(สําเนา)
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2545
................................................
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให
เหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15(2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ.
2522 และโดยมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรในคราวประชุม ครั้งที่ 251(1/2545) เมื่อวันที่ 26
มกราคม 2545 จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา
“ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2545”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชสําหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตั้งแตปการศึกษา 2545 เปนตนไป
ขอ 3 บรรดาความในระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดที่มีอยูกอนระเบียบฉบับนี้ และมีความ
กลาวไวในระเบียบนี้ หรือที่ระเบียบนี้กลาวเปนอยางอื่น หรือที่ขัดหรือแยงกับความในระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4 ในระเบียบนี้
มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
สภามหาวิทยาลัย หมายความวา สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
บัณฑิตวิทยาลัย” หมายความวา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
คณะ” หมายความวา คณะ วิทยาลัย หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่เปดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ”หมายความวา คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ
วิทยาลัย หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่
เปดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาสหสาขาวิชา
ภาคปกติ” หมายความวา การจัดการเรียนการสอนในเวลาทําการปกติ
ภาคพิเศษ หมายความวา การจัดการเรียนการสอนรูปแบบอื่นนอกเหนือจากการจัดการเรียน
การสอนภาคปกติ
ขอ 5 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ ในกรณีที่มีขอสงสัยหรือมิไดระบุไวในระเบียบนี้ หรือ ใน
กรณีที่มีความจําเปนตองผอนผันขอกําหนดในระเบียบนี้เปนกรณีพิเศษ ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยสั่งการ
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หมวด 1
การรับเขาศึกษา
ขอ 6

คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครเขาศึกษา
6.1 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
6.1.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากสถาบันอุดม
ศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และ
6.1.2 มีคุณสมบัติอื่นตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
6.2 ระดับปริญญาโท
6.2.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูในภาคการศึกษาสุดทายในระดับปริญญา
ตรี หรือเทียบเทา จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และ
6.2.2 มีคุณสมบัติอื่นตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
6.3 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
6.3.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาจากสถาบันอุดม
ศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และ
6.3.2 มีคุณสมบัติอื่นตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
6.4 ระดับปริญญาเอก
6.4.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูในภาคการศึกษาสุดทายในระดับปริญญา
ตรี หรือเทียบเทา จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
6.4.2 เปนผูสําเร็จการศึกษา หรือกําลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดทายของระดับปริญญา
โท และ
6.4.3 มีคุณสมบัติอื่นตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
ขอ 7 การพิจารณารับเขาศึกษา
7.1 บัณฑิตวิทยาลัยเปนผูพิจารณาคัดเลือกผูสมัครที่มีคุณสมบัติตามขอ 6 เขาเปนนักศึกษา โดย
มีการทดสอบความรู หรือวิธีการอื่นใดตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
7.2 บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณาคัดเลือกผูมีคุณสมบัติตามขอ 6 เขามาทดลองศึกษา โดยมี
เงื่อนไขเฉพาะรายดังนี้
7.2.1 ผูทดลองศึกษาในหลักสูตรที่ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ หรือศึกษาเฉพาะ
รายวิชาอยางเดียว ในภาคการศึกษาแรกจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลัก
สูตรไมนอยกวา 6 หนวยกิต และสอบใหไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา
3.00 หรือ
7.2.2 ผูทดลองศึกษาในหลักสูตรที่ศึกษาเฉพาะวิทยานิพนธ ในภาคการศึกษาแรกจะตอง
มีความกาวหนาในการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธไดผลเปนที่พอใจ โดยไดสัญลักษณ
P ตามจํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียน หรือ
7.2.3 เงื่อนไขอื่นๆ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
7.3 บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณารับผูมีพื้นฐานความรูไมต่ํากวาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา
เขาศึกษาหรือวิจัย โดยไมรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ไดเปนกรณีพิเศษ
7.4 กรณีผูสมัครกําลังรอผลการศึกษา การรับเขาศึกษาจะมีผลสมบูรณ เมื่อผูสมัครไดนําหลัก
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ขอ 8

ฐานมาแสดงวาสําเร็จการศึกษาแลว และมีคุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนดไว
ประเภทของนักศึกษา
นักศึกษามี 3 ประเภท คือ
8.1 นักศึกษาสามัญ คือ บุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเขาเปนนักศึกษาตามขอ 7.1 หรือ

นักศึกษา
ทดลองศึกษาที่ผานเงื่อนไขตามขอ 7.2
8.2 นักศึกษาทดลองศึกษา คือ บุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเขาเปนนักศึกษาตามขอ 7.2
8.3 นักศึกษาพิเศษ คือ บุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเขาเปนนักศึกษาตามขอ 7.3

หมวด 2
อาจารยและกรรมการควบคุมการศึกษา
ขอ 9 อาจารยของบัณฑิตวิทยาลัย
9.1 อาจารยของบัณฑิตวิทยาลัย หมายถึง บุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัย โดยความ
เห็นชอบของบัณฑิตวิทยาลัย ใหเปนอาจารยของบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบดวย
9.1.1 อาจารยประจําหมายถึง อาจารยของบัณฑิตวิทยาลัยที่เปนบุคลากรของมหาวิทยาลัย
9.1.2 อาจารยพิเศษ หมายถึง อาจารยของบัณฑิตวิทยาลัยที่เปนบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
9.2 อาจารยของบัณฑิตวิทยาลัย มี 2 ประเภท ประกอบดวย
9.2.1 อาจารยผูสอน หมายถึง อาจารยของบัณฑิตวิทยาลัยที่ทําหนาที่ สอน ชวยควบคุม
วิทยานิพนธและใหคําปรึกษาทั่วไปแกนักศึกษา
9.2.1.1 อาจารยผูสอนในหลักสูตรปริญญาโทและหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง มีคุณสมบัติดังนี้
(1) เปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย
ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน หรือ
(2) ไดรับปริญญาไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทาในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน มีประสบการณดานการสอน และมี
ผลงานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการตามที่บัณฑิตวิทยาลัย
กําหนด หรือ
(3) เปนผูทรงคุณวุฒิตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
9.2.1.2 อาจารยผูสอนในหลักสูตรปริญญาเอก มีคุณสมบัติดังนี้
(1) เปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยใน
สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน หรือ

(2) ไดรับปริญญาไมต่ํากวาปริญญาเอกหรือเทียบเทาในสาขา
วิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน มีประสบการณดานการ
สอน และมีผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการตามที่บัณฑิต
วิทยาลัยกําหนด หรือ
(3) เปนผูทรงคุณวุฒิตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
9.2.2 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ หมายถึง อาจารยของบัณฑิตวิทยาลัยที่ทําหนาที่ให
คําปรึกษาและควบคุมการทําวิทยานิพนธในหลักสูตรปริญญาโทและ/หรือปริญญา
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เอก และทําหนาที่สอน สอบวิทยานิพนธ ตลอดจนใหคําปรึกษาทั่วไปแกนักศึกษา
9.2.2.1 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธในหลักสูตรปริญญาโทและ/หรือปริญญา
เอก มีคุณสมบัติดังนี้
(1) ไดรับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธกัน และมีผลงานวิจัย
หรือผลงานทางวิชาการตามที่
บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด หรือ
(2) เปนผูทรงคุณวุฒิตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
9.3 อาจารยของบัณฑิตวิทยาลัยตามขอ 9.2 อาจไดรับแตงตั้งจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจําคณะ ใหทําหนาที่ตอไปนี้
9.3.1 อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ ทําหนาที่ใหคําปรึกษาแนะนํานักศึกษาหลักสูตร
ปริญญาโทแผน ข ในรายวิชาสารนิพนธหรือรายวิชาการคนควาอิสระที่เรียกชื่อ
อยางอื่น
9.3.2 อาจารยที่ปรึกษาทั่วไป ทําหนาที่ใหคําแนะนําและดูแลการจัดแผนการศึกษาของ
นักศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรและแนวปฏิบัติตาง ๆ ตลอดจนเปนที่ปรึกษา
ของนักศึกษาในเรื่องอื่นตามความจําเปนและเหมาะสม ใหอาจารยที่ปรึกษาทั่วไป
ทําหนาที่จนกระทั่งมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/สารนิพนธ
ขอ 10 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ จากอาจารย
ของบัณฑิตวิทยาลัย มีหนาที่บริหารจัดการ ประสานงานดานวิชาการ และประเมินผลการจัดการศึกษาของหลักสูตร
มีจํานวนกรรมการไมนอยกวา 3 คน โดยดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป
ขอ 11 คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ มีหนาที่ให
คําปรึกษาและควบคุมการทําวิทยานิพนธของนักศึกษา ประกอบดวย อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เปนประธาน
และอาจารยของบัณฑิตวิทยาลัยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของอีกไมนอยกวาสองคนเปนกรรมการ
ขอ 12 คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ
คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ มีจํานวน
กรรมการไมนอยกวา 3 คน ประกอบดวย ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนประธาน อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธและอาจารยของบัณฑิตวิทยาลัยเปนกรรมการ
ขอ 13 คณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ
คณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ ไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ มี
จํานวนกรรมการไมนอยกวา 4 คน ประกอบดวยคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยของบัณฑิตวิทยาลัย
และ/หรือผูทรงคุณวุฒิ เปนกรรมการ
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ขอ 14 คณะกรรมการสอบประมวลความรอบรู
คณะกรรมการสอบประมวลความรอบรู
ไดรับการแตงตั้งโดยบัณฑิตวิทยาลัยตามคําแนะนําของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ มีหนาที่สอบประมวลความรอบรู มีจํานวนกรรมการไมนอยกวา 3 คน แต
ไมเกิน 5 คน ประกอบดวย อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ หรืออาจารยของบัณฑิตวิทยาลัย
และ/หรือ
ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก
ขอ 15 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ไดรับการแตงตั้งโดยบัณฑิตวิทยาลัย มีหนาที่ตรวจสอบความถูกตอง
ของวิทยานิพนธ ซักถามประเด็นที่สําคัญใหครอบคลุมเนื้อหาทางทฤษฎีและวิธีการวิจัย และประเมินผลวิทยานิพนธ
มีจํานวนไมเกิน 5 คน ประกอบดวย คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ไมเกิน 2 คน และผูทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกอีกจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํา
คณะไมนอยกวา 1 คน และโดยบัณฑิตวิทยาลัย 1 คน
ขอ 16 คณะกรรมการสอบสารนิพนธ
คณะกรรมการสอบสารนิพนธ ไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ มีจํานวน
กรรมการไมนอยกวา 3 คน ประกอบดวยอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ อาจารยของบัณฑิตวิทยาลัย และ/หรือ
ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก

หมวด 3
ระบบการศึกษา
ขอ 17 ระบบการเรียน
17.1 การเรียนตามระบบการศึกษานี้ เปนการเรียนแบบสะสมหนวยกิตใหครบตามจํานวนที่แต
ละ
หลักสูตรกําหนดไว
17.2 หนึ่งหนวยกิต หมายถึง การบรรยายหรือการอภิปราย สัปดาหละ 1 ชั่วโมงหรือเทียบเทา
หรือการปฏิบัติการสัปดาหละ 2 ถึง 3 ชั่วโมง หรือการฝกงานสัปดาหละ 4 ถึง 6 ชั่วโมง
หรือการคนควาอิสระ หรือทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอหนึ่งภาคการศึกษาปกติ
บัณฑิตวิทยาลัยอาจกําหนดการเรียนเปนกลุมวิชา ที่มีจํานวนชั่วโมงเรียนเทียบเทา
จํานวนหนวยกิต ในขอ 17.1 และ 17.2
17.3 ปการศึกษา
ใชระบบทวิภาค โดยแบงปการศึกษาหนึ่ง ๆ เปน 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเปนภาค
การศึกษาบังคับ คือ ภาคการศึกษาที่หนึ่งและภาคการศึกษาที่สอง ภาคการศึกษาปกติ
หนึ่ง ๆ มีระยะเวลาประมาณ 16 สัปดาห
มหาวิทยาลัยอาจเปดภาคฤดูรอนเพิ่มอีกได ซึ่งเปนภาคการศึกษาที่ไมบังคับ มีระยะ
เวลาประมาณ 6 สัปดาห แตใหมีจํานวนชั่วโมงเรียนของแตละรายวิชาเทากับภาคการศึกษา
ปกติ
ขอ 18 หลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัยแบงเปน 4 ระดับ คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตร
ปริญญาโท หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และหลักสูตรปริญญาเอก
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อยาง

18.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เปนหลักสูตรการศึกษาที่เบ็ดเสร็จในตัวเอง มุงเนนการ
พัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพใหมีความชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะตอจากปริญญาตรี
เพื่อใหมีความรู ความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น จํานวนหนวยกิตตลอดหลัก
สูตรไมนอยกวาเกณฑมาตรฐานที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
18.2 หลักสูตรปริญญาโท จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวาเกณฑมาตรฐานที่บัณฑิต
วิทยาลัยกําหนด แบงการศึกษาเปน 2 แผน คือ
18.2.1 แผน ก
หลักสูตรแผนนี้กําหนดขึ้นเพื่อมุงผลิตนักวิชาการขั้นสูง เปนแผนการศึกษาที่เนน
การวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ การศึกษาตามแผน ก มี 2 แบบ คือ
แบบ ก (1) คือ แผนการศึกษาที่ทําเฉพาะวิทยานิพนธ โดยมีจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ ไมนอยกวาเกณฑมาตรฐานที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด หลักสูตรอาจ
กําหนดใหเรียนกระบวนวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นไดโดย
ไมนับหนวยกิต
ผูเรียนหลักสูตรแผน ก แบบ ก (1) ตองสอบภาษาตางประเทศ
อยางนอยหนึ่งภาษา สอบโครงรางวิทยานิพนธ และวิทยานิพนธ
แบบ ก (2) คือ แผนการศึกษาที่ประกอบดวยรายวิชาเรียน และรายวิชาวิทยานิพนธ
โดยที่จํานวนหนวยกิตของรายวิชาเรียน รายวิชาวิทยานิพนธ และจํานวน
หนวยกิตรวม จะตองไมนอยกวาเกณฑมาตรฐานที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
ผูเรียนหลักสูตรแผน ก แบบ ก (2) ตองสอบภาษาตางประเทศ
นอยหนึ่งภาษา สอบโครงรางวิทยานิพนธ สอบวิทยานิพนธ และอาจมีการ
สอบประมวลความรอบรู
18.2.2 แผน ข
หลักสูตรแผนนี้ กําหนดขึ้นเพื่อมุงผลิตนักวิชาการขั้นสูง ใหมีความรูกวางขวางใน
สาขาวิชาที่สามารถประยุกตในวิชาชีพได แผนการศึกษานี้เนนการศึกษารายวิชา โดยไม
ตองทําวิทยานิพนธ แตตองมีรายวิชาสารนิพนธจํานวน 6 หนวยกิต และมีจํานวนหนวยกิต
รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวาเกณฑมาตรฐานที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
ผูเรียนหลักสูตรแผน ข จะตองสอบภาษาตางประเทศอยางนอยหนึ่งภาษา และ
สอบประมวลความรอบรู
18.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เปนหลักสูตรการศึกษาที่เบ็ดเสร็จในตัวเอง มุงเนน
การพัฒนานักวิชาการ และนักวิชาชีพใหมีความชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะตอจาก
ปริญญาโทเพื่อใหมีความรู ความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น จํานวนหนวยกิต
รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวาเกณฑมาตรฐานที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
18.4 หลักสูตรปริญญาเอก
18.4.1
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวาเกณฑมาตรฐานที่บัณฑิต

วิทยาลัย
กําหนด
18.4.2 การศึกษาแบงเปน 2 แบบ คือ
แบบ 1 เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัย โดยการทําวิทยานิพนธที่กอใหเกิด
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คา

ความรูใหม มีจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธไมนอยกวาเกณฑมาตรฐานที่
บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด หลักสูตรอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติม
หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นไดโดยไมนับหนวยกิต
ผูเรียนหลักสูตรปริญญาเอกแบบ 1 จะตองสอบภาษาตางประเทศ
อยางนอยหนึ่งภาษา สอบวัดคุณสมบัติ สอบโครงรางวิทยานิพนธ และ
สอบวิทยานิพนธ
แบบ 2 เปนแผนการศึกษาที่เนนการทําวิจัยที่มีคุณภาพสูง และกอใหเกิดความ
กาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ โดยมีการศึกษารายวิชาและทําวิทยา
นิพนธ
ผูเรียนหลักสูตรปริญญาเอก แบบ 2 จะตองสอบภาษาตาง
ประเทศอยางนอยหนึ่งภาษา สอบวัดคุณสมบัติ สอบโครงรางวิทยา
นิพนธ สอบวิทยานิพนธ และอาจมีการสอบประมวลความรอบรู
ขอ 19 ระยะเวลาการศึกษา
19.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใหมีระยะเวลาการศึกษา
เปนไปตามที่กําหนดไวในหลักสูตรแตไมเกิน 3 ปการศึกษา นับตั้งแตปการศึกษาแรกที่
เริ่มเขาเรียน
19.2 หลักสูตรปริญญาโท ใหมีระยะเวลาการศึกษาเปนไปตามที่กําหนดไวในหลักสูตร สําหรับ
นักศึกษาหลักสูตรภาคปกติ ใหมีระยะเวลาไมเกิน 4 ปการศึกษา และนักศึกษาภาคพิเศษ
ใหมีระยะเวลาการศึกษาไมเกิน 5 ปการศึกษา
19.3 หลักสูตรปริญญาเอก ใหมีระยะเวลาการศึกษาเปนไปตามที่กําหนดไวในหลักสูตร สําหรับ
นักศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรีใหมีระยะเวลาการศึกษาไมเกิน 8 ปการศึกษา และนักศึกษาที่
สําเร็จปริญญาโทใหมีระยะเวลาการศึกษาไมเกิน 5 ปการศึกษา
นักศึกษาอาจสําเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่นอยกวาที่กําหนดไวในหลักสูตรได
สําหรับการขยายระยะเวลาการศึกษานอกเหนือจากที่กลาวในขอ 19.1 ขอ 19.2 และขอ
19.3 ใหอยูในดุลยพินิจของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย แตไมเกิน 1 ภาคการศึกษาปกติ
ขอ 20 การประเมินผลรายวิชา
20.1 รายวิชาที่มีการประเมินผลเปนระดับขั้น ใหมีระดับขั้น (Grade) ตามความหมาย และ
ระดับขั้นดังตอไปนี้
ระดับขั้น
ความหมาย
คาระดับขั้น (ตอหนึ่งหนวยกิต)
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.0
+
B
ดีมาก
(Very Good)
3.5
B
ดี
(Good)
3.0
+
C
ปานกลาง (Fairly Good)
2.5
C
พอใช
(Fair)
2.0
+
D
ออน
(Poor)
1.5
D
ออนมาก (Very Poor)
1.0
E
ตก
(Failed)
0.0
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ผลการศึกษาอาจแสดงดวยสัญลักษณและความหมายอื่นไดดังตอไปนี้
สัญลักษณ
ความหมาย
S
ผลการเรียนหรือการสอบเปนที่พอใจ (Satisfactory) ใชสําหรับ
รายวิชาที่กําหนดใหมีการประเมินผลแบบไมคิดคาคะแนน หรือรายวิชาที่
ลงทะเบียนเปนผูรวมเรียน หรือรายวิชาปรับพื้นฐาน หรือรายวิชา
วิทยานิพนธ หรือสารนิพนธ
U
ผลการเรียนหรือการสอบยังไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory) ใช
สําหรับรายวิชาที่กําหนดใหมีการประเมินผลแบบไมคิดคาคะแนน หรือ
รายวิชาที่ลงทะเบียนเปนผูรวมเรียน หรือรายวิชาปรับพื้นฐานหรือรายวิชา
วิทยานิพนธ หรือสารนิพนธ
I
การวัดผลยังไมสมบูรณ (Incomplete)
ใชในกรณีนักศึกษา
ปฏิบัติงานไมครบภายในเวลาที่กําหนดไวหรือขาดสอบ โดยมีเหตุสุดวิสัย
บางประการ จะตองมีการแกไขใหเปนระดับขั้นภายใน 6 สัปดาหแรกของ
ภาคการศึกษาถัดไปที่นักศึกษาผูนั้นลงทะเบียนเรียน
มิฉะนั้น
มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ I ใหเปนระดับขั้น E โดยทันที
การเรียน หรือการวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธ ที่ยังมี
P
ความตอเนื่องอยู
(In progress) และมีความกาวหนาเปนที่นา
พอใจ
การเรียน หรือการวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธ ที่ยังมี
N
ความตอเนื่องอยูแตไมมีความกาวหนาหรือไมเปนที่พอใจ
(No
progress) ในกรณีไดสัญลักษณ N นักศึกษาจะตองลงทะเบียน
เรียนซ้ําในหนวยกิตที่ไดสัญลักษณ N
W
การถอนรายวิชาโดยไดรับอนุมัติ
(Withdrawn
with
permission)
X
ผลการเรียนหรือการสอบอยูในขั้นดีเดน (Excellent) ใชสําหรับ
รายวิชาวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธ
20.2 วิชาวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธ ผลการศึกษาใหใชสัญลักษณดังตอไปนี้
20.2.1 ใหสัญลักษณ P หรือ N ในกรณีที่ยังไมสามารถจัดการวัดผลของรายวิชาไดใน
ภาค
การศึกษานั้น
20.2.2 การใหสัญลักษณ P หรือ N อาจใหไดตามสัดสวนของความกาวหนาในการทํา
วิทยานิพนธหรือสารนิพนธ และหากนักศึกษายังไมไดรับการอนุมัติโครงรางวิทยา
นิพนธ จะประเมินผลใหสัญลักษณ P ไดไมเกินครึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยกิตวิทยา
นิพนธตามหลักสูตร
20.2.3 ใหสัญลักษณ S หรือ U หรือ X ในกรณีที่มีการประเมินผล หรือสอบ
วิทยานิพนธ
หรือสารนิพนธ เรียบรอยแลว ภายในภาคการศึกษานั้น ๆ
20.3 รายวิชาที่ใชเวลาเรียนเกิน 1 ภาคการศึกษา ใหมีการประเมินผลเปนดังนี้
20.3.1 ใหสัญลักษณ P หรือ N ในกรณีที่ยังไมสามารถจัดการวัดผลของรายวิชาในภาค
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การศึกษานั้น
20.3.2 ใหมีการประเมินเปนระดับขั้นตามขอ 20.1
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ขอ 21 การประเมินผลการศึกษา
21.1 ใหมีการประเมินผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ยกเวนวิชาวิทยานิพนธ หรือวิชาสาร
นิพนธ ใหมีการประเมินผลไดกอนสิ้นภาคการศึกษา
21.2 ในการนับจํานวนหนวยกิตใหครบตามหลักสูตรนั้น ใหนับหนวยกิตจากรายวิชาที่นักศึกษา
+
+
ลงทะเบียน เรียนเพื่อหนวยกิต และไดผลการศึกษาเปนระดับขั้น A, B , B, C , C,
หรือ
สัญลักษณ S หรือสัญลักษณ X
ในกรณีที่หลักสูตรกําหนดรายวิชาปรับพื้นฐานไวใหเรียน โดยไมนับเปนหนวยกิต
สะสมของหลักสูตร นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมรายวิชาดังกลาวใหครบถวน
และจะตองไดผลการศึกษาสัญลักษณ S
ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแตละรายวิชามากกวา 1 ครั้ง ใหนับจํานวน
หนวยกิตของรายวิชานั้นเปนหนวยกิตสะสมตามหลักสูตรไดเพียงครั้งเดียวโดยพิจารณาจาก
การวัดและประเมินผลครั้งหลังสุด
แตใหนําผลการศึกษาและหนวยกิตทุกครั้งมาคํานวณ
แตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมดวย
ในกรณีที่จําเปนตองเรียนรายวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีในบางสาขาเพื่อ
สนับสนุนรายวิชาตามแผนการเรียนที่กําหนดไวในหลักสูตร ใหนับจํานวนหนวยกิตของราย
วิชาระดับหมายเลข 300 ขึ้นไปไดไมเกิน 6 หนวยกิต
21.3 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ มหาวิทยาลัยจะประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาทุกคนที่ได
ลงทะเบียนเรียน โดยคํานวณผลตามหลักเกณฑ ดังนี้
21.3.1 หนวยจุดของรายวิชาหนึ่ง ๆ คือ ผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตกับคาระดับขั้นที่ได
จากการประเมินผลรายวิชานั้น
21.3.2 แตมระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค คือ คาผลรวมของหนวยจุดของทุกรายวิชาที่ได
ศึกษาในภาคการศึกษานั้นหารดวยหนวยกิตรวมของรายวิชาดังกลาว เฉพาะราย
วิชาที่มีการประเมินผลเปนระดับขั้น
21.3.3 แตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คือ คาผลรวมของหนวยจุดของทุกรายวิชาที่ไดศึกษา
มาตั้งแตเริ่มเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยหารดวยจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชา
ดังกลาว เฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผลเปนระดับขั้น และในกรณีที่มีการเรียน
รายวิชาใดมากกวาหนึ่งครั้ง ก็ใหนําผลการศึกษา และหนวยกิตทุกครั้งมาคํานวณ
แตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมดวย
21.3.4 แตมระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคและแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณ
เปนคาที่มีเลขทศนิยม 2 ตําแหนง โดยไมมีการปดเศษจากทศนิยมตําแหนงที่ 3
21.3.5 ในกรณีที่นักศึกษาไดสัญลักษณ I ในรายวิชาที่มีการวัดและประเมินผลเปนระดับ
ขั้นใหรอการคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคและแตมระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมไวกอน จนกวาสัญลักษณ I จะเปลี่ยนเปนอยางอื่น
ขอ 22 การเปลี่ยนแผนการศึกษา
นักศึกษาสามัญอาจขอเปลี่ยนแผนการศึกษาไดโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ และแจงใหบัณฑิตวิทยาลัยทราบ
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ขอ 23 การยายสาขาวิชา
นักศึกษาสามัญขอยายสาขาวิชาโดยมีหลักเกณฑดังตอไปนี้
23.1 นักศึกษาอาจขอยายสาขาวิชาได โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจําคณะ และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
23.2 การขอยายสาขาวิชา จะกระทําไดตอเมื่อนักศึกษาเขาศึกษาในสาขาวิชาเดิมมาแลวไมนอย
กวา 1 ภาคการศึกษา
23.3 การเทียบโอนและการโอนรายวิชา ใหเปนไปตามระเบียบขอ 26
ขอ 24 การเปลี่ยนระดับการศึกษา
24.1 นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนระดับการศึกษาจากระดับปริญญาโทไปเปนระดับปริญญาเอก หรือ
กลับกันไดในสาขาวิชาเดียวกันโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ
และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
โดยมีหลักเกณฑดังตอไปนี้
24.1.1 นักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโทแผน ก ในสาขาเดียวกันกับหลักสูตร
ปริญญา

12

เอก ที่สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติซึ่งจัดขึ้นสําหรับนักศึกษาในหลักสูตรระดับ
ปริญญาเอกอาจไดรับการพิจารณาเขาศึกษาในระดับปริญญาเอกได โดยนักศึกษา
หลักสูตรแผน ก แบบ ก(1) จะตองมีผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ ที่มีศักยภาพที่จะ
พัฒนาใหเปนวิทยานิพนธในหลักสูตรระดับปริญญาเอกได
หรือในกรณีที่เปน
นักศึกษาหลักสูตรแผน ก แบบ ก(2) จะตองศึกษารายวิชามาแลวไมนอยกวา
หนวยกิต และไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.50
24.1.2 นักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอกที่ไมสามารถสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ
การสอบวิทยานิพนธ อาจไดรับการพิจารณาเขาศึกษาในระดับปริญญาโทได
24.1.3 การเปลี่ยนระดับการศึกษาจะกระทําไดเพียง 1 ครั้งเทานั้น
24.2 การเปลี่ยนระดับการศึกษาที่นอกเหนือจากขอ 24.1 ใหเปนไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัย

กําหนด
ขอ 25 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่น
25.1 บัณฑิตวิทยาลัยจะรับโอนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่สังกัดสถาบันอื่น ทั้งภายในและตาง
ประเทศเขาเปนนักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยไดโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ
และไดรับอนุมัติจากคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย
25.2 นักศึกษาที่รับโอนมาอาจขอเทียบโอนรายวิชาไดตามระเบียบขอ 26
ขอ 26 การเทียบโอนและรับโอนรายวิชา
การเทียบโอนและรับโอนรายวิชาที่นักศึกษาเคยศึกษามาแลวในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หรือสถาบันอื่น
ทั้งภายในและตางประเทศ มีหลักเกณฑดังตอไปนี้
26.1 รายวิชาที่อาจไดรับการเทียบโอนและรับโอน ตองเปนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาและวิทยา
นิพนธ และไดศึกษามาแลวไมเกิน 3 ป โดยไดผลการศึกษาเปนสัญลักษณ P หรือ S
หรือไมต่ํากวาระดับขั้น B หรือเทียบเทา
26.2 กรณีรายวิชาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ใหนําผลการศึกษารายวิชาที่ไดรับ
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การเทียบโอนและรับโอนมาคิดเปนแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม สวนกรณีที่เปนการเทียบ
โอนและรับโอนรายวิชาจากสถาบันอื่น ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ
26.3 รายวิชาและจํานวนหนวยกิตที่ไดรับการเทียบโอนและรับโอน ใหอยูในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํา
คณะ
26.4 การเทียบโอนและรับโอนรายวิชาจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ใหอยู
ในดุลยพินิจของบัณฑิตวิทยาลัย
ขอ 27 การโอนหนวยกิต
27.1 นักศึกษาอาจไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะใหไปเรียนรายวิชาที่
เปดสอนใน สถาบันอื่นทั้งภายในและตางประเทศ โดยลงทะเบียนเรียนเพื่อหนวยกิต แลวนํา
มาเทียบหรือโอนหนวยกิต ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อนับเปนหนวยกิตสะสมของ
นักศึกษาได
27.2 รายวิชาที่นักศึกษาไปลงทะเบียนเรียนตามขอ 27.1 สามารถนําผลการศึกษามาคิดเปน
แตม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาได
ขอ 28 การทําวิทยานิพนธ
28.1 การเสนอโครงรางวิทยานิพนธ
28.1.1 นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท จะเสนอโครงรางวิทยานิพนธไดเมื่อมีคณะ
กรรมการที่ ปรึกษาวิทยานิพนธแลว
28.1.2 นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอก จะเสนอโครงรางวิทยานิพนธไดเมื่อสอบ
ผาน
การสอบวัดคุณสมบัติ และมีคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธแลว
28.1.3 การพิจารณาโครงรางวิทยานิพนธ ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจําคณะ กําหนด
28.2 การขอเปลี่ยนแปลงโครงรางวิทยานิพนธ ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยา
นิพนธ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ
ขอ 29 การสอบภาษาตางประเทศ
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกตองสอบผานความรูภาษาตางประเทศตามที่บัณฑิตวิทยาลัย
กําหนด
ขอ 30 การสอบวัดคุณสมบัติ
30.1 การสอบวัดคุณสมบัติ เปนการสอบเพื่อประเมินความรูพื้นฐาน ความพรอม ความสามารถ
และศักยภาพของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอก และเพื่อวัดวานักศึกษามีความพรอม
ในการทําวิทยานิพนธในระดับปริญญาเอก
30.2 การดําเนินการจัดสอบวัดคุณสมบัติใหเปนไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
ขอ 31 การสอบประมวลความรอบรู
31.1 การสอบประมวลความรอบรู เปนการทดสอบความรูความสามารถที่จะนําหลักวิชาและ
ประสบการณการเรียน หรือการวิจัยไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
31.2 การสอบประมวลความรอบรู อาจเปนแบบขอเขียน หรือปากเปลา หรือทั้งสองแบบ
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31.3 นักศึกษามีสิทธิ์สอบประมวลความรอบรูได เมื่อศึกษารายวิชาที่เกี่ยวของตามหลักสูตร
กําหนด ดังนี้
31.3.1 นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทแผน ก และนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญา
เอกมีสิทธิ์สอบประมวลความรอบรูไดเมื่อศึกษารายวิชาครบถวนตามหลักสูตรกําหนด
แลว ยกเวนวิชาวิทยานิพนธ
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31.3.2 นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ข มีสิทธิ์สอบประมวลความรอบรูได
เมื่อ
ศึกษารายวิชาครบถวนตามหลักสูตรกําหนด ยกเวนวิชาสารนิพนธ และไดผลการ
ศึกษาคิดเปนแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
31.4 การดําเนินการจัดสอบประมวลความรอบรู ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะกําหนด
31.5 นักศึกษามีสิทธิ์สอบประมวลความรอบรูไดไมเกิน 2 ครั้ง ในกรณีที่นักศึกษาสอบครั้งแรกไม
ผาน ใหมีสิทธิ์สอบไดอีกหนึ่งครั้งภายในเวลาไมนอยกวา 30 วัน หลังจากการสอบครั้งแรก
ขอ 32 การสอบวิทยานิพนธ
32.1 การสอบวิทยานิพนธมีวัตถุประสงคเพื่อวัดความรูความสามารถของนักศึกษา ในการทําวิจัย
เพื่อวิทยานิพนธ ความรอบรูในเนื้อหาที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ทําการวิจัย ความสามารถในการ
นําเสนอผลงานทั้งดานการพูด การเขียน และการตอบคําถาม
32.2 การสอบวิทยานิพนธประกอบดวย การตรวจอานวิทยานิพนธ การทดสอบความรูนักศึกษา
ดวยการซักถามหรือดวยวิธีอื่นๆ จึงจะถือวาการสอบนั้นมีผลสมบูรณ
ใหประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
รายงานผลการสอบไปยังบัณฑิต
วิทยาลัยภายใน 2 สัปดาหนับจากวันสอบ
32.3 การดําเนินการสอบวิทยานิพนธใหเปนไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
32.4 นักศึกษาจะตองเสนอวิทยานิพนธที่ไดรับความเห็นชอบขั้นสุดทายจากคณะกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธแลว ตอคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธทุกคนกอนวันสอบวิทยานิพนธ
อยางนอย 2 สัปดาห
32.5 ในกรณีที่นักศึกษาสอบครั้งแรกไมผาน ใหมีสิทธิ์สอบไดอีกหนึ่งครั้งภายในเวลาไมนอยกวา
30 วัน หลังจากการสอบครั้งแรก
32.6 นักศึกษาตองสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณตอบัณฑิตวิทยาลัยตามรูปแบบและจํานวนที่
บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด ภายใน 3 สัปดาห นับจากวันที่สอบวิทยานิพนธผาน มิฉะนั้นจะมี
ผลตามที่กําหนดไวในขอ 33.2.1 และขอ 40.9 ตามลําดับ
ขอ 33 การสําเร็จการศึกษาและวันสําเร็จการศึกษา
33.1 คุณสมบัติของผูสําเร็จการศึกษา
33.1.1 สอบผานรายวิชาตาง ๆ ครบถวนตามหลักสูตร
33.1.2 แตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาที่เรียนไมต่ํากวา 3.00
33.1.3 สอบวิทยานิพนธไดผลเปนสัญลักษณ S หรือ X ในกรณีที่เรียนตามหลักสูตรที่มี
การทําวิทยานิพนธ และสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณตอบัณฑิตวิทยาลัยแลว
33.1.4 สอบผานการสอบประมวลความรอบรู และสอบวิชาสารนิพนธไดผลเปน
สัญลักษณ S หรือ X ในกรณีที่เรียนตามหลักสูตรระดับปริญญาโทแผน ข
33.2 วันสําเร็จการศึกษา
33.2.1 สําหรับนักศึกษาในหลักสูตรที่มีการทําวิทยานิพนธ
(1) ใหถือวันที่สอบวิทยานิพนธผานเปนวันสําเร็จการศึกษา ทั้งนี้จะตองสงวิทยา
นิพนธฉบับสมบูรณตอบัณฑิตวิทยาลัยไดภายใน 3 สัปดาห นับจากวันที่
สอบวิทยานิพนธผาน
(2) ใหถือวันที่สงวิทยานิพนธเปนวันสําเร็จการศึกษา หากไมสามารถสงวิทยา
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นิพนธฉบับสมบูรณตอบัณฑิตวิทยาลัยไดภายใน 3 สัปดาห นับจากวันที่
สอบวิทยานิพนธผาน
33.2.2 สําหรับนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโทแผน ข ใหถือวันที่สอบวิชาสารนิพนธ
และสอบประมวลความรอบรูผานครบทั้งสองอยาง เปนวันสําเร็จการศึกษา

หมวด 4
การลงทะเบียนเรียน การเพิ่ม และการถอนรายวิชา
ขอ 34 การลงทะเบียนเรียน
34.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาทั่วไป หรือ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ แลวแตกรณี
34.2 การลงทะเบียนเรียน ตองเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
34.3 จํานวนหนวยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษา ใหอยูในดุลยพินิจของ
อาจารยที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ แลวแตกรณี
34.4 นักศึกษาทดลองศึกษาตามขอ 7.2 ตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรไมนอยกวา 6
หนวยกิต
34.5 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ํารายวิชาที่เคยลงทะเบียนเรียน และไดรับผลการเรียนตั้งแต
ระดับขั้น B ขึ้นไปแลวมิได
34.6 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธได เมื่อมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ หรือมี
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธแลว
34.7 การลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ ตองลงทะเบียนเรียนใหครบหนวยกิตทั้งหมด ภายใน
ภาคการศึกษาที่สอบวิทยานิพนธ ทั้งนี้ นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธเพิ่ม
ใหครบหนวยกิตวิทยานิพนธได หลังพนกําหนดการเพิ่มและถอนรายวิชา โดยไดรับอนุมัติ
จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อใหสามารถสอบวิทยานิพนธไดในภาคการศึกษานั้น
34.8 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถวนตามหลักสูตรกําหนดแลว แตอยูใน
ระหวางการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธ หรือรอสอบประมวลความรอบรู นัก
ศึกษาจะตองรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา และชําระคาธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
ขอ 35 การเพิ่มและการถอนรายวิชา
35.1 การเพิ่มและการถอนรายวิชาใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ยกเวนวิชาวิทยานิพนธ
ใหเปนไปตามเงื่อนไข ขอ 34.7
35.2 การเพิ่มและถอนรายวิชาจะกระทําไดโดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาทั่วไป
หรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ แลวแตกรณี และแจงใหอาจารยผูสอนทราบ

หมวด 5
การลงโทษทางวินัยนักศึกษา
ขอ 36 การทุจริตในการวัดผล
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เมื่อตรวจสอบพบวานักศึกษาทุจริตในการวัดผลรายวิชาใด ใหดําเนินการและพิจารณาลงโทษตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรีโดยอนุโลม
ขอ 37 การทุจริตทางวิชาการ
การทุจริตทางวิชาการมี 2 ลักษณะ คือ การลอกเลียนผลงานทางวิชาการ และการสรางขอมูลเท็จ
37.1 การลอกเลียนผลงานทางวิชาการ หมายถึง การลอกเลียนขอความของผูอื่น โดยไมมีการ
อางอิง หรือปกปดแหลงที่มา หรือการเสนอความคิดหรือนําผลงานทางวิชาการที่มีผูอื่น
กระทําไวมาเปนของตนเอง
37.2 การสรางขอมูลเท็จ หมายถึง การตกแตงขอมูลหรือการสรางขอมูลที่ไมตรงกับความเปนจริง
37.3 เมื่อตรวจสอบพบวานักศึกษาทุจริตตามขอ 37.1 และ 37.2 ใหคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจําคณะเปนผูพิจารณาโทษ และเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการตอไป
37.4 ใหนักศึกษาที่ทุจริตดังกลาวไดรับระดับขั้น E หรือสัญลักษณ N หรือสัญลักษณ U ใน
ราย
วิชานั้นพรอมทั้งภาคทัณฑไวตลอดการมีสภาพเปนนักศึกษา
หากมีความผิดรายแรง
อาจพิจารณาโทษทางวินัยประการหนึ่งประการใดหรือ
หลายประการไดอีก ดังนี้
(1) ใหพักการศึกษาไมนอยกวาหนึ่งภาคการศึกษา
(2) ใหไดระดับขั้น E หรือสัญลักษณ N หรือสัญลักษณ U ทุกรายวิชาที่ไดลงทะเบียน
ใน
ภาคการศึกษา นั้น
(3) ใหไดสัญลักษณ N ในจํานวนหนวยกิตที่ไดลงทะเบียนเรียนไปแลวของรายวิชานั้น
(4) ใหพนสภาพการเปนนักศึกษา
(5) ใหออก
(6) ไลออก
37.5 หากตรวจสอบพบวามีการทุจริตภายหลังการอนุมัติปริญญาแลว ใหคณะกรรมการบัณฑิต
ศึกษาประจําคณะเสนอคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา และอาจเสนอสภา
มหาวิทยาลัยสั่งเพิกถอนปริญญา

หมวด 6
การลา การรักษาสถานภาพ การพนสภาพของนักศึกษา และการขออนุมัติปริญญา
ขอ 38 การลา
38.1 การลาปวยหรือลากิจ ใหดําเนินการและพิจารณาตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรีโดยอนุโลม
38.2 การลาพักการศึกษา
38.2.1 นักศึกษาจะลาพักการศึกษาไดในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้
(1) ถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหารกองประจําการ
(2) เจ็บปวยจนตองพักรักษาตัวเปนเวลาติดตอกันเกินกวา 3 สัปดาห โดยมีใบ
รับรองแพทย
(3) สาเหตุอื่น ๆ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ
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38.2.2 นักศึกษาที่ประสงคจะลาพักการศึกษา

ตองแสดงเหตุผลและความจําเปน

ผาน
อาจารยที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ แลวแตกรณี และใหยื่น
คํารองตอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
และแจงบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อทราบ
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38.2.3 การลาพักการศึกษาเปนการลาพักทั้งภาคการศึกษา และถาไดลงทะเบียนเรียนไป
แลว เปนการยกเลิกการลงทะเบียนเรียน โดยรายวิชาที่ไดลงทะเบียนเรียนทั้งหมด
ในภาคการศึกษานั้น จะไมปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา
38.2.4
การ
ลาพักการศึกษา ใหลาพักไดไมเกิน 2 ภาคการศึกษาปกติ
38.2.5 นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาจะตองชําระคารักษาสถานภาพนักศึกษา
ทุกภาคการศึกษาที่ไดรับการอนุมัติใหลาพัก
ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ยกเวนภาคการศึกษาที่ไดลงทะเบียนเรียนไปกอนแลว
38.3 การลาออก
นักศึกษาผูประสงคจะลาออกจากการเปนนักศึกษา ใหเสนอใบลาออกผานคณะ
กรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะตอบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติตออธิการบดี ผูที่จะได
รับการอนุมัติใหลาออกได ตองไมมีหนี้สินกับมหาวิทยาลัย
ขอ 39 การรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา
การรักษาสถานภาพของนักศึกษา ใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอ 34.8 และขอ 38.2.5
ขอ 40 การพนสภาพการเปนนักศึกษา
นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษาเมื่อมีสภาพตามขอใดขอหนึ่งตอไปนี้
40.1 ตายหรือลาออก
40.2 ถูกใหออกหรือไลออกเนื่องจากตองโทษทางวินัย
40.3 ไมมาลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาภายใน 30 วัน นับจาก
วันเปดภาคการศึกษาปกติโดยมิไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา
40.4 ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.50 ในการประเมินผลทุกสิ้นภาคการศึกษา
40.5 เรียนไดจํานวนหนวยกิต 2 ใน 3 ของหลักสูตร โดยไมนับหนวยกิตวิทยานิพนธแลวไดแตม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.75 ยกเวนนักศึกษาปริญญาโทที่เรียนแผน ก แบบ ก
(1)
และนักศึกษาปริญญาเอกที่เรียนแบบ 1
40.6 ใชเวลาในการศึกษาตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดในขอ 19 แลว และไดหนวยกิตไมครบ
ตามหลักสูตร หรือไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 3.00 ยกเวนนักศึกษาปริญญา
โท
ที่เรียนแผน ก แบบ ก (1) และนักศึกษาปริญญาเอกที่เรียน แบบ 1
40.7 โครงรางวิทยานิพนธไมไดรับอนุมัติภายในระยะเวลาที่กําหนดดังนี้
40.7.1 ภายใน 4 ภาคการศึกษาปกตินับตั้งแตเขาศึกษาในกรณีที่เปนนักศึกษาปริญญาโท
แผน ก แบบ ก (1) ภาคปกติ
40.7.2 ภายใน 5 ภาคการศึกษาปกตินับตั้งแตเขาศึกษาในกรณีที่เปนนักศึกษาปริญญาโท
แผน ก แบบ ก (2) ภาคปกติ
40.7.3 ภายใน 6 ภาคการศึกษาปกตินับตั้งแตเขาศึกษาในกรณีที่เปนนักศึกษาปริญญา
โท
แผน ก แบบ ก (1) ภาคพิเศษ และกรณีที่เปนนักศึกษาปริญญาเอกแบบ 1
40.7.4 ภายใน 7 ภาคการศึกษาปกตินับตั้งแตเขาศึกษา ในกรณีที่เปนนักศึกษา
ปริญญาโทแผน ก แบบ ก (2) ภาคพิเศษ และกรณีที่เปนนักศึกษาปริญญา
เอกแบบ 2
40.8 สอบวิทยานิพนธหรือสอบประมวลความรอบรู ครั้งที่ 2 ไมผาน
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40.9 ไมสามารถสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณไดภายใน 6 เดือน นับจากวันสอบวิทยานิพนธผาน
40.10 เปนนักศึกษาทดลองศึกษาที่ไมสามารถเปลี่ยนสถานภาพเปนนักศึกษาสามัญตามขอ 8.1
ได
40.11 บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาเห็นวา มีความประพฤติไมเหมาะสม
40.12 ไดรับการอนุมัติปริญญา
ขอ 41 การขออนุมัติปริญญา
41.1 นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในแตละปการศึกษา ใหยื่นคํารองแสดงความจํานงขอรับ
ปริญญาตอมหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
41.2 นักศึกษาซึ่งจะไดรับการพิจารณาเสนอชื่อขออนุมัติปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย ตองมี
คุณสมบัติดังนี้
41.2.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาครบถวนตามขอ 33
41.2.2 ไมมีหนี้สินหรือคางชําระคาธรรมเนียมการศึกษา และ/หรือไมเปนผูมีพันธะสัญญาอื่นใด
กับบัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
41.2.3 ไมอยูในระหวางถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ 28

มีนาคม พ.ศ. 2545

(ลงชื่อ)

เกษม สุวรรณกุล
(ศาสตราจารยเกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

สําเนาถูกตอง

(นางสาวเรวดี สวางศรี)
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