(สำเนำ)
ระเบียบมหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์
ว่ำด้วยกำรศึกษำเพื่อปริญญำพยำบำลศำสตรบัณฑิต
พ.ศ. 2545
_____________
โดยที่เป็ นกำรสมควรปรับปรุ งระเบียบว่ำด้วยกำรศึกษำเพื่อ ปริ ญญำพยำบำลศำสตรบัณฑิต อำศัยอำนำจตำมควำมใน
ม ำตร ำ 15(2) แห่ ง พ ร ะร ำชบั ญ ญั ติ ม ห ำวิ ท ย ำลั ย ส งข ล ำนค ริ น ท ร์ พ .ศ . 2522 แล ะโ ด ยม ติ ส ภ ำ
มหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์ ในครำวประชุมครั้งที่ 253 (3/2545) เมื่อวันที่ 20 เมษำยน 2545 จึง ให้วำงระเบีย บ
ไว้ดงั นี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรี ยกว่ำ “ระเบียบมหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์ ว่ำด้วยกำรศึกษำเพื่อปริ ญญำพยำบำลศำสตร
บัณฑิต พ.ศ. 2545”
ข้อ 2 ให้ใช้ร ะเบียบนี้ส ำหรับนักศึ กษำหลักสู ตรพยำบำลศำสตรบัณฑิตที่เข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยสงขลำสงขลำนคริ นทร์ ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2545 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 บรรดำควำมในระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรื อประกำศอื่นใดที่มีอยู่กอ่ นระเบียบฉบับนี้ หรื อขัดแย้ง
กับควำมในระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้ เว้นแต่จะมีขอ้ ควำมให้เห็นเป็ นอย่ำงอื่น
“มหำวิทยำลัย” หมำยควำมว่ำ มหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์
“คณะ”
หมำยควำมว่ำ คณะพยำบำลศำสตร์
“คณบดี”
หมำยควำมว่ำ คณบดีคณะพยำบำลศำสตร์
“คณะกรรมกำรประจำคณะ” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรประจำคณะพยำบำลศำสตร์
“ภำควิชำ”
หมำยควำมว่ำ ภำควิชำหรื อ หน่วยงำนที่รับผิดชอบวิชำที่นกั ศึกษำศึกษำ
อยู่
“หน่วยกิต”
มหำวิทยำลัยกำหนด

หมำยควำมว่ำ จำนวนเลขที่ใช้แสดงปริ มำณเวลำกำรศึกษำของรำยวิชำที่

“หน่วยกิตสะสม” หมำยควำมว่ำ หน่วยกิตที่นกั ศึกษำเรี ยนสะสมเพือ่ ให้ครบตำมหลักสู ตร
พยำบำลศำสตรบัณฑิต
ข้อ 5 กำรรับนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยรับนักศึกษำเข้ำศึกษำในหลักสู ตรขั้นปริ ญญำตรี โดยวิธีดงั นี้
5.1 กำรสอบคัดเลือกผ่ำนทบวงมหำวิทยำลัย ซึ่ง เป็ นไปตำมระเบียบกำรสอบคัดเลือ กเพื่อเข้ำศึกษำ
ในระดับอุดมศึกษำ ที่มหำวิทยำลัยกำหนดเป็ นครำว ๆ ไป
5.2 กำรสอบคัดเลือกของมหำวิทยำลัย โดยวิธีรับตรง ซึ่งให้สิ ทธิ์แก่นกั เรี ย นใน 14 จังหวัดภำคใต้
เท่ำนั้น ตำมรำยละเอียดที่มหำวิทยำลัยกำหนดเป็ นครำว ๆ ไป
5.3 วิธีอื่น ๆ ที่สภำมหำวิทยำลัยกำหนด
ข้อ 6 คุณสมบัติของผูม้ ีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษำ
6.1 สำเร็จกำรศึกษำประโยคมัธยมศึกษำตอนปลำย หรื อกำรศึกษำอื่นที่เทียบเท่ำ
6.2 ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกเข้ำเป็ นนักศึกษำตำมควำมในข้อ 5
6.3 ไม่เป็ นผูท้ ี่มีควำมประพฤติเสื่ อมเสี ย หรื อถูกไล่ออกจำกสถำบันอุดมศึกษำใด ๆ เพรำะควำมผิด
ทำงวินยั
6.4 เป็ นผู้มีสุขภำพสมบูร ณ์แข็งแรง ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ำยแรง ไม่มีควำมพิกำรหรื อทุพ พลภำพอัน
เป็ นอุปสรรคต่อกำรศึกษำในวิชำชีพพยำบำล
6.5 ไม่เคยเป็ นผู้ตอ้ งโทษจำคุก เว้นแต่ควำมผิดอันได้กระทำโดยประมำท หรื อควำมผิดอันเป็ นลหุ
โทษ
6.6 ไม่มีชื่อเป็ นนักศึกษำของสถำบันอุดมศึกษำที่จำกัดรับ
ข้อ 7 กำรรำยงำนตัวเป็ นนักศึกษำ
ผูม้ ีสิ ทธิ์ ขึ้นทะเบีย นเป็ นนักศึ กษำ ต้องรำยงำนตัวและขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึ กษำตำมกำหนด และ
รำยละเอียดที่มหำวิทยำลัยจะประกำศเป็ นครำว ๆ ไป มิฉะนั้นจะถือว่ำสละสิ ทธิ์
ข้อ 8 ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ
ค่ำธรรมเนียมกำรศึ กษำ ที่ต้อ งชำระแก่มหำวิทยำลัย ให้เป็ นไปตำมรำยละเอีย ดที่มหำวิทยำลัย จะ
กำหนดเป็ นครำว ๆ ไป แล้วแจ้งให้สภำมหำวิทยำลัยทรำบ

ข้อ 9 ระบบกำรศึกษำ
9.1 กำรศึกษำในหลักสู ตรมีระยะเวลำ 4 ปี กำรศึกษำ และอย่ำงมำกไม่เกิน 8 ปี กำรศึกษำ
9.2 กำรจัดกำรศึกษำ ใช้ระบบทวิภำค โดยแบ่งปี กำรศึกษำหนึ่ง ๆ เป็ นดังนี้
9.2.1 ภำคกำรศึกษำปกติ เป็ นภำคกำรศึ กษำบังคับ คือ ภำคกำรศึกษำที่ห นึ่ง และภำค
กำรศึ กษำที่ส อง ภำคกำรศึ กษำปกติห นึ่ ง ๆ มีร ะยะเวลำประมำณ 18 สั ปดำห์ โดยรวมเวลำที่ ใช้ส อบประจำภำค
กำรศึกษำนั้นด้วย
9.2.2 ภำคกำรศึ กษำฤดูร้ อ น เป็ น ภำคกำรศึ ก ษำบัง คับ ตำมที่ก ำหนดไว้ในหลัก สู ต รที่ มี
ระยะเวลำศึกษำประมำณ 8 สัปดำห์ และให้มีจำนวนชัว่ โมงศึกษำของแต่ละรำยวิชำเท่ำกับภำคกำรศึกษำปกติ
9.3 กำรกำหนดปริ มำณกำรศึกษำของแต่ละรำยวิชำ ให้กำหนดเป็ นหน่วยกิตโดยมีวธิ ี กำรกำหนด
หน่วยกิต ดังนี้
9.3.1 กำรศึกษำที่เป็ นกำรบรรยำยหรื อสัมมนำ ปกติใช้เวลำ 1 ชัว่ โมงต่อสัปดำห์ ไม่นอ้ ยกว่ำ
15 ชัว่ โมง ตลอดหนึ่งภำคกำรศึกษำปกติให้นบั เป็ นหนึ่งหน่วยกิต
9.3.2 กำรศึกษำที่เป็ นกำรปฏิบตั ิ ปกติใช้เ วลำ 2-3 ชัว่ โมงต่อ สัปดำห์ร ะหว่ำง 30-45
ชัว่ โมง ตลอดหนึ่งภำคกำรศึกษำปกติให้นบั เป็ นหนึ่งหน่วยกิต
9.3.3 กำรศึกษำที่เป็ นกำรฝึ กปฏิบตั ิพยำบำล กำรฝึ กงำน กำรฝึ กภำคสนำม หรื อ กำร
ฝึ กอื่น ๆ ทั้งในและนอกสถำนที่ ปกติใช้เวลำ 4-6 ชัว่ โมงต่อสัปดำห์ ระหว่ำง 60-90 ชัว่ โมง ตลอดหนึ่งภำค
กำรศึกษำปกติหรื อเทียบเท่ำให้นบั เป็ นหนึ่งหน่วยกิต
9.3.4 กำรศึกษำบำงรำยวิชำที่มีลกั ษณะพิเศษแตกต่ำงไปจำกรำยวิชำปกติอื่น ๆ มหำวิทยำลัย
อำจกำหนดหน่วยกิต โดยใช้หลักเกณฑ์อื่นได้ตำมควำมเหมำะสม
9.4 คณะอำจกำหนดเงื่ อนไขกำรลงทะเบียนเรี ย นบำงรำยวิชำ เพื่อให้นกั ศึ กษำสำมำรถเรี ยนรำยวิชำ
นั้นได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ กำรลงทะเบียนเรี ยนที่ผิดเงื่อนไข ให้ถือเป็ นโมฆะในรำยวิชำนั้น
9.5 กำรเทียบชั้นปี ของนักศึกษำ ให้ถือเกณฑ์ดงั นี้
9.5.1 ผูท้ ี่มีหน่วยกิตสะสมระหว่ำง 0-36 หน่วยกิต ให้เทียบเท่ำชั้นปี ที่ 1
9.5.2 ผูท้ ี่มีหน่วยกิตสะสมระหว่ำง 37-72 หน่วยกิต ให้เทียบเท่ำชั้นปี ที่ 2
9.5.3 ผูท้ ี่มีหน่วยกิตสะสมระหว่ำง 73-108 หน่วยกิต ให้เทียบเท่ำชั้นปี ที่ 3
9.5.4 ผูท้ ี่มีหน่วยกิตสะสมมำกกว่ำ 108 หน่วยกิตขึ้นไป ให้เทียบเท่ำชั้นปี ที่ 4
ข้อ 10 กำรลงทะเบียนเรี ยน
10.1 กำรกำหนดวัน เวลำ สถำนที่ และวิธีกำรในกำรลงทะเบีย นเรี ยนในแต่ละภำคกำรศึกษำ ให้
เป็ นไปตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนด

10.2 นักศึกษำที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรี ยน เมื่อพ้นกำหนด 2 สัปดำห์นบั จำกวันเปิ ดภำคกำรศึกษำปกติ
หรื อหนึ่งสัปดำห์นบั จำกวันเปิ ดภำคกำรศึกษำฤดูร้อน จะหมดสิ ทธิ์ในกำรลงทะเบียนเรี ยนสำหรับภำคกำรศึกษำนั้น
10.3 ในภำคกำรศึกษำปกติใด หำกนักศึกษำไม่ได้ลงทะเบียนเรี ยนจะต้องขอลำพักกำรศึกษำภำยใน
30 วันนับจำกวันเปิ ดภำคกำรศึกษำ หรื อภำยใน 15 วันนับจำกวันเปิ ดภำคกำรศึกษำฤดูร้อ น หำกไม่ปฏิบตั ิดงั กล่ำว
มหำวิทยำลัยจะถอนชื่อนักศึกษำผูน้ ้นั ออกจำกทะเบียน
นักศึกษำ
10.4 กำรลงทะเบียนเรี ยนรำยวิชำต่ำง ๆ ต้องได้รับอนุมตั ิจำกอำจำรย์ที่ปรึ กษำก่อน
10.5 นักศึกษำจะต้องลงทะเบียนเรี ยนด้วยตนเอง และดำเนินกำรชำระค่ำธรรมเนียมและหนี้สิน
ต่ำง ๆ (ถ้ำมี) ตำมประกำศของมหำวิทยำลัย
10.6 ในกำรศึกษำภำคกำรศึกษำปกติ นักศึกษำต้องลงทะเบียนเรี ยนไม่ต่ำกว่ำ 12 หน่วยกิต
และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ยกเว้นนักศึกษำในภำวะรอพินิจตำมนัยแห่งข้อ 12 ของระเบียบนี้ ต้องลงทะเบียนเรี ยนไม่
น้อยกว่ำ 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 16 หน่วยกิต และส ำหรับภำคกำรศึกษำฤดูร้อ น นักศึ กษำลงทะเบียนเรี ย นได้ไ ม่
เกิน 10 หน่วยกิต ยกเว้นนักศึกษำในภำวะรอพินิจลงทะเบียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
10.7 กำรลงทะเบียนเรี ยนโดยมีจำนวนหน่วยกิตมำกหรื อน้อยกว่ำที่กำหนดไว้ในข้อ 10.6 ต้องขอ
อนุมตั ิคณบดี โดยผ่ำนอำจำรย์ที่ปรึ กษำ เว้นแต่ในภำคกำรศึกษำสุ ดท้ำยที่นกั ศึกษำจะศึกษำให้ครบหลักสู ตร และ
จำเป็ น ต้อ งลงทะเบีย นเรี ย น โดยมี จำนวนหน่วยกิต รวมกันไม่ถึง เกณฑ์ข้ นั ต่ ำตำมข้อ 10.6 ให้อ ำจำรย์ที่ ปรึ กษำ
พิจำรณำอนุมตั ิให้
10.8 ในกรณี ที่มีเหตุส มควร มหำวิทยำลัย อำจประกำศงดกำรสอนรำยวิชำใดรำยวิชำหนึ่ง หรื อ
จำกัดจำนวนนักศึ กษำที่ลงทะเบียนเรี ยนในรำยวิชำใดก็ได้
10.9 กำรลงทะเบีย นเรี ย นรำยวิชำเพิม่ เติม ต้อ งกระทำภำยใน 2 สัปดำห์แรกของภำคกำรศึ กษำ
ปกติ หรื อภำยในสัปดำห์แรกของภำคกำรศึกษำฤดูร้อน โดยได้รับอนุมตั ิจำกอำจำรย์ที่ปรึ กษำ
10.10 กำรถอนกำรลงทะเบียนเรี ยนรำยวิชำใด ๆ ต้องได้รับอนุมตั ิจำกอำจำรย์ที่ปรึ กษำ โดยให้มี
ผลดังนี้
10.10.1 ถ้ำถอนภำยใน 2 สัปดำห์แรกของภำคกำรศึกษำปกติ หรื อภำยในสัปดำห์แรกของ
ภำคกำรศึกษำฤดูร้อน รำยวิชำนั้นจะไม่ปรำกฏในใบแสดงผลกำรศึกษำ
10.10.2 ถ้ำถอนเมื่อ พ้นกำหนด 2 สัปดำห์ แรก แต่ย งั อยู่ภ ำยใน 12 สัปดำห์ของภำค
กำรศึกษำปกติ หรื อเมื่อพ้นกำหนดสัปดำห์แรก แต่ยงั อยู่ภำยใน 5 สัปดำห์แรกของภำคกำรศึกษำฤดูร้อน รำยวิชำ
นั้นจะปรำกฏในใบแสดงผลกำรศึกษำ โดยจะได้สัญลักษณ์ W
10.10.3 เมื่ อ พ้ น ก ำหนดกำรถอนรำยวิช ำโดยได้สั ญ ลัก ษณ์ W ตำมข้ อ 10.10.2 แล้ ว
นักศึกษำจะถอนกำรลงทะเบียนเฉพำะรำยวิชำไม่ได้
10.11 กำรลงทะเบียนเรี ยนรำยวิชำเพิ่ม จนมีจำนวนหน่วยกิตสู ง กว่ำหรื อกำรถอนกำรลงทะเบีย น
รำยวิชำจนเหลือจำนวนหน่วยกิตต่ำกว่ำที่ระบุไว้ในข้อ 10.6 จะทำมิได้เว้นแต่จะได้รับอนุมตั ิจำกคณบดี

ข้อ 11 กำรวัดและประเมินผล
11.1 มหำวิทยำลัยดำเนินกำรวัดและประเมินผลแต่ละรำยวิชำที่นกั ศึกษำได้ลงทะเบียนในทุกภำค
กำรศึกษำ กำรวัดและประเมินผลอำจกระทำโดยกำรสอบ หรื อวิธีอื่นตำมที่คณะเจ้ำของวิชำหรื อ อำจำรย์ผสู้ อน
รำยวิชำจะกำหนด กำรสอบในแต่ละรำยวิชำซึ่ งอำจมีได้ห ลำยครั้ง และกำรสอบไล่ห มำยถึงกำรสอบครั้ง สุ ดท้ำย
ของรำยวิชำนั้น
11.2 กำรวัดและประเมินผลเป็ นหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของอำจำรย์ผสู้ อน หรื อผู้ที่คณะเจ้ำของ
รำยวิชำจะกำหนด
11.3 ทุกรำยวิชำที่ลงทะเบีย นเรี ยน นักศึกษำต้อ งมีเวลำเรี ยนไม่นอ้ ยกว่ำร้ อ ยละแปดสิ บของเวลำ
เรี ยนทั้งหมดในรำยวิชำบรรยำย หรื อสัมมนำ หรื อปฏิบตั ิกำร และต้องมีเวลำเรี ยนหรื อฝึ กปฏิบตั ิงำนไม่นอ้ ยกว่ำร้อ ย
ละร้อ ยของเวลำที่ฝึ กปฏิบตั ิท้ งั หมด ในรำยวิชำปฏิบตั ิกำรพยำบำล หรื อ ได้ทำงำนในรำยวิชำนั้นจนเป็ นที่เพียงพอ
ตำมที่อำจำรย์ผสู้ อนกำหนด จึงจะมีสิทธิ์ได้รับกำรวัดและประเมินผล เว้นแต่จะได้รับกำรอนุมตั ิเป็ นกรณีพิเศษจำก
คณบดี หรื อผูท้ ี่คณบดีมอบหมำย เมื่อคณบดีหรื อผูท้ ี่คณบดีมอบหมำยเห็นว่ำเวลำศึกษำที่ไม่ครบนั้น เนื่องมำจำก
เหตุอนั มิใช่ควำมผิดของนักศึกษำ
11.4 กำรวัดและประเมินผลในแต่ละรำยวิชำ ให้วดั และประเมินผลเป็ นระดับขั้นและสัญลักษณ์
11.4.1 ระดับขั้นมี 8 ระดับ กำหนดเป็ นอักษร A, B+, B, C+, C, D+, D และ E มี
ควำมหมำย ดังนี้
ระดับขั้น
ควำมหมำย
ค่ำระดับขั้น (ต่อหนึ่งหน่วยกิต)
A
ดีเยี่ยม
4.00
B+
ดีมำก
3.50
B
ดี
3.00
C+
ปำนกลำง
2.50
C
พอใช้
2.00
D+
อ่อน
1.50
D
อ่อนมำก
1.00
E
ตก
0.00
11.4.2 สัญลักษณ์ มีควำมหมำยดังนี้
S หมำยควำมว่ำ ผลกำรศึ กษำเป็ น ที่พ อใจของอำจำรย์ผู้ส อน ใช้ส ำหรั บ
รำยวิชำที่ไม่นบั หน่วยกิตเป็ นหน่วยกิตสะสม ยกเว้นรำยวิชำที่หลักสู ตรกำหนดให้มีกำรวัดผลเป็ น S
U หมำยควำมว่ำ ผลกำรศึ กษำไม่เป็ นที่พ อใจของอำจำรย์ผู้ส อนใช้ส ำหรับ
รำยวิชำที่ไม่นบั หน่วยกิตเป็ นหน่วยกิตสะสม ยกเว้นรำยวิชำที่หลักสู ตรกำหนดให้มีกำรวัดผลเป็ น U

W หมำยควำมว่ำ ถอนหรื อ ยกเลิกกำรลงทะเบียนเรี ย นใช้เมื่ อ นักศึกษำได้รับ
อนุม ตั ิให้ถอนหรื อยกเลิกกำรลงทะเบีย นวิชำนั้นตำมควำมในข้อ 10.10.2 หรื อ ข้อ 16.1.2 แห่งระเบียบนี้ หรื อเมื่อ
คณะกรรมกำรประจำคณะอนุมตั ิให้นกั ศึกษำที่ได้สัญลักษณ์ I อยู่ ลำพักกำรศึกษำในภำคกำรศึกษำถัดไป
I หมำยควำมว่ำ กำรวัดและประเมิน ผลยัง ไม่ส มบูร ณ์ใช้เมื่ออำจำรย์ผสู้ อน
โดยควำมเห็นชอบของหัวหน้ำภำควิชำที่รับผิดชอบรำยวิชำนั้น เห็นสมควรให้รอกำรวัดและประเมินผลไว้ก่อ น
เนื่องจำกนักศึกษำยังปฏิบตั ิงำน ซึ่งเป็ นส่ วนประกอบกำรศึกษำรำยวิชำนั้นยังไม่สมบูรณ์ หรื อใช้เมื่อนักศึ กษำได้รับ
อนุมตั ิให้ได้สัญลักษณ์ I จำกคณะกรรมกำรประจำคณะ ตำมควำมในข้อ 16.1.2 แห่งระเบียบนี้ เมื่อได้สัญลักษณ์
I ในรำยวิชำใด นักศึกษำต้องดำเนินกำรติดต่ออำจำรย์ผสู้ อน หรื อภำควิชำที่รับผิดชอบรำยวิชำนั้น
เพื่อให้มีกำร
วัดและประเมินผลเพิ่มเติมภำยใน 3 สัปดำห์ หลังจำกรับทรำบกำรประเมินผล ในกรณีที่มีเ หตุอนั ควร อำจำรย์
ผู้ส อนหรื อ ภำควิชำที่ รับ ผิดชอบรำยวิชำนั้น อำจอนุญ ำตให้ขยำยกำหนดเวลำดัง กล่ำวได้แต่ท้ งั นี้ ไม่ เกินหนึ่ ง
สัปดำห์แรกของภำคกำรศึ ก ษำปกติถดั ไป หรื อ หนึ่ง สั ปดำห์ แรกของภำคฤดูร้ อ นถัด ไป หำกว่ำนักศึ กษำผู้น้ นั
ลงทะเบีย นในภำคฤดูร้ อนด้วย เมื่ อพ้นกำหนดดัง กล่ำว ยัง ไม่ส ำมำรถวัดและประเมิน ผลได้ สัญลักษณ์ I จะ
เปลี่ยนเป็ นระดับขั้น E หรื อสัญลักษณ์ U หรื อ W หรื อ Rแล้วแต่กรณีทนั ที
R หมำยควำมว่ำ เลื่อ นกำหนดกำรวัดและประเมินผลไปเป็ นภำคกำรศึ กษำ
ถัดไป ใช้สำหรับรำยวิชำที่นกั ศึกษำได้สัญลักษณ์ I อยู่ และมิใช่รำยวิชำบรรยำยหรื อสัมมนำ ซึ่งอำจำรย์ผสู้ อน
มีควำมเห็นว่ำไม่สำมำรถวัดและประเมินผลได้กอ่ นสิ้ น 1 สัปดำห์แรกของภำคกำรศึกษำถัดไป โดยมีส ำเหตุอนั มิใช่
ควำมผิดของนักศึกษำ กำรให้สัญลักษณ์ R ต้องได้รับกำรอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรประจำคณะของคณะที่รับผิดชอบ
รำยวิชำนั้น และนักศึกษำที่ได้สัญลักษณ์ R ต้องลงทะเบียนเรี ยนรำยวิชำนั้นซ้ ำในภำคกำรศึกษำถัดไป จึงจะมี
สิ ทธิ์ได้รับกำรวัดและประเมินผล โดยอำจวัดและประเมินผลได้กอ่ นสิ้ นภำคกำรศึกษำ
X หมำยควำมว่ำ กำรวัดและประเมินผลยัง ไม่ส มบูร ณ์ ใช้ในรำยวิชำปฏิบ ัติ
เมื่อภำควิชำที่รับผิดชอบวิชำนั้น โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรประจำคณะพิจำรณำให้นกั ศึกษำศึ กษำ และ
ปฏิบตั ิงำนเพิ่มเติมในรำยวิชำนั้น ๆ โดยนักศึ กษำที่ไ ด้สัญลักษณ์ X จะต้องลงทะเบีย นรำยวิช ำนั้นใหม่ในภำค
กำรศึกษำถัดไปโดยไม่เ สี ย ค่ำหน่วยกิต และดำเนินกำรติดต่ออำจำรย์ผู้สอน หรื อภำควิชำที่รับผิดชอบรำยวิชำนั้น
เพื่อให้มีกำรวัดและประเมินผลภำยใน 1 ภำคกำรศึกษำถัดไป เมื่อพ้นกำหนดดังกล่ำวแล้ว ยังไม่สำมำรถวัดและ
ประเมินผลได้ สัญลักษณ์ X จะเปลี่ยนเป็ นระดับขั้น E หรื อ U ทันทีแล้วแต่กรณี
11.5 นักศึกษำที่ไ ด้ระดับขั้น E ในรำยวิชำใด ต้อ งลงทะเบียนเรี ยนรำยวิชำนั้นซ้ ำ เว้นแต่รำยวิชำ
ดังกล่ำวเป็ นรำยวิชำเลือกในหมวดวิชำเลือกเสรี ตำมหลักสู ตร
11.6 ในรำยวิชำทำงกำรพยำบำล นักศึกษำจะต้อ งได้ระดับขั้นในรำยวิชำภำคทฤษฎี ไม่ต่ำกว่ำ D
และในรำยวิชำปฏิบตั ิกำรพยำบำลไม่ต่ำกว่ำ C จึงจะถือว่ำสอบไล่ได้ในรำยวิชำนั้น ๆ
11.7 นักศึ กษำจะลงทะเบีย นเรี ยนซ้ ำรำยวิชำที่ไ ด้ระดับขั้นตั้ง แต่ 2.00 ขึ้นไป หรื อ สัญลักษณ์ S
มิได้ เว้นแต่จะเป็ นรำยวิชำที่มีกำรกำหนดไว้ในหลักสู ตรเป็ นอย่ำงอื่น กำรลงทะเบียนเรี ยนรำยวิชำใดที่ผิดเงื่อนไขนี้
ให้ถือเป็ นโมฆะ

11.8 กำรลงทะเบียนเรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิตเป็ นหน่วยกิตสะสม
11.8.1 นักศึกษำอำจลงทะเบียนเรี ยนรำยวิชำที่มิใช่รำยวิชำบังคับของหลักสู ตร โดยไม่นบั
หน่วยกิตเป็ นหน่วยกิตสะสมได้ แต่ตอ้ งได้รับกำรอนุมตั ิจำกอำจำรย์ที่ปรึ กษำและแจ้งอำจำรย์ผสู้ อนทรำบ โดยให้
วัดและประเมินผลรำยวิชำนั้นเป็ นสัญลักษณ์ S หรื อ U
11.8.2 ในกำรนับจำนวนหน่วยกิตสู ง สุ ดที่นกั ศึกษำมีสิทธิ์ ลงทะเบียนเรี ยนได้ในแต่ละภำค
กำรศึกษำตำมควำมในข้อ 10.6 ให้นบั รวมจำนวนหน่วยกิตของรำยวิชำที่นกั ศึกษำลงทะเบียนเรี ยนโดยไม่นบั หน่วย
กิตเป็ นหน่วยกิตสะสมเข้ำด้วย แต่จะไม่นำมำนับรวมในกำรคิดจำนวนหน่วยกิตต่ำสุ ดที่นกั ศึกษำต้อ งลงทะเบีย น
เรี ยนในภำคกำรศึกษำปกติ
11.8.3 นักศึกษำที่ลงทะเบียนเรี ย นรำยวิชำใดโดยไม่นบั หน่วยกิตเป็ นหน่วยกิตสะสมที่ไ ด้
สัญลักษณ์ S หรื อ U แล้ว ภำยหลังจะลงทะเบีย นเรี ย นซ้ ำ โดยให้มีกำรวัดและประเมินผลเป็ นระดับขั้นอีกไม่ไ ด้
เว้นแต่ในกรณีที่มีกำรย้ำยคณะ หรื อประเภทวิชำ และรำยวิชำนั้นเป็ นวิชำบังคับของหลักสู ตรใหม่
11.9 กำรนับจำนวนหน่วยกิตสะสม
11.9.1 กำรนับจำนวนหน่วยกิตสะสม ให้นบั รวมเฉพำะหน่วยกิตของรำยวิชำตำมหลักสู ตร
ที่ได้ค่ำระดับขั้นไม่ต่ำกว่ำ 1.00 ในรำยวิชำทฤษฎี และไม่ต่ำกว่ำ 2.00 ในรำยวิชำปฏิบตั ิกำรพยำบำล
11.9.2 รำยวิชำในหมวดวิชำเลือกเสรี นักศึกษำจะเลือกเรี ยนโดยนับเป็ นหน่วยกิตสะสมได้
ไม่เกิน 8 หน่วยกิต
11.9.3 ในกรณี ที่นกั ศึ กษำได้ศึ กษำรำยวิชำใดมำกกว่ำ 1 ครั้ง ให้นบั หน่วยกิตของรำยวิชำ
นั้นเป็ นหน่วยกิตสะสมตำมหลักสู ตรได้เพียงครั้งเดียว โดยพิจำรณำจำกกำรวัดและประเมินผลครั้งหลังสุ ด
11.10 เมื่อสิ้ นภำคกำรศึกษำหนึ่ง ๆ มหำวิทยำลัยจะประเมินผลกำรศึ กษำของนักศึกษำทุกคนที่ไ ด้
ลงทะเบียนเรี ยน โดยคำนวณผลตำมหลักเกณฑ์ดงั นี้
11.10.1 แต้มระดับคะแนนของรำยวิชำหนึ่ง ๆ คือ ผลคูณระหว่ำงจำนวนหน่วยกิต กับค่ำ
ระดับขั้นที่ได้จำกกำรประเมินผลรำยวิชำนั้น
11.10.2 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภำค คือ ค่ำผลรวมของแต้มระดับคะแนนของทุก
รำยวิช ำที่ไ ด้ศึ ก ษำในภำคกำรศึ ก ษำนั้น หำรด้ว ยหน่ วยกิต รวมของรำยวิชำดัง กล่ ำวเฉพำะรำยวิช ำที่ มี กำร
ประเมินผลเป็ นระดับขั้น
11.10.3 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ย สะสม คือ ค่ำผลรวมของแต้มระดับคะแนนของทุกรำยวิชำ
ที่ได้ศึกษำมำตั้งแต่เริ่ มเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัย หำรด้วยจำนวนหน่วยกิตรวมของรำยวิชำดังกล่ำว เฉพำะรำยวิชำที่
มีกำรประเมินผลเป็ นระดับขั้น และในกรณีที่มีกำรเรี ยนรำยวิชำใดมำกกว่ำหนึ่งครั้ง ก็ให้นำผลกำรศึกษำและหน่วยกิ
ตทุกครั้งมำคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมด้วย
11.10.4 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ย ประจำภำคและแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย สะสม ให้คำนวณ
เป็ นค่ำที่มีเลขทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยไม่มีกำรปัดเศษจำกทศนิยมตำแหน่งที่ 3

11.10.5 ในกรณี ที่น ักศึ กษำได้สัญ ลักษณ์ I ในรำยวิชำที่มีก ำรวัดและประเมิน ผลเป็ น
ระดับขั้น ให้ร อกำรคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภำคและแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไว้ก่อ น จนกว่ำ
สัญลักษณ์ I จะเปลี่ยนเป็ นอย่ำงอื่น
11.11 กำรทุจริ ตในกำรวัดผล
เมื่อมีกำรตรวจพบว่ำนักศึกษำทุจริ ตในกำรวัดผลรำยวิชำใด ให้ผู้ที่รับผิดชอบกำร
วัด ผลครั้งนั้น หรื อผู้ควบคุม กำรสอบ รำยงำนกำรทุจริ ตพร้ อ มหลักฐำนไปยัง คณะที่นกั ศึ ก ษำผู้น้ นั สัง กัดอยู่
ตลอดจนแจ้ง ให้อ ำจำรย์ผสู้ อนรำยวิชำนั้นทรำบ และให้คณะกรรมกำรดำเนินงำนวินยั นักศึ กษำ พิจำรณำโทษแล้ว
เสนอต่อ มหำวิทยำลัย เพื่อด ำเนิน กำรต่อ ไป โดยให้ นกั ศึ ก ษำที่ ทุจริ ต ในกำรวัดผลดัง กล่ำว ได้ร ะดับขั้น E หรื อ
สัญลักษณ์ U ในรำยวิชำนั้นพร้อมทั้งภำคทัณฑ์ไว้ตลอดกำรมีสภำพเป็ นนักศึกษำ และถ้ำหำกมีควำมผิดร้ำยแรงก็อำจ
พิจำรณำโทษทำงวินยั ประกำรหนึ่งประกำรใด หรื อหลำยประกำรได้อีกดังนี้
11.11.1 ให้พกั กำรศึกษำไม่นอ้ ยกว่ำ 1 ภำคกำรศึกษำ
11.11.2 ให้ได้ระดับขั้น E หรื อสัญลักษณ์ U ทุกรำยวิชำที่ได้ลง
ทะเบียนเรี ยนในภำคกำรศึกษำนั้น
11.11.3 ให้ออก
11.11.4 ไล่ออก
11.12 ระเบีย บและข้อปฏิบตั ิอื่น ๆ เกี่ย วกับ กำรสอบที่มิได้ร ะบุไ ว้ในระเบีย บนี้ ให้คณะเป็ น ผู้
พิจำรณำประกำศเพิ่มเติมได้ตำมควำมเหมำะสมกับสภำพ และลักษณะกำรศึกษำของคณะ
ข้อ 12 สถำนภำพนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยจะนำผลกำรศึกษำของนักศึกษำแต่ละคนมำพิจำรณำเพื่อ จำแนกสถำนภำพในทุกภำค
กำรศึกษำ ยกเว้นนักศึกษำที่เข้ำศึ กษำในมหำวิทยำลัยยังไม่ครบ2 ภำคกำรศึกษำ ซึ่ งจะได้รับกำรพิจำรณำจำแนก
สถำนภำพนักศึ กษำเมื่อ สิ้ น ภำคกำรศึ ก ษำที่ 2 ทั้ง นี้ ไม่น ับภำคกำรศึ กษำที่ไ ด้ลำพักหรื อ ถูก ให้ พ กั สถำนภำพ
นักศึกษำมี 2 ประเภท คือ นักศึกษำปกติ และนักศึกษำในภำวะรอพินิจ
12.1 นักศึกษำปกติ คือ นักศึกษำที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
12.2 นักศึกษำในภำวะรอพินิจ คือ นักศึกษำที่มีสถำนภำพไม่เข้ำเกณฑ์ตำมข้อ 12.1 และให้
จำแนกนักศึกษำในภำวะรอพินิจ ดังนี้
12.2.1 นักศึ กษำที่ ได้ศึ กษำในมหำวิทยำลัย ครบ 2 ภำคกำรศึ กษำแล้ว และได้แต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ย สะสมในภำคกำรศึ กษำที่ 2 ไม่ถึง 2.00 หรื อนักศึกษำปกติที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้ง แต่
1.50 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภำคกำรศึกษำถัดไป จะได้รับภำวะรอพินิจครั้งที่ 1
12.2.2 นักศึ กษำที่อ ยู่ในภำวะรอพินิจครั้งที่ 1 ที่ไ ด้แต้ม ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้ง แต่
1.70 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภำคกำรศึกษำถัดไป จะได้รับภำวะรอพินิจครั้งที่ 2

12.2.3 นักศึกษำที่อ ยู่ในภำวะรอพินิจครั้งที่ 2 ที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่
1.90 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภำคกำรศึกษำถัดไป จะได้รับภำวะรอพินิจครั้งที่ 3
ข้อ 13 กำรย้ำยคณะหรื อประเภทวิชำ
13.1 กำรย้ำยคณะหรื อประเภทวิชำ ต้องได้รับกำรเห็นชอบจำกผูป้ กครองและอำจำรย์ที่ปรึ กษำ
และได้รับอนุญำตจำกคณะกรรมกำรประจำคณะที่เกีย่ วข้องในกำรพิจำรณำอนุมตั ิให้ยึดหลักเกณฑ์ ดังนี้
13.1.1 นักศึ กษำที่ขอย้ำยคณะหรื อประเภทวิชำ ต้อ งได้ศึ กษำอยู่ในคณะหรื อ ประเภทวิชำ
เดิมไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ภำคกำรศึกษำปกติ ทั้งนี้ไม่นบั ภำคกำรศึกษำที่ลำพักหรื อถูกให้พกั
13.1.2 นักศึกษำที่ขอย้ำยคณะ ต้องได้คะแนนรวมในกำรสอบคัดเลือกเข้ำมหำวิทยำลัย นับ
เฉพำะวิชำที่ตรงกับวิชำที่ต้องสอบคัดเลือ กเข้ำคณะ หรื อ ประเภทวิชำที่ขอย้ำยเข้ำไม่น้อยกว่ำคะแนนต่ำสุ ดของผู้ที่
สอบคัดเลือกเข้ำศึกษำในคณะหรื อประเภทวิชำนั้นในปี กำรศึกษำเดียวกัน ในกรณีที่คะแนนรวมไม่เป็ นไปตำมเกณฑ์
เนื่อ งมำจำกวิชำที่ตรงกับ วิชำที่ต้องสอบคัดเลือ กเข้ำศึ กษำในคณะหรื อ ประเภทวิชำที่ขอย้ำยเข้ำ มีไ ม่ครบทุกวิชำ
หรื อไม่มีเลย ให้คณะกรรมกำรประจำคณะที่นกั ศึกษำขอย้ำยเข้ำพิจำรณำ โดยคำนึงถึงผลกำรศึกษำอื่น ๆ ที่มี
13.1.3 ให้คณะกรรมกำรประจำคณะ พิจำรณำกำหนดรำยวิชำที่มีอยู่ในหลักสู ตรพยำบำลศำ
สตรบัณฑิต ว่ำมีรำยวิชำใดที่ต้องมีผลกำรศึกษำได้ค่ำระดับขั้นสู งกว่ำ 1.00 หรื อ สู งกว่ำ 2.00 มำก่อ นแล้ว และมี
รำยวิชำใด จำนวนกีร่ ำยวิชำ ที่ตอ้ งได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยแล้วไม่ต่ำกว่ำ 2.50
13.1.4 ให้กำหนดหลักเกณฑ์พิจำรณำอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ตำมควำมเหมำะสมกับสภำพและ
ลักษณะกำรศึกษำของคณะหรื อประเภทวิชำหรื อสำขำวิชำนั้น
13.2 กำรย้ำยคณะหรื อประเภทวิชำ ต้องดำเนินกำรให้เสร็จสิ้ นก่อนหมดกำหนดกำรลงทะเบียน
เรี ยนในภำคกำรศึกษำ ที่จะเริ่ มเข้ำเรี ยนในหลักสู ตรสำขำวิชำใหม่
13.3 นักศึกษำที่ได้รับอนุมตั ิให้ยำ้ ยคณะหรื อประเภทวิชำ จะมีสถำนภำพนักศึ กษำคงเดิม คณะ
ใหม่ของนักศึ กษำจะโอนผลกำรศึกษำเดิมมำทั้ง หมด โดยไม่เปลี่ย นแปลงและกำรคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสม ให้นำผลกำรศึกษำเดิมทุกรำยวิชำมำใช้ในกำรคำนวณด้วยแต่กำรคิดหน่ วยกิตสะสมตำมหลักสู ตร ให้นบั
เฉพำะหน่วยกิตของรำยวิชำในหลักสู ตรสำขำวิชำใหม่เท่ำนั้น
ข้อ 14 กำรเทียบโอนและกำรรับโอนรำยวิชำ
14.1 ผูท้ ี่เคยศึกษำในมหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์ และสำมำรถสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำในคณะหรื อ
ประเภทวิชำเดิมได้อีก อำจมีสิทธิ์ได้รับกำรเทียบโอนหรื อรับโอนบำงรำยวิชำ
14.2 นักศึกษำที่ได้รับโอนจำกสถำบันอุดมศึกษำอื่น มีสิทธิ์ได้รับกำรพิจำรณำเทียบโอนบำงรำยวิชำ
14.3 รำยวิชำในหลักสู ตรที่เทียบโอนหรื อ รับโอน ให้ได้สัญลักษณ์ห รื อระดับขั้นเดิม และให้นบั
หน่วยกิตรำยวิชำดังกล่ำวเป็ นหน่วยกิตสะสม

14.4 นักศึกษำไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรี ย นรำยวิชำที่ได้สัญลักษณ์ห รื อระดับขั้นเดิม อีก เว้นแต่เมื่อผล
กำรศึ ก ษำรำยวิช ำที่สั มพันธ์ก บั รำยวิช ำที่ไ ด้สัญ ลัก ษณ์ หรื อ ระดับ ขั้น เดิม ต่ำกว่ำมำตรฐำน คณะหรื อ ภำควิช ำ
กำหนดให้ลงทะเบีย นเรี ย นรำยวิ ชำที่ได้สัญลักษณ์ หรื อ ระดับขั้นเดิม นั้นซ้ ำอีกได้ และให้นบั หน่ วยกิตรำยวิชำ
ดังกล่ำวเป็ นหน่วยกิตสะสมได้เพียงครั้งเดียว
14.5 กำรเทียบโอนหรื อรับโอนรำยวิชำต้องได้รับกำรอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรประจำคณะ โดยยึด
หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำดังนี้
14.5.1 รำยวิชำเดิม ที่น ำมำเที ย บโอนหรื อ รับโอนให้ จะต้อ งมี เนื้ อ หำวิชำอยู่ในระดับ
เดียวกัน และมีปริ มำณเท่ำกันหรื อไม่นอ้ ยกว่ำรำยวิชำหลักสู ตรใหม่
14.5.2 รำยวิชำเดิมที่นำมำพิจำรณำเทียบโอนหรื อ รับโอนให้ จะต้องมีผลกำรศึกษำตำมที่
คณะกรรมกำรประจำคณะกำหนด แต่ท้งั นี้จะกำหนดต่ำกว่ำระดับขั้น 2.00 หรื อเทียบเท่ำมิได้
ข้อ 15 กำรรับโอนนักศึกษำจำกสถำบันอุดมศึกษำอื่น
15.1 มหำวิ ท ยำลัย อำจรั บ โอนนัก ศึ ก ษำจำกสถำบัน อุ ด มศึ ก ษำอื่ น ที่ มี วิท ยฐำนะเที ย บเท่ ำ
มหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์ได้
15.2 กำรรับโอนนักศึกษำจะต้องได้รับกำรอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรประจำคณะและอธิกำรบดี โดย
ถือหลักเกณฑ์ดงั นี้
15.2.1 นักศึกษำต้องมีคุณสมบัติตำมควำมในข้อ 6.3 6.4 และ 6.5
15.2.2 นักศึกษำต้องศึกษำอยู่ในสถำบันเดิมมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ภำคกำรศึกษำปกติ โดยไม่
นับภำคกำรศึ กษำที่ลำพักหรื อถูกให้พ กั กำรศึกษำ ทั้งนี้ ต้อ งมีร ำยวิชำที่ส ำมำรถนำมำเทีย บโอนได้ไ ม่นอ้ ยกว่ำ 24
หน่วยกิต และต้องมีระดับขั้นเฉลี่ยของรำยวิชำที่เทียบโอนไม่ต่ำกว่ำ 2.50 หรื อเทียบเท่ำ
15.3 กำรสมัค รขอโอนย้ำ ย ให้ ยื่น ค ำร้ อ งต่ อ มหำวิท ยำลัย อย่ ำงน้อ ย 2 เดื อ น ก่อ นก ำหนดวัน
ลงทะเบีย นเรี ย นของภำคกำรศึ กษำที่จะโอนเข้ำศึ กษำ พร้ อมทั้ง ติดต่อ สถำบันเดิมให้จดั ส่ ง ใบแสดงผลกำรศึ กษำ
และคำอธิบำยรำยวิชำของหลักสู ตรเดิมมำยังมหำวิทยำลัยโดยตรงด้วย
ข้อ 16 กำรลำ
16.1 กำรลำป่ วยหรื อลำกิจ
16.1.1 กำรลำไม่เ กิน 7 วัน ในระหว่ำงเปิ ดภำคกำรศึกษำต้องได้รับอนุมตั ิจำกอำจำรย์ที่
ปรึ กษำ ถ้ำเกิน 7 วัน ต้องได้รับกำรอนุมตั ิจำกคณบดี โดยผ่ำนอำจำรย์ที่ปรึ กษำกำรได้รับอนุมตั ิให้ลำดังกล่ำว มิได้
เป็ นกำรยกเว้นกำรคำนวณเวลำเรี ยนของนักศึกษำตำมควำมในข้อ 11.3 สำหรับงำนหรื อกำรสอบที่นกั ศึกษำได้ขำด
ไปในช่วงเวลำนั้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของอำจำรย์ผสู้ อน ซึ่งอำจจะอนุญำตให้ปฏิบตั ิหรื อ สอบทดแทน และหรื อ
ยกเว้นได้

16.1.2 ในกรณี ที่ป่วยหรื อมีเหตุ สุ ดวิสัย ทำให้ไม่สำมำรถเข้ำสอบไล่ไ ด้ นักศึกษำต้อ งขอ
ผ่อนผันกำรสอบไล่ต่อคณะภำยในวันถัดไป หลังจำกที่มีกำรสอบไล่รำยวิชำนั้น เว้นแต่จะมีเหตุผลอันสมควร
คณะกรรมกำรประจำคณะจะเป็ นผูพ้ ิจำรณำกำรขอผ่อนผันดังกล่ำว โดยอำจอนุมตั ิให้ได้สัญลักษณ์ I หรื อให้ยกเลิก
กำรลงทะเบียนเรี ยนรำยวิชำนั้นเป็ นกรณี พิเศษ โดยให้ได้สัญลักษณ์ W หรื อไม่อนุมตั ิกำรขอผ่อ นผันโดยให้ถือว่ำ
ขำดสอบก็ได้
16.2 กำรลำพักกำรศึกษำ
16.2.1 กำรลำพักกำรศึกษำ ให้ถือเป็ นกำรลำพักทั้งภำคกำรศึกษำและถ้ำได้ลงทะเบียนเรี ยน
ไปแล้ว เป็ นกำรยกเลิกกำรลงทะเบียนเรี ยนนั้น โดยที่รำยวิชำที่ได้ลงทะเบียนเรี ยนทั้งหมดในภำคกำรศึกษำนั้น ๆ จะ
ไม่ปรำกฏในใบแสดงผลกำรศึกษำ
16.2.2 ในกำรขอลำพักกำรศึ กษำ ให้แสดงเหตุผ ลควำมจำเป็ นพร้อ มกับมีหนังสื อ รับรอง
จำกผูป้ กครองผ่ำนอำจำรย์ที่ปรึ กษำ กำรลำพักกำรศึกษำต้องได้รับกำรอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรประจำคณะ เว้นแต่
เป็ นกำรลำพักกำรศึกษำก่อนลงทะเบียนเรี ยน ซึ่งให้อยู่ในอำนำจของคณบดีที่จะพิจำรณำอนุมตั ิได้
16.2.3 กำรลำพักกำรศึกษำ จะลำพักเกิน 2 ภำคกำรศึกษำปกติติดต่อกันไม่ได้
16.2.4 ในสองภำคกำรศึ กษำปกติแ รกที่ เข้ำ ศึ ก ษำในมหำวิท ยำลัย นัก ศึ ก ษำจะลำพัก
กำรศึกษำไม่ได้ เว้นแต่กรณีที่ป่วย หรื อถูกเกณฑ์ หรื อระดมเข้ำรับรำชกำรทหำรกองประจำกำร และหรื อได้รับทุน
แลกเปลี่ยนระหว่ำงประเทศ
16.2.5 กำรลำพักกำรศึกษำนอกเหนือจำกหลักเกณฑ์ตำมควำมในข้อ16.2.3 และ ข้อ 16.2.4
ต้องได้รับกำรอนุมตั ิจำกอธิกำรบดีเป็ นกรณีพิเศษ โดยกำรเสนอของคณะกรรมกำรประจำคณะ
16.2.6 นักศึกษำต้องชำระค่ำรักษำสถำนภำพนักศึกษำทุกภำคกำรศึกษำที่ได้รับอนุมตั ิให้ลำ
พัก ตำมอัตรำที่มหำวิทยำลัยกำหนด ยกเว้นภำคกำรศึกษำที่ได้ลงทะเบียนเรี ยนไปก่อนแล้ว
16.3 กำรลำออก นักศึ กษำยื่นใบลำออกพร้อ มหนัง สื อ รับรองจำกผูป้ กครองผ่ำนอำจำรย์ที่ปรึ กษำ
เพื่อขออนุมตั ิต่ออธิกำรบดี ผูท้ ี่จะได้รับกำรอนุมตั ิให้ลำออกได้ ต้องไม่มีหนี้สินกับมหำวิทยำลัย
16.4 กำรลำป่ วยและลำพัก กำรศึ ก ษำเนื่ อ งจำกป่ วย นักศึ ก ษำต้อ งแสดงใบรั บ รองแพทย์ที่
มหำวิทยำลัยกำหนดด้วยทุกครั้ง
16.5 กำรให้ พ ัก กำรศึ กษำ คณะกรรมกำรแพทย์ซ่ึ งอธิ ก ำรบดี แ ต่ง ตั้ง วินิ จฉัย ว่ำ ป่ วย และ
คณะกรรมกำรประจ ำคณะเห็ น ว่ำ โรคนั้น เป็ นอุ ป สรรคต่ อ กำรศึ ก ษำ และหรื อ อำจเป็ นอัน ตรำยต่ อ ผู้อื่ น
คณะกรรมกำรประจำคณะอำจให้นกั ศึกษำผูน้ ้นั พักกำรศึกษำเพื่อรับกำรบำบัดรักษำ
16.6 รำยละเอียดเกีย่ วกับกำรลำอื่น ๆ ให้เป็ นไปตำมรำยละเอียดที่คณะจะกำหนดเป็ นครำว ๆ ไป

ข้อ 17 กำรเสนอชื่อเพื่อรับปริ ญญำและกำรอนุมตั ิให้ปริ ญญำ
17.1 นักศึกษำที่ได้รับกำรเสนอชื่อเพื่อรับปริ ญญำ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้
17.1.1 ได้ศึกษำและผ่ำนกำรวัดและประเมินผลรำยวิชำต่ำง ๆ ครบถ้วนตำมหลักสู ตรและข้อกำหนด
ต่ำง ๆ ของคณะ ทั้งนี้ นับรวมถึงรำยวิชำที่ได้รับกำรเทียบโอนด้วย
17.1.2 ผ่ำนกำรสอบประมวลควำมรอบรู้หรื อกำรสอบอื่น ๆ ที่คณะกำหนด
17.1.3 ไม่มีรำยวิชำใดได้สัญลักษณ์ I หรื อ R ค้ำงอยู่
17.1.4 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่ำ 2.00
17.1.5 ยังมีสถำนภำพเป็ นนักศึกษำอยู่และได้ข้ นึ ทะเบียนเป็ นนักศึกษำมหำวิทยำลัยมำแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่ำ 6 ภำคกำรศึกษำปกติ
17.1.6 ไม่อ ยู่ในระหว่ำงกำรรอรับโทษทำงวินยั ที่ร ะบุให้งดกำรเสนอชื่อเพื่อรับปริ ญญำชัว่
ระยะเวลำหนึ่ง
17.1.7 ได้ปฏิ บตั ิตำมระเบี ย บต่ำง ๆ ครบถ้วน และไม่มี ห นี้สิ นใด ๆ ต่อ มหำวิทยำลัย
17.1.8 ได้ดำเนินกำรเพื่อขอรับปริ ญญำตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนด
17.2 นักศึกษำที่จะได้รับกำรเสนอชื่อเพื่อรับปริ ญญำเกียรตินิยมอันดับหนึ่งต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ดังนี้
17.2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 17.1
17.2.2 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป
17.2.3 ไม่เคยได้ค่ำระดับขั้นต่ำกว่ำ 2.00 หรื อสัญลักษณ์ U ในรำยวิชำใด ๆ
17.2.4 ได้ข้ ึ นทะเบี ย นเป็ นนัก ศึ ก ษำมหำวิท ยำลัย มำแล้ว ไม่ เ กิน จ ำนวนปี กำรศึ ก ษำ
ต่อเนื่องกัน ตำมที่กำหนดไว้ในแผนกำรศึกษำ
17.2.5 ไม่เคยเป็ นผูม้ ีประวัติได้รับกำรลงโทษเนื่องจำกผิดวินยั อย่ำงร้ำยแรง
17.3 นักศึกษำที่จะได้รับกำรเสนอชื่อเพื่อรับปริ ญญำเกียรตินิยมอันดับสองต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
17.3.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 17.1
17.3.2 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ย สะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป แต่เป็ นผูไ้ ม่มีสิทธิ์ ได้รับปริ ญญำ
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
17.3.3 ไม่ เ คยได้ค่ ำ ระดับ ขั้น ต่ ำกว่ำ 2.00 ทุ ก รำยวิช ำในหมวดวิช ำชี พ ของหลัก สู ตร
พยำบำลศำสตรบัณฑิต
17.3.4 ไม่เคยได้ระดับขั้น E หรื อสัญลักษณ์ U ในรำยวิชำใด ๆ
17.3.5 มีคุณสมบัติตำมควำมในข้อ 17.2.4
17.3.6 มีคุณสมบัติตำมควำมในข้อ 17.2.5
17.4 เมื่อสิ้ นสุ ดภำคกำรศึกษำหนึ่ง ๆ มหำวิทยำลัยจะเสนอชื่อนักศึ กษำที่มีสิทธิ์ได้รับกำรเสนอชื่อ
เพื่อรับปริ ญญำหรื อปริ ญญำเกียรตินิยม เพื่อขออนุมตั ิต่อสภำมหำวิทยำลัย

17.5 ในกรณี ที่ นกั ศึ กษำมีคุณ สมบัติครบถ้วนตำมควำมในข้อ 17.1.1 ข้อ 17.1.2 ข้อ 17.1.3 ข้อ
17.1.4 ข้อ 17.1.5 ข้อ 17.1.6 และข้อ 17.1.7 แต่ประสงค์จะเลื่อนกำรเสนอชื่อ เพื่อ รับปริ ญญำออกไป โดยกำร
ลงทะเบีย นบำงรำยวิชำอีก อธิ กำรบดีโ ดยกำรเสนอของคณะกรรมกำรประจำคณะ อำจอนุมตั ิให้นกั ศึกษำลงทะเบีย น
เรี ยนบำงรำยวิชำ โดยไม่นบั เป็ นหน่วยกิตสะสมได้
ข้อ 18 กำรขอเข้ำศึกษำเพื่อปริ ญญำที่สอง
18.1 นัก ศึ ก ษำที่ ส ำเร็ จ กำรศึ กษำขั้นปริ ญ ญ ำตรี จำกมหำวิท ยำลัย ส งขลำนคริ นท ร์ หรื อ
สถำบันอุดมศึกษำอื่นที่เทียบเท่ำ อำจขอเข้ำศึกษำต่อในหลักสู ตรปริ ญญำตรี สำขำวิชำอื่นเป็ นกำรเพิ่มเติมได้
18.2 กำรสมัค รขอเข้ำ ศึ ก ษำ ให้ ยื่ น ค ำร้ อ งถึ ง มหำวิท ยำลัย อย่ำ งน้อ ย 2 เดื อ นก่อ นก ำหนดวัน
ลงทะเบียนเรี ยนของภำคกำรศึกษำที่จะเข้ำศึกษำ พร้อมทั้งหลักฐำนใบแสดงผลกำรศึกษำ และคำอธิบำยรำยวิชำของ
หลักสู ตรเดิม
กรณีที่เป็ นนักศึกษำของสถำบันอุดมศึกษำอื่น ให้ติดต่อสถำบันเดิมให้จดั ส่ งหลักฐำนดังกล่ำวมำยัง
มหำวิทยำลัยโดยตรงด้วย
18.3 กำรขอเข้ำศึกษำ ต้องได้รับอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรประจำคณะที่นกั ศึกษำขอเข้ำศึกษำ และ
อธิกำรบดี โดยนักศึกษำต้องมีคุณสมบัติตำมควำมในข้อ 6.3 ข้อ 6.4 ข้อ 6.5 และข้อ 6.6
18.4 กำรเทียบโอนและกำรรับโอนรำยวิชำ
18.4.1 รำยวิชำที่นกั ศึ กษำได้ศึกษำในสำขำวิชำที่สำเร็ จกำรศึกษำมำจะได้รับกำรพิจำรณำ
เทียบโอนและรับโอน โดยรำยวิชำที่ได้รับกำรเทียบโอนและรับโอน ให้ได้สัญลักษณ์หรื อระดับขั้นเดิม และให้นบั
หน่วยกิตรำยวิชำดังกล่ำวเป็ นหน่วยกิตสะสม
18.4.2 นักศึ กษำไม่มี สิ ทธิ์ ลงทะเบีย นเรี ยนรำยวิชำที่ไ ด้สัญ ลักษณ์ หรื อ ระดับขั้นเดิม อีก
เว้นแต่เมื่อผลกำรศึ กษำรำยวิชำที่สัมพันธ์กบั รำยวิชำที่ได้สัญลักษณ์ หรื อระดับขั้นเดิมต่ำกว่ำมำตรฐำน คณะหรื อ
ภำควิชำกำหนดให้ลงทะเบียนเรี ยนรำยวิชำที่ไ ด้สัญลักษณ์หรื อระดับขั้นเดิมนั้นซ้ ำอีกได้ และให้นบั หน่วยกิตรำย
วิชำดัง กล่ำวเป็ นหน่วยกิตสะสมได้เพีย งครั้งเดีย ว กำรเทีย บโอนและกำรรับโอนรำยวิชำ ต้อ งได้รับอนุมตั ิจำก
คณะกรรมกำรประจำคณะโดยมีหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำตำมควำมในข้อ 14.5
ข้อ 19 กำรพ้นสภำพกำรเป็ นนักศึกษำ
19.1 ตำยหรื อลำออก
19.2 ถูกให้ออกหรื อไล่ออก เนื่องจำกต้องโทษทำงวินยั
19.3 ไม่ได้ลงทะเบียนเรี ย นภำยใน 30 วัน นับจำกวันเปิ ดภำคกำรศึกษำปกติ โดยมิไ ด้รับกำรอนุมตั ิ
ให้ลำพักกำรศึกษำ
19.4 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่ำ 1.50 ยกเว้นนักศึ กษำที่เริ่ มเข้ำศึ กษำในมหำวิทยำลัย
เป็ นภำคกำรศึกษำแรก

19.5 ได้แ ต้ม ระดับ คะแนนเฉลี่ ย สะสมต่ ำกว่ำ 1.25 ในภำคกำรศึ กษำแรกที่ เ ริ่ ม เข้ ำศึ ก ษำใน
มหำวิทยำลัย
19.6 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่ำ 1.70 ในภำคกำรศึกษำถัดไปหลังจำกได้รับภำวะรอ
พินิจครั้งที่ 1
19.7 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่ำ 1.90 ในภำคกำรศึกษำถัดไปหลังจำกได้รับภำวะรอ
พินิจครั้งที่ 2
19.8 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่ำ 2.00 ในภำคกำรศึกษำถัดไปหลังจำกได้รับภำวะรอ
พินิจครั้งที่ 3
19.9 ได้ข้ ึนทะเบียนเป็ นนักศึ กษำมหำวิทยำลัย มำแล้ว เป็ นระยะเวลำเกิน 2 เท่ำ ของจำนวนปี
กำรศึกษำต่อเนื่องกันที่ได้กำหนดไว้ในแผนกำหนดกำรศึกษำของสำขำวิชำที่ศึกษำอยู่ สำหรับนักศึกษำที่รับโอน ให้
นับเวลำที่เคยศึกษำอยู่ในสถำบันเดิมรวมเข้ำด้วย
19.10 ได้รับกำรอนุมตั ิปริ ญญำ
19.11 คณะกรรมกำรแพทย์ซ่ึงอธิกำรบดีแต่งตั้งวินิจฉัยว่ำป่ วย และคณะกรรมกำรประจำคณะ เห็น
เป็ นเอกฉันท์วำ่ โรคนั้นเป็ นอุปสรรคต่อกำรศึกษำหรื อเป็ นอันตรำยต่อผูอ้ ื่น
ข้อ 20 ให้อธิกำรบดีรักษำกำรตำมระเบียบนี้ ในกรณีที่จะต้องมีกำรดำเนินกำรใด ๆที่มิได้กำหนดไว้
ในระเบีย บนี้ หรื อกำหนดไว้ไม่ชดั เจน หรื อ ในกรณี ที่มีควำมจำเป็ นต้องผ่อนผันข้อ กำหนดในระเบีย บนี้เ ป็ นกรณี
พิเ ศษ เพื่ อให้ กำรด ำเนิ นกำรจัดกำรศึ ก ษำพยำบำลศำสตรบัณฑิ ต ของมหำวิทยำลัย เป็ นไปโดยเรี ย บร้ อ ย ให้
อธิ กำรบดีมีอ ำนำจตีควำมวินิจฉัย สั่ง กำร และปฏิบ ัติตำมที่เ ห็นสมควร และให้ถือ เป็ นที่ สุ ด แล้วรำยงำนให้ส ภำ
มหำวิทยำลัยทรำบ
ประกำศ ณ วันที่

มิถุนำยน พ.ศ. 2545

(ลงนำม)

เกษม สุ วรรณกุล
(ศำสตรำจำรย์เกษม สุ วรรณกุล)
นำยกสภำมหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์

สำเนำถูกต้อง
(นำงประภำรัตน์ ฉำยศิริพนั ธ์)
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