ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
พ.ศ.2539
ดวยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดพิจารณาเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
เสียใหม ดังนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15(2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2522
และโดยมติสภามหาวิทยาลัย สงขลานครินทร ในคราวประชุมครั้งที่ 202 (4/2539) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2539 จึง
ใหกําหนดระเบียบวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรีไวดังนี้
ขอ 1
ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.
2539”
ขอ 2
ใหใชระเบียบนี้สําหรับนักศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาตรี ซึ่งเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรตั้งแตปก ารศึกษา 2539 เปนตนไป
ขอ 3
บรรดาความในระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือประกาศอืน่ ใดที่มีอยูกอนระเบียบฉบับนี้ และมี
ความกลาวไวในระเบียบนี้ หรือที่ระเบียบนี้กลาวเปนอยางอื่น หรือที่ขัดหรือแยงกับความในระเบียบนี้ ใหใชระเบียบ
นี้แทน
ขอ 4
ในระเบียบนี้ เวนแตจะมีขอความใหเห็นเปนอยางอื่น
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
“คณะ” หมายความวา คณะหรือวิทยาลัยที่นักศึกษาสังกัดอยู
“คณบดี” หมายความวา คณบดีของคณะหรือผูอํานวยการวิทยาลัยทีน่ ักศึกษาสังกัดอยู
“คณะกรรมการประจําคณะ” หมายความวาคณะกรรมการประจําคณะของคณะหรือ
คณะกรรมการประจําวิทยาลัยที่นักศึกษาสังกัดอยู
“ภาควิชา” หมายความวา ภาควิชาหรือหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาเอก
ที่นักศึกษาศึกษาอยู
“หนวยกิตสะสม” หมายความวา หนวยกิตที่นกั ศึกษาเรียนสะสม เพื่อใหครบตาม
หลักสูตรสาขาวิชานั้น
ขอ 5
การรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรับนักศึกษาเขาศึกษาหลักสูตรขั้นปริญญาตรี โดยวิธีดังนี้
5.1 การสอบคัดเลือกผานทบวงมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนไปตามระเบียบการสอบคัดเลือก
เพื่อเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ที่จะมีประกาศใหทราบเปนคราวๆ ไป
5.2 การสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย ตามรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยจะกําหนด
เปนคราวๆ ไป ซึ่งมี 2 ประเภท
คือ
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การสอบคัดเลือกโดยวิธรี ับตรง ซึ่งใหสิทธิ์แกนกั เรียนใน 14 จังหวัด
ภาคใตเทานั้น
5.2.2
การสอบคัดเลือกเขาศึกษาหลักสูตรตอเนื่อง ซึ่งรับสมัครผูมีพื้นความรู
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา
5.3 วิธีอนื่ ๆ ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ 6
คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
6.1
สําเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือการศึกษาอื่นที่เทียบเทา
6.2
ผานการคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาตามความในขอ 5
6.3
ไมเปนผูที่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือถูกไลออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆ
เพราะความผิดทางวินยั
6.4
ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือโรคที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา
6.5
ไมเคยตองโทษจําคุก เวนแตความผิดอันไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดอัน
เปนลหุโทษ
6.6
ไมมีชื่อเปนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทีจ่ ํากัดรับ
ขอ 7
การรายงานตัวเปนนักศึกษา
ผูมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาตองรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาตามกําหนดและ
รายละเอียดทีม่ หาวิทยาลัยจะประกาศเปนคราวๆ ไป มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์
ขอ 8
คาธรรมเนียมการศึกษา
คาธรรมเนียมการศึกษาที่ตองชําระใหแกมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามรายละเอียดที่
มหาวิทยาลัยจะกําหนดเปนคราวๆ ไป แลวแจงใหสภามหาวิทยาลัยทราบ
ขอ 9 ระบบการศึกษา
9.1
มหาวิทยาลัยอํานวยการศึกษาดวยวิธีประสานงานทางวิชาการระหวางคณะ
และภาควิชาตางๆ คณะหรือภาควิชาใดมีหนาที่เกี่ยวกับวิชาการดานใด
มหาวิทยาลัยจะสงเสริมใหอํานวยการศึกษาในวิชาการดานนั้นแกนกั ศึกษา
ทั้งมหาวิทยาลัย
9.2
มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาใชระบบทวิภาค โดยแบงปการศึกษาหนึ่งๆ
เปน 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึง่ เปนภาคการศึกษาบังคับคือ ภาคการศึกษาที่หนึ่ง
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9.3

9.4

9.5

และภาคการศึกษาที่สอง ภาคการศึกษาปกติหนึ่งๆ มีระยะเวลาประมาณ 18
สัปดาห และมหาวิทยาลัยอาจเปดภาคฤดูรอ นเพิ่มอีกได ซึ่งเปนภาคการศึกษา
ที่ไมบังคับ มีระยะเวลาประมาณ 8 สัปดาห แตใหมีจํานวนชั่วโมงเรียนของแตละ
รายวิชาเทากับภาคการศึกษาปกติ
การกําหนดปริมาณการศึกษาของแตละรายวิชา ใหกําหนดเปนหนวยกิต โดยมีวธิ ี
การกําหนดหนวยกิตดังนี้
9.3.1 การศึกษาที่เปนการบรรยายหรือสัมมนา ปกติใชเวลาหนึ่งชั่วโมงตอ
สัปดาห ไมนอยกวา 15 ชั่วโมง ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ให
นับเปนหนึ่งหนวยกิต
9.3.2 การศึกษาที่เปนการปฏิบัติ ปกติใชเวลา 2-3 ชั่วโมงตอสัปดาห ระหวาง
30-45 ชั่วโมง ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ใหนับเปนหนึ่งหนวยกิต
9.3.3
การศึกษาที่เปนการฝกงาน การฝกภาคสนาม หรือการฝกอื่นๆ ปกติใช
เวลา 3-6 ชั่วโมงตอสัปดาหระหวาง 45-90 ชั่วโมง ตลอดหนึ่งภาค
การศึกษาปกติหรือเทียบเทา ใหนบั เปนหนึง่ หนวยกิต
9.3.4 การศึกษาดวยตนเอง เปนการศึกษาที่นักศึกษาตองศึกษาหรือวิเคราะห
ดวยตนเองเปนหลัก โดยมีอาจารยผูสอนใหคําปรึกษา เชน รายวิชา
โครงงานนักศึกษา ปญหาพิเศษ ปกติใชเวลา 2-3 ชั่วโมงตอสัปดาหตลอด
หนึ่งภาคการศึกษาปกติหรือเทียบเทา ทั้งในหองปฏิบัติการ และนอก
หองเรียน ใหนับเปนหนึ่งหนวยกิต
9.3.5 การศึกษาบางรายวิชาที่มลี ักษณะพิเศษแตกตางไปจากรายวิชาปกติอื่นๆ
มหาวิทยาลัยอาจกําหนดหนวยกิต โดยใชหลักเกณฑอื่นไดตามความ
เหมาะสม
คณะอาจกําหนดเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียนบางรายวิชา เพื่อใหนักศึกษาสามารถ
เรียนรายวิชานัน้ ไดอยางมีประสิทธิภาพ การลงทะเบียนเรียนทีผ่ ิดเงื่อนไข ใหถือ
เปนโมฆะในรายวิชานั้น
การเทียบชั้นเรียนของนักศึกษา ใหถือเกณฑดังนี้
9.5.1
ผูที่มีหนวยกิตสะสมระหวาง 0-36 หนวยกิตใหเทียบชั้นปที่1
9.5.2
ผูที่มีหนวยกิตสะสมระหวาง 37-72 หนวยกิต ใหเทียบชัน้ ปที่ 2
9.5.3
ผูที่มีหนวยกิตสะสมระหวาง 73-108 หนวยกิต ใหเทียบชัน้ ปที่ 3
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9.5.4

ขอ 10

ผูที่มีหนวยกิตสะสม 108 หนวยกิตขึ้นไป ใหเทียบชั้นปที่ 4 ยกเวน
นักศึกษาหลักสูตร 5 ป และหลักสูตร 6 ป ถามีหนวยกิตสะสมระหวาง
109-144 หนวยกิต ใหเทียบชั้นปที่ 4 ถามีหนวยกิตสะสมระหวาง 145180
หนวยกิต ใหเทียบชั้นปที่ 5 และถามีหนวยกิตสะสม 180 หนวยกิตขึน้
ไปใหเทียบชัน้ ปที่ 6

การลงทะเบียนเรียน
10.1
การกําหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการในการลงทะเบียนเรียนในแตละภาค
การศึกษา ใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
10.2
นักศึกษาที่ไมไดลงทะเบียนเรียน เมื่อพนกําหนด 2 สัปดาหนับจากวันเปดภาค
การศึกษาปกติ หรือ 1 สัปดาหนับจากวันเปดภาคฤดูรอน จะหมดสิทธิ์ในการ
ลงทะเบียนเรียนสําหรับภาคการศึกษานัน้
10.3
ในภาคการศึกษาปกติใด หากนักศึกษาไมไดลงทะเบียนเรียน จะตองขอลาพัก
การศึกษาภายใน 30 วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษานัน้ หากไมปฏิบัติดังกลาว
มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษาผูนั้นออกจากทะเบียนนักศึกษา
10.4
การลงทะเบียนเรียนรายวิชาตางๆ ตองไดรบั อนุมัติจากอาจารยที่ปรึกษากอน
อาจารยที่ปรึกษาจะลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานในบัตรลงทะเบียนเรียน
10.5
นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนดวยตนเอง และดําเนินการชําระเงินคาธรรมเนียม
และหนี้สินตางๆ (ถามี)ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
10.6
ในภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนไมตา่ํ กวา 12 หนวยกิตและไม
เกิน 22 หนวยกิต ยกเวนนักศึกษาในภาวะรอพินจิ ตามนัยแหงขอ 12 ของระเบียบนี้
ตองลงทะเบียนเรียนไมนอยกวา 9 หนวยกิตและไมเกิน 16 หนวยกิต และสําหรับ
ภาคฤดูรอน นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 10 หนวยกิต ยกเวนนักศึกษาใน
ภาวะรอพินิจ ลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 6 หนวยกิต
10.7
การลงทะเบียนเรียนโดยมีจาํ นวนหนวยกิตมากหรือนอยกวาที่กําหนดไวในขอ 10.6
ตองขออนุมัติคณบดีโดยผานอาจารยที่ปรึกษา เวนแตในภาคการศึกษาสุดทายที่
นักศึกษาจะศึกษาตามหลักสูตร และจําเปนตองลงทะเบียนเรียนโดยมีจํานวนหนวย
กิตรวมกันไมถึงเกณฑขั้นต่าํ ตามขอ 10.6 ใหอาจารยที่ปรึกษาพิจารณาอนุมัติได
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10.8

ขอ 11

ในกรณีที่มีเหตุอันควร มหาวิทยาลัยอาจประกาศงดการสอนรายวิชาใดรายวิชา
หนึ่ง หรือจํากัดจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดก็ได
10.9
การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ตองกระทําภายใน 2 สัปดาหแรกของภาค
การศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาหแรกของภาคฤดูรอน โดยไดรับการอนุมัติจาก
อาจารยที่ปรึกษาและแจงอาจารยผูสอนทราบดวย
10.10 การถอนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาใด ตองไดรับการอนุมัติจากอาจารยที่ปรึกษา
โดยใหมีผลดังนี้
10.10.1 ถาถอนภายใน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห
แรกของภาคฤดูรอน รายวิชานั้นจะไมปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา
10.10.2 ถาถอนเมื่อพนกําหนด 2 สัปดาหแรก แตยงั อยูภายใน 12 สัปดาห หรือ
เมื่อพนกําหนดสัปดาหแรกแตยังอยูภายใน 5 สัปดาหแรกของภาคฤดูรอน
รายวิชานัน้ จะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา โดยจะไดสัญลักษณ W
10.10.3 เมื่อพนกําหนดการถอนรายวิชาโดยไดสัญลักษณ W ตามขอ 10.10.2 แลว
นักศึกษาจะถอนการลงทะเบียนเฉพาะรายวิชาไมได
10.11 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่ม จนมีจํานวนหนวยกิตสูงกวา หรือการถอนการ
ลงทะเบียนรายวิชาจนเหลือจํานวนหนวยกิตต่ํากวาที่ระบุไวในขอ 10.6 จะทํามิได
เวนแตจะไดรบั อนุมัติจากคณบดี
การวัดและประเมินผล
11.1
มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผลแตละรายวิชาที่นักศึกษาไดลงทะเบียน
เรียนในทุกภาคการศึกษา การวัดและประเมินผลอาจกระทําโดยการสอบหรือวิธี
อื่น ตามที่คณะเจาของรายวิชาจะกําหนดการสอบในแตละรายวิชาซึ่งอาจมีไดหลาย
ครั้ง และการสอบไลหมายถึงการสอบครั้งสุดทายของรายวิชานั้น
11.2
การวัดและประเมินผลเปนหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยผูสอนหรือผูที่
คณะเจาของรายวิชาจะกําหนด
11.3
ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมนอยกวารอยละ 80 ของ
เวลาศึกษาทั้งหมด หรือไดทํางานในรายวิชานั้นจนเปนที่เพียงพอตามที่อาจารย
ผูสอนกําหนด จึงจะมีสิทธิ์ไดรับการวัดและประเมินผลเวนแตจะไดรบั การอนุมัติ

เปนกรณีพิเศษจากคณบดี เมือ่ คณบดีเห็นวาเวลาศึกษาทีไ่ มครบนั้นเนื่องมาจากเหตุ
อันจะโทษนักศึกษาผูนั้นมิได
- 6–
11.4

การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชา ใหวัดและประเมินผลเปนระดับขั้นและ
สัญลักษณ
11.4.1 ระดับขั้นมี 8 ระดับ กําหนดเปนอักษร
A B+ B C+ C D+ D และ E มีความหมายดังนี้
ระดับขั้น ความหมาย คาระดับขั้น (ตอหนึ่งหนวยกิต)
A
ดีเยีย่ ม
4.0
B+
ดีมาก
3.5
B
ดี
3.0
C+
ปานกลาง
2.5
C
พอใช
2.0
D+
ออน
1.5
D
ออนมาก
1.0
E
ตก
0.0
11.4.2 สัญลักษณ มีความหมายดังนี้
G หมายความวา ผลการศึกษาอยูในขั้นดี ใชสาํ หรับรายวิชาที่
ไมมีจํานวนหนวยกิต
P หมายความวา ผลการศึกษาอยูในขั้นพอใช ใชสําหรับ
รายวิชาที่ไมมีจํานวนหนวยกิต
F หมายความวา ผลการศึกษาอยูใ นขัน้ ออนมาก ใชสําหรับ
รายวิชาที่ไมมีจํานวนหนวยกิต
S หมายความวา ผลการศึกษาเปนที่พอใจของผูสอน ใชสําหรับ
รายวิชาที่ไมนับหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสม
U หมายความวา ผลการศึกษาไมเปนที่พอใจของผูสอน
ใชสําหรับรายวิชาที่ไมนับหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสม
I หมายความวา การวัดและประเมินผลยังไมสมบูรณ ใชเมือ่
อาจารยผูสอนโดยความเห็นชอบของหัวหนาภาควิชาที่รับผิดชอบ
รายวิชานั้น เห็นสมควรใหรอการวัดและประเมินผลไวกอน เนือ่ ง

จากนักศึกษายังปฏิบตั ิงานซึ่งเปนสวนประกอบการศึกษารายวิชานั้น
ยังไมสมบูรณ หรือใชเมื่อนักศึกษาไดรับการอนุมตั ิใหไดสัญลักษณ
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11.5

I จากคณะกรรมการประจําคณะ ตามความในขอ 16.1.2 แหงระเบียบ
นี้ เมื่อไดสัญลักษณ I ในรายวิชาใด นักศึกษาตองดําเนินการติดตอ
อาจารยผูสอนหรือภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชาทีน่ ั้น เพื่อใหมีการวัด
และประเมินผลเพิ่มเติมภายในเวลา 3 สัปดาห ในกรณีที่มีเหตุอนั ควร
อาจารยผูสอนหรือภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชานัน้ อาจอนุญาตให
ขยายกําหนดเวลาดังกลาวไดแตทั้งนีไ้ มเกิน 1 สัปดาหแรกของภาค
การศึกษาปกติถัดไป หรือ 1 สัปดาหแรกของภาคฤดูรอนถัดไป หาก
วานักศึกษาผูนนั้ ลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอนดวย เมื่อพนกําหนด
ดังกลาวยังไมสามารถวัดและประเมินผลได สัญลักษณ I จะเปลีย่ น
เปนระดับขั้น E หรือสัญลักษณ F หรือ U หรือ W หรือ R แลว แต
กรณีทันที
W หมายความวา ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใช เมื่อนัก
ศึกษาไดรับการอนุมัตใิ หถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียนวิชา
นั้น ตามความในขอ 10.10. 2 หรือขอ 16.1.2 แหงระเบียบนี้ หรือ
เมื่อคณะกรรมการประจําคณะอนุมัตใิ หนักศึกษาทีไ่ ดสัญลักษณ I
อยู ลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาปกติถัดไป
R หมายความวา เลื่อนกําหนดการวัดและประเมินผลไป เปนภาค
การศึกษาปกติถดั ไป ใชสําหรับรายวิชาที่นักศึกษาไดสัญลักษณ I
อยู และมิใชรายวิชาบรรยายหรือสัมมนา ซึ่งอาจารยผูสอนมีความ
เห็นวาไมสามารถวัดและประเมินผลไดกอนสิ้น 1 สัปดาหแรกของ
ภาคการศึกษาปกติถัดไปโดยมีสาเหตุอันมิใชความผิดของนักศึกษา
การใหสัญลักษณ R ตองไดรับการอนุมัตจิ ากคณะกรรมการ
ประจําคณะของคณะทีร่ ับผิดชอบรายวิชานั้น และนักศึกษาที่ได
สัญลักษณ R ตองลงทะเบียนเรียนรายวิชานัน้ ซ้ําในภาคการศึกษา
ปกติถดั ไป จึงจะมีสิทธิไ์ ดรับการวัดและ ประเมินผลโดยอาจวัด
และประเมินผลไดกอนสิ้นภาคการศึกษา
นักศึกษาที่ไดระดับขั้น E หรือสัญลักษณ F ในรายวิชาใด ตองลงทะเบียนเรียนราย

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

วิชานั้นซ้ํา เวนแตรายวิชาดังกลาวเปนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีตามหลักสูตร
นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ํารายวิชาที่ไดระดับขั้นตั้งแต 2.00 ขึ้นไป หรือได
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สัญลักษณ G หรือ P หรือ S มิได เวนแตจะเปนรายวิชาที่มีการกําหนดไวในหลัก
สูตรเปนอยางอื่น การลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดทีผ่ ิดเงือ่ นไขนี้ถือเปนโมฆะ
การลงทะเบียนเรียนโดยไมนับหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสม
11.7.1 นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มใิ ชวิชาบังคับของหลักสูตร โดย
ไมนับหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมได แตตองไดรับการอนุมัติจาก
อาจารยที่ปรึกษาและแจงใหอาจารยผูสอนทราบ การวัดและประเมินผล
รายวิชานัน้ ใหวัดและประเมินผลเปนสัญลักษณ S หรือ U
11.7.2 ในการนับจํานวนหนวยกิตสูงสุดที่นักศึกษามีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนไดใน
แตละภาคการศึกษา ตามความในขอ 10.6 ใหนับรวมจํานวนหนวยกิต
ของรายวิชาที่นกั ศึกษาลงทะเบียนเรียน โดยไมนับหนวยกิตเปนหนวย
กิตสะสมเขาดวย แตจะไมนํามานับรวมในการคิดจํานวนหนวยกิตต่ํา
สุดที่นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ
11.7.3 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดโดยไมนับหนวยกิตเปนหนวยกิต
สะสม ที่ไดสัญลักษณ S หรือ U แลว ภายหลังจะลงทะเบียนเรียนซ้ํา
โดยใหมีการวัดและประเมินผลเปนระดับขั้นอีกมิได เวนแตในกรณีที่มี
การยายคณะหรือประเภทวิชา หรือยายสาขาวิชา และรายวิชานั้นเปน
วิชาบังคับในหลักสูตรใหม
การนับจํานวนหนวยกิตสะสม ใหนับรวมเฉพาะหนวยกิตของรายวิชาตามหลักสูตร
ที่ไดคา ระดับขั้นไมต่ํากวา 1.00 แตถาหากวาบางหลักสูตรจะกําหนดรายวิชาที่ตองได
คาระดับขั้นเปนอยางอื่นซึ่งสูงกวา 1.00 จึงจะนับหนวยกิตของรายวิชานัน้ รวมเปน
หนวยกิตสะสมก็กระทําได
ในกรณีทนี่ ักศึกษาไดศกึ ษารายวิชาใดมากกวาหนึ่งครั้ง ใหนับหนวยกิตของรายวิชา
นั้นเปนหนวยกิตสะสมตามหลักสูตรไดเพียงครั้งเดียว โดยพิจารณาจากการวัดและ
ประเมินผลครั้งหลังสุด
เมื่อสิ้นภาคการศึกษาหนึ่งๆ มหาวิทยาลัยจะประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาทุก
คนที่ไดลงทะเบียนเรียนโดยคํานวณผลตามหลักเกณฑดังนี้
11.10.1 หนวยจุดของรายวิชาหนึ่งๆ คือ ผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตกับคา

ระดับขั้นที่ไดจากการประเมินผลรายวิชานัน้
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11.10.2 ดัชนีประจําภาค คือ คาผลรวมของหนวยจุดของทุกรายวิชาที่ไดศึกษาใน
ภาคการศึกษานัน้ หารดวยหนวยกิตรวมของรายวิชาดังกลาว เฉพาะรายวิชาที่
มีการประเมินผลเปนระดับขั้น
11.10.3 ดัชนีสะสม คือ คาผลรวมของหนวยจุดของทุกรายวิชาที่ไดศึกษามา ตั้งแต
เริ่มเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยหารดวยจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาดัง
กลาว เฉพาะรายวิชาที่มกี ารประเมินผลเปนระดับขั้น และในกรณีที่มกี าร
เรียนรายวิชาใดมากกวาหนึ่งครั้ง ก็ใหนําผลการศึกษา และหนวยกิตทุกครั้ง
มาคํานวณดัชนีสะสมดวย
11.10.4 ดัชนีประจําภาคและดัชนีสะสม ใหคํานวณเปนคาที่มีเลขทศนิยม 2 ตําแหนง
โดยไมมีการปดเศษจากทศนิยมตําแหนงที่ 3
11.10.5 ในกรณีที่นักศึกษาไดสญ
ั ลักษณ I ในรายวิชาที่มีการวัดและประเมินผลเปน
ระดับขั้น ใหรอการคํานวณดัชนีประจําภาคและดัชนีสะสมไวกอน จนกวา
สัญลักษณ I จะเปลีย่ นเปนอยางอื่น
11.11 การทุจริตในการวัดผล
เมื่อมีการตรวจพบวานักศึกษาทุจริตในการวัดผล เชน การสอบรายวิชาใด ใหผูทรี่ ับผิดชอบ
การวัดผลครั้งนั้น หรือผูควบคุมการสอบ รายงานการทุจริตพรอมสงหลักฐานการทุจริตไปยังคณะที่
นักศึกษาผูน ั้นสังกัดอยู ตลอดจนแจงใหอาจารยผูสอนรายวิชานัน้ ทราบ และใหคณะกรรมการ
ดําเนินงานวินยั นักศึกษาที่นกั ศึกษาผูนนั้ สังกัดพิจารณาโทษ แลวเสนอตอมหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการ
ตอไป โดยใหนักศึกษาที่ทุจริตในการวัดผลดังกลาวไดระดับขั้น E หรือสัญลักษณ F หรือ U ใน
รายวิชานัน้ พรอมทั้งภาคทัณฑไวตลอดการมีสภาพเปนนักศึกษา และถาหากมีความผิดรายแรงก็อาจ
พิจารณาโทษทางวินยั ประการหนึ่งประการใดหรือหลายประการไดอกี ดังนี้
11.11.1 ใหพักการศึกษาไมนอยกวาหนึ่งภาคการศึกษา
11.11.2 ใหไดระดับขัน้ E หรือสัญลักษณ F หรือ U ทุกรายวิชาที่ไดลงทะเบียน
เรียนในภาคการศึกษานั้น
11.11.3 ใหออก
11.11.4 ไลออก
11.12 ระเบียบและขอพึงปฏิบัติอื่นๆ เกีย่ วกับการสอบที่มิไดระบุไวในระเบียบนี้ ใหคณะเปนผู

พิจารณาประกาศเพิ่มเติมได ตามความเหมาะสมกับสภาพและลักษณะการศึกษาของแตละ
คณะ
10 –
ขอ 12

สถานภาพนักศึกษา
มหาวิทยาลัยจะนําผลการศึกษาของนักศึกษาแตละคนมาพิจารณา เพื่อจําแนกสถานภาพในทุก
ภาคการศึกษายกเวนนักศึกษาที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยยังไมครบสองภาคการศึกษา ซึ่งจะไดรับการพิจารณาจําแนก
สถานภาพนักศึกษาเมื่อสิ้นภาคสอง ทั้งนี้ไมนับภาคการศึกษาที่ไดลาพักหรือถูกใหพัก
สถานภาพนักศึกษา มี 2 ประเภท คือ นักศึกษาปกติและนักศึกษาในภาวะรอพินิจ
12.1
นักศึกษาปกติ คือ นักศึกษาทีไ่ ดดัชนีสะสมตั้งแต 2.00 ขึ้นไป
12.2
นักศึกษาในภาวะรอพินิจ คือ นักศึกษาที่มสี ถานภาพไมเขาเกณฑตามขอ 12.1 และ
ใหจําแนกนักศึกษาในภาวะรอพินจิ ดังนี้
12.2.1 นักศึกษาที่ไดศึกษาในมหาวิทยาลัยครบสองภาคการศึกษาแลว และได
ดัชนีสะสมในภาคสองนี้ไมถึง 2.00 หรือนักศึกษาปกติที่ไดดัชนีสะสม
ตั้งแต 1.50 แตไมถึง 2.00 ในภาคการศึกษาถัดไปจะไดรับภาวะรอพินิจ
ครั้งที่ 1
12.2.2 นักศึกษาที่อยูใ นภาวะรอพินจิ ครั้งที่ 1 ที่ไดดัชนีสะสมตั้งแต 1.70 แตไม
ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาถัดไป จะไดรับภาวะรอพินิจครัง้ ที่ 2
12.2.3 นักศึกษาที่อยูใ นภาวะรอพินจิ ครั้งที่ 2 ที่ไดดัชนีสะสมตั้งแต 1.90 แตไม
ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาถัดไป จะไดรับภาวะรอพินิจครัง้ ที่ 3
ขอ 13 การยายคณะหรือประเภทวิชา และการยายสาขาวิชาภายในคณะ
13.1
การยายคณะหรือประเภทวิชา หรือสาขาวิชาภายในคณะ ตองไดรับความเห็นชอบ
จากผูปกครองและอาจารยทปี่ รึกษา และไดรับอนุมตั ิจากคณะกรรมการประจําคณะ
ที่เกี่ยวของ ในการพิจารณาอนุมัติใหยึดหลักเกณฑ ดังนี้
13.1.1 นักศึกษาที่ขอยายคณะหรือประเภทวิชา ตองไดศึกษาอยูใ นคณะหรือ
ประเภทวิชาเดิม ไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษาปกติ สวนนักศึกษาที่ขอยาย
สาขาวิชาภายในคณะ ตองศึกษาอยูในหลักสูตรสาขาวิชาเดิมไมนอยกวา
1 ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนีไ้ มนับภาคการศึกษาทีล่ าพักหรือถูกใหพัก
นักศึกษาที่ขอยาย ตองไดคะแนนรวมในการสอบคัดเลือกเขา
มหาวิทยาลัย นับเฉพาะวิชาทีต่ รงกับวิชาที่ตอ งสอบคัดเลือกเขาคณะ
หรือประเภทวิชาที่ขอยายเขา ไมนอยกวาคะแนนต่ําสุดของผูที่สอบคัด

เลือกเขาศึกษาในคณะหรือประเภทวิชานั้นในปการศึกษาเดียวกัน ใน
กรณีทคี่ ะแนนรวมไมเปนไปตามเกณฑนี้ เนื่องมาจากวิชาที่ตรงกับวิชา
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ขอ 14

ที่ตองสอบคัดเลือกเขาศึกษาในคณะหรือประเภทวิชาที่ขอยายเขามีไม
ครบ ทุกวิชาหรือไมมีเลย ใหคณะกรรมการประจําคณะที่นักศึกษาขอ
ยายเขาพิจารณา โดยคํานึงถึงผลการศึกษาอืน่ ๆ ที่มี
13.1.3 ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําคณะทีน่ ักศึกษาขอยายเขา
พิจารณากําหนดรายวิชาที่มอี ยูในหลักสูตรของคณะหรือประเภทวิชา
หรือสาขาวิชานั้นวา มีรายวิชาใดบางที่ตองมีผลการศึกษาไดคาระดับขัน้
สูงกวา 1.00 หรือสูงกวา 2.00 มากอนแลว และมีรายวิชาใดบาง จํานวนกี่
รายวิชาที่ตองไดดัชนีเฉลีย่ แลวไมต่ํากวา 2.50
13.1.4 ใหกําหนดหลักเกณฑพจิ ารณาอื่นๆ เพิ่มเติมไดตามความเหมาะสมกับ
สภาพและลักษณะการศึกษาของคณะหรือประเภทวิชา และหรือ
สาขาวิชานั้น
13.2
การยายคณะหรือประเภทวิชา หรือสาขาวิชา ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นกอนหมด
กําหนดการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่จะเริ่มเรียนในหลักสูตรสาขาวิชา
ใหม
13.3
นักศึกษาที่ไดรับการอนุมัตใิ หยายคณะหรือประเภทวิชา หรือสาขาวิชาจะมี
สถานภาพนักศึกษาคงเดิม คณะหรือภาควิชาใหมของนักศึกษาจะโอนผลการศึกษา
เดิมมาทั้งหมดโดยไมเปลี่ยนแปลง และการคํานวณดัชนีสะสม ใหนําผลการศึกษา
เดิมทุกรายวิชามาใชในการคํานวณดวย แตการคิดหนวยกิตสะสมตามหลักสูตรให
นับเฉพาะหนวยกิตของรายวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาใหมเทานั้น
การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชา
14.1
ผูที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และสามารถสอบคัดเลือกเขาศึกษาใน
คณะ หรือประเภทวิชาเดิมไดอีก อาจมีสิทธิไ์ ดรับการเทียบโอนหรือรับโอนบาง
รายวิชา
14.2
นักศึกษาที่รับโอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น มีสิทธิ์ไดรับการพิจารณาเทียบโอน
บางรายวิชา
14.3
รายวิชาในหลักสูตรที่เทียบโอนหรือรับโอนใหไดสัญลักษณ หรือระดับขั้นเดิม และ
ใหนับหนวยกิตรายวิชาดังกลาวเปนหนวยกิตสะสม

14.4

ขอ 15

ขอ 16

นักศึกษาไมมสี ิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ไดสัญลักษณ หรือระดับขั้นเดิมอีก
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เวนแตเมื่อผลการศึกษารายวิชาที่สัมพันธกับรายวิชาทีไ่ ดสัญลักษณ หรือระดับขั้น
เดิมต่ํากวามาตรฐาน คณะหรือภาควิชากําหนดใหลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ได
สัญลักษณ หรือระดับขั้นเดิมนั้นซ้ําอีกได และใหนับหนวยกิตรายวิชาดังกลาวเปน
หนวยกิตสะสมไดเพียงครั้งเดียว
14.5
การเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชาตองไดรบั การอนุมัติจากคณะกรรมการประจํา
คณะ โดยยึดหลักเกณฑในการพิจารณาดังนี้
14.5.1 รายวิชาเดิมทีน่ ํามาเทียบโอนหรือรับโอนให จะตองมีเนือ้ หาวิชาอยูใน
ระดับเดียวกัน และมีปริมาณเทากันหรือไมนอยกวารายวิชาในหลักสูตร
ใหม
14.5.2 รายวิชาเดิมที่จะนํามาพิจารณาเทียบโอนหรือรับโอนให จะตองมีผล
การศึกษาตามที่คณะกรรมการประจําคณะกําหนด แตทั้งนี้จะกําหนดต่าํ
กวาระดับขั้น 2.00 หรือเทียบเทามิได
การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
15.1
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรอาจรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มีวิทย
ฐานะเทียบเทามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรได
15.2
การรับโอนนักศึกษา ตองไดรับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการประจําคณะที่นกั ศึกษา
ขอโอนเขาศึกษาและอธิการบดี โดยยึดหลักเกณฑดังนี้
15.2.1 นักศึกษาตองมีคุณสมบัติตามความในขอ 6.3 ขอ 6.4 และขอ 6.5
15.2.2 นักศึกษาตองศึกษาอยูใ นสถาบันเดิมมาแลวไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษา
ปกติ โดยไมนบั ภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกใหพกั
15.2.3 มีรายวิชาที่สามารถนํามาเทียบโอน ตามความในขอ 14.5 คิดเปนหนวยกิ
ตตามหลักสูตรใหมไดไมนอ ยกวา 24 หนวยกิต และตองมีระดับขั้นเฉลี่ย
ของวิชาที่เทียบโอนไมต่ํากวา 2.50 หรือเทียบเทา
15.3
การสมัครขอโอนยาย ใหยื่นคํารองถึงมหาวิทยาลัยอยางนอย 2 เดือน กอนกําหนด
วันลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษาที่จะโอนเขาศึกษา พรอมทั้งติดตอสถาบันเดิม
ใหจัดสงใบแสดงผลการศึกษา และคําอธิบายรายวิชาของหลักสูตรเดิมมายัง
มหาวิทยาลัยโดยตรงดวย
การลา

16.1

16.2

การลาปวยหรือลากิจ
- 13 16.1.1 การลาไมเกิน 7 วัน ในระหวางเปดภาคการศึกษา ตองไดรับการอนุมตั ิ
จากอาจารยทปี่ รึกษา ถาเกิน 7 วัน ตองไดรบั การอนุมัติจากคณบดี โดย
ผานอาจารยที่ปรึกษา การไดรับการอนุมตั ิใหลาดังกลาวมิไดเปนการยก
เวนการคํานวณเวลาเรียนของนักศึกษาตามความในขอ 11.3 สําหรับงาน
หรือการสอบที่นักศึกษาไดขาดไปในชวงเวลานั้น ใหอยูใ นดุลยพินิจของ
อาจารยผูสอน ซึ่งอาจจะอนุญาตใหปฏิบตั งิ านหรือสอบทดแทน และ
หรือยกเวนได
16.1.2 ในกรณีที่ปว ยหรือมีเหตุสุดวิสัย ทําใหไมสามารถเขาสอบไล
ได นักศึกษาตองขอผอนผันการสอบไลตอ คณะภายในวันถัด
ไปหลังจากทีม่ ีการสอบไลรายวิชานั้น เวนแตจะมีเหตุผลอัน
สมควร คณะกรรมการประจําคณะเปนผูพ จิ ารณาการขอผอน
ผันดังกลาว โดยอาจอนุมตั ิใหไดสัญลักษณ I หรือใหยกเลิก
การลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นเปนกรณีพเิ ศษ โดยใหได
สัญลักษณ W หรือไมอนุมัตกิ ารขอผอนผัน โดยใหถือวาขาด
สอบก็ได
การลาพักการศึกษา
16.2.1 การลาพักการศึกษาเปนการลาพักทั้งภาคการศึกษา และถาไดลงทะเบียน
ไปแลว เปนการยกเลิกการลงทะเบียนเรียน โดยทีร่ ายวิชาที่ไดลงทะเบียน
เรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น จะไมปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา
16.2.2 ในการขอลาพักการศึกษา ใหแสดงเหตุผลความจําเปนพรอมกับมีหนังสือ
รับรองของผูปกครองผานอาจารยที่ปรึกษา การลาพักการศึกษาตองไดรบั
การอนุมตั ิจากคณะกรรมการประจําคณะ เวนแตเปนการลาพักการศึกษา
กอนลงทะเบียนเรียน ซึ่งใหอยูในอํานาจของคณบดีที่จะพิจารณาอนุมตั ิ
ได
16.2.3 การลาพักการศึกษา จะลาพักเกิน 2 ภาคการศึกษาปกติตดิ ตอกันไมได
16.2.4 ในสองภาคการศึกษาปกติแรกที่ไดเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะ
ลาพักการศึกษาไมไดเวนแตกรณีที่ปวยหรือถูกเกณฑ หรือระดมเขารับ

ราชการทหารกองประจําการ และหรือไดรับทุนแลกเปลี่ยนระหวาง
ประเทศ
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16.2.5

16.3

16.4
16.5

ขอ 17

การลาพักการศึกษานอกเหนือจากหลักเกณฑตามความในขอ 16.2.3 และ
ขอ 16.2.4 ตองไดรับการอนุมัติจากอธิการบดีเปนกรณีพิเศษ โดยการ
เสนอของคณะกรรมการประจําคณะ
16.2.5 นักศึกษาจะตองชําระคารักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษา ที่
ไดรับการอนุมตั ิใหลาพักตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด ยกเวนภาค
การศึกษาที่ไดลงทะเบียนเรียนไปกอนแลว
การลาออก
นักศึกษายืน่ ใบลาออกพรอมหนังสือรับรองของผูปกครองผานอาจารยที่
ปรึกษา เพื่อขออนุมัติตออธิการบดีผูที่จะไดรับการอนุมตั ิใหลาออกไดตองไมมี
หนี้สินกับมหาวิทยาลัย
ในการลาปวยและการลาพักการศึกษาเนื่องจากปวย นักศึกษาตองแสดงใบรับรอง
ของแพทยที่มหาวิทยาลัยกําหนดดวยทุกครั้ง
การใหพักการศึกษา คณะกรรมการแพทยซึ่งอธิการบดีแตงตั้ง วินิจฉัยวาปวย และ
คณะกรรมการประจําคณะเห็นวาโรคนั้นเปนอุปสรรคตอการศึกษาและหรือเปน
อันตรายตอผูอนื่ คณะกรรมการประจําคณะอาจใหนักศึกษาผูนนั้ พักการศึกษาเพื่อ
รับการบําบัดรักษา

การเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาและการอนุมัตใิ หปริญญา
17.1
นักศึกษาที่จะไดรับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา ตองมีคณ
ุ สมบัติครบถวนดังนี้
17.1.1 ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ ครบถวนตามหลัก
สูตรและขอกําหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา ทั้งนี้นบั รวมถึงรายวิชา
ที่ไดรับการเทียบโอนดวย
17.1.2 ไมมีรายวิชาใดที่ไดสัญลักษณ I หรือ R คางอยู
17.1.3 ไดดัชนีสะสมไมต่ํากวา 2.00
17.1.4 ยังมีสถานภาพเปนนักศึกษาอยู และไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนีย้ กเวน

นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร ซึง่ ตองไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวา 10 ภาคการศึกษาปกติ
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17.1.5

ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินยั ทีร่ ะบุใหงดการเสนอชื่อ เพื่อรับ
ปริญญาชัว่ ระยะเวลาหนึ่ง
17.1.6 ไดปฏิบัติตามระเบียบตางๆ ครบถวนและไมมีหนี้สินใดๆ ตอ
มหาวิทยาลัย
17.1.7 ไดดําเนินการเพื่อขอรับปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
17.2
นักศึกษาที่จะไดรับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาเกียรตินยิ มอันดับหนึ่ง ตองมี
คุณสมบัติครบถวนดังนี้
17.2.1 มีคุณสมบัติตามความในขอ 17.1
17.2.2 ไดดัชนีสะสมตั้งแต 3.50 ขึ้นไป
17.2.3 ไมเคยไดคาระดับขั้นต่ํากวา 2.00 หรือสัญลักษณ F หรือ U ในรายวิชา
ใดๆ
17.2.4 ไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยมาแลวไมเกินจํานวนปการ
ศึกษาตอเนื่องกัน ตามที่กําหนดไวในแผนกําหนดการศึกษาของสาขา
วิชาที่จะไดรับปริญญา
17.2.5 ไมเคยเปนผูมปี ระวัติไดรับการลงโทษ เนื่องจากผิดวินัยอยางรายแรง
17.3 นักศึกษาที่จะไดรับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง ตองมีคุณสมบัติ
ครบถวนดังนี้
17.3.1 มีคุณสมบัติตามความในขอ 17.1
17.3.2 ไดดัชนีสะสมตั้งแต 3.25 ขึ้นไป แตเปนผูไมมีสิทธิ์ไดรับปริญญาเกียรติ
นิยมอันดับหนึ่ง
17.3.3 ไมเคยไดคาระดับขั้นต่ํากวา 2.00 ในรายวิชาเอกใดๆ ของหลักสูตรสาขา
วิชานั้น
17.3.4 ไมเคยไดระดับขั้น E หรือสัญลักษณ F หรือ U ในรายวิชาใด ๆ
17.3.5 มีคุณสมบัติตามความในขอ 17.2.4
17.3.6 มีคุณสมบัติตามความในขอ 17.2.5

17.4

17.5

ขอ 18

เมื่อสิ้นภาคการศึกษาหนึ่งๆ มหาวิทยาลัยจะเสนอรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ไดรับการ
เสนอชื่อเพื่อรับปริญญาหรือปริญญาเกียรตินิยมในสาขาวิชาตางๆ เพื่อขออนุมัติ
ปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย
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ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติครบถวนตามความในขอ 17.1.1 ขอ 17.1.2 ขอ
17.1.3 ขอ 17.1.4 ขอ 17.1.5 และขอ 17.1.6 แตประสงคจะขอเลื่อนการเสนอชื่อ
เพื่อรับปริญญาออกไป โดยตองการลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาอีก อธิการบดีโดย
การเสนอของคณะกรรมการประจําคณะอาจอนุมัติใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนบาง
รายวิชา โดยไมนับเปนหนวยกิตสะสมได
การขอเขาศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง
18.1
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาขัน้ ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่เทียบเทา อาจขอเขาศึกษาตอในหลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาอื่นเปนการเพิ่มเติมได
18.2
การสมัครขอเขาศึกษา ใหยนื่ คํารองถึงมหาวิทยาลัยอยางนอย 2 เดือน กอนกําหนด
วันลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษาที่จะเขาศึกษา พรอมทั้งหลักฐานใบแสดงผล
การศึกษา และคําอธิบายรายวิชาของหลักสูตรเดิม กรณีที่เปนนักศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาอื่น ใหติดตอสถาบันเดิมใหจัดสงหลักฐานดังกลาวมายัง
มหาวิทยาลัยโดยตรงดวย
18.3
การขอเขาศึกษา ตองไดรับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการประจําคณะทีน่ ักศึกษาขอ
เขาศึกษา และอธิการบดี โดยนักศึกษาตองมีคุณสมบัติตามความในขอ 6.3 ขอ 6.4
ขอ 6.5 และขอ 6.6
18.4
การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชา
18.4.1 รายวิชาที่นกั ศึกษาไดศกึ ษาในสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษามา จะไดรับการ
พิจารณาเทียบโอนและรับโอน โดยรายวิชาที่ไดรับการเทียบโอนและรับ
โอน ใหไดสัญลักษณหรือระดับขั้นเดิม และใหนับหนวยกิตรายวิชา
ดังกลาวเปนหนวยกิตสะสม
18.4.2 นักศึกษาไมมสี ิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ไดสัญลักษณ หรือระดับขั้น
เดิมอีก เวนแตเมื่อผลการศึกษารายวิชาที่สมั พันธกับรายวิชาที่ได
สัญลักษณหรือระดับขั้นเดิมต่ํากวามาตรฐาน คณะหรือภาควิชา
กําหนดใหลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ไดสัญลักษณ หรือระดับขั้นเดิมนั้น

ซ้ําอีกได และใหนับหนวยกิตรายวิชาดังกลาว เปนหนวยกิตสะสมได
เพียงครั้งเดียว
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18.4.3

ขอ 19

การเทียบโอนและการรับโอนรายวิชา ตองไดรับการอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการประจําคณะ โดยมีหลักเกณฑในการพิจารณาตามความใน
ขอ 14.5
การพนสภาพการเปนนักศึกษา
19.1 ตายหรือลาออก
19.2 ถูกใหออกหรือไลออก เนื่องจากตองโทษทางวินัย
19.3 ไมไดลงทะเบียนเรียนภายใน 30 วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ โดยมิไดรับการ
อนุมัติใหลาพักการศึกษา
19.4 ไดดัชนีสะสมต่ํากวา 1.50 ยกเวนนักศึกษาที่เริ่มเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเปนภาค
การศึกษาแรก
19.5 ไดดชั นีสะสมต่ํากวา 1.25 ในภาคการศึกษาแรกที่เริ่มเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
19.6 ไดดชั นีสะสมต่ํากวา 1.70 ในภาคการศึกษาถัดไป หลังจากไดรับภาวะรอพินิจครั้งที่ 1
19.7 ไดดชั นีสะสมต่ํากวา 1.90 ในภาคการศึกษาถัดไป หลังจากไดรับภาวะรอพินิจครั้งที่ 2
19.8 ไดดชั นีสะสมต่ํากวา 2.00 ในภาคการศึกษาถัดไป หลังจากไดรับภาวะรอพินิจครั้งที่ 3
19.9 ไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยมาแลว เปนระยะเวลาเกิน 2 เทาของจํานวน
ปการศึกษาตอเนื่องกันทีไ่ ดกาํ หนดไวในแผนกําหนดการศึกษาของสาขาวิชาที่ศึกษา
อยู สําหรับนักศึกษาทีร่ ับโอน ใหนับเวลาที่เคยศึกษาอยูใ นสถาบันเดิมรวมเขาดวย
19.10 ไดรบั การอนุมัติปริญญา
19.10 คณะกรรมการแพทยซึ่งแตงตั้งโดยอธิการบดีวินจิ ฉัยวาปวย และคณะกรรมการ
ประจําคณะเห็นเปนเอกฉันท วาโรคนัน้ เปนอุปสรรคตอการศึกษาหรือเปน
อันตรายตอผูอนื่

ขอ 20 ใหอธิการบดีรกั ษาการตามระเบียบนี้ ในกรณีทจี่ ะตองมีการดําเนินการใดๆ ที่มไิ ดกําหนดไว
ในระเบียบนี้ หรือกําหนดไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่มคี วามจําเปนตองผอนผันขอกําหนดในระเบียบนี้เปนกรณี

พิเศษ เพื่อใหการดําเนินการจัดการศึกษาขัน้ ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเปนไปโดยเรียบรอย ใหอธิการบดีมีอํานาจ
ตีความ วินิจฉัยสั่งการ และปฏิบัติตามที่เห็นสมควรและใหถือเปนทีส่ ุด แลวรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ
ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พุทธศักราช 2539

(ลงชื่อ) เกษม สุวรรณกุล
(ศาสตราจารยเกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

