(สําเนา)
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วาดวยการศึกษาขัน้ ปริญญาตรี
พ.ศ. 2547
------------------ดวยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดพิจารณาเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบวาดวย
การศึกษาขั้นปริญญาตรีเสียใหม ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 (2) แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2522 และโดยมติสภามหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร ในคราวประชุมครั้งที่ 270 (3/2547) เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2547 จึงใหกําหนด
ระเบียบวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรีไวดังนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษา
ขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547”
ขอ 2 ใหใชระเบียบนี้สําหรับนักศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาตรี ซึ่งเขาศึกษา
ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตั้งแตปก ารศึกษา 2547 เปนตนไป
ขอ 3 บรรดาความในระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือประกาศอืน่ ใด ที่มีอยู
กอนระเบียบฉบับนี้ และมีความกลาวไวในระเบียบนี้ หรือที่ระเบียบนี้กลาวเปนอยางอื่น หรือที่
ขัดหรือแยงกับความในระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4 ในระเบียบนี้ เวนแตจะมีขอความใหเห็นเปนอยางอื่น
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
“คณะ”
หมายความวา คณะหรือวิทยาลัยหรือหนวยงานที่
นักศึกษาสังกัดอยู
“คณบดี”
หมายความวา คณบดีของคณะหรือผูอํานวยการ
วิทยาลัยหรือผูบ ริหารหนวยงานที่นักศึกษาสังกัดอยู
“คณะกรรมการประจําคณะ” หมายความวา คณะกรรมการประจํา
คณะของคณะหรือคณะกรรมการประจําวิทยาลัยหรือหนวยงานที่นกั ศึกษาสังกัดอยู
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หลักสูตรสาขาวิชาเอกทีน่ ักศึกษาศึกษาอยู
“หนวยกิตสะสม” หมายความวา หนวยกิตที่นกั ศึกษาเรียนสะสม
เพื่อใหครบตามหลักสูตรสาขาวิชานั้น
ขอ 5 การรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรับนักศึกษาเขาศึกษาหลักสูตรขั้นปริญญาตรี โดยวิธีดงั นี้
5.1 การรับผานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเปนไปตามระเบียบการคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
5.2 การรับตามทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด ไดแก
5.2.1 การคัดเลือกโดยวิธรี ับตรง
5.2.2 การสอบคัดเลือกเขาศึกษาหลักสูตรตอเนื่อง
5.3 วิธีอื่น ๆ ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ 6 คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
6.1 สําเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดของการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
หรือ
การศึกษาอื่นที่เทียบเทา
6.2 ผานการรับเขาเปนนักศึกษาตามความในขอ 5
6.3 ไมเปนโรคติดตอรายแรง เรือ้ รังที่แพรกระจายได หรือโรคที่เปน
อุปสรรคตอการศึกษา
ขอ 7 การรายงานตัวเปนนักศึกษา
ผูมีสทิ ธิ์ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา ตองรายงานตัวและขึน้ ทะเบียนเปน
นักศึกษาตามกําหนด และรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยจะประกาศเปนคราว ๆ ไป มิฉะนั้นจะถือวา
สละสิทธิ์
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คาธรรมเนียมการศึกษาที่ตองชําระใหแกมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามราย
ละเอียดที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ 9 ระบบการศึกษา
9.1 มหาวิทยาลัยอํานวยการศึกษาดวยวิธีประสานงานทางวิชาการ
ระหวางคณะและภาควิชาตาง ๆ คณะหรือภาควิชาใด มีหนาที่เกี่ยวกับวิชาการดานใด
มหาวิทยาลัยจะสงเสริมใหอาํ นวยการศึกษาในวิชาการดานนั้นแกนกั ศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย
9.2 มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาโดยใชระบบทวิภาคเปนหลัก โดยป
การศึกษาหนึ่ง ๆ มี 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเปนภาคการศึกษาบังคับ คือภาคการศึกษาที่หนึ่ง
และภาคการศึกษาที่สอง โดยแตละภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห
และมหาวิทยาลัยอาจเปดภาคฤดูรอนเพิ่มอีกได ซึ่งเปนภาคการศึกษาที่ไมบังคับ มีระยะเวลา
ศึกษาไมนอยกวา 7 สัปดาห แตใหมีจํานวนชัว่ โมงเรียนของแตละรายวิชาเทากับภาคการศึกษาปกติ
มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาระบบอืน่ ได เชน ระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค โดยใหมีจํานวน
ชั่วโมงเรียนของแตละรายวิชาเทากับภาคการศึกษาปกติของระบบทวิภาค
9.3 การกําหนดปริมาณการศึกษาของแตละรายวิชาใหกําหนดเปนหนวย
กิตตามลักษณะการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
9.3.1 ภาคทฤษฎี ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาหนึ่งชั่วโมงตอ
สัปดาห ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ หรือจํานวนชั่วโมงรวมไมนอ ยกวา 15 ชั่วโมง ให
นับเปนหนึ่งหนวยกิต
9.3.2 ภาคปฏิบัติ ใชเวลาฝกหรือทดลอง 2 – 3 ชั่วโมงตอ
สัปดาห ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ หรือจํานวนชัว่ โมงรวม ระหวาง 30 - 45 ชั่วโมง ให
นับเปนหนึ่งหนวยกิต
9.3.3 การฝกงาน การฝกภาคสนามหรือการฝกอืน่ ๆ ใชเวลา 3 - 6
ชั่วโมงตอสัปดาห ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ หรือจํานวนชั่วโมงรวมระหวาง 45 - 90 ชั่วโมง
หรือเทียบเทา ใหนับเปนหนึ่งหนวยกิต
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เปนการศึกษาที่นักศึกษาตองศึกษาหรือ
วิเคราะหดวยตนเองเปนหลัก โดยมีอาจารยผูสอนใหคําปรึกษา เชน รายวิชาโครงงานนักศึกษา
ปญหาพิเศษ ใชเวลา 2 – 3 ชั่วโมงตอสัปดาหตลอดหนึง่ ภาคการศึกษาปกติ หรือเทียบเทาทั้งใน
หองปฏิบัติการ และนอกหองเรียน ใหนับเปนหนึ่งหนวยกิต
9.3.5 การศึกษาบางรายวิชาที่มีลักษณะเฉพาะ มหาวิทยาลัยอาจ
กําหนดหนวยกิตโดยใชหลักเกณฑอื่นไดตามความเหมาะสม
9.4 คณะอาจกําหนดเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาเพื่อให
นักศึกษาสามารถเรียนรายวิชานั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ การลงทะเบียนเรียนทีผ่ ิดเงือ่ นไข ใหถอื
เปนโมฆะในรายวิชานั้น
9.5 การเทียบชัน้ เรียนของนักศึกษา ใหถือเกณฑดังนี้
9.5.1 ผูที่มีหนวยกิตสะสม 0-30 หนวยกิต ใหเทียบชั้นปที่ 1
9.5.2 ผูที่มีหนวยกิตสะสม 31-60 หนวยกิต ใหเทียบชั้นปที่ 2
9.5.3 ผูที่มีหนวยกิตสะสม 61-90 หนวยกิต ใหเทียบชั้นปที่ 3
9.5.4 ผูที่มีหนวยกิตสะสมมากกวา 90 หนวยกิต ใหเทียบชั้นปที่ 4
ยกเวนนักศึกษาหลักสูตร 5 ป และหลักสูตร 6 ป ถามีหนวยกิตสะสม 91 - 120 หนวยกิต ใหเทียบ
ชั้นปที่ 4 ถามีหนวยกิตสะสม 121 - 150 หนวยกิต ใหเทียบชั้นปที่ 5 และถามีหนวยกิตสะสม
มากกวา150 หนวยกิตขึน้ ไป ใหเทียบชั้นปที่ 6
ขอ 10 การลงทะเบียนเรียน
10.1 กําหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธกี ารลงทะเบียนเรียนในแตละ
ภาคการศึกษา ใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
10.2 นักศึกษาที่ไมไดลงทะเบียนเรียน เมือ่ พนกําหนด 2 สัปดาหนับจาก
วันเปดภาคการศึกษาปกติ หรือ 1 สัปดาหนับจากวันเปดภาคฤดูรอน จะหมดสิทธิ์ในการลงทะเบียน
เรียนสําหรับภาคการศึกษานัน้
10.3 ในภาคการศึกษาปกติใด หากนักศึกษาไมไดลงทะเบียนเรียน ตอง
ยื่น
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ดังกลาว มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษาผูนั้นออกจากทะเบียนนักศึกษา
10.4 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาตาง ๆ ตองไดรับความเห็นชอบจาก
อาจารยที่ปรึกษา มิฉะนั้น จะถือวาการลงทะเบียนเรียนดังกลาวเปนโมฆะ
10.5 ในภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนไมต่ํากวา 9
หนวยกิต และไมเกิน 22 หนวยกิต ยกเวนนักศึกษาในภาวะรอพินิจตามนัยแหงขอ 12 ของระเบียบ
นี้ตองลงทะเบียนเรียนไมเกิน 16 หนวยกิต และสําหรับภาคฤดูรอนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไดไม
เกิน 9 หนวยกิต ยกเวนนักศึกษาในภาวะรอพินจิ ลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 6 หนวยกิต
10.6 การลงทะเบียนเรียนโดยมีจาํ นวนหนวยกิตมากกวาหรือนอยกวาที่
กําหนดไวในขอ 10.5 ตองขออนุมัติคณบดี โดยผานอาจารยที่ปรึกษา ยกเวนภาคการศึกษาสุดทาย
ที่นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และจําเปนตองลงทะเบียนเรียนโดยมีจํานวนหนวย
กิตรวมกันไมถึงเกณฑขั้นต่าํ ตามขอ 10.5 มิฉะนัน้ จะถือวาการลงทะเบียนเรียนดังกลาวเปนโมฆะ
10.7 ในกรณีที่มีเหตุอันควร มหาวิทยาลัยอาจประกาศงดการสอนรายวิชา
ใดรายวิชาหนึง่ หรือจํากัดจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดก็ได
10.8 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ตองกระทําภายใน 2 สัปดาหแรก
ของภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาหแรกของภาคฤดูรอน
10.9 การถอนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาใด ใหมีผลดังนี้
10.9.1 ถาถอนภายใน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติหรือ
ภายในสัปดาหแรกของภาคฤดูรอน รายวิชานั้นจะไมปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา
10.9.2 ถาถอนเมื่อพนกําหนด 2 สัปดาหแรก แตยังอยูภายใน 12
สัปดาห หรือเมื่อพนกําหนดสัปดาหแรก แตยังอยูภายใน 5 สัปดาหแรกของภาคฤดูรอน จะตองได
รับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา และผานอาจารยผูสอน และรายวิชานัน้ จะปรากฏในใบ
แสดงผลการศึกษา โดยจะไดสัญลักษณ W
10.9.3 เมื่อพนกําหนดการถอนรายวิชาโดยไดสัญลักษณ W ตาม
ขอ10.9.2 แลว นักศึกษาจะถอนการลงทะเบียนเฉพาะรายวิชาไมได ยกเวนกรณีที่มีความจําเปน
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10.10 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่ม จนมีจํานวนหนวยกิตสูง
กวา หรือการถอนการลงทะเบียนรายวิชา จนเหลือจํานวนหนวยกิตต่าํ กวาทีร่ ะบุไวในขอ 10.5
จะทํามิได เวนแตจะไดรับการอนุมัตจิ ากคณบดี มิฉะนัน้ จะถือวาการลงทะเบียนเรียนดังกลาวเปน
โมฆะ
ขอ 11 การวัดและประเมินผล
11.1 มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผลแตละรายวิชาที่นักศึกษา
ไดลงทะเบียนเรียนในทุกภาคการศึกษา การวัดและประเมินผลเปนหนาที่และความรับผิดชอบ
ของอาจารยผสู อนหรือผูที่คณะเจาของรายวิชาจะกําหนด ซึ่งอาจกระทําโดยพิจารณาจากพัฒนาการ
ของผูเรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรม การสอบหรือวิธีอื่น
ตามที่คณะเจาของรายวิชาจะกําหนดในแตละรายวิชา ซึ่งการสอบอาจมีไดหลายครัง้ และการ
สอบไล หมายถึง การสอบครั้งสุดทายของรายวิชานัน้
11.2 ทุกรายวิชาทีล่ งทะเบียนเรียน นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมนอยกวา
รอยละแปดสิบของเวลาศึกษาทั้งหมด หรือไดทํางานในรายวิชานั้นจนเปนที่เพียงพอตามที่อาจารย
ผูสอนกําหนด จึงจะมีสิทธิไ์ ดรับการวัดและประเมินผล เวนแตจะไดรับการอนุมตั ิเปนกรณีพิเศษ
จากคณบดี เมื่อคณบดีเห็นวาเวลาศึกษาทีไ่ มครบนั้น เนื่องมาจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผูนนั้ มิได
11.3 การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชา ใหวัดและประเมินผล
เปนระดับคะแนนหรือสัญลักษณ
11.3.1 การวัดและประเมินผลเปนระดับคะแนน มี 8 ระดับ
มีความหมายดังนี้
ระดับคะแนน ความหมาย คาระดับคะแนน (ตอหนึ่งหนวยกิต)
A
ดีเยี่ยม
(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+
ออน
(Poor)
1.5
D
ออนมาก (Very Poor)
1.0
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E

ตก

(Fail)

0.0

11.3.2 การวัดและประเมินผลเปนสัญลักษณ มีความหมายดังนี้
G (Distinction) หมายความวา ผลการศึกษาอยูในขั้นดี
P (Pass) หมายความวา ผลการศึกษาอยูในขั้นพอใช
F (Fail) หมายความวา ผลการศึกษาอยูใ นขัน้ ตก
ใชสําหรับรายวิชาที่ไมมีจํานวนหนวยกิต และรายวิชาที่มีจํานวน
หนวยกิตที่หลักสูตรกําหนดใหมีการวัดและประเมินผลเปนสัญลักษณ G P F เชนรายวิชาสหกิจ
ศึกษา
S (Satisfactory) หมายความวา ผลการศึกษาเปนที่พอใจ
ใชสําหรับรายวิชาที่ไมนับหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสม
U (Unsatisfactory) หมายความวา ผลการศึกษาไมเปนที่
พอใจใชสําหรับรายวิชาที่ไมนับหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสม
11.3.3 สัญลักษณอนื่ ๆ มีความหมายดังนี้
I (Incomplete) หมายความวา การวัดและประเมินผลยัง
ไมสมบูรณ ใชเมื่ออาจารยผสู อน โดยความเห็นชอบของหัวหนาภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชานัน้
เห็นสมควรใหรอการวัดและประเมินผลไวกอน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเปนสวนประกอบ
การศึกษารายวิชานั้นยังไมสมบูรณ หรือใชเมื่อนักศึกษาไดรับการอนุมตั ิใหไดสัญลักษณ I จาก
คณะกรรมการประจําคณะตามความใน ขอ 16.1.2 แหงระเบียบนี้ เมื่อไดสัญลักษณ I ในรายวิชา
ใด นักศึกษาตองติดตออาจารยผูสอนเพื่อดําเนินการใหมีการวัดและประเมินผลภายใน 1 สัปดาห
แรกของภาคการศึกษาปกติถดั ไป หรือ 1 สัปดาหแรกของภาคฤดูรอน หากวานักศึกษาผูนนั้
ลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอ นดวย เมื่อพนกําหนดดังกลาว ยังไมสามารถวัดและประเมินผลได
สัญลักษณ I จะเปลีย่ นเปนระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ F หรือ U หรือ W หรือ R แลวแตกรณี
ทันที
W (Withdrawn) หมายความวา ถอนหรือยกเลิกการ
ลงทะเบียนเรียน ใชเมื่อนักศึกษาไดรับการอนุมัติใหถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียนวิชานั้น
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ตามความในขอ 10.9.2 หรือ ขอ 16.1.2 แหงระเบียบนี้ หรือเมื่อคณะกรรมการประจําคณะอนุมัตใิ ห
นักศึกษาที่ไดสัญลักษณ I อยู ลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาปกติถดั ไป
R (Deferred) หมายความวา เลื่อนกําหนดการวัดและ
ประเมินผลไปเปนภาคการศึกษาปกติถัดไป ใชสําหรับรายวิชาทีน่ ักศึกษาไดสญ
ั ลักษณ I อยู และมิใช
รายวิชาภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ซึ่งอาจารยผูสอนมีความเห็นวาไมสามารถวัดและประเมินผลได
กอนสิ้น 1 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป โดยมีสาเหตุอันมิใชความผิดของนักศึกษา
การใหสัญลักษณ R ตองไดรับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการประจําคณะของคณะทีร่ ับผิดชอบ
รายวิชานัน้ และนักศึกษาทีไ่ ดสัญลักษณ R ตองลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นใหมในภาคการศึกษา
ปกติถัดไป จึงจะมีสิทธิไ์ ดรบั การวัดและประเมินผล หากนักศึกษาไมลงทะเบียนเรียนภายใน 2
สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ สัญลักษณ R จะเปลี่ยนเปนระดับคะแนน E ทันที
11.4 นักศึกษาที่ไดระดับคะแนน E หรือระดับคะแนนอื่นที่หลักสูตร
กําหนด หรือสัญลักษณ F ในรายวิชาใด ตองลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ํา เวนแตรายวิชาดังกลาว
เปนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกตามหลักสูตร
11.5 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ํารายวิชาที่ไดระดับคะแนนตั้งแต
2.00 ขึ้นไป หรือไดสัญลักษณ G หรือ P หรือ S มิได เวนแตจะเปนรายวิชาที่มีการ
กําหนดไวในหลักสูตรเปนอยางอื่น การลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดทีผ่ ิดเงื่อนไขนีถ้ อื เปนโมฆะ
11.6 การลงทะเบียนเรียนโดยไมนับหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสม
11.6.1 นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มิใชวิชาบังคับของ
หลักสูตร โดยไมนับหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมได การวัดและประเมินผลรายวิชานั้น ใหวัดและ
ประเมินผลเปนสัญลักษณ S หรือ U
11.6.2 การนับจํานวนหนวยกิตสูงสุดที่นักศึกษามีสิทธิ์ลงทะเบียน
เรียนไดในแตละภาคการศึกษา ตามความในขอ 10.5
ใหนับรวมจํานวนหนวยกิตของรายวิชา
ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน โดยไมนับหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมเขาดวย แตจะไมนํามานับรวม
ในการคิดจํานวนหนวยกิตต่าํ สุดที่นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ

-911.6.3 นักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียนรายวิชาใด โดยไมนับหนวย
กิตเปนหนวยกิตสะสม ที่ไดสัญลักษณ S หรือ U แลว ภายหลังจะลงทะเบียนเรียนซ้ํา โดยใหมี
การวัดและประเมินผลเปนระดับคะแนนอีกมิได เวนแตในกรณีที่มีการยายคณะหรือประเภทวิชา
หรือยายสาขาวิชา และรายวิชานั้นเปนวิชาบังคับในหลักสูตรใหม
11.7 การนับจํานวนหนวยกิตสะสม ใหนับรวมเฉพาะหนวยกิต ของราย
วิชาตามหลักสูตรที่ไดระดับคะแนนไมตา่ํ กวา 1.00 หรือไดสญ
ั ลักษณ G หรือ P แตบาง
หลักสูตรอาจกําหนดใหไดระดับคะแนนสูงกวา 1.00 จึงจะนับหนวยกิตของรายวิชานั้นเปนหนวย
กิตสะสมก็ได
11.8 ในกรณีที่นักศึกษาไดศึกษารายวิชาใดมากกวาหนึ่งครั้ง ใหนับ
หนวยกิตของรายวิชานัน้ เปนหนวยกิตสะสมตามหลักสูตรไดเพียงครั้งเดียว โดยพิจารณาจากการ
วัดและประเมินผลครั้งหลังสุด
11.9 มหาวิทยาลัยจะประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาทุกคนที่ได
ลงทะเบียนเรียน โดยคํานวณผลตามหลักเกณฑ ดังนี้
11.9.1 หนวยจุดของรายวิชาหนึ่ง ๆ คือ ผลคูณระหวางจํานวน
หนวยกิตกับคาระดับคะแนนที่ไดจากการประเมินผลรายวิชานัน้
11.9.2 แตมระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค คือ คาผลรวมของ
หนวยจุดของทุกรายวิชาทีไ่ ดศึกษาในภาคการศึกษานัน้ หารดวยหนวยกิตรวมของรายวิชาดังกลาว
เฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผลเปนระดับคะแนน
11.9.3 แตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คือ คาผลรวมของหนวยจุด
ของทุกรายวิชาที่ไดศึกษามา ตั้งแตเริ่มเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย หารดวยจํานวนหนวยกิตรวมของ
รายวิชาดังกลาว เฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผลเปนระดับคะแนน และในกรณีทมี่ ีการเรียนราย
วิชาที่ไดระดับคะแนน D หรือ E มากกวาหนึ่งครั้ง ใหนําผลการศึกษาและหนวยกิตครั้งหลังสุดมา
คํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
11.9.4 แตมระดับคะแนนเฉลีย่ ประจําภาค และแตมระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณเปนคาที่มีเลขทศนิยม 2 ตําแหนง โดยไมมีการปดเศษจากทศนิยม
ตําแหนงที่ 3
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11.10 การทุจริตในการวัดผล
เมื่อมีการตรวจพบวานักศึกษาทุจริตในการวัดผล เชน การสอบราย
วิชาใด ใหผูที่รับผิดชอบการวัดผลครั้งนัน้ หรือผูควบคุมการสอบ รายงานการทุจริตพรอมสง
หลักฐานการทุจริต ไปยังคณะที่นกั ศึกษาผูนั้นสังกัดอยู ตลอดจนแจงใหอาจารยผูสอนรายวิชานั้น
ทราบ และใหคณะกรรมการดําเนินงานวินยั นักศึกษาที่นกั ศึกษาผูนนั้ สังกัด พิจารณาโทษแลวเสนอ
ตอมหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการตอไป โดยใหนักศึกษาที่ทจุ ริตในการวัดผลดังกลาวไดระดับคะแนน
E หรือสัญลักษณ F หรือ U ในรายวิชานั้น พรอมทั้งภาคทัณฑไวตลอดการมีสภาพเปนนักศึกษา และ
ถาหากมีความผิดรายแรงก็อาจพิจารณาโทษทางวินยั ประการหนึ่งประการใด หรือหลายประการได
อีกดังนี้
11.10.1 ใหพักการศึกษาไมนอยกวาหนึ่งภาคการศึกษา
11.10.2 ใหไดระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ F หรือ U ทุก
รายวิชาที่ไดลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น
11.10.3 ใหออก
11.10.4 ไลออก
11.11 ระเบียบและขอพึงปฏิบัติอื่น ๆ เกี่ยวกับการสอบที่มิไดระบุไวใน
ระเบียบนี้ ใหคณะเปนผูพ ิจารณาประกาศเพิ่มเติมได ตามความเหมาะสมกับสภาพและลักษณะ
การศึกษาของแตละคณะ
ขอ 12 สถานภาพนักศึกษา
มหาวิทยาลัยจะจําแนกสถานภาพนักศึกษาตามผลการศึกษาในทุกภาคการ
ศึกษาปกติ เมื่อนักศึกษาเขามาศึกษาครบสองภาคการศึกษาปกติเปนตนไป หรือเมื่อนักศึกษาได
ศึกษาทุกรายวิชาครบถวนตามหลักสูตร ทั้งนี้ ไมนับภาคการศึกษาที่ไดลาพักหรือถูกใหพัก
สถานภาพนักศึกษามี 2 ประเภท คือ นักศึกษาปกติ และนักศึกษาใน
ภาวะรอพินิจ
12.1 นักศึกษาปกติ คือ นักศึกษาที่ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต 2.00 ขึ้นไป
12.2 นักศึกษาในภาวะรอพินิจ คือ นักศึกษาที่ไดแตมระดับคะแนนเฉลีย่
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สะสมต่ํากวา 2.00 โดยใหจาํ แนกนักศึกษาในภาวะรอพินิจ ดังนี้
12.2.1 นักศึกษาที่ไดศึกษาในมหาวิทยาลัยครบ 2 ภาคการศึกษา
ปกติแลว และไดแตมระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมในภาคการศึกษาที่สอง ตั้งแต 1.25 แตไมถึง 2.00
หรือนักศึกษาปกติที่ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 1.50 แตไมถึง 2.00 ในภาคการศึกษา
ปกติถัดไป จะไดรับภาวะรอพินิจครั้งที่ 1
12.2.2 นักศึกษาที่อยูในภาวะรอพินจิ ครั้งที่ 1 ที่ไดแตมระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 1.70 แตไมถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไป จะไดรับภาวะรอพินิจครัง้
ที่ 2
12.2.3 นักศึกษาที่อยูในภาวะรอพินจิ ครั้งที่ 2 ที่ไดแตมระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 1.90 แตไมถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไป จะไดรับภาวะรอพินิจครัง้
ที่ 3
ขอ 13 การยายคณะหรือประเภทวิชา หรือสาขาวิชา
13.1 การยายคณะหรือประเภทวิชา หรือสาขาวิชา ตองไดรับความ
เห็นชอบจากผูป กครองและอาจารยที่ปรึกษา และไดรบั การอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะที่
เกี่ยวของ ในการพิจารณาอนุมัติใหยึดหลักเกณฑ ดังนี้
13.1.1 นักศึกษาที่ขอยายคณะหรือประเภทวิชา หรือสาขาวิชา ตอง
ไดศึกษาอยูในคณะหรือประเภทวิชาหรือสาขาวิชาเดิม ไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ ไม
นับรวมภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกใหพกั
13.1.2 การกําหนดเงือ่ นไขหลักเกณฑการใหนักศึกษายายเขาศึกษา
ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําคณะทีน่ ักศึกษาขอยายเขา
13.2 นักศึกษาที่ไดรับการอนุมัตใิ หยายคณะหรือประเภทวิชา หรือ
สาขาวิชาอาจมีสิทธิ์ไดรับการเทียบโอน หรือรับโอนบางรายวิชา รายวิชาทีไ่ ดรบั การเทียบโอน
หรือรับโอนใหไดสัญลักษณหรือระดับคะแนนเดิม และใหนับหนวยกิตรายวิชาดังกลาวเปนหนวย
กิตสะสม แตไมนํามาคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลีย่ สะสม โดยนักศึกษาตองดําเนินการขอเทียบ
โอนใหแลวเสร็จภายในภาคการศึกษาแรกที่ไดรับอนุมัตใิ หยายคณะหรือประเภทวิชาหรือสาขาวิชา
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13.3 การเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชาใหมีหลักเกณฑตามความในขอ14.6
ขอ 14 การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชา
14.1 ผูที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และผานการคัดเลือก
เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยไดอีก อาจมีสิทธิ์ไดรับการเทียบโอนหรือรับโอนบางรายวิชา โดยนักศึกษา
ตองดําเนินการขอเทียบโอนใหแลวเสร็จภายในภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษา
14.2 นักศึกษาที่รับโอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
มีสิทธิ์ไดรับ
การพิจารณาเทียบโอนบางรายวิชา โดยนักศึกษาตองดําเนินการขอเทียบโอนใหแลวเสร็จภายในภาค
การศึกษาแรกที่เขาศึกษา
14.3 การเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นทั้ง
ภายในและตางประเทศ ตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะกอน
14.4 รายวิชาที่ไดรับการเทียบโอนหรือรับโอน ใหไดสัญลักษณหรือ
ระดับคะแนนเดิม และใหนบั หนวยกิตรายวิชาดังกลาวเปนหนวยกิตสะสม แตไมนํามาคํานวณแตม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
14.5 นักศึกษาไมมสี ิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ไดสัญลักษณหรือระดับ
คะแนนเดิมอีก เวนแตเมื่อผลการศึกษารายวิชาที่สัมพันธกับรายวิชาที่ไดสัญลักษณ หรือระดับ
คะแนนเดิม ต่ํากวามาตรฐานที่คณะหรือภาควิชากําหนด ใหลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ไดสัญลักษณ
หรือระดับคะแนนเดิมนั้นซ้าํ อีกได และใหนับหนวยกิตรายวิชาดังกลาวเปนหนวยกิตสะสมไดเพียง
ครั้งเดียว
14.6 การเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชาตองไดรบั การอนุมัติจากภาควิชาที่
เกี่ยวของ โดยมีหลักเกณฑในการพิจารณา ดังนี้
14.6.1 รายวิชาเดิมที่นํามาเทียบโอนหรือรับโอนได จะตองมี
เนื้อหาวิชาอยูใ นระดับเดียวกัน และมีปริมาณเทากันหรือไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชาใน
หลักสูตรใหม
14.6.2 รายวิชาที่จะนํามาพิจารณาเทียบโอนหรือรับโอน ตองมีผล
การศึกษาตามที่ภาควิชากําหนด โดยตองไดระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเทาขึ้นไป
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14.6.3 ใหมีการเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชาไดไมเกินสามในสี่
ของจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรใหม
14.7 การเทียบโอนความรูแ ละการใหหนวยกิตจากการศึกษานอกระบบ
และหรือการศึกษาตามอัธยาศัยเขาสูการศึกษาในระบบ
14.7.1 การเทียบความรู จะเทียบเปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชา
ตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปดสอน
14.7.2 การเทียบประสบการณจากการทํางาน จะคํานึงถึงความรูที่
ไดจากประสบการณเปนหลัก
14.7.3 วิธกี ารประเมินเพื่อการเทียบความรูใ นแตละรายวิชาหรือ
กลุม รายวิชา และเกณฑการตัดสิน ใหอยูในดุลยพินจิ ของภาควิชาทีน่ ักศึกษาขอเทียบโอนความรู
14.7.4 ผลการประเมินตองเทียบไดไมต่ํากวาระดับคะแนน 2.00
หรือเทียบเทา จึงจะใหจํานวนหนวยกิตของรายวิชาหรือกลุมรายวิชานัน้ แตไมใหเปนระดับคะแนน
และไมนํามาคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
14.7.5 การบันทึกผลการเรียน ใหบันทึกตามวิธกี ารประเมิน ดังนี้
14.7.5.1 ถาไดหนวยกิตจากการทดสอบมาตรฐานใหบันทึก
CS (credits from standardized test)
14.7.5.2 ถาไดหนวยกิตจากการทดสอบที่ไมใชการทดสอบ
มาตรฐาน ใหบันทึก CE (credits from exam)
14.7.5.3 ถาไดหนวยกิตจากการประเมินการศึกษา หรือการ
อบรมที่จัดโดยหนวยงานอืน่ ใหบันทึก CT (credits from training)
14.7.5.4 ถาไดหนวยกิตจากการเสนอแฟมสะสมผลงาน
ใหบันทึก CP (credits from portfolio)
14.7.6 ใหเทียบรายวิชาหรือกลุมรายวิชาจากการศึกษานอกระบบ
และหรือการศึกษาตามอัธยาศัยไดไมเกินสามในสี่ของจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตร และตอง
ใชเวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยอยางนอยหนึ่งปการศึกษา

-14ขอ 15 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
15.1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อาจรับโอนนักศึกษาจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรรับรอง
15.2 การรับโอนนักศึกษา ตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
ประจําคณะทีน่ ักศึกษาขอโอนเขาศึกษา และอธิการบดี หรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย โดยมี
หลักเกณฑดังนี้
15.2.1 นักศึกษาตองศึกษาอยูใ นสถาบันเดิมมาแลวไมนอยกวา 2
ภาคการศึกษาปกติ โดยไมนบั ภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกใหพกั
15.2.2 มีรายวิชาที่สามารถนํามาเทียบโอนตามความในขอ 14.6
คิดเปนหนวยกิตตามหลักสูตรใหมไดไมนอยกวา 24 หนวยกิต และตองมีแตมระดับคะแนนเฉลี่ย
ของรายวิชาที่เทียบโอนไมตา่ํ กวา 2.50 หรือเทียบเทา
15.3 การสมัครขอโอนยาย ใหยื่นคํารองถึงมหาวิทยาลัยอยางนอย 2
เดือนกอนกําหนดวันลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษาทีจ่ ะโอนเขาศึกษา พรอมทั้งติดตอสถาบัน
เดิมใหจัดสงใบแสดงผลการศึกษา และคําอธิบายรายวิชาของหลักสูตรเดิมมายังมหาวิทยาลัย
โดยตรงดวย
ขอ 16 การลา
16.1 การลาปวยหรือลากิจ
16.1.1 การลาไมเกิน 7 วัน ในระหวางเปดภาคการศึกษา ตอง
ไดรับการอนุมตั ิจากอาจารยผสู อนและแจงอาจารยที่ปรึกษาทราบ ถาเกิน 7 วัน ตองไดรับการ
อนุมัติจากคณบดี โดยผานอาจารยที่ปรึกษา สําหรับงานหรือการสอบที่นักศึกษาไดขาดไปใน
ชวงเวลานัน้ ใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยผูสอน ซึ่งอาจจะอนุญาตใหปฏิบัติงานหรือสอบทดแทน
หรือยกเวนได
16.1.2 ในกรณีที่ปว ยหรือมีเหตุสุดวิสยั ทําใหไมสามารถเขา
สอบไลได นักศึกษาตองขอผอนผันการสอบไลตอคณะภายในวันถัดไป หลังจากที่มีการสอบไล
รายวิชานัน้ เวนแตจะมีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการประจําคณะเปนผูพิจารณาการขอผอนผัน
ดังกลาว โดย

-15อาจอนุมัติใหไดสัญลักษณ I หรือใหยกเลิกการลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นเปนกรณีพิเศษ โดยใหได
สัญลักษณ W หรือไมอนุมัตกิ ารขอผอนผัน โดยใหถือวาขาดสอบก็ได
16.2 การลาพักการศึกษา
16.2.1 การลาพักการศึกษาเปนการลาพักทั้งภาคการศึกษา และถา
ไดลงทะเบียนไปแลว เปนการยกเลิกการลงทะเบียนเรียน โดยรายวิชาที่ไดลงทะเบียนเรียนทั้งหมด
ในภาคการศึกษานั้น จะไมปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา
16.2.2 การขอลาพักการศึกษา ใหแสดงเหตุผลความจําเปนพรอม
กับมีหนังสือรับรองของผูปกครอง ผานอาจารยที่ปรึกษา การลาพักการศึกษาตองไดรับการอนุมตั ิ
จากคณบดี
16.2.3 การลาพักการศึกษา จะลาพักเกิน 2 ภาคการศึกษาปกติ
ติดตอกันไมได
16.2.4 ในสองภาคการศึกษาปกติแรกที่ไดเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
นักศึกษาจะลาพักการศึกษาไมได เวนแตกรณีที่ปวย หรือถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหาร
กองประจําการ และหรือไดรับทุนตาง ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นวาเปนประโยชนกับนักศึกษา
16.2.5 การลาพักการศึกษา นอกเหนือจากหลักเกณฑตามความใน
ขอ 16.2.3 และขอ 16.2.4 ตองไดรับการอนุมัตจิ ากอธิการบดีเปนกรณีพิเศษ โดยการเสนอของ
คณบดี
16.2.6 นักศึกษาจะตองชําระคารักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาค
การศึกษาที่ไดรับการอนุมัตใิ หลาพัก ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด ยกเวนภาคการศึกษาที่
ไดลงทะเบียนเรียนไปกอนแลว
16.3 ในการลาปวยและการลาพักการศึกษาเนื่องจากปวย นักศึกษาตอง
แสดงใบรับรองแพทยดวยทุกครั้ง
16.4 การใหพักการศึกษา ในกรณีที่คณะกรรมการแพทยซึ่งอธิการบดี
แตงตั้งขึ้น วินิจฉัยวาปวย และคณะกรรมการประจําคณะเห็นวาโรคนั้นเปนอุปสรรคตอการศึกษา
และหรือเปนอันตรายตอผูอื่น คณะกรรมการประจําคณะอาจเสนอใหนกั ศึกษาผูนนั้ พักการศึกษาได

-1616.5 การลาออก นักศึกษายื่นใบลาออก พรอมหนังสือรับรองของ
ผูปกครองผานอาจารยที่ปรึกษา เพื่อขออนุมตั ิตออธิการบดี ผูที่จะไดรับการอนุมตั ิใหลาออกได
ตองไมมีหนี้สินกับมหาวิทยาลัย
ขอ 17 การเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาและการอนุมัตใิ หปริญญา
17.1 นักศึกษาที่จะไดรับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา

ตองมีคุณสมบัติ

ครบถวนดังนี้
17.1.1 ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตาง ๆ
ครบถวนตามหลักสูตรและขอกําหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา โดยไมมรี ายวิชาใดที่ได
สัญลักษณ I หรือ R คางอยู ทั้งนี้ นับรวมถึงรายวิชาที่ไดรับการเทียบโอนและทีร่ ับโอนดวย
17.1.2 ยังมีสถานภาพเปนนักศึกษาอยูและไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมไมต่ํากวา 2.00 หากเปนนักศึกษาที่โอนยายมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น จะตองศึกษาอยูใ น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรอยางนอยหนึง่ ปการศึกษา
17.1.3 ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินยั ทีร่ ะบุใหงดการเสนอ
ชื่อเพื่อรับปริญญาชั่วระยะเวลาหนึ่ง
17.1.4 ไดปฏิบัติตามระเบียบตาง ๆ ครบถวนและไมมีหนี้สินใด ๆ
ตอมหาวิทยาลัย
17.1.5 ไดดําเนินการเพื่อขอรับปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
17.2 นักศึกษาที่จะไดรับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาเกียรตินยิ มอันดับ
หนึ่ง ตองมีคุณสมบัติครบถวนดังนี้
17.2.1 มีคุณสมบัติตามความในขอ 17.1
17.2.2 ไดแตมระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมตั้งแต 3.50 ขึ้นไป
17.2.3 ไมเคยไดระดับคะแนนต่ํากวา 2.00 หรือสัญลักษณ F หรือ
U ในรายวิชาใด ๆ
17.2.4 ใชเวลาศึกษาไมเกินจํานวนปการศึกษาตอเนื่องกัน ตาม
แผนการศึกษาของสาขาวิชาที่จะไดรับปริญญา

-1717.2.5 ไมเคยเปนผูมปี ระวัติไดรับการลงโทษ เนื่องจากผิดวินัย
อยางรายแรง
17.2.6 สําหรับนักศึกษาตามความในขอ 13.2 หรือ 14.1 หรือ 14.2
หรือ 14.3 หรือ 18.1 ตองไดรับการพิจารณาเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชาไมเกินกึ่งหนึ่งของ
หลักสูตร และตองมีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยของรายวิชาที่เทียบโอนหรือรับโอนไมต่ํากวา 3.50
หรือเทียบเทา
17.3 นักศึกษาที่จะไดรับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาเกียรตินยิ มอันดับ
สองตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้
17.3.1 มีคุณสมบัติตามความในขอ 17.1
17.3.2 ไดแตมระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมตั้งแต 3.25 ขึ้นไป แตเปนผู
ไมมีสิทธิ์ไดรบั ปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
17.3.3 ไมเคยไดระดับคะแนนต่ํากวา 2.00 ในรายวิชาเอกใด ๆ ของ
หลักสูตรสาขาวิชานั้น
17.3.4 ไมเคยไดระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ F หรือ U ใน
รายวิชาใด ๆ
17.3.5 มีคุณสมบัติตามความในขอ 17.2.4
17.3.6 มีคุณสมบัติตามความในขอ 17.2.5
17.3.7 สําหรับนักศึกษาตามความในขอ 13.2 หรือ14.1 หรือ 14.2
หรือ 14.3 หรือ 18.1 ตองไดรับการพิจารณาเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชาไมเกินกึง่ หนึ่งของ
หลักสูตร และตองมีแตมระดับคะแนนเฉลีย่ ของรายวิชาที่เทียบโอนหรือรับโอนไมต่ํากวา 3.25
หรือเทียบเทา
17.4 มหาวิทยาลัยจะเสนอรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิไ์ ดรับการเสนอชื่อเพื่อ
รับปริญญา หรือปริญญาเกียรตินยิ มในสาขาวิชาตาง ๆ เพื่อขออนุมัตปิ ริญญาตอสภามหาวิทยาลัย
17.5 ในกรณีทนี่ ักศึกษามีคุณสมบัติครบถวนตามความในขอ 17.1
แตประสงคจะขอเลื่อนการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาออกไป โดยตองการลงทะเบียนเรียนบางรายวิชา
อีก อธิการบดีโดยการเสนอของคณะกรรมการประจําคณะ อาจอนุมัติใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียน
บางรายวิชาโดยไมนับเปนหนวยกิตสะสมได

-18ขอ 18 การขอเขาศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง
18.1 นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาขัน้ ปริญญาตรี จาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่เทียบเทา อาจขอเขาศึกษาตอในหลักสูตร
ปริญญาตรี สาขาวิชาอื่นเปนการเพิ่มเติมได
18.2 การรับเขาศึกษา ตองไดรับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการประจําคณะ
ที่นักศึกษาขอเขาศึกษา และอธิการบดี
18.3 การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชา
18.3.1 รายวิชาทีน่ ักศึกษาไดศึกษาในสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา จะ
ไดรับการพิจารณาเทียบโอนและรับโอน โดยรายวิชาที่ไดรับการเทียบโอนและรับโอน ใหได
สัญลักษณหรือระดับคะแนนเดิม และใหนับหนวยกิตรายวิชาดังกลาวเปนหนวยกิตสะสม แตไม
นํามาคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
18.3.2 นักศึกษาไมมสี ิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ไดสัญลักษณ
หรือระดับคะแนนเดิม เวนแตเมื่อผลการศึกษารายวิชาที่สัมพันธกับรายวิชาที่ไดสัญลักษณหรือ
ระดับคะแนนเดิมต่ํากวามาตรฐาน คณะหรือภาควิชากําหนดใหลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ได
สัญลักษณหรือระดับคะแนนเดิมซ้ําอีกได และใหนับหนวยกิตรายวิชาดังกลาว เปนหนวยกิตสะสม
ไดเพียงครั้งเดียว
18.3.3 การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชา ตองไดรับการอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการประจําคณะ โดยมีหลักเกณฑในการพิจารณาตามความในขอ 14.6
ขอ 19 การศึกษาสองปริญญาพรอมกัน
19.1 นักศึกษาที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อาจขอศึกษา
สองปริญญาพรอมกันได
19.2 รายละเอียดตาง ๆ ใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

-19ขอ 20 การพนสภาพการเปนนักศึกษา
20.1 ตายหรือลาออก
20.2 ถูกใหออก หรือไลออก เนื่องจากตองโทษทางวินยั
20.3 ไมไดลงทะเบียนเรียนภายใน 30 วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษา
ปกติ โดยมิไดรับการอนุมัตใิ หลาพักการศึกษา
20.4 ไดแตมระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมต่ํากวา 1.50 ยกเวนนักศึกษาที่เริ่ม
เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยในสองภาคการศึกษาปกติแรก
20.5 ไดแตมระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมต่ํากวา 1.25 ในภาคการศึกษาปกติ
ที่สองที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ไมนบั ภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกใหพกั
20.6 ไดแตมระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมต่ํากวา 1.70 ในภาคการศึกษาปกติ
ถัดไป หลังจากไดรับภาวะรอพินิจครั้งที่ 1
20.7 ไดแตมระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมต่ํากวา 1.90 ในภาคการศึกษาปกติ
ถัดไป หลังจากไดรับภาวะรอพินิจครั้งที่ 2
20.8 ไดแตมระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมต่ํากวา 2.00 ในภาคการศึกษาปกติ
ถัดไป หลังจากไดรับภาวะรอพินิจครั้งที่ 3
20.9 ไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยมาแลว เปนระยะเวลาเกิน
2 เทาของจํานวนปการศึกษาตอเนื่องกัน ที่ไดกําหนดไวในแผนกําหนดการศึกษาของสาขาวิชาที่
ศึกษาอยู สําหรับนักศึกษาที่รับโอนใหนบั เวลาทีเ่ คยศึกษาอยูในสถาบันเดิมรวมเขาดวย
20.10 ไดรับการอนุมัติปริญญา
20.11 ไดรับการวินิจฉัยโดยคณะกรรมการแพทยซึ่งแตงตั้งโดยอธิการบดี
วาปวย จนเปนอุปสรรคตอการศึกษา หรือเปนอันตรายตอผูอื่น ทั้งนีต้ องไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะ

-20ขอ 21 ใหอธิการบดีรกั ษาการตามระเบียบนี้
ในกรณีทจี่ ะตองมีการ
ดําเนินการใด ๆ ที่มิไดกําหนดไวในระเบียบนี้ หรือกําหนดไวไมชดั เจน หรือในกรณีที่มีความ
จําเปนตองผอนผันขอกําหนดในระเบียบนีเ้ ปนกรณีพิเศษ
เพื่อใหการดําเนินการจัดการศึกษา
ขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเปนไปโดยเรียบรอย ใหอธิการบดีมีอํานาจตีความวินจิ ฉัยสั่งการ
และปฏิบัตติ ามที่เห็นสมควร และใหถือเปนที่สุด แลวรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ
ประกาศ ณ วันที่
เกษม สุวรรณกุล
(ศาสตราจารยเกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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สําเนาถูกตอง
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