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(ส ำเนำ) 
ระเบียบมหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ 

ว่ำด้วยกำรศึกษำขั้นปริญญำตรี 
(ฉบับที ่2) 
พ.ศ. 2550 

 
 ดว้ยมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์    ไดพ้ิจารณาเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบวา่ดว้ยการศึกษา
ขั้ นปริญญาตรีเสียใหม่    ดังนั้ น    อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15(2) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  พ .ศ. 2522   และโดยมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังท่ี  298 
(5/2550)   เม่ือวนัท่ี  23  มิถุนายน  2550  ก าหนดระเบียบวา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรีไวด้งัน้ี 
 
 ขอ้ 1 ระเบียบน้ี เรียกวา่ “ระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญา
ตรี (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550” 
 
 ขอ้ 2 ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัส าหรับนกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นตน้ไป 
 
 ขอ้ 3 ใหย้กเลิกความในขอ้ 17.1.1 แห่งระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ย
การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547 และใหใ้ชข้อ้ความต่อไปน้ีแทน 
 

 “ขอ้ 17.1.1 ไดศึ้กษาและผา่นการวดัและประเมินผลรายวิชาต่างๆ ครบถว้นตามหลกัสูตรและ
ขอ้ก าหนดของสาขาวิชาท่ีจะรับปริญญา   โดยไม่มีรายวิชาใดท่ีได้สัญลกัษณ์  I  หรือ R คา้งอยู่ ทั้งน้ี    
นบัรวมถึงรายวชิาท่ีไดรั้บการเทียบโอนและท่ีรับโอนและนกัศึกษาจะตอ้งผา่นการเขา้ร่วมกิจกรรมเสริม
หลกัสูตร เพื่อพฒันานกัศึกษาตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนดดว้ย” 

  ประกาศ  ณ  วนัท่ี  21  ส.ค.  2550 

                            (ลงช่ือ)           เกษม    สุวรรณกุล 

                                                       (ศาสตราจารยเ์กษม   สุวรรณกุล) 
         นายกสภามหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
 

 
*คดัลอกมาจากงานกิจกรรมนกัศึกษา   กองกิจการนกัศึกษา   มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
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(ส ำเนำ) 
ระเบียบมหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ 

ว่ำด้วยกำรศึกษำขั้นปริญญำตรี พ.ศ. 2547 
 

 

  ดว้ยมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  ไดพ้ิจารณาเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบว่าดว้ยการศึกษา 
ขั้นปริญญาตรีเสียใหม่      ดังนั้ น   อาศยัอ านาจตามความในมาตรา   15 (2)    แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ .ศ. 2522   และโดยมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ในคราว
ประชุมคร้ังท่ี 270 (3/2547)  จึงใหก้ าหนดระเบียบวา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรีไวด้งัน้ี 
  ขอ้ 1   ระเบียบน้ีเรียกวา่  “ระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการศึกษาขั้น 
      ปริญญาตรี พ.ศ. 2547” 
 ขอ้ 2   ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีส าหรับนกัศึกษาตามหลกัสูตรขั้นปริญญาตรี   ซ่ึงเขา้ศึกษาใน 
      มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2547 เป็นตน้ไป 
       ขอ้ 3   บรรดาความในระเบียบ   ขอ้บงัคบั   ค  าสั่ง   หรือประกาศอ่ืนใด    ท่ีมีอยูก่่อนระเบียบ 
      ฉบบัน้ี  และมีความกล่าวไวใ้นระเบียบน้ี  หรือท่ีระเบียบน้ีกล่าวเป็นอยา่งอ่ืน   หรือท่ี    

ขดัหรือแยง้กบัความในระเบียบน้ี ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 
 ขอ้ 4   ในระเบียบน้ี เวน้แต่จะมีขอ้ความใหเ้ห็นเป็นอยา่งอ่ืน 
      “มหาวทิยาลยั”  หมายความวา่   มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
      “คณะ”               หมายความวา่  คณะหรือวทิยาลยัหรือหน่วยงานท่ีนกัศึกษาสังกดัอยู ่
      “คณบดี”            หมายความวา่  คณบดีของคณะหรือผูอ้  านวยการวทิยาลยัหรือ 
                ผูบ้ริหารหน่วยงานท่ีนกัศึกษาสังกดัอยู ่
     “คณะกรรมการประจ าคณะ”    หมายความวา่  คณะกรรมการประจ าคณะของคณะหรือ 
   คณะกรรมการประจ าวทิยาลยัหรือหน่วยงานท่ีนกัศึกษาสังกดัอยู ่
     “ภาควชิา”     หมายความวา่   ภาควชิาหรือหน่วยงานท่ีรับผดิชอบหลกัสูตรสาขา 
   วชิาเอกท่ีนกัศึกษาศึกษาอยู ่
     “หน่วยกิตสะสม”     หมายความวา่     หน่วยกิตท่ีนกัศึกษาเรียนสะสมเพื่อใหค้รบตาม 
   หลกัสูตรสาขาวชิานั้น 
 ขอ้ 5   การรับนกัศึกษา 
     มหาวทิยาลยัรับนกัศึกษาเขา้ศึกษาหลกัสูตรขั้นปริญญาตรี  โดยวธีิดงัน้ี 
      5.1  การรับผา่นส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึง
เป็นไปตามระเบียบการคดัเลือกเพื่อเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา  
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     5.2   การรับตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด  ไดแ้ก่ 
      5.2.1  การคดัเลือกโดยวธีิรับตรง   
      5.2.2  การสอบคดัเลือกเขา้ศึกษาหลกัสูตรต่อเน่ือง 
  5.3  วธีิอ่ืน ๆ  ท่ีสภามหาวทิยาลยัก าหนด 
  ขอ้ 6   คุณสมบติัของผูมี้สิทธ์ิข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา 
      6.1  ส าเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน   หรือการศึกษาอ่ืนท่ีเทียบเท่า 
     6.2  ผา่นการรับเขา้เป็นนกัศึกษาตามความในขอ้ 5 
     6.3  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง  เร้ือรังท่ีแพร่กระจายได ้หรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อ 
การศึกษา 
  ขอ้ 7   การรายงานตวัเป็นนกัศึกษา 
     ผูมี้สิทธ์ิข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา ตอ้งรายงานตวัและข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษาตาม
ก าหนด และรายละเอียดท่ีมหาวทิยาลยัจะประกาศเป็นคราว ๆ ไป มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิ 
  ขอ้ 8   ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
     ค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีตอ้งช าระใหแ้ก่มหาวทิยาลยั ใหเ้ป็นไปตามรายละเอียดท่ี
มหาวทิยาลยัก าหนด 
  ขอ้ 9   ระบบการศึกษา 
      9.1  มหาวทิยาลยัอ านวยการศึกษาดว้ยวธีิประสานงานทางวชิาการระหวา่งคณะและ
ภาควชิาต่าง ๆ    คณะหรือภาควชิาใด    มีหนา้ท่ีเก่ียวกบัวิชาการดา้นใด มหาวทิยาลยัจะส่งเสริมให้
อ านวยการศึกษาในวชิาการดา้นนั้นแก่นกัศึกษาทั้งมหาวทิยาลยั 
      9.2  มหาวทิยาลยัจดัการศึกษาโดยใชร้ะบบทวภิาคเป็นหลกั   โดยปีการศึกษาหน่ึง ๆ  
มี 2 ภาคการศึกษาปกติ  ซ่ึงเป็นภาคการศึกษาบงัคบั   คือภาคการศึกษาท่ีหน่ึง    และภาคการศึกษาท่ีสอง 
โดยแต่ละภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 15 สัปดาห์ และมหาวทิยาลยัอาจเปิดภาคฤดู
ร้อนเพิ่มอีกได ้   ซ่ึงเป็นภาคการศึกษาท่ีไม่บงัคบั      มีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่  7 สปัดาห์ แต่ใหมี้
จ านวนชัว่โมงเรียนของแต่ละรายวชิาเท่ากบัภาคการศึกษาปกติ มหาวทิยาลยัอาจจดัการศึกษาระบบอ่ืน
ได ้เช่น ระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค  โดยใหมี้จ านวนชัว่โมงเรียนของแต่ละรายวชิาเท่ากบัภาค
การศึกษาปกติของระบบทวิภาค 
      9.3  การก าหนดปริมาณการศึกษาของแต่ละรายวชิาใหก้ าหนดเป็นหน่วยกิตตาม
ลกัษณะการจดัการเรียนการสอน  ดงัน้ี 
       9.3.1  ภาคทฤษฎี ใชเ้วลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาหน่ึงชัว่โมงต่อสัปดาห์  
ตลอดหน่ึงภาคการศึกษาปกติ  หรือจ านวนชัว่โมงรวมไม่นอ้ยกวา่ 15 ชัว่โมง   ใหน้บัเป็นหน่ึงหน่วยกิต 
       9.3.2   ภาคปฏิบติั     ใชเ้วลาฝึกหรือทดลอง   2 – 3    ชัว่โมงต่อสัปดาห์  ตลอด
หน่ึงภาคการศึกษาปกติ   หรือจ านวนชัว่โมงรวม   ระหวา่ง 30 - 45  ชัว่โมง  ให้นบัเป็นหน่ึงหน่วยกิต 



C:\Users\นอ้งกะทิ\Desktop\file\11.ระเบียบฯว่าดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี2550.doc 

   9.3.3  การฝึกงาน   การฝึกภาคสนามหรือการฝึกอ่ืน ๆ  ใชเ้วลา 3 - 6 ชัว่โมงต่อ
สัปดาห์  ตลอดหน่ึงภาคการศึกษาปกติ  หรือจ านวนชัว่โมงรวมระหวา่ง 45 - 90 ชัว่โมงหรือเทียบเท่า  
ใหน้บัเป็นหน่ึงหน่วยกิต 
    9.3.4  การศึกษาดว้ยตนเอง    เป็นการศึกษาท่ีนกัศึกษาตอ้งศึกษาหรือวิเคราะห์
ดว้ยตนเองเป็นหลกั โดยมีอาจารยผ์ูส้อนใหค้  าปรึกษา   เช่น  รายวชิาโครงงานนกัศึกษา  ปัญหาพิเศษ  
ใชเ้วลา 2 – 3 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ตลอดหน่ึงภาคการศึกษาปกติ  หรือเทียบเท่าทั้งในหอ้งปฏิบติัการ และ
นอกหอ้งเรียน  ใหน้บัเป็นหน่ึงหน่วยกิต 
   9.3.5  การศึกษาบางรายวชิาท่ีมีลกัษณะเฉพาะ   มหาวทิยาลยัอาจก าหนดหน่วย
กิตโดยใชห้ลกัเกณฑอ่ื์นไดต้ามความเหมาะสม 
  9.4   คณะอาจก าหนดเง่ือนไขการลงทะเบียนเรียนบางรายวชิาเพื่อใหน้กัศึกษาสามารถ
เรียนรายวชิานั้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  การลงทะเบียนเรียนท่ีผดิเง่ือนไข ใหถื้อเป็นโมฆะในรายวชิา
นั้น 
     9.5   การเทียบชั้นเรียนของนกัศึกษา ใหถื้อเกณฑด์งัน้ี 
      9.5.1  ผูท่ี้มีหน่วยกิตสะสม               0 - 30   หน่วยกิต   ให้เทียบชั้นปีท่ี 1 
      9.5.2  ผูท่ี้มีหน่วยกิตสะสม               31-60   หน่วยกิต   ให้เทียบชั้นปีท่ี 2 
      9.5.3  ผูท่ี้มีหน่วยกิตสะสม               61-90   หน่วยกิต   ให้เทียบชั้นปีท่ี 3 
      9.5.4  ผูท่ี้มีหน่วยกิตสะสมมากกวา่     90      หน่วยกิต   ใหเ้ทียบชั้นปีท่ี 4 ยกเวน้
นกัศึกษาหลกัสูตร 5 ปี   และหลกัสูตร 6 ปี  ถา้มีหน่วยกิตสะสม 91 - 120 หน่วยกิต ให้เทียบชั้นปีท่ี 4  
ถา้มีหน่วยกิตสะสม 121 - 150 หน่วยกิต ใหเ้ทียบชั้นปีท่ี 5 และถา้มีหน่วยกิตสะสมมากกวา่ 150 หน่วย
กิต ข้ึนไป ใหเ้ทียบชั้นปีท่ี 6 
  ขอ้ 10  การลงทะเบียนเรียน 
      10.1  ก าหนดวนั   เวลา   สถานท่ี   และวธีิการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา 
ใหเ้ป็นไปตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
      10.2  นกัศึกษาท่ีไม่ไดล้งทะเบียนเรียน เม่ือพน้ก าหนด 2 สัปดาห์นบัจากวนัเปิดภาค
การศึกษาปกติ  หรือ 1 สัปดาห์นบัจากวนัเปิดภาคฤดูร้อน จะหมดสิทธ์ิในการลงทะเบียนเรียนส าหรับ
ภาคการศึกษานั้น 
      10.3  ในภาคการศึกษาปกติใด หากนกัศึกษาไม่ไดล้งทะเบียนเรียน  ตอ้งยืน่ค  าร้องขอ
ลาพกัการศึกษาภายใน  30  วนั    นบัจากวนัเปิดภาคการศึกษานั้น   หากไม่ปฏิบติัดงักล่าว มหาวทิยาลยั
จะถอนช่ือนกัศึกษาผูน้ั้นออกจากทะเบียนนกัศึกษา 
      10.4   การลงทะเบียนเรียนรายวชิาต่าง ๆ  ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์
ปรึกษา มิฉะนั้น จะถือวา่การลงทะเบียนเรียนดงักล่าวเป็นโมฆะ  
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      10.5  ในภาคการศึกษาปกติ    นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรียนไม่ต ่ากวา่  9 หน่วยกิต  
และไม่เกิน 22 หน่วยกิต  ยกเวน้นกัศึกษาในภาวะรอพินิจตามนยัแห่งขอ้ 12 ของระเบียบน้ีตอ้ง
ลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 16  หน่วยกิต และส าหรับภาคฤดูร้อนนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน 9 
หน่วยกิต    ยกเวน้นกัศึกษาในภาวะรอพินิจ ลงทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน 6 หน่วยกิต 
      10.6   การลงทะเบียนเรียนโดยมีจ านวนหน่วยกิตมากกวา่หรือนอ้ยกวา่ท่ีก าหนดไวใ้น
ขอ้ 10.5  ตอ้งขออนุมติัคณบดี   โดยผา่นอาจารยท่ี์ปรึกษา  ยกเวน้ภาคการศึกษาสุดทา้ยท่ีนกัศึกษาจะ
ส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร     และจ าเป็นตอ้งลงทะเบียนเรียนโดยมีจ านวนหน่วยกิตรวมกนัไม่ถึง
เกณฑข์ั้นต ่าตามขอ้ 10.5  มิฉะนั้น จะถือวา่การลงทะเบียนเรียนดงักล่าวเป็นโมฆะ 
       10.7  ในกรณีท่ีมีเหตุอนัควร มหาวทิยาลยัอาจประกาศงดการสอนรายวชิาใดรายวชิา
หน่ึง หรือจ ากดัจ านวนนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดก็ได ้
       10.8   การลงทะเบียนเรียนรายวชิาเพิ่มเติม ตอ้งกระท าภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาค
การศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน 
       10.9  การถอนการลงทะเบียนเรียนรายวชิาใด  ใหมี้ผลดงัน้ี 
      10.9.1  ถา้ถอนภายใน 2  สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน
สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน รายวชิานั้นจะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 
      10.9.2  ถา้ถอนเม่ือพน้ก าหนด 2 สัปดาห์แรก  แต่ยงัอยูภ่ายใน 12 สัปดาห์ หรือ
เม่ือพน้ก าหนดสัปดาห์แรก  แต่ยงัอยูภ่ายใน 5 สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน   จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ
จากอาจารยท่ี์ปรึกษา และผา่นอาจารยผ์ูส้อน  และรายวชิานั้นจะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา  โดยจะ
ไดส้ัญลกัษณ์ W  
      10.9.3  เม่ือพน้ก าหนดการถอนรายวชิาโดยไดส้ัญลกัษณ์ W   ตามขอ้ 10.9.2 
แลว้ นกัศึกษาจะถอนการลงทะเบียนเฉพาะรายวชิาไม่ได ้ยกเวน้กรณีท่ีมีความจ าเป็น 
       10.10  การลงทะเบียนเรียนรายวชิาเพิ่ม จนมีจ านวนหน่วยกิตสูงกวา่   หรือการถอน
การลงทะเบียนรายวชิา    จนเหลือจ านวนหน่วยกิตต ่ากวา่ท่ีระบุไวใ้นขอ้ 10.5    จะท ามิได ้เวน้แต่จะ
ไดรั้บการอนุมติัจากคณบดี  มิฉะนั้น จะถือวา่การลงทะเบียนเรียนดงักล่าวเป็นโมฆะ 
  ขอ้ 11  การวดัและประเมินผล 
      11.1  มหาวทิยาลยัด าเนินการวดัและประเมินผลแต่ละรายวชิาท่ีนกัศึกษาได้
ลงทะเบียนเรียนในทุกภาคการศึกษา  การวดัและประเมินผลเป็นหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย์
ผูส้อนหรือผูท่ี้คณะเจา้ของรายวชิาจะก าหนด  ซ่ึงอาจกระท าโดยพิจารณาจากพฒันาการของผูเ้รียน  
ความประพฤติ  การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม การสอบหรือวธีิอ่ืน ตามท่ีคณะเจา้ของ
รายวชิาจะก าหนดในแต่ละรายวชิา  ซ่ึงการสอบอาจมีไดห้ลายคร้ัง  และการสอบไล่  หมายถึง การสอบ
คร้ังสุดทา้ยของรายวชิานั้น  
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      11.2  ทุกรายวชิาท่ีลงทะเบียนเรียน  นกัศึกษาตอ้งมีเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ร้อยละแปด
สิบของเวลาศึกษาทั้งหมดหรือไดท้  างานในรายวชิานั้นจนเป็นท่ีเพียงพอตามท่ีอาจารยผ์ูส้อนก าหนด   
จึงจะมีสิทธ์ิไดรั้บการวดัและประเมินผล   เวน้แต่จะไดรั้บการอนุมติัเป็นกรณีพิเศษจากคณบดี เม่ือ
คณบดีเห็นวา่เวลาศึกษาท่ีไม่ครบนั้นเน่ืองมาจากเหตุอนัจะโทษนกัศึกษาผูน้ั้นมิได ้
      11.3  การวดัและประเมินผลในแต่ละรายวชิา       ใหว้ดัและประเมินผลเป็นระดบั
คะแนนหรือสัญลกัษณ์ 
     11.3.1  การวดัและประเมินผลเป็นระดบัคะแนน มี 8 ระดบั มีความหมายดงัน้ี 

ระดบัคะแนน ความหมาย ค่าระดบัคะแนน (ต่อหน่ึงหน่วยกิต) 
     A ดีเยีย่ม (Excellent) 4.0 
     B+ ดีมาก (Very  Good)          3.5 
     B ดี (Good)                   3.0 
     C+ พอใช ้(Fairly Good)    2.5 
     C ปานกลาง  (Fair) 2.0 
     D+ อ่อน (Poor) 1.5 
     D อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 
     E ตก (Fail) 0.0 

  
     11.3.2   การวดัและประเมินผลเป็นสัญลกัษณ์ มีความหมายดงัน้ี 
 G    (Distinction)    หมายความวา่     ผลการศึกษาอยูใ่นขั้นดี 
 P     (Pass)    หมายความวา่     ผลการศึกษาอยูใ่นขั้นพอใช ้   
 F     (Fail)     หมายความวา่     ผลการศึกษาอยูใ่นขั้นตก ใช้
ส าหรับรายวชิาท่ีไม่มีจ  านวนหน่วยกิต และรายวชิาท่ีมีจ  านวนหน่วยกิตท่ีหลกัสูตรก าหนดใหมี้การวดั
และประเมินผลเป็นสัญลกัษณ์ G P F  เช่นรายวชิาสหกิจศึกษา 
 S     (Satisfactory)   หมายความวา่     ผลการศึกษาเป็นท่ีพอใจ   
ใชส้ าหรับรายวชิาท่ีไม่นบัหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสม 
 U     (Unsatisfactory)  หมายความวา่     ผลการศึกษาไม่เป็นท่ีพอใจใช้
ส าหรับรายวชิาท่ีไม่นบัหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสม 
     11.3.3  สัญลกัษณ์อ่ืน ๆ  มีความหมายดงัน้ี 
   I  (Incomplete)    หมายความวา่      การวดัและประเมินผลยงัไม่สมบูรณ์   
ใชเ้ม่ืออาจารยผ์ูส้อน  โดยความเห็นชอบของหวัหนา้ภาควิชาท่ีรับผดิชอบรายวชิานั้น เห็นสมควรให้รอ
การวดัและประเมินผลไวก่้อน เน่ืองจากนกัศึกษายงัปฏิบติังานซ่ึงเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวชิา
นั้นยงัไม่สมบูรณ์  หรือใชเ้ม่ือนกัศึกษาไดรั้บการอนุมติัใหไ้ดส้ัญลกัษณ์ I  จากคณะกรรมการประจ า
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คณะตามความใน ขอ้ 16.1.2  แห่งระเบียบน้ี   เม่ือไดส้ัญลกัษณ์ I   ในรายวชิาใด นกัศึกษาตอ้งติดต่อ
อาจารยผ์ูส้อนเพื่อด าเนินการใหมี้การวดัและประเมินผลภายใน 1 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ
ถดัไป หรือ 1 สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน  หากวา่นกัศึกษาผูน้ั้นลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนดว้ย 
เม่ือพน้ก าหนดดงักล่าว   ยงัไม่สามารถวดัและประเมินผลได ้   สัญลกัษณ์  I จะเปล่ียนเป็นระดบัคะแนน 
E หรือสัญลกัษณ์ F หรือ U หรือ W หรือ R แลว้แต่กรณีทนัที 
 W  (Withdrawn)  หมายความวา่  ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน  ใช้
เม่ือนกัศึกษาไดรั้บการอนุมติัใหถ้อนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียนวชิานั้น ตามความในขอ้ 10.9.2 
หรือ ขอ้ 16.1.2 แห่งระเบียบน้ี  หรือเม่ือคณะกรรมการประจ าคณะอนุมติัให้นกัศึกษาท่ีไดส้ัญลกัษณ์  I 
อยู ่ลาพกัการศึกษาในภาคการศึกษาปกติถดัไป 
 R  (Deferred)   หมายความวา่     เล่ือนก าหนดการวดัและประเมินผลไป
เป็นภาคการศึกษาปกติถดัไป ใชส้ าหรับรายวชิาท่ีนกัศึกษาไดส้ัญลกัษณ์ I อยู ่และมิใช่รายวชิา
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบติั   ซ่ึงอาจารยผ์ูส้อนมีความเห็นวา่ไม่สามารถวดัและประเมินผลไดก่้อนส้ิน 1   
สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติถดัไป โดยมีสาเหตุอนัมิใช่ความผดิของนกัศึกษา การใหส้ัญลกัษณ์ 
R     ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการประจ าคณะของคณะท่ีรับผิดชอบรายวชิานั้น  และนกัศึกษา
ท่ีไดส้ัญลกัษณ์ R   ตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวชิานั้นใหม่ในภาคการศึกษาปกติถดัไป  จึงจะมีสิทธ์ิไดรั้บ
การวดัและประเมินผล  หากนกัศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ 
สัญลกัษณ์ R จะเปล่ียนเป็นระดบัคะแนน  E ทนัที 
    11.4  นกัศึกษาท่ีไดร้ะดบัคะแนน  E  หรือระดบัคะแนนอ่ืนท่ีหลกัสูตรก าหนด  หรือ
สัญลกัษณ์  F  ในรายวชิาใด ตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวชิานั้นซ ้ า เวน้แต่รายวชิาดงักล่าวเป็นรายวชิาใน
หมวดวชิาเลือกตามหลกัสูตร 
             11.5  นกัศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ ้ ารายวชิาท่ีไดร้ะดบัคะแนนตั้งแต่ 2.00 ข้ึนไป    
หรือไดส้ัญลกัษณ์  G  หรือ  P หรือ  S   มิได ้     เวน้แต่จะเป็นรายวชิาท่ีมีการก าหนดไวใ้นหลกัสูตรเป็น
อยา่งอ่ืน การลงทะเบียนเรียนรายวชิาใดท่ีผดิเง่ือนไขน้ีถือเป็นโมฆะ 
      11.6  การลงทะเบียนเรียนโดยไม่นบัหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสม 
      11.6.1  นกัศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนรายวชิาท่ีมิใช่วชิาบงัคบัของหลกัสูตร  โดย
ไม่นบัหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสมได ้  การวดัและประเมินผลรายวชิานั้น  ให้วดัและประเมินผลเป็น
สัญลกัษณ์ S หรือ U 
       11.6.2  การนบัจ านวนหน่วยกิตสูงสุดท่ีนกัศึกษามีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียนไดใ้น
แต่ละภาคการศึกษา    ตามความในขอ้ 10.5   ใหน้บัรวมจ านวนหน่วยกิตของรายวชิาท่ีนกัศึกษา
ลงทะเบียนเรียน  โดยไม่นบัหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสมเขา้ดว้ย  แต่จะไม่น ามานบัรวมในการคิด
จ านวนหน่วยกิตต ่าสุดท่ีนกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ 
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      11.6.3  นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวชิาใด    โดยไม่นบัหน่วยกิตเป็นหน่วย
กิตสะสม ท่ีไดส้ัญลกัษณ์  S หรือ U แลว้  ภายหลงัจะลงทะเบียนเรียนซ ้ า  โดยใหมี้การวดัและประเมิน 
ผลเป็นระดบัคะแนนอีกมิได ้  เวน้แต่ในกรณีท่ีมีการยา้ยคณะหรือประเภทวิชา   หรือยา้ยสาขาวชิา และ
รายวชิานั้นเป็นวชิาบงัคบัในหลกัสูตรใหม่ 
     11.7  การนบัจ านวนหน่วยกิตสะสม  ใหน้บัรวมเฉพาะหน่วยกิตของรายวชิาตาม
หลกัสูตรท่ีไดร้ะดบัคะแนนไม่ต ่ากวา่ 1.00  หรือไดส้ัญลกัษณ์ G หรือ P  แต่บางหลกัสูตรอาจก าหนดให้
ไดร้ะดบัคะแนนสูงกวา่ 1.00  จึงจะนบัหน่วยกิตของรายวิชานั้นเป็นหน่วยกิตสะสมก็ได ้
     11.8  ในกรณีท่ีนกัศึกษาไดศึ้กษารายวชิาใดมากกวา่หน่ึงคร้ัง  ใหน้บัหน่วยกิตของ
รายวชิานั้น เป็นหน่วยกิตสะสมตามหลกัสูตรไดเ้พียงคร้ังเดียว โดยพิจารณาจากการวดัและประเมินผล
คร้ังหลงัสุด 
     11.9  มหาวทิยาลยัจะประเมินผลการศึกษาของนกัศึกษาทุกคนท่ีไดล้งทะเบียนเรียน 
โดยค านวณผลตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
     11.9.1  หน่วยจุดของรายวชิาหน่ึง ๆ    คือ    ผลคูณระหวา่งจ านวนหน่วยกิตกบั
ค่าระดบัคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินผลรายวชิานั้น 
     11.9.2  แตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียประจ าภาค  คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุก
รายวชิาท่ีไดศึ้กษาในภาคการศึกษานั้น  หารดว้ยหน่วยกิตรวมของรายวชิาดงักล่าว เฉพาะรายวชิาท่ีมี
การประเมินผลเป็นระดบัคะแนน 
     11.9.3  แตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม  คือ  ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุก
รายวชิาท่ีไดศึ้กษามา ตั้งแต่เร่ิมเขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยั    หารดว้ยจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวชิา
ดงักล่าว  เฉพาะรายวชิาท่ีมีการประเมินผลเป็นระดบัคะแนน    และในกรณีท่ีมีการเรียนรายวชิาท่ีได้
ระดบัคะแนน D หรือ E มากกวา่หน่ึงคร้ัง    ให้น าผลการศึกษาและหน่วยกิตคร้ังหลงัสุดมาค านวณแตม้
ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม 
     11.9.4  แตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียประจ าภาค   และแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม 
ใหค้  านวณเป็นค่าท่ีมีเลขทศนิยม 2 ต าแหน่ง     โดยไม่มีการปัดเศษจากทศนิยมต าแหน่งท่ี 3 
    11.10  การทุจริตในการวดัผล 
    เม่ือมีการตรวจพบวา่นกัศึกษาทุจริตในการวดัผล เช่น การสอบรายวิชาใด   ให้ผู ้
ท่ีรับผิดชอบการวดัผลคร้ังนั้น     หรือผูค้วบคุมการสอบ    รายงานการทุจริตพร้อมส่งหลกัฐานการ
ทุจริต ไปยงัคณะท่ีนกัศึกษาผูน้ั้นสังกดัอยู่   ตลอดจนแจง้ให้อาจารยผ์ูส้อนรายวิชานั้นทราบ  และให้
คณะกรรมการด าเนินงานวินยันกัศึกษาท่ีนกัศึกษาผูน้ั้นสังกดั พิจารณาโทษแลว้เสนอต่อมหาวิทยาลยั
เพื่อด าเนินการต่อไป  โดยใหน้กัศึกษาท่ีทุจริตในการวดัผลดงักล่าวไดร้ะดบัคะแนน E หรือสัญลกัษณ์ F 
หรือ U ในรายวิชานั้น  พร้อมทั้งภาคทณัฑ์ไวต้ลอดการมีสภาพเป็นนักศึกษา และถ้าหากมีความผิด
ร้ายแรงก็อาจพิจารณาโทษทางวนิยัประการหน่ึงประการใด  หรือหลายประการไดอี้กดงัน้ี   
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    11.10.1  ใหพ้กัการศึกษาไม่นอ้ยกวา่หน่ึงภาคการศึกษา 
    11.10.2  ใหไ้ดร้ะดบัคะแนน E  หรือสัญลกัษณ์ F  หรือ U ทุกรายวชิาท่ีได้
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น 
    11.10.3  ใหอ้อก             
    11.10.4  ไล่ออก 
    11.11  ระเบียบและขอ้พึงปฏิบติัอ่ืน ๆ     เก่ียวกบัการสอบท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นระเบียบน้ี 
ใหค้ณะเป็นผูพ้ิจารณาประกาศเพิ่มเติมได ้ ตามความเหมาะสมกบัสภาพและลกัษณะการศึกษาของแต่
ละคณะ 
  ขอ้ 12  สถานภาพนกัศึกษา 
     มหาวทิยาลยัจะจ าแนกสถานภาพนกัศึกษาตามผลการศึกษาในทุกภาคการศึกษาปกติ    
เม่ือนกัศึกษาเขา้มาศึกษาครบสองภาคการศึกษาปกติเป็นตน้ไป     หรือเม่ือนกัศึกษาไดศึ้กษาทุกรายวชิา
ครบถว้นตามหลกัสูตร ทั้งน้ีไม่นบัภาคการศึกษาท่ีไดล้าพกัหรือถูกใหพ้กัสถานภาพนกัศึกษามี 2 
ประเภท คือ นกัศึกษาปกติ และนกัศึกษาในภาวะรอพินิจ 
    12.1  นกัศึกษาปกติ  คือ นกัศึกษาท่ีไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม ตั้งแต่ 2.00 ข้ึนไป 
    12.2  นกัศึกษาในภาวะรอพินิจ  คือ นกัศึกษาท่ีไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ 
2.00 โดยใหจ้  าแนกนกัศึกษาในภาวะรอพินิจ ดงัน้ี 
   12.2.1   นกัศึกษาท่ีไดศึ้กษาในมหาวทิยาลยัครบ 2 ภาคการศึกษาแลว้  และได้
แตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมในภาคการศึกษาท่ีสอง    ตั้งแต่ 1.25 แต่ไม่ถึง 2.00  หรือนกัศึกษาปกติท่ี
ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 1.50  แต่ไม่ถึง 2.00  ในภาคการศึกษาปกติถดัไป  จะไดรั้บภาวะ
รอพินิจคร้ังท่ี 1 
  12.2.2   นกัศึกษาท่ีอยูใ่นภาวะรอพินิจคร้ังท่ี 1   ท่ีไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ีย
สะสมตั้งแต่ 1.70 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถดัไป จะไดรั้บภาวะรอพินิจคร้ังท่ี 2  
  12.2.3   นกัศึกษาท่ีอยูใ่นภาวะรอพินิจคร้ังท่ี 2  ท่ีไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม
ตั้งแต่ 1.90 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถดัไป จะไดรั้บภาวะรอพินิจคร้ังท่ี 3 
  ขอ้ 13  การยา้ยคณะหรือประเภทวชิา หรือสาขาวชิา 
     13.1  การยา้ยคณะหรือประเภทวชิา    หรือสาขาวชิา      ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก
ผูป้กครองและอาจารยท่ี์ปรึกษา     และไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการประจ าคณะท่ีเก่ียวขอ้ง ในการ
พิจารณาอนุมติัใหย้ดึหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
     13.1.1  นกัศึกษาท่ีขอยา้ยคณะหรือประเภทวิชา  หรือสาขาวชิา ตอ้งไดศึ้กษาอยู่
ในคณะหรือประเภทวชิาหรือสาขาวชิาเดิม   ไม่นอ้ยกวา่ 1 ภาคการศึกษาปกติ   ทั้งน้ีไม่นบัรวมภาค
การศึกษาท่ีลาพกัหรือถูกใหพ้กั 
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      13.1.2  การก าหนดเง่ือนไขหลกัเกณฑก์ารใหน้กัศึกษายา้ยเขา้ศึกษาใหอ้ยูใ่น
ดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าคณะท่ีนกัศึกษาขอยา้ยเขา้ 
     13.2   นักศึกษาท่ีได้รับการอนุมติัให้ยา้ยคณะหรือประเภทวิชา  หรือสาขาวิชาอาจมี
สิทธ์ิได้รับการเทียบโอน  หรือรับโอนบางรายวิชา  รายวิชาท่ีได้รับการเทียบโอนหรือรับโอนให้ได้
สัญลกัษณ์หรือระดบัคะแนนเดิม    และใหน้บัหน่วยกิตรายวชิาดงักล่าวเป็นหน่วยกิตสะสม แต่ไม่น ามา
ค านวณแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม โดยนกัศึกษาตอ้งด าเนินการขอเทียบโอนให้แลว้เสร็จภายในภาค
การศึกษาแรกท่ีไดรั้บอนุมติัใหย้า้ยคณะหรือประเภทวชิาหรือสาขาวชิา  
      13.3   การเทียบโอนหรือรับโอนรายวชิาใหมี้หลกัเกณฑต์ามความในขอ้ 14.6 
  ขอ้ 14  การเทียบโอนและการรับโอนรายวชิา 
      14.1   ผูท่ี้เคยศึกษาในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ และผา่นการคดัเลือกเขา้ศึกษาใน
มหาวทิยาลยัไดอี้ก อาจมีสิทธ์ิไดรั้บการเทียบโอนหรือรับโอนบางรายวชิา โดยนกัศึกษาตอ้งด าเนินการ
ขอเทียบโอนให้แลว้เสร็จภายในภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้ศึกษา 
     14.2   นกัศึกษาท่ีรับโอนมาจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน  มีสิทธ์ิไดรั้บการพิจารณาเทียบ
โอนบางรายวชิา โดยนกัศึกษาตอ้งด าเนินการขอเทียบโอนใหแ้ลว้เสร็จภายในภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้
ศึกษา 
      14.3   การเทียบโอนหรือรับโอนรายวชิาจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนทั้งภายในและ
ต่างประเทศ  ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการประจ าคณะก่อน 
      14.4    รายวชิาท่ีไดรั้บการเทียบโอนหรือรับโอน   ใหไ้ดส้ัญลกัษณ์หรือระดบัคะแนน
เดิม  และใหน้บัหน่วยกิตรายวชิาดงักล่าวเป็นหน่วยกิตสะสม แต่ไม่น ามาค านวณแตม้ระดบัคะแนน
เฉล่ียสะสม 
     14.5    นกัศึกษาไม่มีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียนรายวชิาท่ีไดส้ัญลกัษณ์หรือระดบัคะแนนเดิม
อีก     เวน้แต่เม่ือผลการศึกษารายวชิาท่ีสัมพนัธ์กบัรายวชิาท่ีไดส้ัญลกัษณ์      หรือระดบัคะแนนเดิม ต ่า
กวา่มาตรฐานท่ีคณะหรือภาควชิาก าหนด   ใหล้งทะเบียนเรียนรายวชิาท่ีไดส้ัญลกัษณ์หรือระดบัคะแนน
เดิมนั้นซ ้ าอีกได ้ และใหน้บัหน่วยกิตรายวชิาดงักล่าวเป็นหน่วยกิตสะสมไดเ้พียงคร้ังเดียว 
      14.6    การเทียบโอนหรือรับโอนรายวชิาตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากภาควชิาท่ีเก่ียวขอ้ง  
โดยมีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณา ดงัน้ี 
        14.6.1   รายวชิาเดิมท่ีน ามาเทียบโอนหรือรับโอนได ้ จะตอ้งมีเน้ือหาวชิาอยู่
ในระดบัเดียวกนั  และมีปริมาณเท่ากนัหรือไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของรายวชิาในหลกัสูตรใหม่ 
        14.6.2   รายวชิาท่ีจะน ามาพิจารณาเทียบโอนหรือรับโอน ตอ้งมีผลการศึกษา
ตามท่ีภาควชิาก าหนด  โดยตอ้งไดร้ะดบัคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่าข้ึนไป 
        14.6.3   ใหมี้การเทียบโอนหรือรับโอนรายวชิาไดไ้ม่เกินสามในส่ีของจ านวน
หน่วยกิตรวมของหลกัสูตรใหม่ 
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     14.7    การเทียบโอนความรู้และการใหห้น่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ  และ/หรือ
การศึกษาตามอธัยาศยัเขา้สู่การศึกษาในระบบ 
       14.7.1   การเทียบความรู้   จะเทียบเป็นรายวชิาหรือกลุ่มรายวชิาตามหลกัสูตร
ท่ีมหาวทิยาลยัเปิดสอน 
       14.7.2   การเทียบประสบการณ์จากการท างาน  จะค านึงถึงความรู้ท่ีไดจ้าก
ประสบการณ์เป็นหลกั 
       14.7.3   วธีิการประเมินเพื่อการเทียบความรู้ในแต่ละรายวชิาหรือกลุ่มรายวชิา  
และเกณฑก์ารตดัสิน   ให้อยูใ่นดุลยพินิจของภาควชิาท่ีนกัศึกษาขอเทียบโอนความรู้ 
       14.7.4   ผลการประเมินตอ้งเทียบไดไ้ม่ต ่ากวา่ระดบัคะแนน 2.00 หรือ
เทียบเท่า  จึงจะใหจ้  านวนหน่วยกิตของรายวชิาหรือกลุ่มรายวชิานั้น แต่ไม่ให้เป็นระดบัคะแนน และไม่
น ามาค านวณแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม 
       14.7.5   การบนัทึกผลการเรียน ใหบ้นัทึกตามวธีิการประเมิน ดงัน้ี 
          14.7.5.1  ถา้ไดห้น่วยกิตจากการทดสอบมาตรฐานใหบ้นัทึก CS  
(credits  from  standardized  test) 
          14.7.5.2  ถา้ไดห้น่วยกิตจากการทดสอบท่ีไม่ใช่การทดสอบ
มาตรฐาน ใหบ้นัทึก  CE  (credits  from  exam) 
          14.7.5.3  ถา้ไดห้น่วยกิตจากการประเมินการศึกษา  หรือการอบรมท่ี
จดัโดยหน่วยงานอ่ืน ใหบ้นัทึก  CT (credits  from  training) 
          14.7.5.4  ถา้ไดห้น่วยกิตจากการเสนอแฟ้มสะสมผลงานใหบ้นัทึก  
CP  (credits  from  portfolio) 
      14.7.6  ใหเ้ทียบรายวชิาหรือกลุ่มรายวชิาจากการศึกษานอกระบบและหรือ
การศึกษาตามอธัยาศยัไดไ้ม่เกินสามในส่ีของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลกัสูตร  และตอ้งใชเ้วลาศึกษา
อยูใ่นมหาวทิยาลยัอยา่งนอ้ยหน่ึงปีการศึกษา 
  ขอ้ 15  การรับโอนนกัศึกษาจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน   
       15.1    มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์    อาจรับโอนนกัศึกษาจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน
ท่ีสภามหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์รับรอง 
       15.2    การรับโอนนกัศึกษา     ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการประจ าคณะท่ี
นกัศึกษาขอโอนเขา้ศึกษา และอธิการบดี หรือผูท่ี้อธิการบดีมอบหมาย โดยมีหลกัเกณฑด์งัน้ี 
         15.2.1   นกัศึกษาตอ้งศึกษาอยูใ่นสถาบนัเดิมมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ภาค
การศึกษาปกติ โดยไม่นบัภาคการศึกษาท่ีลาพกัหรือถูกใหพ้กั 
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      15.2.2   มีรายวชิาท่ีสามารถน ามาเทียบโอนตามความในขอ้  14.6  คิดเป็นหน่วย
กิต ตามหลกัสูตรใหม่ไดไ้ม่นอ้ยกวา่  24  หน่วยกิต  และตอ้งมีแตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียของรายวชิาท่ี
เทียบโอนไม่ต ่ากวา่ 2.50 หรือเทียบเท่า 
     15.3    การสมคัรขอโอนยา้ย   ใหย้ืน่ค  าร้องถึงมหาวทิยาลยัอยา่งนอ้ย 2 เดือนก่อน
ก าหนดวนัลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษาท่ีจะโอนเขา้ศึกษา   พร้อมทั้งติดต่อสถาบนัเดิมใหจ้ดัส่งใบ
แสดงผลการศึกษา  และค าอธิบายรายวชิาของหลกัสูตรเดิมมายงัมหาวทิยาลยัโดยตรงดว้ย 
  ขอ้ 16  การลา 
      16.1    การลาป่วยหรือลากิจ 
        16.1.1   การลาไม่เกิน  7  วนั  ในระหวา่งเปิดภาคการศึกษา  ตอ้งไดรั้บการ
อนุมติัจากอาจารยผ์ูส้อนและแจง้อาจารยท่ี์ปรึกษาทราบ  ถา้เกิน  7  วนั   ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณบดี  
โดยผา่นอาจารยท่ี์ปรึกษา  ส าหรับงานหรือการสอบท่ีนกัศึกษาไดข้าดไปในช่วงเวลานั้น  ใหอ้ยูใ่นดุลย
พินิจของอาจารยผ์ูส้อน  ซ่ึงอาจจะอนุญาตใหป้ฏิบติังานหรือสอบทดแทน  หรือยกเวน้ได้ 
        16.1.2   ในกรณีท่ีป่วยหรือมีเหตุสุดวิสัย  ท าใหไ้ม่สามารถเขา้สอบไล่ได ้
นกัศึกษาตอ้งขอผอ่นผนัการสอบไล่ต่อคณะภายในวนัถดัไป   หลงัจากท่ีมีการสอบไล่รายวชิานั้นเวน้แต่
จะมีเหตุผลอนัสมควร    คณะกรรมการประจ าคณะเป็นผูพ้ิจารณาการขอผอ่นผนัดงักล่าว โดยอาจอนุมติั
ใหไ้ดส้ัญลกัษณ์  I หรือใหย้กเลิกการลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นเป็นกรณีพิเศษ โดยให้ไดส้ัญลกัษณ์ W 
หรือไม่อนุมติัการขอผอ่นผนั โดยใหถื้อวา่ขาดสอบก็ได ้
     16.2    การลาพกัการศึกษา  
       16.2.1  การลาพกัการศึกษาเป็นการลาพกัทั้งภาคการศึกษา  และถา้ได้
ลงทะเบียนไปแลว้ เป็นการยกเลิกการลงทะเบียนเรียน   โดยรายวชิาท่ีไดล้งทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาค
การศึกษานั้น  จะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 
      16.2.2   การขอลาพกัการศึกษา   ใหแ้สดงเหตุผลความจ าเป็นพร้อมกบัมีหนงัสือ
รับรองของผูป้กครอง  ผา่นอาจารยท่ี์ปรึกษา   การลาพกัการศึกษาตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณบดี 
     16.2.3   การลาพกัการศึกษา จะลาพกัเกิน 2 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกนัไม่ได ้
     16.2.4   ในสองภาคการศึกษาปกติแรกท่ีไดเ้ขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยันกัศึกษาจะ
ลาพกัการศึกษาไม่ได ้  เวน้แต่กรณีท่ีป่วย  หรือถูกเกณฑ์หรือระดมเขา้รับราชการทหารกองประจ าการ
และหรือไดรั้บทุนต่าง ๆ ท่ีมหาวทิยาลยัเห็นวา่เป็นประโยชน์กบันกัศึกษา 
     16.2.5   การลาพกัการศึกษา  นอกเหนือจากหลกัเกณฑต์ามความในขอ้ 16.2.3  
และขอ้ 16.2.4  ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากอธิการบดีเป็นกรณีพิเศษ  โดยการเสนอของคณบดี 
   16.2.6   นกัศึกษาจะตอ้งช าระค่ารักษาสถานภาพนกัศึกษาทุกภาคการศึกษาท่ี
ไดรั้บการอนุมติัใหล้าพกั   ตามอตัราท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด   ยกเวน้ภาคการศึกษาท่ีไดล้งทะเบียนเรียน
ไปก่อนแลว้ 
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     16.3   ในการลาป่วยและการลาพกัการศึกษาเน่ืองจากป่วย  นกัศึกษาตอ้งแสดง
ใบรับรองแพทยด์ว้ยทุกคร้ัง 
     16.4    การใหพ้กัการศึกษา    ในกรณีท่ีคณะกรรมการแพทยซ่ึ์งอธิการบดีแต่งตั้งข้ึน  
วนิิจฉยัวา่ป่วย และคณะกรรมการประจ าคณะเห็นวา่โรคนั้นเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และหรือเป็น
อนัตรายต่อผูอ่ื้น คณะกรรมการประจ าคณะอาจเสนอใหน้กัศึกษาผูน้ั้นพกัการศึกษาได ้
      16.5   การลาออก    นกัศึกษายืน่ใบลาออก พร้อมหนงัสือรับรองของผูป้กครองผา่น
อาจารยท่ี์ปรึกษา   เพื่อขออนุมติัต่ออธิการบดี   ผูท่ี้จะไดรั้บการอนุมติัใหล้าออกไดต้อ้งไม่มีหน้ีสินกบั
มหาวทิยาลยั 
  ขอ้ 17  การเสนอช่ือเพื่อรับปริญญาและการอนุมติัใหป้ริญญา 
       17.1  นกัศึกษาท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญา   ตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นดงัน้ี 
      17.1.1   ไดศึ้กษาและผา่นการวดัและประเมินผลรายวชิาต่าง ๆ   ครบถว้นตาม
หลกัสูตรและขอ้ก าหนดของสาขาวชิาท่ีจะรับปริญญา  โดยไม่มีรายวชิาใดท่ีไดส้ัญลกัษณ์ I  หรือ R คา้ง
อยู ่ ทั้งน้ีนบัรวมถึงรายวชิาท่ีไดรั้บการเทียบโอนและท่ีรับโอนดว้ย 
      17.1.2    ยงัมีสถานภาพเป็นนกัศึกษาอยูแ่ละไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่
ต ่ากวา่ 2.00  หากเป็นนกัศึกษาท่ีโอนยา้ยมาจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน จะตอ้งศึกษาอยูใ่นมหาวทิยาลยั 
สงขลานครินทร์อยา่งนอ้ยหน่ึงปีการศึกษา 
       17.1.3    ไม่อยูใ่นระหวา่งการรอรับโทษทางวนิยัท่ีระบุใหง้ดการเสนอช่ือเพื่อ
รับปริญญาชัว่ระยะเวลาหน่ึง 
       17.1.4    ไดป้ฏิบติัตามระเบียบต่าง ๆ     ครบถว้นและไม่มีหน้ีสินใด ๆ ต่อ
มหาวทิยาลยั 
       17.1.5    ไดด้ าเนินการเพื่อขอรับปริญญาตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
     17.2    นกัศึกษาท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง ตอ้งมี
คุณสมบติัครบถว้นดงัน้ี  
       17.2.1   มีคุณสมบติัตามความในขอ้ 17.1 
       17.2.2  ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป 
       17.2.3   ไม่เคยไดร้ะดบัคะแนนต ่ากวา่ 2.00  หรือสัญลกัษณ์  F หรือ U ใน
รายวชิาใด ๆ 
      17.2.4   ใชเ้วลาศึกษาไม่เกินจ านวนปีการศึกษาต่อเน่ืองกนั ตามแผนการ
ศึกษาของสาขาวชิาท่ีจะไดรั้บปริญญา 
      17.2.5   ไม่เคยเป็นผูมี้ประวติัไดรั้บการลงโทษ เน่ืองจากผิดวนิยัอยา่งร้ายแรง 
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      17.2.6   ส าหรับนกัศึกษาตามความในขอ้  14.1 หรือ 14.2 หรือ 14.3   หรือ 
18.1   ตอ้งไดรั้บการพิจารณาเทียบโอนหรือรับโอนรายวชิาไม่เกินก่ึงหน่ึงของหลกัสูตร    และตอ้งมี
แตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียของรายวชิาท่ีเทียบโอนหรือรับโอนไม่ต ่ากวา่  3.50  หรือเทียบเท่า 
      17.3    นกัศึกษาท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมอนัดบัสองตอ้งมี
คุณสมบติัครบถว้น ดงัน้ี 
        17.3.1   มีคุณสมบติัตามความในขอ้ 17.1 
        17.3.2   ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 3.25 ข้ึนไป แต่เป็นผูไ้ม่มีสิทธ์ิ
ไดรั้บปริญญาเกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง 
       17.3.3   ไม่เคยไดร้ะดบัคะแนนต ่ากวา่ 2.00 ในรายวชิาเอกใด ๆ ของหลกัสูตร
สาขาวชิานั้น  
      17.3.4   ไม่เคยไดร้ะดบัคะแนน E หรือสัญลกัษณ์ F หรือ U ในรายวชิาใด ๆ 
      17.3.5   มีคุณสมบติัตามความในขอ้ 17.2.4 
      17.3.6   มีคุณสมบติัตามความในขอ้ 17.2.5 
      17.3.7   ส าหรับนกัศึกษาตามความในขอ้ 14.1 หรือ 14.2 หรือ 14.3 หรือ 18.1   
ตอ้งไดรั้บการพิจารณาเทียบโอนหรือรับโอนรายวชิาไม่เกินก่ึงหน่ึงของหลกัสูตร และตอ้งมีแตม้ระดบั
คะแนนเฉล่ียของรายวชิาท่ีเทียบโอนหรือรับโอนไม่ต ่ากวา่ 3.25 หรือเทียบเท่า 
     17.4   มหาวทิยาลยัจะเสนอรายช่ือนกัศึกษาท่ีมีสิทธ์ิไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญา  
หรือปริญญาเกียรตินิยมในสาขาวชิาต่าง ๆ  เพื่อขออนุมติัปริญญาต่อสภามหาวทิยาลยั 
    17.5    ในกรณีท่ีนกัศึกษามีคุณสมบติัครบถว้นตามความในขอ้ 17.1 แต่ประสงคจ์ะขอ
เล่ือนการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญาออกไป โดยตอ้งการลงทะเบียนเรียนบางรายวชิาอีก  อธิการบดีโดย
การเสนอของคณะกรรมการประจ าคณะ   อาจอนุมติัใหน้กัศึกษาลงทะเบียนเรียนบางรายวชิาโดยไม่
นบัเป็นหน่วยกิตสะสมได ้
  ขอ้ 18   การขอเขา้ศึกษาเพื่อปริญญาท่ีสอง 
       18.1   นกัศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี      จากมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
หรือสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนท่ีเทียบเท่า  อาจขอเขา้ศึกษาต่อในหลกัสูตรปริญญาตรี สาขาวชิาอ่ืนเป็นการ
เพิ่มเติมได ้
      18.2    การรับเขา้ศึกษา ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการประจ าคณะท่ีนกัศึกษา
ขอเขา้ศึกษา และอธิการบดี 
      18.3    การเทียบโอนและการรับโอนรายวชิา 
        18.3.1   รายวชิาท่ีนกัศึกษาไดศึ้กษาในสาขาวชิาท่ีส าเร็จการศึกษา จะไดรั้บ
การพิจารณาเทียบโอนและรับโอน โดยรายวชิาท่ีไดรั้บการเทียบโอนและรับโอน ใหไ้ดส้ัญลกัษณ์หรือ
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ระดบัคะแนนเดิม   และใหน้บัหน่วยกิตรายวชิาดงักล่าวเป็นหน่วยกิตสะสม    แต่ไม่น ามาค านวณแตม้
ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม 
        18.3.2   นกัศึกษาไม่มีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียนรายวชิาท่ีไดส้ัญลกัษณ์หรือระดบั
คะแนนเดิม   เวน้แต่เม่ือผลการศึกษารายวชิาท่ีสัมพนัธ์กบัรายวชิาท่ีไดส้ัญลกัษณ์หรือระดบัคะแนนเดิม
ต ่ากวา่มาตรฐาน   คณะหรือภาควชิาก าหนดใหล้งทะเบียนเรียนรายวชิาท่ีไดส้ัญลกัษณ์หรือระดบั
คะแนนเดิมซ ้ าอีกได ้และใหน้บัหน่วยกิตรายวชิาดงักล่าว  เป็นหน่วยกิตสะสมไดเ้พียงคร้ังเดียว 
        18.3.3   การเทียบโอนและการรับโอนรายวชิา ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจาก
คณะกรรมการประจ าคณะ โดยมีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาตามความในขอ้ 14.6 
       ขอ้ 19  การศึกษาสองปริญญาพร้อมกนั 
       19.1   นกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ อาจขอศึกษาสองปริญญา
พร้อมกนัได ้    
       19.2    รายละเอียดต่าง ๆ  ใหเ้ป็นไปตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
  ขอ้ 20   การพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา 
       20.1    ตายหรือลาออก 
       20.2    ถูกใหอ้อก หรือไล่ออก เน่ืองจากตอ้งโทษทางวินยั 
       20.3    ไม่ไดล้งทะเบียนเรียนภายใน 30 วนั นบัจากวนัเปิดภาคการศึกษาปกติ โดย
มิไดรั้บการอนุมติัใหล้าพกัการศึกษา 
       20.4    ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ 1.50  ยกเวน้นกัศึกษาท่ีเร่ิมเขา้ศึกษาใน
มหาวทิยาลยัในสองภาคการศึกษาแรก 
       20.5    ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ 1.25   ในภาคการศึกษาปกติท่ีสองท่ี
เขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยั ทั้งน้ี ไม่นบัภาคการศึกษาท่ีลาพกัหรือถูกใหพ้กั 
       20.6     ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ 1.70   ในภาคการศึกษาปกติถดัไป 
หลงัจากไดรั้บภาวะรอพินิจคร้ังท่ี 1 
      20.7      ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ 1.90  ในภาคการศึกษาปกติถดัไป 
หลงัจากไดรั้บภาวะรอพินิจคร้ังท่ี 2 
      20.8      ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ 2.00  ในภาคการศึกษาปกติถดัไป  
หลงัจากไดรั้บภาวะรอพินิจคร้ังท่ี 3 
      20.9      ไดข้ึ้นทะเบียนเป็นนกัศึกษามหาวทิยาลยัมาแลว้    เป็นระยะเวลาเกิน 2 เท่า
ของจ านวนปีการศึกษาต่อเน่ืองกนั  ท่ีไดก้  าหนดไวใ้นแผนก าหนดการศึกษาของสาขาวชิาท่ีศึกษาอยู ่  
ส าหรับนกัศึกษาท่ีรับโอนให้นบัเวลาท่ีเคยศึกษาอยูใ่นสถาบนัเดิมรวมเขา้ดว้ย 
      20.10     ไดรั้บการอนุมติัปริญญา  
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     20.11    ไดรั้บการวนิิจฉยัโดยคณะกรรมการแพทยซ่ึ์งแต่งตั้งโดยอธิการบดีวา่ป่วย  จน
เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเป็นอนัตรายต่อผูอ่ื้น   ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าคณะ 
       ขอ้ 21   ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบน้ี      ในกรณีท่ีจะตอ้งมีการด าเนินการใด ๆ  ท่ี
มิได้ก าหนดไวใ้นระเบียบน้ี   หรือก าหนดไวไ้ม่ชัดเจน  หรือในกรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องผ่อนผนั
ข้อก าหนดในระเบียบน้ีเป็นกรณีพิเศษ    เพื่อให้การด าเนินการจัดการศึกษาขั้นปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยเป็นไปโดยเรียบร้อย  ให้อธิการบดีมีอ านาจตีความวินิจฉัยสั่งการ   และปฏิบัติตามท่ี
เห็นสมควร และใหถื้อเป็นท่ีสุด แลว้รายงานใหส้ภามหาวทิยาลยัทราบ 
 
              ประกาศ  ณ  วนัท่ี  15   พฤษภาคม  พ.ศ.  2547 
 

                                (ลงนาม)          เกษม   สุวรรณกุล 
                                (ศาสตราจารยเ์กษม  สุวรรณกุล) 
                                        นายกสภามหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
 
 
 
*คดัลอกมาจากงานทะเบียนกลาง   กองบริการการศึกษา  มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ 
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