในทุก
ภาคการศึกษายกเว้นนักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยยังไม่ครบสองภาคการศึกษา ซึ่งจะได้รับการพิจารณาจาแนก
สถานภาพนักศึกษาเมื่อสิ้ นภาคสอง ทั้งนี้ไม่นบั ภาคการศึกษาที่ได้ลาพักหรื อถูกให้พกั
สถานภาพนักศึกษา มี 2 ประเภท คือ นักศึกษาปกติและนักศึกษาในภาวะรอพินิจ
12.1
นักศึกษาปกติ คือ นักศึกษาที่ได้ดชั นีสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
12.2
นักศึกษาในภาวะรอพินิจ คือ นักศึกษาที่มสี ถานภาพไม่เข้าเกณฑ์ตามข้อ 12.1 และ
ให้จาแนกนักศึกษาในภาวะรอพินิจดังนี้
12.2.1 นักศึกษาที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยครบสองภาคการศึกษาแล้ว และได้
ดัชนีสะสมในภาคสองนี้ไม่ถึง 2.00 หรื อนักศึกษาปกติที่ได้ดชั นีสะสม
ตั้งแต่ 1.50 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาถัดไปจะได้รับภาวะรอพินิจ
ครั้งที่ 1
12.2.2 นักศึกษาที่อยู่ในภาวะรอพินิจครั้งที่ 1 ที่ได้ดชั นีสะสมตั้งแต่ 1.70 แต่ไม่
ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาถัดไป จะได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่ 2
12.2.3 นักศึกษาที่อยู่ในภาวะรอพินิจครั้งที่ 2 ที่ได้ดชั นีสะสมตั้งแต่ 1.90 แต่ไม่
ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาถัดไป จะได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่ 3
ข้อ 13 การย้ายคณะหรื อประเภทวิชา และการย้ายสาขาวิชาภายในคณะ
13.1
การย้ายคณะหรื อประเภทวิชา หรื อสาขาวิชาภายในคณะ ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากผูป้ กครองและอาจารย์ที่ปรึ กษา และได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการประจาคณะ
ที่เกีย่ วข้อง ในการพิจารณาอนุมตั ิให้ยึดหลักเกณฑ์ ดังนี้
13.1.1 นักศึกษาที่ขอย้ายคณะหรื อประเภทวิชา ต้องได้ศึกษาอยู่ในคณะหรื อ
ประเภทวิชาเดิม ไม่นอ้ ยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ ส่ วนนักศึกษาที่ขอย้าย
สาขาวิชาภายในคณะ ต้องศึกษาอยู่ในหลักสู ตรสาขาวิชาเดิมไม่นอ้ ยกว่า
1 ภาคการศึกษาปกติ ทัง้ นี้ไม่นบั ภาคการศึกษาที่ลาพักหรื อถูกให้พกั
นักศึกษาที่ขอย้าย ต้องได้คะแนนรวมในการสอบคัดเลือกเข้า
มหาวิทยาลัย นับเฉพาะวิชาที่ตรงกับวิชาที่ตอ้ งสอบคัดเลือกเข้าคณะ
หรื อประเภทวิชาที่ขอย้ายเข้า ไม่นอ้ ยกว่าคะแนนต่าสุ ดของผูท้ ี่สอบคัด

เลือกเข้าศึกษาในคณะหรื อประเภทวิชานั้นในปี การศึกษาเดียวกัน ใน
กรณีที่คะแนนรวมไม่เป็ นไปตามเกณฑ์น้ ี เนื่องมาจากวิชาที่ตรงกับวิชา
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ข้อ 14

ที่ตอ้ งสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะหรื อประเภทวิชาที่ขอย้ายเข้ามีไม่
ครบ ทุกวิชาหรื อไม่มีเลย ให้คณะกรรมการประจาคณะที่นกั ศึกษาขอ
ย้ายเข้าพิจารณา โดยคานึงถึงผลการศึกษาอื่นๆ ที่มี
13.1.3 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจาคณะที่นกั ศึกษาขอย้ายเข้า
พิจารณากาหนดรายวิชาที่มีอยู่ในหลักสู ตรของคณะหรื อประเภทวิชา
หรื อสาขาวิชานั้นว่า มีรายวิชาใดบ้างที่ตอ้ งมีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้น
สู งกว่า 1.00 หรื อสูงกว่า 2.00 มาก่อนแล้ว และมีรายวิชาใดบ้าง จานวนกี่
รายวิชาที่ตอ้ งได้ดชั นีเฉลี่ยแล้วไม่ต่ากว่า 2.50
13.1.4 ให้กาหนดหลักเกณฑ์พิจารณาอื่นๆ เพิม่ เติมได้ตามความเหมาะสมกับ
สภาพและลักษณะการศึกษาของคณะหรื อประเภทวิชา และหรื อ
สาขาวิชานั้น
13.2
การย้ายคณะหรื อประเภทวิชา หรื อสาขาวิชา ต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้ นก่อนหมด
กาหนดการลงทะเบียนเรี ยนในภาคการศึกษาที่จะเริ่ มเรี ยนในหลักสู ตรสาขาวิชา
ใหม่
13.3
นักศึกษาที่ได้รับการอนุมตั ิให้ยา้ ยคณะหรื อประเภทวิชา หรือสาขาวิชาจะมี
สถานภาพนักศึกษาคงเดิม คณะหรื อภาควิชาใหม่ของนักศึกษาจะโอนผลการศึกษา
เดิมมาทั้งหมดโดยไม่เปลี่ยนแปลง และการคานวณดัชนีสะสม ให้นาผลการศึกษา
เดิมทุกรายวิชามาใช้ในการคานวณด้วย แต่การคิดหน่วยกิตสะสมตามหลักสู ตรให้
นับเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสู ตรสาขาวิชาใหม่เท่ านั้น
การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชา
14.1
ผูท้ ี่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ และสามารถสอบคัดเลือกเข้าศึกษาใน
คณะ หรื อประเภทวิชาเดิมได้อีก อาจมีสิทธิ์ได้รับการเทียบโอนหรื อรับโอนบาง
รายวิชา
14.2
นักศึกษาที่รับโอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเทียบโอน
บางรายวิชา
14.3
รายวิชาในหลักสู ตรที่เทียบโอนหรื อรับโอนให้ได้สัญลักษณ์ หรือระดับขั้นเดิม และ
ให้นบั หน่วยกิตรายวิชาดังกล่าวเป็ นหน่วยกิตสะสม

14.4

ข้อ 15

ข้อ 16

นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์ หรื อระดับขั้นเดิมอีก
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เว้นแต่เมื่อผลการศึกษารายวิชาที่สัมพันธ์กบั รายวิชาที่ได้สัญลักษณ์ หรื อระดับขั้น
เดิมต่ากว่ามาตรฐาน คณะหรื อภาควิชากาหนดให้ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาที่ได้
สัญลักษณ์ หรื อระดับขั้นเดิมนั้นซ้ าอีกได้ และให้นบั หน่วยกิตรายวิชาดังกล่าวเป็ น
หน่วยกิตสะสมได้เพียงครั้งเดียว
14.5
การเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชาต้องได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการประจา
คณะ โดยยึดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้
14.5.1 รายวิชาเดิมที่นามาเทียบโอนหรื อรับโอนให้ จะต้องมีเนื้อหาวิชาอยู่ใน
ระดับเดียวกัน และมีปริ มาณเท่ากันหรื อไม่นอ้ ยกว่ารายวิชาในหลักสู ตร
ใหม่
14.5.2 รายวิชาเดิมที่จะนามาพิจารณาเทียบโอนหรื อรับโอนให้ จะต้องมีผล
การศึกษาตามที่คณะกรรมการประจาคณะกาหนด แต่ท้งั นี้จะกาหนดต่า
กว่าระดับขั้น 2.00 หรื อเทียบเท่ามิได้
การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
15.1
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์อาจรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มีวทิ ย
ฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ได้
15.2
การรับโอนนักศึกษา ต้องได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการประจาคณะที่นกั ศึกษา
ขอโอนเข้าศึกษาและอธิการบดี โดยยึดหลักเกณฑ์ดงั นี้
15.2.1 นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติตามความในข้อ 6.3 ข้อ 6.4 และข้อ 6.5
15.2.2 นักศึกษาต้องศึกษาอยู่ในสถาบันเดิมมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ภาคการศึกษา
ปกติ โดยไม่นบั ภาคการศึกษาที่ลาพักหรื อถูกให้พกั
15.2.3 มีรายวิชาที่สามารถนามาเทียบโอน ตามความในข้อ 14.5 คิดเป็ นหน่วยกิ
ตตามหลักสู ตรใหม่ได้ไม่นอ้ ยกว่า 24 หน่วยกิต และต้องมีระดับขั้นเฉลี่ย
ของวิชาที่เทียบโอนไม่ต่ากว่า 2.50 หรื อเทียบเท่า
15.3
การสมัครขอโอนย้าย ให้ยื่นคาร้องถึงมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 2 เดือน ก่อนกาหนด
วันลงทะเบียนเรี ยนของภาคการศึกษาที่จะโอนเข้าศึกษา พร้อมทั้งติดต่อสถาบันเดิม
ให้จดั ส่ งใบแสดงผลการศึ กษา และคาอธิบายรายวิชาของหลักสู ตรเดิมมายัง
มหาวิทยาลัยโดยตรงด้วย
การลา

16.1

16.2

การลาป่ วยหรื อลากิจ
- 13 16.1.1 การลาไม่เกิน 7 วัน ในระหว่างเปิ ดภาคการศึกษา ต้องได้รับการอนุมตั ิ
จากอาจารย์ที่ปรึ กษา ถ้าเกิน 7 วัน ต้องได้รับการอนุมตั ิจากคณบดี โดย
ผ่านอาจารย์ที่ปรึ กษา การได้รับการอนุมตั ิให้ลาดังกล่าวมิได้เป็ นการยก
เว้นการคานวณเวลาเรี ยนของนักศึกษาตามความในข้อ 11.3 สาหรับงาน
หรื อการสอบที่นกั ศึกษาได้ขาดไปในช่วงเวลานั้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
อาจารย์ผสู้ อน ซึ่งอาจจะอนุญาตให้ปฏิบตั ิงานหรื อสอบทดแทน และ
หรื อยกเว้นได้
16.1.2 ในกรณีที่ป่วยหรื อมีเหตุสุดวิสยั ทาให้ไม่สามารถเข้าสอบไล่
ได้ นักศึกษาต้องขอผ่อนผันการสอบไล่ต่อคณะภายในวันถัด
ไปหลังจากที่มีการสอบไล่รายวิชานั้น เว้นแต่จะมีเหตุผลอัน
สมควร คณะกรรมการประจาคณะเป็ นผูพ้ ิจารณาการขอผ่อน
ผันดังกล่าว โดยอาจอนุมตั ิให้ได้สัญลักษณ์ I หรื อให้ยกเลิก
การลงทะเบียนเรี ยนรายวิชานั้นเป็ นกรณีพิเศษ โดยให้ได้
สัญลักษณ์ W หรื อไม่อนุมตั ิการขอผ่อนผัน โดยให้ถือว่าขาด
สอบก็ได้
การลาพักการศึกษา
16.2.1 การลาพักการศึกษาเป็ นการลาพักทั้งภาคการศึกษา และถ้าได้ลงทะเบียน
ไปแล้ว เป็ นการยกเลิกการลงทะเบียนเรี ยน โดยที่รายวิชาที่ได้ลงทะเบียน
เรี ยนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น จะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา
16.2.2 ในการขอลาพักการศึกษา ให้แสดงเหตุผลความจาเป็ นพร้อมกับมีหนังสือ
รับรองของผูป้ กครองผ่านอาจารย์ที่ปรึ กษา การลาพักการศึกษาต้องได้รับ
การอนุมตั ิจากคณะกรรมการประจาคณะ เว้นแต่เป็ นการลาพักการศึกษา
ก่อนลงทะเบียนเรี ยน ซึ่งให้อยู่ในอานาจของคณบดีที่จะพิจารณาอนุมตั ิ
ได้
16.2.3 การลาพักการศึกษา จะลาพักเกิน 2 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกันไม่ได้
16.2.4 ในสองภาคการศึกษาปกติแรกที่ได้เข้าศึ กษาในมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะ
ลาพักการศึกษาไม่ได้เว้นแต่กรณีที่ป่วยหรื อถูกเกณฑ์ หรื อระดมเข้ารับ

ราชการทหารกองประจาการ และหรื อได้รับทุนแลกเปลีย่ นระหว่าง
ประเทศ
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16.2.5

16.3

16.4
16.5

ข้อ 17

การลาพักการศึกษานอกเหนือจากหลักเกณฑ์ตามความในข้อ 16.2.3 และ
ข้อ 16.2.4 ต้องได้รับการอนุมตั ิจากอธิการบดีเป็ นกรณีพิเศษ โดยการ
เสนอของคณะกรรมการประจาคณะ
16.2.5 นักศึกษาจะต้องชาระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษา ที่
ได้รับการอนุมตั ิให้ลาพักตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด ยกเว้นภาค
การศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรี ยนไปก่อนแล้ว
การลาออก
นักศึกษายื่นใบลาออกพร้อมหนังสื อรับรองของผูป้ กครองผ่านอาจารย์ที่
ปรึ กษา เพื่อขออนุมตั ิต่ออธิการบดีผทู้ ี่จะได้รับการอนุมตั ิให้ลาออกได้ตอ้ งไม่มี
หนี้สินกับมหาวิทยาลัย
ในการลาป่ วยและการลาพักการศึกษาเนื่องจากป่ วย นักศึกษาต้องแสดงใบรับรอง
ของแพทย์ทมี่ หาวิทยาลัยกาหนดด้วยทุกครั้ง
การให้พกั การศึกษา คณะกรรมการแพทย์ซ่งึ อธิการบดีแต่งตั้ง วินิจฉัยว่าป่ วย และ
คณะกรรมการประจาคณะเห็นว่าโรคนั้นเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษาและหรือเป็ น
อันตรายต่อผูอ้ ื่น คณะกรรมการประจาคณะอาจให้นกั ศึกษาผูน้ ้นั พักการศึกษาเพื่อ
รับการบาบัดรักษา

การเสนอชื่อเพือ่ รับปริ ญญาและการอนุมตั ิให้ปริ ญญา
17.1
นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริ ญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้
17.1.1 ได้ศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามหลัก
สู ตรและข้อกาหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริ ญญา ทั้งนี้นบั รวมถึงรายวิชา
ที่ได้รับการเทียบโอนด้วย
17.1.2 ไม่มีรายวิชาใดที่ได้สัญลักษณ์ I หรื อ R ค้างอยู่
17.1.3 ได้ดชั นีสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
17.1.4 ยังมีสถานภาพเป็ นนักศึกษาอยู่ และได้ข้ นึ ทะเบียนเป็ นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ยกเว้น

นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งต้องได้ข้ นึ ทะเบียนเป็ นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 10 ภาคการศึกษาปกติ
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17.1.5

ไม่อยู่ในระหว่างการรอรับโทษทางวินยั ที่ระบุให้งดการเสนอชื่อ เพื่อรับ
ปริ ญญาชัว่ ระยะเวลาหนึ่ง
17.1.6 ได้ปฏิบตั ิตามระเบียบต่างๆ ครบถ้วนและไม่มหี นี้สินใดๆ ต่อ
มหาวิทยาลัย
17.1.7 ได้ดาเนินการเพื่อขอรับปริ ญญาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
17.2
นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริ ญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนดังนี้
17.2.1 มีคุณสมบัติตามความในข้อ 17.1
17.2.2 ได้ดชั นีสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป
17.2.3 ไม่เคยได้ค่าระดับขั้นต่ากว่า 2.00 หรื อสัญลักษณ์ F หรื อ U ในรายวิชา
ใดๆ
17.2.4 ได้ข้ นึ ทะเบียนเป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยมาแล้วไม่เกินจานวนปี การ
ศึกษาต่อเนื่องกัน ตามที่กาหนดไว้ในแผนกาหนดการศึกษาของสาขา
วิชาที่จะได้รับปริ ญญา
17.2.5 ไม่เคยเป็ นผูม้ ีประวัติได้รับการลงโทษ เนื่องจากผิดวินยั อย่างร้ายแรง
17.3 นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพือ่ รับปริ ญญาเกียรตินิยมอันดับสอง ต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนดังนี้
17.3.1 มีคุณสมบัติตามความในข้อ 17.1
17.3.2 ได้ดชั นีสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป แต่เป็ นผูไ้ ม่มสี ิ ทธิ์ได้รับปริ ญญาเกียรติ
นิยมอันดับหนึ่ง
17.3.3 ไม่เคยได้ค่าระดับขั้นต่ากว่า 2.00 ในรายวิชาเอกใดๆ ของหลักสู ตรสาขา
วิชานั้น
17.3.4 ไม่เคยได้ระดับขั้น E หรื อสัญลักษณ์ F หรื อ U ในรายวิชาใด ๆ
17.3.5 มีคุณสมบัติตามความในข้อ 17.2.4
17.3.6 มีคุณสมบัติตามความในข้อ 17.2.5

17.4

17.5

ข้อ 18

เมือ่ สิ้ นภาคการศึกษาหนึ่งๆ มหาวิทยาลัยจะเสนอรายชื่อนักศึกษาที่มสี ิ ทธิ์ได้รับการ
เสนอชื่อเพื่อรับปริ ญญาหรือปริ ญญาเกียรตินิยมในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อขออนุมตั ิ
ปริ ญญาต่อสภามหาวิทยาลัย
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ในกรณีที่นกั ศึกษามีคุณสมบัติครบถ้วนตามความในข้อ 17.1.1 ข้อ 17.1.2 ข้อ
17.1.3 ข้อ 17.1.4 ข้อ 17.1.5 และข้อ 17.1.6 แต่ประสงค์จะขอเลือ่ นการเสนอชื่อ
เพื่อรับปริ ญญาออกไป โดยต้องการลงทะเบียนเรี ยนบางรายวิชาอีก อธิการบดีโดย
การเสนอของคณะกรรมการประจาคณะอาจอนุมตั ิให้นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนบาง
รายวิชา โดยไม่นบั เป็ นหน่วยกิตสะสมได้
การขอเข้าศึกษาเพื่อปริ ญญาที่สอง
18.1
นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาขั้นปริ ญญาตรี จากมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่เทียบเท่า อาจขอเข้าศึกษาต่อในหลักสู ตรปริ ญญาตรี
สาขาวิชาอื่นเป็ นการเพิ่มเติมได้
18.2
การสมัครขอเข้าศึกษา ให้ยื่นคาร้องถึงมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 2 เดือน ก่อนกาหนด
วันลงทะเบียนเรี ยนของภาคการศึกษาที่จะเข้าศึกษา พร้อมทั้งหลักฐานใบแสดงผล
การศึกษา และคาอธิบายรายวิชาของหลักสู ตรเดิม กรณีที่เป็ นนักศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาอื่น ให้ติดต่อสถาบันเดิมให้จดั ส่ งหลักฐานดังกล่าวมายัง
มหาวิทยาลัยโดยตรงด้วย
18.3
การขอเข้าศึกษา ต้องได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการประจาคณะที่นกั ศึกษาขอ
เข้าศึกษา และอธิการบดี โดยนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติตามความในข้อ 6.3 ข้อ 6.4
ข้อ 6.5 และข้อ 6.6
18.4
การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชา
18.4.1 รายวิชาที่นกั ศึกษาได้ศึกษาในสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษามา จะได้รับการ
พิจารณาเทียบโอนและรับโอน โดยรายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนและรับ
โอน ให้ได้สัญลักษณ์หรือระดับขั้นเดิม และให้นบั หน่วยกิตรายวิชา
ดังกล่าวเป็ นหน่วยกิตสะสม
18.4.2 นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์ หรื อระดับขั้น
เดิมอีก เว้นแต่เมื่อผลการศึกษารายวิชาที่สัมพันธ์กบั รายวิชาที่ได้
สัญลักษณ์หรื อระดับขั้นเดิมต่ากว่ามาตรฐาน คณะหรื อภาควิชา
กาหนดให้ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์ หรือระดับขั้นเดิมนั้น

ซ้ าอีกได้ และให้นบั หน่วยกิตรายวิชาดังกล่าว เป็ นหน่วยกิตสะสมได้
เพียงครั้งเดียว
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18.4.3

ข้อ 19

การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชา ต้องได้รับการอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการประจาคณะ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตามความใน
ข้อ 14.5
การพ้นสภาพการเป็ นนักศึกษา
19.1 ตายหรื อลาออก
19.2 ถูกให้ออกหรือไล่ออก เนื่องจากต้องโทษทางวินยั
19.3 ไม่ได้ลงทะเบียนเรี ยนภายใน 30 วัน นับจากวันเปิ ดภาคการศึกษาปกติ โดยมิได้รับการ
อนุมตั ิให้ลาพักการศึกษา
19.4 ได้ดชั นีสะสมต่ากว่า 1.50 ยกเว้นนักศึกษาที่เริ่ มเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็ นภาค
การศึกษาแรก
19.5 ได้ดชั นีสะสมต่ากว่า 1.25 ในภาคการศึกษาแรกที่เริ่ มเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
19.6 ได้ดชั นีสะสมต่ากว่า 1.70 ในภาคการศึกษาถัดไป หลังจากได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่ 1
19.7 ได้ดชั นีสะสมต่ากว่า 1.90 ในภาคการศึกษาถัดไป หลังจากได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่ 2
19.8 ได้ดชั นีสะสมต่ากว่า 2.00 ในภาคการศึกษาถัดไป หลังจากได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่ 3
19.9 ได้ข้ นึ ทะเบียนเป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยมาแล้ว เป็ นระยะเวลาเกิน 2 เท่าของจานวน
ปี การศึกษาต่อเนื่องกันที่ได้กาหนดไว้ในแผนกาหนดการศึกษาของสาขาวิชาที่ศึกษา
อยู่ สาหรับนักศึกษาที่รับโอน ให้นบั เวลาที่เคยศึกษาอยู่ในสถาบันเดิมรวมเข้าด้วย
19.10 ได้รับการอนุมตั ิปริ ญญา
19.10 คณะกรรมการแพทย์ซ่ึงแต่งตั้งโดยอธิการบดีวนิ ิจฉัยว่าป่ วย และคณะกรรมการ
ประจาคณะเห็นเป็ นเอกฉันท์ ว่าโรคนั้นเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษาหรื อเป็ น
อันตรายต่อผูอ้ ื่น

ข้อ 20 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ ในกรณีที่จะต้องมีการดาเนินการใดๆ ที่มิได้กาหนดไว้
ในระเบียบนี้ หรื อกาหนดไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณีที่มีความจาเป็ นต้องผ่อนผันข้อกาหนดในระเบียบนี้เป็ นกรณี

พิเศษ เพื่อให้การดาเนินการจัดการศึกษาขั้นปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเป็ นไปโดยเรี ยบร้อย ให้อธิการบดีมีอานาจ
ตีความ วินิจฉัยสั่งการ และปฏิบตั ิตามที่เห็นสมควรและให้ถอื เป็ นที่สุด แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พุทธศักราช 2539

(ลงชื่อ) เกษม สุ วรรณกุล
(ศาสตราจารย์เกษม สุ วรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

