
                                                                                (ส ำเนำ) 
ระเบียบมหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ 

วำ่ดว้ยกำรศึกษำชั้นปริญญำตรี 
พ.ศ. 2552 

------------------- 
  ดว้ยมหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์  ไดพ้ิจำรณำเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบวำ่ดว้ยกำรศึกษำ
ชั้นปริญญำตรีเสียใหม่     ดงันั้น    อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ   15 (2)   แห่งพระรำชบญัญติัมหำวทิยำลยั 
สงขลำนครินทร์ พ.ศ. 2522 และโดยมติสภำมหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ ในครำวประชุมคร้ังท่ี 313 (2/2552) 
เม่ือวนัท่ี 21 มีนำคม พ.ศ. 2552 จึงใหก้ ำหนดระเบียบวำ่ดว้ยกำรศึกษำชั้นปริญญำตรีไวด้งัน้ี 
 
  ขอ้ 1  ระเบียบน้ีเรียกวำ่ “ระเบียบมหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ วำ่ดว้ยกำรศึกษำชั้นปริญญำ
ตรี พ.ศ. 2552” 
 
  ขอ้ 2  ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีส ำหรับนกัศึกษำตำมหลกัสูตรชั้นปริญญำตรี  ซ่ึงเขำ้ศึกษำใน
มหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์  ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ  2552 เป็นตน้ไป 
 
  ขอ้ 3  บรรดำควำมในระเบียบ   ขอ้บงัคบั   ค ำสั่ง   หรือประกำศอ่ืนใด   ท่ีมีอยูก่่อนระเบียบ
ฉบบัน้ี  และมีควำมกล่ำวไวใ้นระเบียบน้ี  หรือท่ีระเบียบน้ีกล่ำวเป็นอยำ่งอ่ืน   หรือท่ีขดัหรือแยง้กบัควำมใน
ระเบียบน้ี ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 
 
  ขอ้ 4  ในระเบียบน้ี เวน้แต่จะมีขอ้ควำมใหเ้ห็นเป็นอยำ่งอ่ืน 
            “มหำวทิยำลยั”  หมำยควำมวำ่    มหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ 
            “คณะ”               หมำยควำมวำ่   คณะหรือวทิยำลยัหรือหน่วยงำนท่ีนกัศึกษำสังกดัอยู ่
            “คณบดี”            หมำยควำมวำ่   คณบดีของคณะหรือผูอ้  ำนวยกำรวทิยำลยัหรือ
ผูบ้ริหำรหน่วยงำนท่ีนกัศึกษำสังกดัอยู ่
            “คณะกรรมกำรประจ ำคณะ”  หมำยควำมวำ่  คณะกรรมกำรประจ ำคณะของคณะหรือ
คณะกรรมกำรประจ ำวทิยำลยัหรือหน่วยงำนท่ีนกัศึกษำสังกดัอยู ่
            “ภำควชิำ”  หมำยควำมวำ่  ภำควชิำหรือหน่วยงำนท่ีรับผดิชอบหลกัสูตรสำขำวิชำเอก
ท่ีนกัศึกษำศึกษำอยู ่
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            “หน่วยกิตสะสม”     หมำยควำมวำ่     หน่วยกิตท่ีนกัศึกษำเรียนสะสมเพื่อใหค้รบตำม
หลกัสูตรสำขำวชิำนั้น 
   
  ขอ้ 5  กำรรับนกัศึกษำ 
            มหำวทิยำลยัรับนกัศึกษำเขำ้ศึกษำหลกัสูตรชั้นปริญญำตรี  โดยวธีิดงัน้ี 
             5.1  กำรรับผำ่นส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร ซ่ึง
เป็นไปตำมระเบียบกำรคดัเลือกเพื่อเขำ้ศึกษำในสถำบนัอุดมศึกษำ  
             5.2  กำรรับตำมท่ีมหำวทิยำลยัก ำหนด  ไดแ้ก่ 
                                             5.2.1  กำรคดัเลือกโดยวธีิรับตรง   
       5.2.2  กำรสอบคดัเลือกเขำ้ศึกษำหลกัสูตรต่อเน่ือง 
             5.3  วธีิอ่ืน ๆ  ท่ีสภำมหำวทิยำลยัก ำหนด 
 
         ขอ้ 6  คุณสมบติัของผูมี้สิทธ์ิข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษำ 

6.1  ส ำเร็จกำรศึกษำขั้นสูงสุดของกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน หรือกำรศึกษำอ่ืนท่ีเทียบเท่ำ 
6.2  ผำ่นกำรรับเขำ้เป็นนกัศึกษำตำมควำมในขอ้ 5 
 6.3 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรง  เร้ือรังท่ีแพร่กระจำยได ้หรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อกำร 

ศึกษำ 
 
           ขอ้ 7  กำรรำยงำนตวัเป็นนกัศึกษำ 
             ผูมี้สิทธ์ิข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษำ ตอ้งรำยงำนตวัและข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษำตำม
ก ำหนด และรำยละเอียดท่ีมหำวทิยำลยัจะประกำศเป็นครำว ๆ ไป มิฉะนั้นจะถือวำ่สละสิทธ์ิ 
 
         ขอ้ 8  ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 
            ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำท่ีตอ้งช ำระใหแ้ก่มหำวทิยำลยั ใหเ้ป็นไปตำมรำยละเอียดท่ี
มหำวทิยำลยัก ำหนด 
 
          ขอ้ 9  ระบบกำรศึกษำ 
            9.1  มหำวทิยำลยัอ ำนวยกำรศึกษำดว้ยวธีิประสำนงำนทำงวชิำกำรระหวำ่งคณะและ
ภำควชิำต่ำง ๆ    คณะหรือภำควชิำใด    มีหนำ้ท่ีเก่ียวกบัวิชำกำรดำ้นใด มหำวทิยำลยัจะส่งเสริมใหอ้ ำนวย
กำรศึกษำในวชิำกำรดำ้นนั้นแก่นกัศึกษำทั้งมหำวทิยำลยั 
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            9.2  มหำวิทยำลยัจดักำรศึกษำโดยใชร้ะบบทวิภำคเป็นหลกั    โดยปีกำรศึกษำหน่ึง ๆ  
มี 2 ภำคกำรศึกษำปกติ  ซ่ึงเป็นภำคกำรศึกษำบงัคบั   คือ ภำคกำรศึกษำท่ีหน่ึง    และภำคกำรศึกษำท่ีสอง โดย
แต่ละภำคกำรศึกษำปกติ มีระยะเวลำศึกษำไม่นอ้ยกวำ่ 15 สัปดำห์ และมหำวิทยำลยัอำจเปิดภำคฤดูร้อนเพิ่ม
อีกได ้   ซ่ึงเป็นภำคกำรศึกษำท่ีไม่บงัคบั      มีระยะเวลำศึกษำไม่นอ้ยกวำ่  7 สัปดำห์ แต่ให้มีจ  ำนวนชัว่โมง
เรียนของแต่ละรำยวชิำเท่ำกบัภำคกำรศึกษำปกติ 

 มหำวทิยำลยัอำจจดักำรศึกษำระบบอ่ืนได ้  เช่น ระบบไตรภำค หรือระบบจตุรภำค   
โดยใหมี้จ ำนวนชัว่โมงเรียนของแต่ละรำยวชิำเท่ำกบัภำคกำรศึกษำปกติของระบบทวภิำค 
           9.3  กำรก ำหนดปริมำณกำรศึกษำของแต่ละรำยวชิำใหก้ ำหนดเป็นหน่วยกิตตำม
ลกัษณะกำรจดักำรเรียนกำรสอน  ดงัน้ี 
      9.3.1  ภำคทฤษฎี     ใชเ้วลำบรรยำยหรืออภิปรำยปัญหำหน่ึงชัว่โมงต่อสัปดำห์  
ตลอดหน่ึงภำคกำรศึกษำปกติ    หรือจ ำนวนชัว่โมงรวมไม่นอ้ยกวำ่ 15 ชัว่โมง   ใหน้บัเป็นหน่ึงหน่วยกิต 
      9.3.2  ภำคปฏิบติั    ใชเ้วลำฝึกหรือทดลอง   2 – 3    ชัว่โมงต่อสัปดำห์  ตลอดหน่ึง
ภำคกำรศึกษำปกติ   หรือจ ำนวนชัว่โมงรวม   ระหวำ่ง 30 - 45  ชัว่โมง  ใหน้บัเป็นหน่ึงหน่วยกิต 
       9.3.3  กำรฝึกงำน   กำรฝึกภำคสนำม    หรือกำรฝึกอ่ืน ๆ  ใชเ้วลำ 3 - 6  ชัว่โมงต่อ
สัปดำห์  ตลอดหน่ึงภำคกำรศึกษำปกติ  หรือจ ำนวนชัว่โมงรวมระหวำ่ง 45 - 90 ชัว่โมงหรือเทียบเท่ำ  ให้
นบัเป็นหน่ึงหน่วยกิต 
          9.3.4  กำรศึกษำดว้ยตนเอง       เป็นกำรศึกษำท่ีนกัศึกษำตอ้งศึกษำหรือวิเครำะห์
ดว้ยตนเองเป็นหลกั โดยมีอำจำรยผ์ูส้อนใหค้ ำปรึกษำ   เช่น   รำยวชิำโครงงำนนกัศึกษำ  ปัญหำพิเศษ  ใชเ้วลำ 
2 – 3 ชัว่โมงต่อสัปดำห์ตลอดหน่ึงภำคกำรศึกษำปกติ  หรือเทียบเท่ำทั้งในห้องปฏิบติักำร และนอกห้องเรียน  
ใหน้บัเป็นหน่ึงหน่วยกิต 
      9.3.5  กำรศึกษำบำงรำยวชิำท่ีมีลกัษณะเฉพำะ    มหำวทิยำลยัอำจก ำหนดหน่วยกิต
โดยใชห้ลกัเกณฑอ่ื์นไดต้ำมควำมเหมำะสม 
             9.4  คณะอำจก ำหนดเง่ือนไขกำรลงทะเบียนเรียนบำงรำยวิชำเพื่อให้นกัศึกษำสำมำรถ
เรียนรำยวชิำนั้นไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ  กำรลงทะเบียนเรียนท่ีผดิเง่ือนไข   ใหถื้อเป็นโมฆะในรำยวชิำนั้น 
 
                         ขอ้ 10  กำรลงทะเบียนเรียน 
                                     10.1  ก ำหนดวนั   เวลำ   สถำนท่ี   และวธีิกำรลงทะเบียนเรียนในแต่ละภำคกำรศึกษำ 
ใหเ้ป็นไปตำมท่ีมหำวทิยำลยัก ำหนด 
                       10.2  นกัศึกษำท่ีไม่ไดล้งทะเบียนเรียน เม่ือพน้ก ำหนดสัปดำห์แรกนบัจำกวนัเปิดภำค
กำรศึกษำปกติ  หรือภำคฤดูร้อน จะหมดสิทธ์ิในกำรลงทะเบียนเรียนส ำหรับภำคกำรศึกษำนั้น 
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                        10.3  ในภำคกำรศึกษำปกติใด หำกนกัศึกษำไม่ไดล้งทะเบียนเรียน  ตอ้งยืน่ค ำร้องขอ
ลำพกักำรศึกษำภำยใน 30 วนั นบัจำกวนัเปิดภำคกำรศึกษำนั้น  หำกไม่ปฏิบติัดงักล่ำว มหำวทิยำลยัจะถอนช่ือ
นกัศึกษำผูน้ั้นออกจำกทะเบียนนกัศึกษำ 
             10.4  กำรลงทะเบียนเรียนรำยวชิำต่ำง ๆ ตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบจำกอำจำรยท่ี์ปรึกษำ 
มิฉะนั้นจะถือวำ่กำรลงทะเบียนเรียนดงักล่ำวเป็นโมฆะ         
             10.5  ในภำคกำรศึกษำปกติ นกัศึกษำตอ้งลงทะเบียนเรียนไม่ต ่ำกวำ่ 9  หน่วยกิต  และ
ไม่เกิน  22  หน่วยกิต  ยกเวน้นกัศึกษำในภำวะรอพินิจและนกัศึกษำในภำวะวกิฤต   ตำมนยัแห่งขอ้  12  ของ
ระเบียบน้ี  ตอ้งลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 16  หน่วยกิต และส ำหรับภำคฤดูร้อนนกัศึกษำลงทะเบียนเรียนไดไ้ม่
เกิน 9 หน่วยกิต   ยกเวน้นกัศึกษำในภำวะรอพินิจ และนกัศึกษำในภำวะวกิฤต   ลงทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน 6 
หน่วยกิต 
             10.6  กำรลงทะเบียนเรียนโดยมีจ ำนวนหน่วยกิตมำกกวำ่หรือนอ้ยกวำ่ท่ีก ำหนดไวใ้น
ขอ้  10.5   ตอ้งขออนุมติัคณบดี   โดยผำ่นอำจำรยท่ี์ปรึกษำ   ยกเวน้ภำคกำรศึกษำสุดทำ้ยท่ีนกัศึกษำจะส ำเร็จ
กำรศึกษำตำมหลกัสูตร และจ ำเป็นตอ้งลงทะเบียนเรียน โดยมีจ ำนวนหน่วยกิตรวมกนัไม่ถึงเกณฑข์ั้นต ่ำตำม
ขอ้ 10.5  มิฉะนั้นจะถือวำ่กำรลงทะเบียนเรียนดงักล่ำวเป็นโมฆะ 
             10.7  ในกรณีท่ีมีเหตุอนัควร  มหำวทิยำลยัอำจประกำศงดกำรสอนรำยวชิำใดรำยวชิำ
หน่ึง หรือจ ำกดัจ ำนวนนกัศึกษำท่ีลงทะเบียนเรียนในรำยวชิำใดก็ได ้
             10.8  กำรลงทะเบียนเรียนรำยวชิำเพิ่มเติม   ตอ้งกระท ำภำยในสัปดำห์แรกของแต่ละ
ภำคกำรศึกษำ 
             10.9  กำรถอนกำรลงทะเบียนเรียนรำยวชิำใด  ใหมี้ผลดงัน้ี 
                                               10.9.1  ถำ้ถอนภำยใน 2  สัปดำห์แรกของภำคกำรศึกษำปกติหรือภำยในสัปดำห์
แรกของภำคฤดูร้อน รำยวชิำนั้นจะไม่ปรำกฏในใบแสดงผลกำรศึกษำ 
                                               10.9.2  ถำ้ถอนเม่ือพน้ก ำหนด 2 สัปดำห์แรก  แต่ยงัอยูภ่ำยใน 12 สัปดำห์  หรือ
เม่ือพน้ก ำหนดสัปดำห์แรก    แต่ยงัอยูภ่ำยใน 5 สัปดำห์แรกของภำคฤดูร้อน  จะตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบจำก
อำจำรยท่ี์ปรึกษำ  และผำ่นอำจำรยผ์ูส้อน    และรำยวชิำนั้นจะปรำกฏในใบแสดงผลกำรศึกษำ    โดยจะได้
สัญลกัษณ์ W  
         10.9.3  เม่ือพน้ก ำหนดกำรถอนรำยวชิำโดยไดส้ัญลกัษณ์ W ตำมขอ้10.9.2 แลว้ 
นกัศึกษำจะถอนกำรลงทะเบียนเฉพำะรำยวชิำไม่ได ้ยกเวน้กรณีท่ีมีควำมจ ำเป็น 

10.10 กำรลงทะเบียนเรียนรำยวชิำเพิ่ม จนมีจ ำนวนหน่วยกิตสูงกวำ่ หรือกำรถอนกำร 
ลงทะเบียนรำยวชิำ  จนเหลือจ ำนวนหน่วยกิตต ่ำกวำ่ท่ีระบุไวใ้นขอ้  10.5   จะกระท ำมิได ้ เวน้แต่จะไดรั้บกำร
อนุมติัจำกคณบดี  มิฉะนั้น จะถือวำ่กำรลงทะเบียนเรียนดงักล่ำวเป็นโมฆะ 
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                       ขอ้ 11  กำรวดัและประเมินผล 
           11.1  มหำวทิยำลยัด ำเนินกำรวดัและประเมินผลแต่ละรำยวิชำท่ีนกัศึกษำไดล้งทะเบียน
เรียนในทุกภำคกำรศึกษำ   กำรวดัและประเมินผลเป็นหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของอำจำรยผ์ูส้อน   หรือผูท่ี้
คณะเจำ้ของรำยวชิำจะก ำหนด ซ่ึงอำจกระท ำโดยพิจำรณำจำกพฒันำกำรของผูเ้รียน ควำมประพฤติ กำรสังเกต
พฤติกรรมกำรเรียน กำรร่วมกิจกรรม กำรสอบหรือวิธีอ่ืน ตำมท่ีคณะเจำ้ของรำยวิชำจะก ำหนดในแต่ละ
รำยวชิำ ซ่ึงกำรสอบอำจมีไดห้ลำยคร้ัง และกำรสอบไล่ หมำยถึง กำรสอบคร้ังสุดทำ้ยของรำยวชิำนั้น  
           11.2  ทุกรำยวชิำท่ีลงทะเบียนเรียน นกัศึกษำตอ้งมีเวลำศึกษำไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละแปดสิบ
ของเวลำศึกษำทั้งหมด หรือไดท้  ำงำนในรำยวชิำนั้นจนเป็นท่ีเพียงพอตำมท่ีอำจำรยผ์ูส้อนก ำหนด  จึงจะมีสิทธ์ิ
ไดรั้บกำรวดัและประเมินผล  เวน้แต่จะไดรั้บกำรอนุมติัเป็นกรณีพิเศษจำกคณบดี  เม่ือคณบดีเห็นวำ่เวลำศึกษำ 
ท่ีไม่ครบนั้น เน่ืองมำจำกเหตุอนัจะโทษนกัศึกษำผูน้ั้นมิได ้
           11.3  กำรวดัและประเมินผลในแต่ละรำยวชิำ    ใหว้ดัและประเมินผลเป็นระดบัคะแนน
หรือสัญลกัษณ์ 

       11.3.1  กำรวดัและประเมินผลเป็นระดบัคะแนน มี 8 ระดบั  มีควำมหมำยดงัน้ี 
                    ระดบัคะแนน    ควำมหมำย  ค่ำระดบัคะแนน (ต่อหน่ึงหน่วยกิต) 
         A              ดีเยีย่ม         (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 
       E               ตก               (Fail)                       0.0 
                     
     11.3.2  กำรวดัและประเมินผลเป็นสัญลกัษณ์ มีควำมหมำยดงัน้ี 

                   G    (Distinction)   หมำยควำมวำ่     ผลกำรศึกษำอยูใ่นขั้นดี 
                   P     (Pass)             หมำยควำมวำ่     ผลกำรศึกษำอยูใ่นขั้นพอใช ้   
                   F     (Fail)              หมำยควำมวำ่     ผลกำรศึกษำอยูใ่นขั้นตก 
                                                        ใชส้ ำหรับรำยวชิำท่ีไม่มีจ  ำนวนหน่วยกิต และรำยวชิำท่ีมีจ  ำนวนหน่วยกิต
ท่ีหลกัสูตรก ำหนดใหมี้กำรวดัและประเมินผลเป็นสัญลกัษณ์ G P F  เช่น รำยวชิำสหกิจศึกษำ 
                   S     (Satisfactory)   หมำยควำมวำ่     ผลกำรศึกษำเป็นท่ีพอใจ  ใชส้ ำหรับ
รำยวชิำท่ีไม่นบัหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสม 
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                  U     (Unsatisfactory)  หมำยควำมวำ่     ผลกำรศึกษำไม่เป็นท่ีพอใจใช้
ส ำหรับรำยวชิำท่ีไม่นบัหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสม 

     11.3.3  สัญลกัษณ์อ่ืน ๆ  มีควำมหมำยดงัน้ี 
                   I      (Incomplete)   หมำยควำมวำ่    กำรวดัและประเมินผลยงัไม่สมบูรณ์   
ใชเ้ม่ืออำจำรยผ์ูส้อนโดยควำมเห็นชอบของหวัหนำ้ภำควิชำท่ีรับผดิชอบรำยวชิำนั้น เห็นสมควรให้รอกำรวดั
และประเมินผลไวก่้อน     เน่ืองจำกนกัศึกษำยงัปฏิบติังำนซ่ึงเป็นส่วนประกอบกำรศึกษำรำยวชิำนั้น     ยงัไม่
สมบูรณ์  หรือใชเ้ม่ือนกัศึกษำไดรั้บกำรอนุมติัใหไ้ดส้ัญลกัษณ์  I  จำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะตำมควำมใน 
ขอ้ 16.1.2 แห่งระเบียบน้ี  เม่ือไดส้ัญลกัษณ์ I ในรำยวชิำใด   นกัศึกษำตอ้งติดต่ออำจำรยผ์ูส้อนเพื่อด ำเนินกำร
ใหมี้กำรวดัและประเมินผลภำยใน 1 สัปดำห์แรกของภำคกำรศึกษำปกติถดัไป หรือ 1 สัปดำห์แรกของภำคฤดู
ร้อน  หำกวำ่นกัศึกษำผูน้ั้นลงทะเบียนเรียนในภำคฤดูร้อนดว้ย เม่ือพน้ก ำหนดดงักล่ำว   ยงัไม่สำมำรถวดัและ
ประเมินผลได ้ สัญลกัษณ์  I จะเปล่ียนเป็นระดบัคะแนน E หรือสัญลกัษณ์ F หรือ U หรือ W หรือ R  แลว้แต่
กรณีทนัที 
                  W      (Withdrawn)  หมำยควำมวำ่  ถอนหรือยกเลิกกำรลงทะเบียนเรียน  
ใชเ้ม่ือนกัศึกษำไดรั้บกำรอนุมติัใหถ้อนหรือยกเลิกกำรลงทะเบียนเรียนวิชำนั้น ตำมควำมในขอ้ 10.9.2 หรือ 
ขอ้ 16.1.2 แห่งระเบียบน้ี  หรือเม่ือคณะกรรมกำรประจ ำคณะอนุมติัให้นกัศึกษำท่ีไดส้ัญลกัษณ์  I อยู ่ลำพกั
กำรศึกษำในภำคกำรศึกษำปกติถดัไป 
                  R       (Deferred)   หมำยควำมวำ่   เล่ือนก ำหนดกำรวดัและประเมินผลไป
เป็นภำคกำรศึกษำปกติถดัไป ใชส้ ำหรับรำยวชิำท่ีนกัศึกษำไดส้ัญลกัษณ์ I อยู ่และมิใช่รำยวชิำภำคทฤษฎี และ
ภำคปฏิบติั   ซ่ึงอำจำรยผ์ูส้อนมีควำมเห็นวำ่ไม่สำมำรถวดัและประเมินผลไดก่้อนส้ิน 1   สัปดำห์แรกของภำค
กำรศึกษำปกติถดัไป โดยมีสำเหตุอนัมิใช่ควำมผิดของนกัศึกษำ 
                                                        กำรใหส้ัญลกัษณ์  R  ตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะ 
ของคณะท่ีรับผิดชอบรำยวชิำนั้น   และนกัศึกษำท่ีไดส้ัญลกัษณ์  R   ตอ้งลงทะเบียนเรียนรำยวชิำนั้นใหม่ใน
ภำคกำรศึกษำปกติถดัไป  จึงจะมีสิทธ์ิไดรั้บกำรวดัและประเมินผล  หำกนกัศึกษำไม่ลงทะเบียนเรียนภำยใน  
2 สัปดำห์แรกของภำคกำรศึกษำปกติ สัญลกัษณ์ R จะเปล่ียนเป็นระดบัคะแนน  E ทนัที 
                                      11.4  นกัศึกษำท่ีไดร้ะดบัคะแนน  E  หรือระดบัคะแนนอ่ืนท่ีหลกัสูตรก ำหนด  หรือ
สัญลกัษณ์  F  ในรำยวชิำใด  ตอ้งลงทะเบียนเรียนรำยวชิำนั้นซ ้ ำ  เวน้แต่รำยวชิำดงักล่ำวเป็นรำยวชิำในหมวด
วชิำเลือกตำมหลกัสูตร 
                                       11.5  นกัศึกษำจะลงทะเบียนเรียนซ ้ ำรำยวชิำท่ีไดร้ะดบัคะแนนตั้งแต่  2.00   ข้ึนไป    
หรือไดส้ัญลกัษณ์ G    หรือ  P   หรือ  S   มิได ้ เวน้แต่จะเป็นรำยวชิำท่ีมีกำรก ำหนดไวใ้นหลกัสูตรเป็นอยำ่ง
อ่ืน กำรลงทะเบียนเรียนรำยวิชำใดท่ีผดิเง่ือนไขน้ีถือเป็นโมฆะ 
              11.6  กำรลงทะเบียนเรียนโดยไม่นบัหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสม 
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                        11.6.1  นกัศึกษำอำจลงทะเบียนเรียนรำยวิชำท่ีมิใช่วชิำบงัคบัของหลกัสูตร  
โดยไม่นบัหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสมได ้  กำรวดัและประเมินผลรำยวชิำนั้น  ใหว้ดัและประเมินผลเป็น
สัญลกัษณ์ S หรือ U 
            11.6.2  กำรนบัจ ำนวนหน่วยกิตสูงสุดท่ีนกัศึกษำมีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียนไดใ้น
แต่ละภำคกำรศึกษำ  ตำมควำมในขอ้ 10.5 ใหน้บัรวมจ ำนวนหน่วยกิตของรำยวชิำท่ีนกัศึกษำลงทะเบียนเรียน  
โดยไม่นบัหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสมเขำ้ดว้ย        แต่จะไม่น ำมำนบัรวมในกำรคิดจ ำนวนหน่วยกิตต ่ำสุดท่ี 
นกัศึกษำตอ้งลงทะเบียนเรียนในภำคกำรศึกษำปกติ 
             11.6.3  นกัศึกษำท่ีลงทะเบียนเรียนรำยวิชำใด    โดยไม่นบัหน่วยกิตเป็น
หน่วยกิตสะสม ท่ีไดส้ัญลกัษณ์  S  หรือ  U  แลว้   ภำยหลงัจะลงทะเบียนเรียนซ ้ ำ   โดยให้มีกำรวดัและ
ประเมินผลเป็นระดบัคะแนนอีกมิได้   เวน้แต่ในกรณีท่ีมีกำรยำ้ยคณะหรือประเภทวิชำ   หรือยำ้ยสำขำวิชำ 
และรำยวชิำนั้นเป็นวชิำบงัคบัในหลกัสูตรใหม่ 
   11.7   กำรนบัจ ำนวนหน่วยกิตสะสม    ให้นบัรวมเฉพำะหน่วยกิตของรำยวิชำตำม
หลกัสูตรท่ีไดร้ะดบัคะแนนไม่ต ่ำกวำ่ 1.00   หรือไดส้ัญลกัษณ์ G    หรือ P  แต่บำงหลกัสูตรอำจก ำหนดให้ได้
ระดบัคะแนนสูงกวำ่ 1.00     จึงจะนบัหน่วยกิตของรำยวชิำนั้นเป็นหน่วยกิตสะสมก็ได ้
   11.8  ในกรณีท่ีนกัศึกษำไดศึ้กษำรำยวชิำใดมำกกวำ่หน่ึงคร้ัง    ใหน้บัหน่วยกิตของ
รำยวชิำนั้น  เป็นหน่วยกิตสะสมตำมหลกัสูตรไดเ้พียงคร้ังเดียว    โดยพิจำรณำจำกกำรวดัและประเมินผลคร้ัง
หลงัสุด 
   11.9  มหำวทิยำลยัจะประเมินผลกำรศึกษำของนกัศึกษำทุกคนท่ีไดล้งทะเบียนเรียน 
โดยค ำนวณผลตำมหลกัเกณฑ์ ดงัน้ี 
            11.9.1  หน่วยจุดของรำยวชิำหน่ึง ๆ   คือ  ผลคูณระหวำ่งจ ำนวนหน่วยกิตกบั
ค่ำระดบัคะแนนท่ีไดจ้ำกกำรประเมินผลรำยวชิำนั้น 
            11.9.2  แตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียประจ ำภำค  คือ  ค่ำผลรวมของหน่วยจุดของ
ทุกรำยวชิำท่ีไดศึ้กษำในภำคกำรศึกษำนั้น  หำรดว้ยหน่วยกิตรวมของรำยวชิำดงักล่ำว เฉพำะรำยวชิำท่ีมีกำร
ประเมินผลเป็นระดบัคะแนน 
            11.9.3  แตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม  คือ ค่ำผลรวมของหน่วยจุดของทุก
รำยวิชำท่ีไดศึ้กษำมำ ตั้งแต่เร่ิมเขำ้ศึกษำในมหำวิทยำลยั หำรดว้ยจ ำนวนหน่วยกิตรวมของรำยวิชำดงักล่ำว  
เฉพำะรำยวิชำท่ีมีกำรประเมินผลเป็นระดบัคะแนน  และในกรณีท่ีมีกำรเรียนรำยวิชำท่ีไดร้ะดบัคะแนน D+   
D  หรือ E มำกกวำ่หน่ึงคร้ัง ให้น ำผลกำรศึกษำและหน่วยกิตคร้ังหลงัสุดมำค ำนวณแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ีย
สะสม 
            11.9.4  แตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียประจ ำภำค  และแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม 
ใหค้  ำนวณเป็นค่ำท่ีมีเลขทศนิยม 2 ต ำแหน่ง     โดยไม่มีกำรปัดเศษจำกทศนิยมต ำแหน่งท่ี 3 
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          11.10  กำรทุจริตในกำรวดัผล 
              เม่ือมีกำรตรวจพบวำ่นกัศึกษำทุจริตในกำรวดัผล เช่น กำรสอบรำยวชิำใด   
ใหผู้ท่ี้รับผดิชอบกำรวดัผลคร้ังนั้น  หรือผูค้วบคุมกำรสอบ   รำยงำนกำรทุจริตพร้อมส่งหลกัฐำนกำรทุจริต 
ไปยงัคณะท่ีนกัศึกษำผูน้ั้นสังกดัอยู ่ ตลอดจนแจง้ใหอ้ำจำรยผ์ูส้อนรำยวชิำนั้นทรำบ และใหค้ณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนวนิยันกัศึกษำท่ีนกัศึกษำผูน้ั้นสังกดั พิจำรณำโทษแลว้เสนอต่อมหำวทิยำลยัเพื่อด ำเนินกำรต่อไป  
โดยใหน้กัศึกษำท่ีทุจริตในกำรวดัผลดงักล่ำว  ไดร้ะดบัคะแนน E  หรือสัญลกัษณ์ F  หรือ U ในรำยวชิำนั้น 
พร้อมทั้งภำคทณัฑไ์วต้ลอดกำรมีสภำพเป็นนกัศึกษำ และถำ้หำกมีควำมผดิร้ำยแรงก็อำจพิจำรณำโทษทำง
วนิยัประกำรหน่ึงประกำรใด หรือหลำยประกำรไดอี้กดงัน้ี   
              11.10.1  ใหพ้กักำรศึกษำไม่นอ้ยกวำ่หน่ึงภำคกำรศึกษำ 
              11.10.2  ใหไ้ดร้ะดบัคะแนน E  หรือสัญลกัษณ์ F  หรือ U ทุกรำยวชิำท่ีได้
ลงทะเบียนเรียนในภำคกำรศึกษำนั้น 
              11.10.3  ใหอ้อก             
              11.10.4  ไล่ออก 
                11.11  ระเบียบและขอ้พึงปฏิบติัอ่ืน ๆ  เก่ียวกบักำรสอบท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นระเบียบน้ี 
ใหค้ณะเป็นผูพ้ิจำรณำประกำศเพิ่มเติมได ้ตำมควำมเหมำะสมกบัสภำพและลกัษณะกำรศึกษำของแต่ละคณะ 
 
  ขอ้  12  สถำนภำพนกัศึกษำ 

             มหำวทิยำลยัจะจ ำแนกสถำนภำพนกัศึกษำตำมผลกำรศึกษำในทุกภำคกำรศึกษำ 
ทั้งน้ี ไม่นบัภำคกำรศึกษำท่ีไดล้ำพกัหรือถูกใหพ้กั 
               สถำนภำพนกัศึกษำมี  3 ประเภท คือ นกัศึกษำปกติ  นกัศึกษำในภำวะวกิฤต  และ 
นกัศึกษำในภำวะรอพินิจ 
               12.1  นกัศึกษำปกติ  คือ นกัศึกษำท่ีไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม  ตั้งแต่  2.00   
ข้ึนไป 
               12.2  นกัศึกษำในภำวะวกิฤต คือ นกัศึกษำท่ีไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 
1.00 – 1.99  ในภำคกำรศึกษำแรกท่ีเขำ้ศึกษำในมหำวทิยำลยั      

             12.3  นกัศึกษำในภำวะรอพินิจ  คือ นกัศึกษำท่ีไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ำ 
กวำ่  2.00  โดยใหจ้ ำแนกนกัศึกษำในภำวะรอพินิจ ดงัน้ี 
           12.3.1  นกัศึกษำท่ีไดศึ้กษำในมหำวทิยำลยัครบ 2 ภำคกำรศึกษำแลว้ และได้
แตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมในภำคกำรศึกษำท่ีสอง ตั้งแต่ 1.25 แต่ไม่ถึง 2.00 หรือนกัศึกษำปกติท่ีไดแ้ตม้
ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 1.50  แต่ไม่ถึง 2.00  ในภำคกำรศึกษำถดัไป  จะไดรั้บภำวะรอพินิจคร้ังท่ี 1 
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           12.3.2  นกัศึกษำท่ีอยูใ่นภำวะรอพินิจคร้ังท่ี  1    ท่ีไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ีย
สะสมตั้งแต่ 1.70 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภำคกำรศึกษำถดัไป จะไดรั้บภำวะรอพินิจคร้ังท่ี 2  
           12.3.3  นกัศึกษำท่ีอยูใ่นภำวะรอพินิจคร้ังท่ี  2    ท่ีไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ีย
สะสมตั้งแต่ 1.90 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภำคกำรศึกษำถดัไป จะไดรั้บภำวะรอพินิจคร้ังท่ี 3 
 
  ขอ้ 13  กำรยำ้ยคณะหรือประเภทวชิำ หรือสำขำวชิำ 
              13.1  กำรยำ้ยคณะหรือประเภทวชิำ     หรือสำขำวิชำ      ตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบจำก
ผูป้กครองและอำจำรยท่ี์ปรึกษำ และไดรั้บกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะท่ีเก่ียวขอ้ง ในกำรพิจำรณำ
อนุมติัใหย้ดึหลกัเกณฑ์ ดงัน้ี 
          13.1.1  นกัศึกษำท่ีขอยำ้ยคณะหรือประเภทวชิำ  หรือสำขำวชิำ ตอ้งไดศึ้กษำอยู่
ในคณะหรือประเภทวชิำหรือสำขำวชิำเดิม   ไม่นอ้ยกวำ่ 1 ภำคกำรศึกษำปกติ   ทั้งน้ี  ไม่นบัรวมภำคกำรศึกษำ
ท่ีลำพกัหรือถูกใหพ้กั 
          13.1.2  กำรก ำหนดเง่ือนไขหลกัเกณฑก์ำรใหน้กัศึกษำยำ้ยเขำ้ศึกษำ     ใหอ้ยูใ่น
ดุลยพินิจของคณะกรรมกำรประจ ำคณะท่ีนกัศึกษำขอยำ้ยเขำ้ 
              13.2  นกัศึกษำท่ีไดรั้บกำรอนุมติัใหย้ำ้ยคณะหรือประเภทวชิำหรือสำขำวชิำ     อำจมี
สิทธ์ิไดรั้บกำรเทียบโอน  หรือรับโอนบำงรำยวชิำ  รำยวชิำท่ีไดรั้บกำรเทียบโอนหรือรับโอนใหไ้ดส้ัญลกัษณ์
หรือระดบัคะแนนเดิม     ใหน้บัหน่วยกิตรำยวชิำดงักล่ำวเป็นหน่วยกิตสะสม      และน ำมำค ำนวณแตม้ระดบั
คะแนนเฉล่ียสะสม     โดยนกัศึกษำตอ้งด ำเนินกำรขอเทียบโอนใหแ้ลว้เสร็จภำยในภำคกำรศึกษำแรกท่ีไดรั้บ
อนุมติัใหย้ำ้ยคณะหรือประเภทวชิำหรือสำขำวชิำ  
                                       13.3  กำรรับโอนรำยวชิำ ท่ีเป็นรำยวชิำเดียวกนักบัรำยวชิำในหลกัสูตรหรือสำขำวชิำ
ใหม่ รำยวชิำนั้นจะตอ้งมีระดบัคะแนนตั้งแต่  D  ข้ึนไป ส่วนกำรเทียบโอนรำยวชิำ  ท่ีมีเน้ือหำเทียบเท่ำกนักบั
รำยวชิำในหลกัสูตรหรือสำขำวชิำใหม่  ใหมี้หลกัเกณฑต์ำมควำมในขอ้  14.6 
 

ขอ้ 14  กำรเทียบโอนและกำรรับโอนรำยวชิำ 
              14.1  ผูท่ี้เคยศึกษำในมหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์     และผำ่นกำรคดัเลือกเขำ้ศึกษำ
ในมหำวทิยำลยัไดอี้ก อำจมีสิทธ์ิไดรั้บกำรเทียบโอนหรือรับโอนบำงรำยวชิำ โดยนกัศึกษำตอ้งด ำเนินกำรขอ
เทียบโอนใหแ้ลว้เสร็จภำยในภำคกำรศึกษำแรกท่ีเขำ้ศึกษำ 
              14.2  นกัศึกษำท่ีรับโอนมำจำกสถำบนัอุดมศึกษำอ่ืน          มีสิทธ์ิไดรั้บกำรพิจำรณำ
เทียบโอนบำงรำยวชิำ    โดยนกัศึกษำตอ้งด ำเนินกำรขอเทียบโอนให้แลว้เสร็จภำยในภำคกำรศึกษำแรกท่ีเขำ้
ศึกษำ 
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              14.3  กำรเทียบโอนหรือรับโอนรำยวชิำจำกสถำบนัอุดมศึกษำอ่ืนทั้งภำยในและต่ำง 
ประเทศ  ตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะก่อน 
                                        14.4  รำยวชิำท่ีไดรั้บกำรเทียบโอนหรือรับโอน ใหไ้ดส้ัญลกัษณ์หรือระดบัคะแนน
เดิม  ใหน้บัหน่วยกิตรำยวชิำดงักล่ำวเป็นหน่วยกิตสะสม และน ำมำค ำนวณแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม 
               14.5  นกัศึกษำไม่มีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียนรำยวชิำท่ีไดส้ัญลกัษณ์  หรือระดบัคะแนน
เดิมอีก     เวน้แต่เม่ือผลกำรศึกษำรำยวชิำท่ีสัมพนัธ์กบัรำยวชิำท่ีไดส้ัญลกัษณ์   หรือระดบัคะแนนเดิม ต ่ำกวำ่
มำตรฐำนท่ีคณะหรือภำควชิำก ำหนด ใหล้งทะเบียนเรียนรำยวชิำท่ีไดส้ัญลกัษณ์หรือระดบัคะแนนเดิมนั้นซ ้ ำ
อีกได ้ และใหน้บัหน่วยกิตรำยวชิำดงักล่ำวเป็นหน่วยกิตสะสมไดเ้พียงคร้ังเดียว 
               14.6  กำรเทียบโอนหรือรับโอนรำยวชิำตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัจำกภำควชิำท่ีเก่ียวขอ้ง  
โดยมีหลกัเกณฑใ์นกำรพิจำรณำ ดงัน้ี 
           14.6.1  รำยวชิำเดิมท่ีน ำมำเทียบโอนหรือรับโอนได้     จะตอ้งมีเน้ือหำวชิำอยู่
ในระดบัเดียวกนั  และมีปริมำณเท่ำกนัหรือไม่นอ้ยกวำ่สำมในส่ีของรำยวชิำในหลกัสูตรใหม่ 
           14.6.2  รำยวชิำท่ีจะน ำมำพิจำรณำเทียบโอนหรือรับโอน  ตอ้งมีผลกำรศึกษำ
ตำมท่ีภำควชิำก ำหนด  โดยตอ้งไดร้ะดบัคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่ำข้ึนไป 
           14.6.3  ใหมี้กำรเทียบโอนหรือรับโอนรำยวชิำไดไ้ม่เกินสำมในส่ีของจ ำนวน
หน่วยกิตรวมของหลกัสูตรใหม่ 
               14.7  กำรเทียบโอนควำมรู้และกำรใหห้น่วยกิตจำกกำรศึกษำนอกระบบ    และหรือ
กำรศึกษำตำมอธัยำศยัเขำ้สู่กำรศึกษำในระบบ 
            14.7.1  กำรเทียบควำมรู้    จะเทียบเป็นรำยวชิำหรือกลุ่มรำยวชิำตำมหลกัสูตร
ท่ีมหำวทิยำลยัเปิดสอน 
            14.7.2  กำรเทียบประสบกำรณ์จำกกำรท ำงำน     จะค ำนึงถึงควำมรู้ท่ีไดจ้ำก
ประสบกำรณ์เป็นหลกั 
            14.7.3  วธีิกำรประเมินเพื่อกำรเทียบควำมรู้ในแต่ละรำยวชิำหรือกลุ่มรำยวชิำ  
และเกณฑก์ำรตดัสิน   ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของภำควชิำท่ีนกัศึกษำขอเทียบโอนควำมรู้ 
            14.7.4  ผลกำรประเมินตอ้งเทียบไดไ้ม่ต ่ำกวำ่ระดบัคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่ำ  
จึงจะใหจ้  ำนวนหน่วยกิตของรำยวชิำหรือกลุ่มรำยวชิำนั้น      แต่ไม่ใหเ้ป็นระดบัคะแนน และไม่น ำมำค ำนวณ
แตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม 
            14.7.5  กำรบนัทึกผลกำรเรียน ใหบ้นัทึกตำมวธีิกำรประเมิน     ดงัน้ี 
            14.7.5.1  ถำ้ไดห้น่วยกิตจำกกำรทดสอบมำตรฐำนให้บนัทึก   CS  
(credits  from  standardized  test) 
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            14.7.5.2  ถำ้ไดห้น่วยกิตจำกกำรทดสอบท่ีไม่ใช่กำรทดสอบมำตรฐำน 
ใหบ้นัทึก  CE  (credits  from  exam) 
            14.7.5.3  ถำ้ไดห้น่วยกิตจำกกำรประเมินกำรศึกษำ หรือกำรอบรมท่ีจดั
โดยหน่วยงำนอ่ืน ใหบ้นัทึก  CT (credits  from  training) 
            14.7.5.4  ถำ้ไดห้น่วยกิตจำกกำรเสนอแฟ้มสะสมผลงำนใหบ้นัทึก  CP  
(credits  from  portfolio) 
          14.7.6  ให้เทียบรำยวิชำหรือกลุ่มรำยวิชำจำกกำรศึกษำนอกระบบและหรือ
กำรศึกษำตำมอธัยำศยัไดไ้ม่เกินสำมในส่ีของจ ำนวนหน่วยกิตรวมของหลกัสูตร  และตอ้งใชเ้วลำศึกษำอยูใ่น
มหำวทิยำลยัอยำ่งนอ้ยหน่ึงปีกำรศึกษำ 

 
  ขอ้ 15  กำรรับโอนนกัศึกษำจำกสถำบนัอุดมศึกษำอ่ืน   
              15.1  มหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์   อำจรับโอนนกัศึกษำจำกสถำบนัอุดมศึกษำอ่ืน
ท่ีสภำมหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์รับรอง 
             15.2  กำรรับโอนนกัศึกษำ     ตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะท่ี
นกัศึกษำขอโอนเขำ้ศึกษำ และอธิกำรบดี หรือผูท่ี้อธิกำรบดีมอบหมำย โดยมีหลกัเกณฑด์งัน้ี 
                                    15.2.1  นกัศึกษำตอ้งศึกษำอยูใ่นสถำบนัเดิมมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 2 ภำคกำรศึกษำ
ปกติ โดยไม่นบัภำคกำรศึกษำท่ีลำพกัหรือถูกใหพ้กั 
           15.2.2  มีรำยวชิำท่ีสำมำรถน ำมำเทียบโอนตำมควำมในขอ้    14.6     คิดเป็น
หน่วยกิตตำมหลกัสูตรใหม่ไดไ้ม่นอ้ยกวำ่  24  หน่วยกิต    และตอ้งมีแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียของรำยวชิำท่ี
เทียบโอนไม่ต ่ำกวำ่ 2.50 หรือเทียบเท่ำ 
                15.3  กำรสมคัรขอโอนยำ้ยใหย้ืน่ค ำร้องถึงมหำวิทยำลยัอยำ่งนอ้ย 2 เดือนก่อน
ก ำหนดวนัลงทะเบียนเรียนของภำคกำรศึกษำท่ีจะโอนเขำ้ศึกษำ  พร้อมทั้งติดต่อสถำบนัเดิม ใหจ้ดัส่งใบ
แสดงผลกำรศึกษำ     และค ำอธิบำยรำยวชิำของหลกัสูตรเดิมมำยงัมหำวทิยำลยัโดยตรงดว้ย 
 
  ขอ้ 16  กำรลำ 
              16.1  กำรลำป่วยหรือลำกิจ 

                                  16.1.1  กำรลำไม่เกิน  7  วนั  ในระหวำ่งเปิดภำคกำรศึกษำ  ตอ้งไดรั้บกำรอนุมติั
จำกอำจำรยผ์ูส้อนและแจง้อำจำรยท่ี์ปรึกษำทรำบ ถำ้เกิน 7 วนั ตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัจำกคณบดี โดยผำ่นอำจำรย์
ท่ีปรึกษำ   ส ำหรับงำนหรือกำรสอบท่ีนกัศึกษำไดข้ำดไปในช่วงเวลำนั้น   ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของอำจำรยผ์ูส้อน  
ซ่ึงอำจจะอนุญำตใหป้ฏิบติังำนหรือสอบทดแทน  หรือยกเวน้ได ้
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        16.1.2   ในกรณีท่ีป่วยหรือมีเหตุสุดวสิัย        ท  ำใหไ้ม่สำมำรถเขำ้สอบไล่ได ้ 
นกัศึกษำตอ้งขอผอ่นผนักำรสอบไล่ต่อคณะภำยในวนัถดัไป หลงัจำกท่ีมีกำรสอบไล่รำยวชิำนั้นเวน้แต่จะมี
เหตุผลอนัสมควร   คณะกรรมกำรประจ ำคณะเป็นผูพ้ิจำรณำกำรขอผอ่นผนัดงักล่ำว    โดยอำจอนุมติัใหไ้ด้
สัญลกัษณ์  I หรือใหย้กเลิกกำรลงทะเบียนเรียนรำยวชิำนั้นเป็นกรณีพิเศษ  โดยใหไ้ดส้ัญลกัษณ์ W หรือไม่
อนุมติักำรขอผอ่นผนั โดยให้ถือวำ่ขำดสอบก็ได ้
               16.2  กำรลำพกักำรศึกษำ  
                                                 16.2.1 กำรลำพกักำรศึกษำเป็นกำรลำพกัทั้งภำคกำรศึกษำ และถำ้ได้
ลงทะเบียนไปแลว้ เป็นกำรยกเลิกกำรลงทะเบียนเรียน  โดยรำยวชิำท่ีไดล้งทะเบียนเรียนทั้งหมดใน 
ภำคกำรศึกษำนั้น จะไม่ปรำกฏในใบแสดงผลกำรศึกษำ 
           16.2.2  กำรขอลำพกักำรศึกษำ    ใหแ้สดงเหตุผลควำมจ ำเป็นพร้อมกบัมี 
หนงัสือรับรองของผูป้กครอง ผำ่นอำจำรยท่ี์ปรึกษำ กำรลำพกักำรศึกษำตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัจำกคณบดี 
           16.2.3  กำรลำพกักำรศึกษำ จะลำพกัเกิน 2 ภำคกำรศึกษำปกติติดต่อกนัไม่ได ้
           16.2.4  ในสองภำคกำรศึกษำปกติแรกท่ีไดเ้ขำ้ศึกษำในมหำวทิยำลยั  นกัศึกษำ
จะลำพกักำรศึกษำไม่ได ้ เวน้แต่กรณีท่ีป่วย หรือถูกเกณฑห์รือระดมเขำ้รับรำชกำรทหำรกองประจ ำกำร และ
หรือไดรั้บทุนต่ำง ๆ ท่ีมหำวทิยำลยัเห็นวำ่เป็นประโยชน์กบันกัศึกษำ 
           16.2.5  กำรลำพกักำรศึกษำ นอกเหนือจำกหลกัเกณฑ์ตำมควำมในขอ้  16.2.3  
และขอ้ 16.2.4  ตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัจำกอธิกำรบดีเป็นกรณีพิเศษ  โดยกำรเสนอของคณบดี 
           16.2.6  นกัศึกษำจะตอ้งช ำระค่ำรักษำสถำนภำพนกัศึกษำทุกภำคกำรศึกษำท่ี
ไดรั้บกำรอนุมติัใหล้ำพกั    ตำมอตัรำท่ีมหำวทิยำลยัก ำหนด   ยกเวน้ภำคกำรศึกษำท่ีไดล้งทะเบียนเรียนไป
ก่อนแลว้ 
               16.3  ในกำรลำป่วยและกำรลำพกักำรศึกษำเน่ืองจำกป่วย     นกัศึกษำตอ้งแสดง
ใบรับรองแพทยด์ว้ยทุกคร้ัง 
               16.4  กำรใหพ้กักำรศึกษำ     ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรแพทยซ่ึ์งอธิกำรบดีแต่งตั้งข้ึน  
วนิิจฉยัวำ่ป่วย และคณะกรรมกำรประจ ำคณะเห็นวำ่โรคนั้นเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ และหรือเป็นอนัตรำย
ต่อผูอ่ื้น คณะกรรมกำรประจ ำคณะอำจเสนอใหน้กัศึกษำผูน้ั้นพกักำรศึกษำได ้

            16.5  กำรลำออก    นกัศึกษำยืน่ใบลำออก   พร้อมหนงัสือรับรองของผูป้กครองผำ่น 
อำจำรยท่ี์ปรึกษำ      เพื่อขออนุมติัต่ออธิกำรบดี          ผูท่ี้จะไดรั้บกำรอนุมติัใหล้ำออกไดต้อ้งไม่มีหน้ีสินกบั
มหำวทิยำลยั 

ขอ้ 17  กำรเสนอช่ือเพื่อรับปริญญำและกำรอนุมติัใหป้ริญญำ 
              17.1  นกัศึกษำท่ีจะไดรั้บกำรเสนอช่ือเพื่อรับปริญญำ    ตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นดงัน้ี 
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                       17.1.1  ไดศึ้กษำและผำ่นกำรวดัและประเมินผลรำยวชิำต่ำง ๆ     ครบถว้นตำม
หลกัสูตรและขอ้ก ำหนดของสำขำวชิำท่ีจะรับปริญญำ โดยไม่มีรำยวชิำใดท่ีไดส้ัญลกัษณ์ I  หรือ R คำ้งอยู ่
ทั้งน้ี นบัรวมถึงรำยวชิำท่ีไดรั้บกำรเทียบโอนและท่ีรับโอน    และนกัศึกษำจะตอ้งผำ่นกำรเขำ้ร่วมกิจกรรม
เสริมหลกัสูตร  เพื่อพฒันำนกัศึกษำตำมท่ีมหำวทิยำลยัก ำหนดดว้ย 
           17.1.2  ยงัมีสถำนภำพเป็นนกัศึกษำอยูแ่ละไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่
ต ่ำกวำ่ 2.00 หำกเป็นนกัศึกษำท่ีโอนยำ้ยมำจำกสถำบนัอุดมศึกษำอ่ืน    จะตอ้งศึกษำอยูใ่น
มหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์อยำ่งนอ้ยหน่ึงปีกำรศึกษำ 
           17.1.3  ระยะเวลำกำรส ำเร็จกำรศึกษำ 

17.1.3.1 หลกัสูตร 4 ปี  ส ำเร็จกำรศึกษำไดไ้ม่ก่อน   6   ภำคกำรศึกษำ 
ปกติ  ส ำหรับกำรลงทะเบียนเรียนเตม็เวลำ  และไม่ก่อน 14  ภำคกำรศึกษำปกติ   ส ำหรับกำรลงทะเบียนเรียน
ไม่เตม็เวลำ 

17.1.3.2 หลกัสูตร 5 ปี  ส ำเร็จกำรศึกษำไดไ้ม่ก่อน   8   ภำคกำรศึกษำ 
ปกติ  ส ำหรับกำรลงทะเบียนเรียนเตม็เวลำ  และไม่ก่อน 17  ภำคกำรศึกษำปกติ   ส ำหรับกำรลงทะเบียนเรียน
ไม่เตม็เวลำ 

17.1.3.3  หลกัสูตรไม่นอ้ยกวำ่  6  ปี    ส ำเร็จกำรศึกษำไดไ้ม่ก่อน 10  
ภำคกำรศึกษำปกติ  ส ำหรับกำรลงทะเบียนเรียนเตม็เวลำ   และไม่ก่อน  20   ภำคกำรศึกษำปกติ    ส ำหรับกำร
ลงทะเบียนเรียนไม่เตม็เวลำ 
            ทั้งน้ี  ใหย้กเวน้นกัศึกษำท่ีไดรั้บกำรเทียบโอนหรือรับโอนรำยวชิำ 
           17.1.4  ไม่อยูใ่นระหวำ่งกำรรอรับโทษทำงวนิยัท่ีระบุใหง้ดกำรเสนอช่ือเพื่อรับ
ปริญญำชัว่ระยะเวลำหน่ึง 
           17.1.5  ไดป้ฏิบติัตำมระเบียบต่ำง ๆ  ครบถว้นและไม่มีหน้ีสินใด ๆ ต่อ
มหำวทิยำลยั 
                        17.1.6  ไดด้ ำเนินกำรเพื่อขอรับปริญญำตำมท่ีมหำวทิยำลยัก ำหนด 

17.2  นกัศึกษำท่ีจะไดรั้บกำรเสนอช่ือเพื่อรับปริญญำเกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง ตอ้งมี 
คุณสมบติัครบถว้นดงัน้ี  
            17.2.1  มีคุณสมบติัตำมควำมในขอ้ 17.1 

  17.2.2  ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป 
            17.2.3  ไม่เคยไดร้ะดบัคะแนนต ่ำกวำ่ 2.00 หรือสัญลกัษณ์   F หรือ U  ใน
รำยวชิำใด ๆ 
            17.2.4  ใชเ้วลำศึกษำไม่เกินจ ำนวนปีกำรศึกษำต่อเน่ืองกนั ตำมแผนกำรศึกษำ
ของสำขำวชิำท่ีจะไดรั้บปริญญำ 
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           17.2.5  ไม่เคยเป็นผูมี้ประวติัไดรั้บกำรลงโทษ เน่ืองจำกผดิวนิยัอยำ่งร้ำยแรง 
              17.3  นกัศึกษำท่ีจะไดรั้บกำรเสนอช่ือเพื่อรับปริญญำเกียรตินิยมอนัดบัสองตอ้งมี
คุณสมบติัครบถว้น ดงัน้ี 
          17.3.1  มีคุณสมบติัตำมควำมในขอ้ 17.1 
          17.3.2  ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 3.25 ข้ึนไป แต่เป็นผูไ้ม่มีสิทธ์ิ
ไดรั้บปริญญำเกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง 
          17.3.3  ไม่เคยไดร้ะดบัคะแนนต ่ำกวำ่ 2.00 ในรำยวชิำเอกใด ๆ ของหลกัสูตร
สำขำวชิำนั้น  
          17.3.4  ไม่เคยไดร้ะดบัคะแนน E หรือสัญลกัษณ์ F หรือ U ในรำยวชิำใด ๆ 
          17.3.5  มีคุณสมบติัตำมควำมในขอ้ 17.2.4 
          17.3.6  มีคุณสมบติัตำมควำมในขอ้ 17.2.5 
                           17.4  มหำวิทยำลยัจะเสนอรำยช่ือนกัศึกษำท่ีมีสิทธ์ิไดรั้บกำรเสนอช่ือเพื่อรับปริญญำ  
หรือปริญญำเกียรตินิยมในสำขำวชิำต่ำง ๆ  เพื่อขออนุมติัปริญญำต่อสภำมหำวทิยำลยั 
                           17.5  ในกรณีท่ีนกัศึกษำมีคุณสมบติัครบถว้นตำมควำมในขอ้  17.1  แต่ประสงคจ์ะ
ขอเล่ือนกำรเสนอช่ือเพื่อรับปริญญำออกไป โดยตอ้งกำรลงทะเบียนเรียนบำงรำยวชิำอีก  อธิกำรบดีโดยกำร
เสนอของคณะกรรมกำรประจ ำคณะ      อำจอนุมติัใหน้กัศึกษำลงทะเบียนเรียนบำงรำยวชิำ   โดยไม่นบัเป็น
หน่วยกิตสะสมได ้
 

ขอ้ 18  กำรขอเขำ้ศึกษำเพื่อปริญญำท่ีสอง 
              18.1  นกัศึกษำท่ีส ำเร็จกำรศึกษำชั้นปริญญำตรี      จำกมหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ 
หรือสถำบนัอุดมศึกษำอ่ืนท่ีเทียบเท่ำ อำจขอเขำ้ศึกษำต่อในหลกัสูตรปริญญำตรี สำขำวชิำอ่ืนเป็นกำรเพิ่มเติม
ได ้
              18.2  กำรรับเขำ้ศึกษำ ตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะท่ีนกัศึกษำ
ขอเขำ้ศึกษำ และอธิกำรบดี 

            18.3  กำรเทียบโอนและกำรรับโอนรำยวชิำ 
          18.3.1  รำยวชิำท่ีนกัศึกษำไดศึ้กษำในสำขำวชิำท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ จะไดรั้บกำร
พิจำรณำเทียบโอนและรับโอน    โดยรำยวชิำท่ีไดรั้บกำรเทียบโอนและรับโอน    ใหไ้ดส้ัญลกัษณ์หรือระดบั
คะแนนเดิม   และใหน้บัหน่วยกิตรำยวชิำดงักล่ำวเป็นหน่วยกิตสะสม    แต่ไม่น ำมำค ำนวณแตม้ระดบัคะแนน
เฉล่ียสะสม 
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          18.3.2  นกัศึกษำไม่มีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียนรำยวชิำท่ีไดส้ัญลกัษณ์หรือระดบั
คะแนนเดิม   เวน้แต่เม่ือผลกำรศึกษำรำยวชิำท่ีสัมพนัธ์กบัรำยวชิำท่ีไดส้ัญลกัษณ์หรือระดบัคะแนนเดิมต ่ำกวำ่
มำตรฐำน   คณะหรือภำควชิำก ำหนดใหล้งทะเบียนเรียนรำยวชิำท่ีไดส้ัญลกัษณ์  หรือระดบัคะแนนเดิมซ ้ ำอีก
ได ้และใหน้บัหน่วยกิตรำยวิชำดงักล่ำว  เป็นหน่วยกิตสะสมไดเ้พียงคร้ังเดียว 
          18.3.3  กำรเทียบโอนและกำรรับโอนรำยวชิำ    ตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัจำก
คณะกรรมกำรประจ ำคณะ โดยมีหลกัเกณฑใ์นกำรพิจำรณำตำมควำมในขอ้ 14.6 
 
  ขอ้ 19  กำรศึกษำสองปริญญำพร้อมกนั 
              19.1  นกัศึกษำท่ีเขำ้ศึกษำในมหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ อำจขอศึกษำสองปริญญำ
พร้อมกนัได ้    
              19.2  รำยละเอียดต่ำง ๆ  ใหเ้ป็นไปตำมท่ีมหำวทิยำลยัก ำหนด 

 
  ขอ้ 20  กำรพน้สภำพกำรเป็นนกัศึกษำ 
              20.1  ตำยหรือลำออก 
              20.2  ถูกใหอ้อก หรือไล่ออก เน่ืองจำกตอ้งโทษทำงวนิยั 
              20.3  ไมไ่ดล้งทะเบียนเรียนภำยใน 30 วนั นบัจำกวนัเปิดภำคกำรศึกษำปกติ โดยมิได้
รับกำรอนุมติัใหล้ำพกักำรศึกษำ 
              20.4  ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ำกวำ่ 1.00  ในภำคกำรศึกษำแรกท่ีเขำ้ศึกษำ
ในมหำวทิยำลยั  ทั้งน้ี  ไม่นบัภำคกำรศึกษำท่ีลำพกัหรือถูกใหพ้กั 
              20.5  ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ำกวำ่ 1.25   ในภำคกำรศึกษำท่ีสองท่ีเขำ้
ศึกษำในมหำวทิยำลยั ทั้งน้ี ไม่นบัภำคกำรศึกษำท่ีลำพกัหรือถูกใหพ้กั 

20.6  ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ำกวำ่ 1.50  ยกเวน้นกัศึกษำท่ีเร่ิมเขำ้ศึกษำใน 
มหำวทิยำลยัในสองภำคกำรศึกษำแรก 

            20.7  ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ำกวำ่ 1.70   ในภำคกำรศึกษำถดัไป หลงัจำก
ไดรั้บภำวะรอพินิจคร้ังท่ี 1 
              20.8  ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ำกวำ่ 1.90  ในภำคกำรศึกษำถดัไป หลงัจำก
ไดรั้บภำวะรอพินิจคร้ังท่ี 2 
              20.9  ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ำกวำ่ 2.00  ในภำคกำรศึกษำถดัไป  หลงัจำก
ไดรั้บภำวะรอพินิจคร้ังท่ี 3 
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              20.10  ไดข้ึ้นทะเบียนเป็นนกัศึกษำมหำวทิยำลยัมำแลว้   เป็นระยะเวลำเกิน 2 เท่ำของ
จ ำนวนปีกำรศึกษำต่อเน่ืองกนั     ท่ีไดก้  ำหนดไวใ้นแผนก ำหนดกำรศึกษำของสำขำวชิำท่ีศึกษำอยู ่     ส ำหรับ 
นกัศึกษำท่ีรับโอนใหน้บัเวลำท่ีเคยศึกษำอยูใ่นสถำบนัเดิมรวมเขำ้ดว้ย 
              20.11  ไดรั้บกำรอนุมติัปริญญำ  
                                       20.12   ไดรั้บกำรวินิจฉยัโดยคณะกรรมกำรแพทยซ่ึ์งแต่งตั้งโดยอธิกำรบดีวำ่ป่วย จน
เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ หรือเป็นอนัตรำยต่อผูอ่ื้น   ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรประจ ำ
คณะ 
 
  ขอ้ 21  ใหอ้ธิกำรบดีรักษำกำรตำมระเบียบน้ี  ในกรณีท่ีจะตอ้งมีกำรด ำเนินกำรใด ๆ  ท่ีมิได้
ก ำหนดไวใ้นระเบียบน้ี     หรือก ำหนดไวไ้ม่ชดัเจน    หรือในกรณีท่ีมีควำมจ ำเป็นตอ้งผอ่นผนัขอ้ก ำหนดใน
ระเบียบน้ีเป็นกรณีพิเศษ          เพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรจดักำรศึกษำชั้นปริญญำตรีของมหำวทิยำลยัเป็นไปโดย
เรียบร้อย   ใหอ้ธิกำรบดีมีอ ำนำจตีควำม    วนิิจฉยัสั่งกำร   และปฏิบติัตำมท่ีเห็นสมควร และใหถื้อเป็นท่ีสุด  
แลว้รำยงำนใหส้ภำมหำวทิยำลยัทรำบ 
 
            ประกำศ  ณ  วนัท่ี  4 พ.ค. 2552 
 

                         (ลงช่ือ)                   เกษม   สุวรรณกุล 
                                (ศาสตราจารยเ์กษม   สุวรรณกุล) 
                            นำยกสภำมหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ 
 

ส าเนาถูกตอ้ง                                                  
                         ณฏัฐารมย/์พิมพ ์                                     
(นางประภารัตน์  ฉายศิริพนัธ์)                                                                             ประภารัตน์/ทาน                    
นกัวชิำกำรศึกษำช ำนำญกำร ระดบั 8 
 
                           
 
                  


