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ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2549
-----------------------------------------

เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความสัมพันธ์ สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ต้องการความรู้แบบนวัตกรรม ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ต้องมีการค้นคว้าและวิจัยที่เข้มแข็ง
การทําวิจัยต้องสามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์ สังคม และสิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จึงต้องสร้างนักวิจัยให้กับสังคม โดยเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต และ
นําความรู้ที่ได้ไปช่วยเหลือสังคมด้วยคุณธรรมและจรรยาบรรณทาง วิชาการและวิชาชีพ
ดังนั้น จึงสมควรให้ปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 (2) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2522 และโดยมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่
292 (7/2549) เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2549 จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2549”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้สําหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่เข้าศึกษา
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาความในระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดที่มอี ยู่ก่อนระเบียบฉบับนี้ และมีความกล่าวใน
ระเบียบนี้หรือที่ระเบียบนี้กล่าวเป็นอย่างอื่น หรือที่ขัดหรือแย้งกับความในระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สภาวิชาการ” หมายถึง สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
“บัณฑิตวิทยาลัย” หมายถึง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
“คณะ” หมายถึง คณะ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัย หรือหน่วยงานที่เทียบเท่า ที่มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
“คณบดี” หมายถึง คณบดีของคณะ บัณฑิตวิทยาลัย ผู้อํานวยการวิทยาลัย หรือผู้บริหารหน่วยงาน
ที่เทียบเท่าคณบดี ที่มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
“สาขาวิชา” หมายถึง สาขาวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
“คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย” หมายถึง คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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“หน่วยกิตสะสม” หมายถึง หน่วยกิตที่นักศึกษาเรียนสะสมเพื่อให้ครบตามหลักสูตรสาขาวิชานั้น
“คณะกรรมการประจําคณะ” หมายถึง คณะกรรมการประจําคณะของคณะหรือคณะกรรมการประจําของ
วิทยาลัยหรือหน่วยงานที่นักศึกษาสังกัดอยู่
“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ข้อ 5 ให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ ในกรณีที่มี ข้อสงสัย
หรือมิได้ระบุไว้ในระเบียบนี้ หรือในกรณีมีความจําเป็นต้องผ่อนผันข้อกําหนดในระเบียบนี้เป็นกรณีพิเศษ
ให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้วินิจฉัยและให้ถือเป็นที่สุด แล้วรายงานให้
สภาวิชาการทราบ
หมวด 1
ระบบการจัดการศึกษา
ข้อ 6 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้ดําเนินการดังนี้
6.1 บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้กําหนดและรักษามาตรฐานของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
6.2 บัณฑิตวิทยาลัยมีหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคณะมี
หน้าที่จัดการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
6.3 บัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดให้มีหลักสูตรสหสาขาวิชาเพื่อบริหารและจัดการศึกษาในหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องกับหลายคณะ
ข้อ 7 ระบบการจัดการศึกษา ให้ดําเนินการดังนี้
7.1 การจัดการศึกษาตลอดปีการศึกษาโดยไม่แบ่งภาค 1 ปีการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า
30 สัปดาห์
7.2 การจัดการศึกษาโดยแบ่งเป็นภาค
7.2.1 ระบบทวิภาค 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
7.2.2 ระบบไตรภาค หนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์
7.2.3 ระบบจตุรภาค 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์
7.2.4 ระบบการจัดการศึกษาอื่นๆ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
ระบบการจัดการศึกษาต่างๆ ตามข้อ 7.2.1-7.2.3 อาจจัดภาคฤดูร้อนได้ตามความจําเป็นของแต่ละ
หลักสูตร
7.3 การจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน เป็นการจัดการศึกษาปีละหนึ่งภาคการศึกษา โดยมีระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์
ข้อ 8 การคิดหน่วยกิต สําหรับแต่ละรายวิชา
8.1 ระบบตลอดปีการศึกษา
8.1.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้บรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต

73
8.1.2

รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.1.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.1.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทํา โครงงาน
หรือกิจกรรมนัน้ ไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.1.5 วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.1.6 1 หน่วยกิตระบบตลอดปีการศึกษาเทียบได้กับ 2 หน่วยกิตระบบทวิภาคหรือ 30/12
หน่วยกิตระบบไตรภาคหรือ 30/10 หน่วยกิตระบบจตุรภาค
8.2 ระบบทวิภาค
8.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.2.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.2.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อ ภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.2.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทํา
โครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่นอ้ ยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ
1 หน่วยกิต
8.2.5 วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.3 ระบบไตรภาค
8.3.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มคี ่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.3.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.3.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.3.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาทํา โครงงาน
หรือกิจกรรมนัน้ ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.3.5 วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มคี ่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.3.6 1 หน่วยกิต ระบบไตรภาค เทียบได้กับ 12/15 หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ 4 หน่วยกิต
ระบบทวิภาค เทียบได้กับ 5 หน่วยกิต ระบบไตรภาค
8.4 ระบบจตุรภาค
8.4.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
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8.4.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.4.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.4.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทําโครงงาน
หรือกิจกรรมนัน้ ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มี ค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.4.5 วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.4.6 1 หน่วยกิตระบบจตุรภาค เทียบได้กับ 10/15 หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ 2 หน่วยกิต
ระบบทวิภาค เทียบได้กับ 3 หน่วยกิตระบบจตุรภาค
ข้อ 9 การจัดแผนการศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
9.1 การจัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา (Full-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลักสูตร
โดยกําหนดจํานวนหน่วยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติ
สําหรับระบบทวิภาค
9.2 การจัดแผนการศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลักสูตร
โดยกําหนดจํานวนหน่วยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร น้อยกว่า 9 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติ
สําหรับระบบทวิภาค
การเปลี่ยนการจัดแผนการศึกษาตามข้อ 9.1 และ 9.2 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําคณะ
ข้อ 10 หลักสูตรหนึ่งๆ อาจจัดระบบการศึกษา และหรือจัดแผนการศึกษาแบบใดแบบหนึ่ง หรือหลายแบบได้
สําหรับระบบการจัดการเรียนการสอน และการจัดแผนการศึกษาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
หมวด 2
หลักสูตร
ข้อ 11 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้
11.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สร้างเสริมความเชี่ยวชาญหรือ ประสิทธิภาพ
ในทางวิชาชีพ เป็นหลักสูตรที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่ามาแล้ว
11.2 หลักสูตรปริญญาโท เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการและหรือการวิจัยใน
สาขาวิชาต่างๆ ในระดับสูงกว่าขั้นปริญญาตรีและประกาศนียบัตรบัณฑิต
11.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สร้างเสริมความเชี่ยวชาญหรือ
ประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ และเป็นหลักสูตรที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง สําหรับผู้สาํ เร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 6 ปี หรือ ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า
มาแล้ว
11.4 หลักสูตรปริญญาเอก เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ การวิจัยใน
สาขาวิชาต่างๆ ในระดับสูงกว่าปริญญาโทและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
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ข้อ 12 โครงสร้างของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
12.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
12.2 หลักสูตรปริญญาโท ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษา
เป็น 2 แผน คือ
แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ ดังนี้
แบบ ก 1 ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และหลักสูตรอาจกําหนดให้ศกึ ษา
รายวิชาเพิ่มเติม หรือทํากิจกรรมวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นได้ โดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมี
ผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกําหนด
แบบ ก 2 ทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 12
หน่วยกิต ไม่เกิน 18 หน่วยกิต
แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชาโดยไม่ต้องทําวิทยานิพนธ์ แต่ตอ้ งทําสารนิพนธ์
(การศึกษาอิสระ) ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ทั้งนี้ สาขาวิชาใดเปิดสอนหลักสูตรแผน ข จะต้องมีหลักสูตร แผน ก ด้วย
12.3 หลักสูตรปริญญาเอก
ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต สําหรับผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า และไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต สําหรับผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมาก หลักสูตรนี้มี 2 แบบ คือ
แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ หลักสูตร
อาจกําหนดให้มีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นได้ โดยไม่นับ
หน่วยกิต แต่ต้องมีผลสัมฤทธิต์ ามที่หลักสูตรกําหนด ดังนี้
แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สาํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า จะต้องทํา
วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาที่สาํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จะต้องทํา
วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 1.1 และ แบบ 1.2 จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน
แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงแลก่อให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และมีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สาํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า จะต้องทํา
วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12
หน่วยกิต
แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สาํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จะต้องทํา
วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่ น้อยกว่า 24
หน่วยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน
ข้อ 13 ระยะเวลาการศึกษา
13.1 ระยะเวลาการศึกษาของแต่ละหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา

76
13.1.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ใน
หลักสูตรแต่ไม่เกิน 3 ปีการศึกษา
13.1.2 ปริญญาโท ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร แต่ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
13.1.3 ปริญญาเอก ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร สําหรับนักศึกษาที่สาํ เร็จปริญญาตรี ให้มี
ระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา และนักศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท ให้มีระยะเวลา
การศึกษา ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
13.2 ระยะเวลาการศึกษาของแต่ละหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบไม่เต็มเวลา หรือที่จัดการศึกษา
แบบอื่นให้เป็นไปตามข้อ 13.1
ข้อ 14 การประกันคุณภาพ
ให้ทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรให้ชัดเจน ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วย
ประเด็นหลัก 4 ประเด็น คือ
14.1 การบริหารหลักสูตร
14.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย
14.3 การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา
14.4 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและมีการ
ดําเนินการควบคุมมาตรฐาน คุณภาพ และให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีภาระหน้าที่ในการ
บริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตามการประเมินผลหลักสูตร
และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แต่ละหลักสูตรต้องจัดทํารายงานการประเมินตนเองปีละ 1 ครั้ง เสนอต่อ
คณบดีต้นสังกัดและแจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบ
ข้อ 15 การพัฒนาหลักสูตร
15.1 ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก
5 ปี
15.2 การพัฒนาหลักสูตร หรือจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือจากที่ระบุไว้
ในระเบี ย บนี้ ให้ ดํ า เนิ น การโดยจั ด ทํ า เป็ น ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย แล้ ว เสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย
เพื่อทราบ
หมวด 3
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาและคณะกรรมการควบคุมการศึกษา
ข้อ 16 อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย
16.1 อาจารย์ประจํา หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน หรือผู้ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในสังกัด
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทําหน้าที่หลักด้านการสอนและวิจัย และปฏิบัติหน้าที่ เต็มเวลา
ตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน
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16.2
16.3
16.4
16.5

16.6

16.7

16.8

16.9

16.10

อาจารย์ประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจําที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหลักในกระบวนการ
จัดการศึกษาของหลักสูตร โดยทําหน้าที่อาจารย์ผู้สอนและหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือ
สารนิพนธ์ ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนัน้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจําหลักสูตรที่ได้รับมอบหมายให้เป็น
ผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร
การติดตามประเมินผลหลักสูตร และหน้าทีอ่ ื่นที่เกี่ยวข้อง
อาจารย์ผู้สอน หมายถึง ผู้ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งจากอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ ให้ทํา
หน้าที่สอนในรายวิชาหรือบางหัวข้อในแต่ละรายวิชา
อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หมายถึง อาจารย์ประจําที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการประจําคณะ
ตามคําแนะนําของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อทําหน้าที่ให้คําปรึกษาด้านการศึกษาและการ
จัดแผนการเรียนของนักศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแนวปฏิบัติต่างๆตลอดจนเป็นที่ปรึกษา
ของนักศึกษาในเรื่องอื่นตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปทําหน้าที่
จนกระทั่งนักศึกษามีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก หรืออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก (Major advisor) หมายถึง อาจารย์ประจําที่ได้รับแต่งตั้งโดย
คณะกรรมการประจําคณะตามคําแนะนําของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ให้รับผิดชอบ
กระบวนการเรียนรู้เพื่อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเฉพาะราย เช่น การพิจารณาเค้าโครง การให้
คําแนะนําและควบคุมดูแล รวมทั้งการประเมินความก้าวหน้าและการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (Co-advisor) หมายถึง อาจารย์ประจํา หรืออาจารย์พิเศษที่
ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการประจําคณะตามคําแนะนําของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อทํา
หน้าที่ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ในการพิจารณาเค้าโครง รวมทั้งช่วยเหลือให้
คําแนะนําและควบคุมดูแลการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ หมายถึง อาจารย์ประจําที่ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการประจําคณะ
ตามคําแนะนําของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักตาม
ข้อ 16.6 ให้รบั ผิดชอบกระบวนการเรียนรู้เพื่อสารนิพนธ์ของนักศึกษาเฉพาะราย รวมทั้งการ
ประเมินความก้าวหน้าและการสอบสารนิพนธ์ของนักศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิ หมายถึง ผู้ที่มิได้เป็นอาจารย์ประจํา ให้ทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม หรือสอน ในกรณีที่เป็นสาขาวิชาที่ขาดแคลนและมีความจําเป็นอย่างยิ่ง สามารถ
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้ โดยอนุโลมผู้ทรงคุณวุฒิต้องได้รับแต่งตั้งโดยบัณฑิต
วิทยาลัย
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง ผู้ที่มิได้เป็นอาจารย์ประจํา ให้ทําหน้าที่บางส่วนในการเรียนการสอน
ระดับบัณฑิตศึกษา โดยผู้ที่ได้รับแต่งตั้งนั้นไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษาและหรือตําแหน่ง ทางวิชาการ
ตามที่กําหนดในหน้าที่นั้นๆ แต่มีความเชี่ยวชาญ หรือความชํานาญเฉพาะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
โดยตรงต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนั้นๆ ทั้งนี้หากจะแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
จะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้น ๆ เป็นที่ยอมรับ
ในระดับหน่วยงานหรือกระทรวงหรือวงการวิชาชีพ ด้านนั้น ๆ เทียบได้ไม่ต่ํากว่าระดับ 9 ขึ้นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กําหนด แต่หากจะแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นบุคลากรประจํา
มหาวิทยาลัยเท่านั้นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะต้องได้รับแต่งตั้งโดยบัณฑิตวิทยาลัย
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16.11 อาจารย์พิเศษ หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ที่ได้รับแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัย ให้ทํา
หน้าที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ 17 คุณสมบัติอาจารย์ประจําหลักสูตร
ต้องเป็นอาจารย์ประจําและมีคุณสมบัติไม่ตา่ํ กว่าคุณสมบัติของการเป็นอาจารย์ผู้สอนตาม
ระดับของหลักสูตรนั้นๆ
ข้อ 18 คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
18.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรปริญญาโท และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ต้อง
เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร และมีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่สอนหรือสาขาวิชา ที่สัมพันธ์กัน
จํานวนอย่างน้อย 3 คน
18.2 หลักสูตรปริญญาเอก ต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร และมีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือเป็นผู้ ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ าศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่ส อนหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน จํานวนอย่างน้อย 3 คน
ข้อ 19 การบริหารจัดการหลักสูตร
19.1 ให้บริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร และตามที่ได้รับ
มอบหมายจากภาควิชาหรือตามที่คณะกําหนด
19.2 ให้แต่ละหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร
ตามข้อ 18 และอื่นๆ ตามที่คณะกําหนด
ข้อ 20 คณะอาจกําหนดให้คณะกรรมการประจําคณะ หรือ คณะกรรมการจํานวนตามความเหมาะสมทําหน้าที่
กํากับดูแลคุณภาพ การบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร กําหนดองค์ประกอบ
อํานาจหน้าที่ การครบวาระการดํารงตําแหน่ง และการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของคณะ
นั้นๆ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของแต่ละคณะ
ข้อ 21 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน
21.1 หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ต้องเป็นอาจารย์ประจํา หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ที่มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือ เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ
21.2 หลักสูตรปริญญาเอก ต้องเป็นอาจารย์ประจํา หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ที่มี คุณวุฒิ
ไม่ต่ํากว่าปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการทําวิจัยที่
มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ
ข้อ 22 คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
22.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
เป็นอาจารย์ประจํา มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัย
ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะใน
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ข้อ 23

ข้อ 24

ข้อ 25

ข้อ 26

ข้อ 27

กรณีที่มีความจําเป็น คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิต
วิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ หรือแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่เป็นบุคลากรประจํามหาวิทยาลัยที่
มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่
บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
22.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
เป็นอาจารย์ประจํา หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ เทียบเท่า
หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาตาม
ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ ในกรณีที่มีความจําเป็นและเหมาะสม อาจแต่งตั้ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมก็ได้
ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
อาจารย์ประจํา 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและหรือ
ปริญญาเอกได้ไม่เกิน 5 คน หรือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทไม่เกิน 15
คน หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ให้คิดสัดส่วนจํานวนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ์ 1
คน เทียบได้กับจํานวนนักศึกษาที่ทําสารนิพนธ์ 3 คน ทั้งนี้ให้นับรวมนักศึกษาทีย่ ังไม่สําเร็จการศึกษา
ทั้งหมดในเวลาเดียวกัน
หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจําที่มีศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนักศึกษาทีท่ ําวิทยานิพนธ์ได้มากกว่า
5 คน อาจขอขยายเพิ่มขึ้นได้แต่ต้องไม่เกิน 10 คน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนด
คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ
คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการประจําคณะ มีจํานวน
กรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นประธาน อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ประจําเป็นกรรมการ
คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร หลักสูตร มี
จํานวนกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) อาจารย์ประจํา และหรือผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ
คณะกรรมการสอบประมวลความรอบรู้
คณะกรรมการสอบประมวลความรอบรู้ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มี
หน้าที่สอบประมวลความรอบรู้ มีจํานวนกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วย
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ และหรืออาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา และ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการประจําคณะ ตามคําแนะนําของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีจํานวนกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ไม่น้อยกว่า 1 คน
อาจารย์ประจําซึ่งไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมไม่น้อยกว่า 1 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก ทั้งนี้อาจแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) เป็นกรรมการสอบด้วยก็ได้ และ
เมื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์แล้วให้แจ้งบัณฑิตวิทยาลัยทราบ
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อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องไม่เป็นประธาน
คณะกรรมการสอบ และต้องเข้าสอบวิทยานิพนธ์ด้วยทุกครั้ง
อาจารย์ประจําและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ที่เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขา วิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจยั ที่มิใช่ส่วนหนึง่ ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
ในกรณีที่มีความจําเป็น คณะกรรมการประจําคณะตามคําแนะนําของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
อาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเป็นกรรมการสอบได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
ข้อ 28 คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์
คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีจํานวน
กรรมการไม่นอ้ ยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ และอาจารย์ประจํา
หรือ ผูท้ รงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 2 คน โดยให้กรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสอบ
ทั้งนี้ คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ชุดหนึ่ง อาจทําหน้าที่สอบสารนิพนธ์ของนักศึกษาได้มากกว่า 1 คน
หมวด 4
การรับเข้าศึกษา
ข้อ 29 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
29.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สําเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ตามที่หลักสูตรกําหนด และมีคุณสมบัติอื่น
เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
29.2 หลักสูตรปริญญาโท
ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สําเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ตามที่หลักสูตรกําหนด และมีคุณสมบัติ อื่น
เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
29.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สําเร็จปริญญาโทหรือเทียบเท่า ตามที่หลักสูตรกําหนด และมีคุณสมบัติอื่น
เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
29.4 หลักสูตรปริญญาเอก
29.4.1 ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สําเร็จปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ตามทีห่ ลักสูตรกําหนด และมี
คุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยกําหนดหรือ
29.4.2 ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สําเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเดียวกันหรือ สาขา วิชาที่
สัมพันธ์กันกับหลักสูตรที่เข้าศึกษา โดยมีผลการเรียนดีมาก และมีพื้นความรู้ความสามารถและ
ศักยภาพเพียงพอที่จะทําวิทยานิพนธ์ได้ หรือมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติม ตามที่คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
ข้อ 30 การรับสมัคร
ใบสมัคร ระยะเวลาสมัคร หลักฐานประกอบและเงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
ข้อ 31 การรับเข้าศึกษา
31.1 จํานวนนักศึกษาที่จะรับในแต่ละสาขาวิชา ต้องได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย
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31.2 คณะเป็นผู้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการคัดเลือกผู้สมัครที่มี
คุณสมบัติตามข้อ 29 เข้าเป็นนักศึกษา โดยมีการทดสอบความรู้ หรือวิธีการอื่นใดตามที่บัณฑิต
วิทยาลัยกําหนด
31.3 คณะอาจพิจารณาคัดเลือกผู้มคี ุณสมบัติตามข้อ 29 เข้ามาทดลองศึกษา โดยมีเงื่อนไขเฉพาะราย
ดังนี้
31.3.1 ผู้ทดลองศึกษาในหลักสูตรที่ศกึ ษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ์ หรือศึกษาเฉพาะราย วิชา
อย่างเดียว ในภาคการศึกษาแรกจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 6
หน่วยกิต และสอบให้ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.00 หรือ
31.3.2 ผู้ทดลองศึกษาในหลักสูตรที่ศึกษาเฉพาะทําวิทยานิพนธ์ ในภาคการศึกษาแรกจะต้องมี
ความก้าวหน้าในการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ได้ผลเป็นที่พอใจโดยได้สัญลักษณ์ P ตามจํานวน
หน่วยกิตที่ลงทะเบียน หรือ
31.3.3 เงื่อนไขอื่นๆ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
31.4 คณะอาจพิจารณารับผู้มีพื้นฐานความรู้ไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
เข้าศึกษาหรือวิจัย โดยไม่รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยได้เป็นกรณีพิเศษ
31.5 บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณารับบุคคลที่คณะรับเข้าเป็นผู้ร่วมเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาของผู้ร่วมเรียน
31.6 กรณีผู้สมัครกําลังรอผลการศึกษา การรับเข้าศึกษาจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครได้นําหลักฐานมา
แสดงว่าสําเร็จการศึกษาแล้ว และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้
ข้อ 32 การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้อ 33 ประเภทของนักศึกษา แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ
33.1 นักศึกษาสามัญ คือ บุคคลทีบ่ ัณฑิตวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาตามข้อ 31.2 หรือ นักศึกษา
ทดลองศึกษาที่ผ่านเงื่อนไขตามข้อ 31.3
33.2 นักศึกษาทดลองศึกษา คือ บุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาตามข้อ 31.3
33.3 นักศึกษาพิเศษ คือ บุคคลที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาตามข้อ 31.4
หมวด 5
การลงทะเบียนเรียน
ข้อ 34 การลงทะเบียนเรียน
34.1 การลงทะเบียนเรียนแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
34.1.1 การลงทะเบียนโดยนับหน่วยกิตและคิดค่าคะแนน (Credit)
34.1.2 การลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)
34.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปหรืออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก แล้วแต่กรณี
34.3 การลงทะเบียนเรียน ต้องเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
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ข้อ 35

ข้อ 36
ข้อ 37

ข้อ 38

34.4 จํานวนหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่
ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ การลงทะเบียนเรียนในแต่ละ
ภาคการศึกษาปกติให้นกั ศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต
34.5 นักศึกษาทดลองศึกษาตามข้อ 33.2 ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
34.6 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้าํ รายวิชาที่เคยลงทะเบียนเรียน และได้รับผลการเรียนตั้งแต่ระดับ
คะแนน B ขึ้นไปแล้วมิได้
34.7 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์ได้เมื่อมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักแล้ว
34.8 การลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์ ต้องลงทะเบียนเรียนให้ครบหน่วยกิตทั้งหมด ภายใน
ภาคการศึกษาที่สอบวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์เพิ่มให้ครบ
หน่วยกิตวิทยานิพนธ์ได้ หลังพ้นกําหนดการเพิ่มและถอนรายวิชา โดยได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยเพื่อให้สามารถสอบวิทยานิพนธ์ได้ในภาคการศึกษานั้น
34.9 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรกําหนดแล้ว และอยู่ระหว่างการทํา
วิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ หรือรอสอบประมวลความรอบรู้ นักศึกษาจะต้องรักษา
สถานภาพการเป็นนักศึกษา และชําระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
การเพิ่มและการถอนรายวิชา
35.1 การเพิ่มและการถอนรายวิชาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ยกเว้นวิชาวิทยานิพนธ์ให้เป็นไป
ตาม ข้อ 34.8
35.2 การเพิ่มและถอนรายวิชาจะกระทําได้โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรือ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก แล้วแต่กรณี และแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทราบ
การเปลี่ยนแผนการศึกษา
นักศึกษาสามัญอาจขอเปลี่ยนแผนการศึกษาได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะ และแจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบ
การย้ายสาขาวิชา
นักศึกษาสามัญขอย้ายสาขาวิชาโดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
37.1 นักศึกษาอาจขอย้ายสาขาวิชาได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ และ
ได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
37.2 การขอย้ายสาขาวิชา จะกระทําได้ต่อเมื่อนักศึกษาเข้าศึกษาในสาขาวิชาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 1
ภาคการศึกษา
37.3 การเทียบโอนและการโอนรายวิชา ให้เป็นไปตามข้อ 40
การเปลี่ยนระดับการศึกษา
38.1 นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนระดับการศึกษาจากระดับปริญญาโทเป็นระดับปริญญาเอก หรือ กลับกัน ได้ใน
สาขาวิชาเดียวกัน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการ
ประจําคณะ และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
38.1.1 นักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโทแผน ก ในสาขาเดียวกันกับหลักสูตรปริญญาเอก ที่
สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติซึ่งจัดขึ้นสําหรับนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอกอาจ
ได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกได้ โดยนักศึกษาหลักสูตรแผน ก แบบ ก 1
จะต้องมีผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาให้เป็นวิทยานิพนธ์ในหลักสูตร
ระดับปริญญาเอกได้ หรือในกรณีที่เป็น นักศึกษาหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 จะต้อง
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ศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ํากว่า 3.50
38.1.2 นักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอกที่ไม่สามารถสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติการสอบ
วิทยานิพนธ์ อาจได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทได้
38.1.3 การเปลี่ยนระดับการศึกษาจะกระทําได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น
38.2 การเปลี่ยนระดับการศึกษาที่นอกเหนือจากข้อ 38.1 ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
ข้อ 39 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่น
39.1 บัณฑิตวิทยาลัยอาจรับโอนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่สังกัดสถาบันอื่นทั้งภายในและต่างประเทศเป็น
นักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
คณะกรรมการประจําคณะ และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
39.2 การเทียบโอนวิชาเรียนและการโอนหน่วยกิต ต้องมีหลักเกณฑ์ดังนี้
39.2.1 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือเทียบเท่าที่
กระทรวงศึกษาธิการ หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายรับรอง
39.2.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีเนื้อหาสาระไม่น้อยกว่า
สามในสีข่ องรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ
39.2.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีผลการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับคะแนน B หรือเทียบเท่า หรือ
สัญลักษณ์ S
39.2.4 ให้มีการเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยกิต
รวมของหลักสูตรที่รับโอน
39.2.5 รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอน จะไม่นําผลการศึกษามาคํานวณแต้มระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม
39.2.6 ใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 ปีการศึกษาและลงทะเบียนรายวิชา หรือเรียน
วิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
39.2.7 ในกรณีทมี่ หาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่จะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่เกินกว่า
ชั้นปีและภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับ
ความเห็นชอบแล้ว
ข้อ 40 การยกเว้นหรือการเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา
มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาให้นักศึกษาที่มีความรู้- ความสามารถ
ที่สามารถวัดมาตรฐานได้จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือสถาบันอืน่ ทั้ง ภายในและต่างประเทศ
โดยนักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและมี
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
40.1 รายวิชาที่อาจได้รับการเทียบโอน ต้องเป็นรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาและวิทยานิพนธ์ และได้ศึกษา
มาแล้วไม่เกิน 3 ปี โดยได้ผลการศึกษาเป็นสัญลักษณ์ P หรือ S หรือไม่ต่ํากว่าระดับคะแนน B
หรือเทียบเท่า
40.2 กรณีรายวิชาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้เป็นไปตามข้อ 39.2.2 และ 39.2.3 และ
ให้นําผลการศึกษารายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนมาคิดเป็นแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

84
40.3 รายวิชาและจํานวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นหรือเทียบโอนให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ
40.4 การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและหรือการศึกษาตามอัธยาศัย
ให้อยู่ในดุลยพินิจของบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน
ระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้อ 41 การโอนหน่วยกิต
41.1 นักศึกษาอาจได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะให้ไปเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในสถาบันอื่น
ทั้งภายในและต่างประเทศ โดยลงทะเบียนเรียนเพื่อหน่วยกิต แล้วนํามาเทียบโอนหน่วยกิตใน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อนับเป็นหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาได้
41.2 รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามข้อ 41.1 ให้เป็นไปตามข้อแนะนําเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีใน
การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
หมวด 6
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ข้อ 42 การสอบในระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้
42.1 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) เป็นการสอบความรู้ความสามารถที่จะ
นําหลักวิชาและประสบการณ์การเรียน หรือการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
42.2 การสอบวิทยานิพนธ์ เป็นการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถของนักศึกษา ในการทําวิจัยเพื่อ
วิทยานิพนธ์ ความรอบรู้ในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทําการวิจัย ความสามารถในการนําเสนอ
ผลงานทั้งด้านการพูด การเขียน และการตอบคําถาม
42.3 การสอบสารนิพนธ์ เป็นการสอบเพื่อประเมินผลงานการศึกษาอิสระของนักศึกษาในหลักสูตร
ปริญญาโท แผน ข
42.4 การสอบวัดคุณสมบัติ เป็นการสอบเพื่อประเมินความรู้พื้นฐาน ความพร้อม ความสามารถและ
ศักยภาพของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก และเพื่อวัดว่านักศึกษามีความพร้อมในการทํา
วิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก
42.5 การสอบภาษาต่างประเทศ เป็นการสอบเทียบความรู้ความสามารถภาษาต่างประเทศของนักศึกษา
หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก
การสอบตามข้อ 42.1- 42.5 ให้เป็นไปตามทีบ่ ัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
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ข้อ 43 การประเมินผลรายวิชา วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์
รายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน ให้มคี ่าระดับคะแนน (Grade) ตามความหมาย และค่า
ระดับคะแนนดังต่อไปนี้
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
E

ความหมาย
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปานกลาง
อ่อน
อ่อนมาก
ตก

(Excellent)
(Very Good)
(Good)
(Fairly Good)
(Fair)
(Poor)
(Very Poor)
(Fail)

ค่าระดับคะแนน
(ต่อหนึ่งหน่วยกิต)
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.0

ผลการศึกษาอาจแสดงด้วยสัญลักษณ์และความหมายอื่นได้ดังต่อไปนี้
สัญลักษณ์
ความหมาย
S
ผลการเรียนหรือการสอบเป็นที่พอใจ
(Satisfactory) ใช้สําหรับ
รายวิชาที่กําหนดให้มีการประเมินผลแบบไม่คิดค่าคะแนน หรือรายวิชาปรับ
พื้นฐาน หรือรายวิชาวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์
U
ผลการเรียนหรือการสอบยังไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) ใช้สําหรับ
รายวิชาที่กําหนดให้มีการประเมินผลแบบไม่คิดค่าคะแนนหรือรายวิชาปรับ
พื้นฐานหรือรายวิชาวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์
X
ผลการเรียนหรือการสอบอยู่ในระดับคะแนนดีเด่น (Excellent) ใช้สําหรับ
รายวิชาวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์
I
การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) ใช้ในกรณีนักศึกษาปฏิบัติงานไม่
ครบภายในเวลาที่กําหนดไว้หรือขาดสอบ โดยมีเหตุสุดวิสัย บางประการ
จะต้องมีการแก้ไขให้เป็นระดับคะแนนภายใน 6 สัปดาห์แรกของภาค
การศึกษาถัดไปที่นักศึกษาผู้นั้นลงทะเบียนเรียน มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะ
เปลี่ยนสัญลักษณ์ I ให้เป็นระดับคะแนน E โดยทันที
P
การเรียน หรือการวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ที่ยังมีความ
ต่อเนื่องอยู่ (In progress) และมีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจ
N
การเรียน หรือการวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ที่ยังมี
ความต่อเนื่องอยู่แต่ไม่มีความก้าวหน้าหรือไม่เป็นที่พอใจ (No progress)
ในกรณีได้สัญลักษณ์ N นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ําในหน่วยกิต
ที่ได้สัญลักษณ์ N
W
การถอนรายวิชาโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn with permission)
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ข้อ 44 การประเมินผลการศึกษา
44.1 ให้มีการประเมินผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ยกเว้นวิชาวิทยานิพนธ์ หรือวิชาสารนิพนธ์ ให้มี
การประเมินผลได้ก่อนสิ้นภาคการศึกษา
44.2 ในการนับจํานวนหน่วยกิตให้ครบตามหลักสูตรนั้น ให้นับหน่วยกิตจากรายวิชาที่นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนเพื่อหน่วยกิต และได้ผลการศึกษาเป็นระดับคะแนน A, B+, B, C+, C หรือ
สัญลักษณ์ S หรือสัญลักษณ์ X ในกรณีที่หลักสูตรกําหนดรายวิชาปรับพื้นฐานไว้ให้เรียน
โดยไม่นับเป็นหน่วยกิตสะสมของหลักสูตร นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมรายวิชา
ดังกล่าวให้ครบถ้วน และจะต้องได้สัญลักษณ์ S
ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแต่ละรายวิชามากกว่า 1 ครั้ง ให้นบั จํานวนหน่วยกิต
ของรายวิชานั้นเป็นหน่วยกิตสะสมตามหลักสูตรได้เพียงครั้งเดียวโดยพิจารณาจากการวัดและ
ประเมินผลครัง้ หลังสุด แต่ให้นําผลการศึกษาและหน่วยกิตทุกครั้งมาคํานวณแต้มระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม
ในกรณีที่จําเป็นต้องเรียนรายวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีในบางสาขาเพื่อสนับสนุน
รายวิชาตามแผนการเรียนทีก่ ําหนดไว้ในหลักสูตร ให้นับจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาระดับ
หมายเลข 300 ขึ้นไปได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
44.3 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาหนึ่งๆ
มหาวิทยาลัยจะประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาทุกคนที่ได้
ลงทะเบียนเรียน โดยคํานวณผลตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
44.3.1 หน่วยจุดของรายวิชาหนึ่งๆ คือ ผลคูณระหว่างจํานวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนที่ได้จาก
การประเมินผลรายวิชานั้น
44.3.2 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุกรายวิชาที่ได้ศึกษาใน
ภาคการศึกษานั้นหารด้วยหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าว เฉพาะรายวิชาที่มีการ
ประเมินผลเป็นระดับคะแนน
44.3.3 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุกรายวิชาที่ได้ศึกษามา
ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยหารด้วยจํานวนหน่วยกิตรวมของรายวิชา ดังกล่าว
เฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน และในกรณีที่มีการเรียนรายวิชาใด
มากกว่าหนึ่งครั้ง ก็ให้นําผลการศึกษา และหน่วยกิตทุกครั้งมาคํานวณแต้มระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมด้วย
44.3.4 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคและแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คํานวณเป็นค่าที่มี
เลขทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยไม่มีการปัดเศษจากทศนิยมตําแหน่งที่ 3
44.3.5 ในกรณีที่นักศึกษาได้สัญลักษณ์ I ในรายวิชาที่มีการวัดและประเมินผลเป็นระดับคะแนนให้
รอการคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคและแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไว้กอ่ น
จนกว่าสัญลักษณ์ I จะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น
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หมวด 7
การทําวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
ข้อ 45 การทําวิทยานิพนธ์
45.1 การเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
45.1.1 นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท จะเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้เมื่อมีอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักแล้ว
45.1.2 นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอกจะเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้เมื่อมีอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักแล้ว
45.1.3 การพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการประจําคณะ
กําหนด
45.2 การขอเปลี่ยนแปลงโครงร่างวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการประจําคณะ
กําหนด
ข้อ 46 การทําสารนิพนธ์ มีความมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยให้นักศึกษาได้ทํา
เป็นรายบุคคล สําหรับแนวปฏิบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประจําคณะกําหนด
ข้อ 47 การประเมินผลความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
47.1 การประเมินผลความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ตอ้ งกระทําในทุกภาคการศึกษา
47.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์มีหน้าที่ในการประเมินผลความก้าวหน้าในการทํา
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษา และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและคณะกรรมการประจําคณะ
47.3 ใช้สัญลักษณ์ P (In progress) สําหรับ ผลการประเมินความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์หรือ
สารนิพนธ์ของนักศึกษาเป็นที่พอใจ โดยระบุจํานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่ได้รับ
การประเมินให้ได้สัญลักษณ์ P ของนักศึกษาแต่ละคนในแต่ละภาคการศึกษานั้น และใช้สัญลักษณ์
N (No progress) สําหรับผลการประเมินที่ไม่มีความก้าวหน้า หรือไม่เป็นที่พอใจ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน
จํานวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน และผลการศึกษาเป็นดังนี้
47.1.1 ให้สัญลักษณ์ P หรือ N ในกรณีที่ยังไม่สามารถจัดการวัดผลของรายวิชาได้ในภาค
การศึกษานั้น
47.1.2 การให้สัญลักษณ์ P หรือ N อาจให้ได้ตามสัดส่วนของความก้าวหน้าในการทํา
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ แนวปฏิบัติในการประเมินความก้าวหน้าในการทํา
วิทยานิพนธ์ให้จัดทําเป็นประกาศของคณะ และหากนักศึกษายังไม่ได้รับการอนุมัติโครง
ร่างวิทยานิพนธ์ จะประเมินผลให้สญ
ั ลักษณ์ P ได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ตามหลักสูตร
47.1.3 ให้สญ
ั ลักษณ์ S หรือ U หรือ X ในกรณีที่มีการประเมินผล หรือสอบวิทยานิพนธ์หรือ
สารนิพนธ์ เรียบร้อยแล้ว ภายในภาคการศึกษานั้น ๆ
47.4 รายวิชาที่ใช้เวลาเรียนเกิน 1 ภาคการศึกษา ให้มีการประเมินผลเป็นดังนี้
47.4.1 ให้สญ
ั ลักษณ์ P หรือ N ในกรณีที่ยังไม่สามารถจัดการวัดผลของรายวิชาในภาคการศึกษา
นั้น
47.4.2 ให้มีการประเมินเป็นระดับคะแนนตามข้อ 43
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ข้อ 48 ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
สาระสําคัญของเนื้อหาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินจํานวนหน่วยกิต จากหัวข้อ
เดิมที่สามารถนําไปใช้กับหัวข้อใหม่ได้ แต่ต้องไม่เกินจํานวนหน่วยกิตที่ผ่านในหัวข้อเดิม ทั้งนี้ให้นับจํานวน
หน่วยกิตดังกล่าว เป็นจํานวนหน่วยกิตที่ผ่านได้สัญลักษณ์ P ซึ่งสามารถนํามานับเพื่อสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรได้โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ข้อ 49 การสอบวิทยานิพนธ์
49.1 การสอบวิทยานิพนธ์ประกอบด้วยการตรวจ อ่านวิทยานิพนธ์ การทดสอบความรู้นักศึกษาด้วยการ
ซักถาม หรือด้วยวิธีการอื่น ๆ จึงถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์
49.2 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสามารถส่งผลการประเมิน การให้
คําแนะนําและข้อเสนอแนะด้วยเอกสาร โดยประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เป็น
ผู้นําเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ในวันสอบ หรืออาจสอบโดยวิธีการใช้
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
49.3 การดําเนินการสอบวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
ข้อ 50 การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
ข้อ 51 การสอบสารนิพนธ์
การสอบสารนิพนธ์ประกอบด้วยการตรวจ อ่านสารนิพนธ์ การทดสอบความรู้นักศึกษาด้วยการ
ซักถาม หรือด้วยวิธีการอื่นๆ จึงถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์ การดําเนินการสอบสารนิพนธ์ให้เป็นไป
ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
ข้อ 52 การส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
การส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
ข้อ 53 รูปแบบการพิมพ์ และลิขสิทธิ์ในวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
53.1 รูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
53.2 ลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรในวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
เป็นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นักศึกษาและหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์เรื่องนั้นๆ สามารถนําไปเผยแพร่ใน
เชิงวิชาการได้ แต่การนําเนื้อหาหรือผลจากการศึกษาไปใช้เพื่อประโยชน์อื่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด
กรณีที่การทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่ได้รับทุนวิจัยที่มีข้อผูกพันเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือ
สิทธิบัตรโดยได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย ให้ดําเนินการตามข้อผูกพันนั้นๆ
หมวด 8
การสําเร็จการศึกษา
ข้อ 54 การสําเร็จการศึกษา
นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้
54.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
54.1.1 สอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร
54.1.2 แต้มระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมของรายวิชาตามหลักสูตรไม่ต่ํากว่า 3.00
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54.2 หลักสูตรปริญญาโท
54.2.1 สอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
54.2.2 แผน ก แบบ ก 1 สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ นําเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่าน การ
สอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
โดยคณะกรรมการสอบวิท ยานิ พนธ์
และผลงาน
วิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือดําเนินการให้ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ซึ่งคณะกรรมการประจําคณะให้ความเห็นชอบ
หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)
54.2.3 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบตามที่กําหนดในหลักสูตร ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ํากว่า 3.00 สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ นําเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่าน
การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์
จะต้องได้รับการตีพิม พ์
หรื อดําเนินการให้ ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิม พ์ใ น
วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ซึ่งคณะกรรมการประจําคณะให้ความเห็นชอบ
หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)
54.2.4 แผน ข ศึกษารายวิชาครบตามที่กําหนดในหลักสูตร ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่
ต่ํากว่า 3.00 สอบผ่านสารนิพนธ์ และสอบผ่านการสอบประมวลความรอบรู้
(Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ หรือ ปากเปล่าในสาขาวิชานั้น
54.3 หลักสูตรปริญญาเอก
54.3.1 สอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ทบี่ ัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
54.3.2 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
54.3.3 แบบ 1 สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ นําเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
ขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับ
การตีพิมพ์ หรือดําเนินการให้ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
54.3.4 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบตามที่กําหนดในหลักสูตร ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ํากว่า 3.00 สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ นําเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบ
ปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้อง
ได้รับการตีพิมพ์ หรือดําเนินการให้ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มี
กรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้น
54.4 ชําระหนี้สินทั้งหมดต่อมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
54.5 ปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัย คณะ หลักสูตร กําหนด
ข้อ 55 วันสําเร็จการศึกษา
วันสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
ข้อ 56 การขออนุมัติปริญญา
56.1 นักศึกษาที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้ยื่นคําร้องแสดงความจํานงขอรับ
ปริญญาต่อมหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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56.2 นักศึกษาซึ่งจะได้รับการพิจารณาเสนอชื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยต้องมี คุณสมบัติ
ดังนี้
56.2.1 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาครบถ้วนตามข้อ 54
56.2.2 ไม่มีหนี้สินหรือค้างชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา และหรือไม่เป็นผู้มีพันธะสัญญา
อื่นใดกับบัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
56.2.3 ไม่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา
หมวด 9
สถานภาพของนักศึกษา
ข้อ 57 การลาป่วยหรือลากิจ ให้ดําเนินการและพิจารณาตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วย
การศึกษาขั้นปริญญาตรีโดยอนุโลม
ข้อ 58 การลาพักการศึกษา
58.1 นักศึกษาจะลาพักการศึกษาได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
58.1.1 ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจําการ
58.1.2 เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า 3 สัปดาห์ โดยมีใบรับรองแพทย์
58.1.3 สาเหตุอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําคณะ
58.2 นักศึกษาที่ประสงค์จะลาพักการศึกษาต้องแสดงเหตุผลและความจําเป็นผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา
ทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก แล้วแต่กรณีและให้ยื่นคําร้องต่อคณะกรรมการประจํา
คณะ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและแจ้งบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อทราบ
58.3 การลาพักการศึกษาเป็นการลาพักทั้งภาคการศึกษา และถ้าได้ลงทะเบียนเรียนไปแล้ว เป็นการ
ยกเลิกการลงทะเบียนเรียน โดยรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น
จะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา
58.4 การลาพักการศึกษา ให้ลาพักได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาปกติ
58.5 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาจะต้องรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ได้รับ
การอนุมัติให้ลาพักและชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด ยกเว้น ภาคการศึกษา
ที่ได้ลงทะเบียนเรียนไปก่อนแล้ว
ข้อ 59 การลาออก
นักศึกษาผู้ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา ให้เสนอใบลาออกผ่านคณะกรรมการ บริหาร
หลักสูตรต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติต่ออธิการบดี ผูท้ ี่จะได้รับการอนุมัติให้ลาออกได้ ต้องไม่มีหนี้สิน
กับมหาวิทยาลัย
ข้อ 60 การรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
การรักษาสถานภาพของนักศึกษา ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในข้อ 34.9 และข้อ 58.5
ข้อ 61 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อมีสภาพตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
61.1 ตาย
61.2 ได้รับอนุมัติให้ลาออก
61.3 ถูกให้ออกหรือไล่ออกเนื่องจากต้องโทษทางวินัย
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61.4 ไม่มาลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาภายใน 30 วัน นับจากวัน
เปิดภาคการศึกษาปกติโดยมิได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา
61.5 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 2.50 ในการประเมินผลทุกสิ้นภาคการศึกษา
61.6 เรียนได้จํานวนหน่วยกิต 2 ใน 3 ของหลักสูตร โดยไม่นับหน่วยกิตวิทยานิพนธ์แล้วได้แต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 2.75 ยกเว้นนักศึกษาปริญญาโทที่เรียนแผน ก แบบ ก 1 และนักศึกษา
ปริญญาเอกที่เรียนแบบ 1
61.7 ใช้เวลาในการศึกษาตามที่กําหนดในข้อ 13 แล้ว และได้หน่วยกิตไม่ครบตามหลักสูตร หรือได้แต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 3.00 ยกเว้นนักศึกษาปริญญาโทที่เรียนแผน ก แบบ ก 1 และ
นักศึกษาปริญญาเอกที่เรียน แบบ 1
61.8 โครงร่างวิทยานิพนธ์ไม่ได้รับอนุมัติภายในระยะเวลาที่กําหนดดังนี้
61.8.1 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1
61.8.1.1 ภายใน 4 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา
61.8.1.2 ภายใน 5 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา
61.8.2 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2
61.8.2.1 ภายใน 5 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา
61.8.2.2 ภายใน 6 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา
61.8.3 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ 1
61.8.3.1 ภายใน 6 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา
61.8.3.2 ภายใน 7 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา
61.8.4 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ 2
61.8.4.1 ภายใน 7 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา
61.8.4.2 ภายใน 8 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา
61.9 สอบวิทยานิพนธ์หรือสอบประมวลความรอบรู้ ครั้งที่ 2 ไม่ผ่าน
61.10 ไม่สามารถส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ได้ภายใน 6 เดือน นับจากวันสอบวิทยานิพนธ์ผ่าน
เว้นแต่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ ทั้งนี้ระยะเวลาการศึกษาต้องไม่เกินเวลาที่กําหนด
ในข้อ 13
61.11 ไม่สามารถส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ได้ภายใน 3 เดือน นับจากวันสอบสารนิพนธ์ผ่าน เว้นแต่
ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจําคณะ ทั้งนี้ ระยะเวลาการศึกษาต้องไม่เกินเวลาที่กําหนดในข้อ 13
61.12 เป็นนักศึกษาทดลองศึกษาที่ไม่สามารถเปลี่ยนสถานภาพเป็นนักศึกษาสามัญตาม ข้อ 34.1 ได้
61.13 บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่ามีความประพฤติไม่เหมาะสม
61.14 ได้รับการอนุมัติปริญญา
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หมวด 10
การลงโทษทางวินัยนักศึกษา
ข้อ 62 การทุจริตในการวัดผล
เมื่อตรวจสอบพบว่านักศึกษาทุจริตในการวัดผลรายวิชาใด ให้ดําเนินการและพิจารณาลงโทษตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี และข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยวินัย
นักศึกษา โดยอนุโลม
ข้อ 63 การทุจริตทางวิชาการ
การทุจริตทางวิชาการมี 3 ลักษณะ คือ การลอกเลียนผลงานทางวิชาการ การสร้างข้อมูลเท็จ และการ
มิได้ทําผลงานวิชาการด้วยตนเอง
63.1 การลอกเลียนผลงานทางวิชาการ หมายถึง การลอกเลียนข้อความของผู้อื่น โดยไม่มีการอ้างอิง หรือ
ปกปิดแหล่งที่มา หรือการเสนอความคิดหรือนําผลงานทางวิชาการที่มีผู้อื่นกระทําไว้มาเป็นของตนเอง
63.2 การสร้างข้อมูลเท็จ หมายถึง การตกแต่งข้อมูลหรือการสร้างข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง
63.3 การมิได้ทําผลงานวิชาการด้วยตนเอง หมายถึง การจ้างหรือให้ผู้อื่นช่วยทํา หรือทําแทนตน
หรือการมอบให้ผู้อื่นทําแทนนอกเหนือจากงานที่ได้ระบุไว้ในโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติแล้ว
ว่าจะกระทําเอง ทั้งนี้ไม่รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
การแปลวิทยานิพนธ์จากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ
63.4 เมื่อตรวจสอบพบว่านักศึกษาทุจริตตามข้อ 63.1 63.2 และ 63.3 ให้ถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงไว้
ก่อน แต่อาจลดหย่อนโทษได้ ทั้งนี้ การพิจารณาโทษหรือการลดหย่อนโทษให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประจําคณะ และเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการต่อไป
63.5 หากตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตภายหลังการอนุมัติปริญญาแล้ว ให้คณะกรรมการประจําคณะ
พิจารณา และอาจเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาสั่งเพิกถอนปริญญา
บทเฉพาะกาล
ข้อ 65 การดําเนินการใดๆที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ และยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จใน ขณะที่ระเบียบ
นี้มีผลใช้บังคับ ให้ดําเนินการหรือปฏิบัติการต่อไปตามระเบียบ หรือมติคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ จนกว่าจะดําเนินการหรือปฏิบัติการแล้วเสร็จ
ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2549
(ลงชื่อ)
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