
 
 
 

(สําเนา) 
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558 

__________________ 
 
  ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการศึกษา ช้ันปริญญาตรี
ใหม่ ดังน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์         
พ.ศ. 2522 และโดยมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 367(5)/2558 เมื่อวันที่ 25 
กรกฎาคม 2558 จึงให้กําหนดระเบียบว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรีไว้ดังน้ี 
 
  ข้อ 1   ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558” 
 
  ข้อ 2   ให้ใช้ระเบียบน้ีสําหรับนักศึกษาตามหลักสูตรช้ันปริญญาตรี ซึ่งเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต้ังแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป 
 
  ข้อ 3   ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี    
พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2552 และบรรดาความในระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือประกาศอ่ืนใดที่มีอยู่ก่อน
ระเบียบฉบับน้ีและมีความกล่าวไว้ในระเบียบน้ี หรือที่ระเบียบน้ีกล่าวเป็นอย่างอ่ืน หรือที่ขัดหรือแย้งกับความใน
ระเบียบน้ี ให้ใช้ระเบียบน้ีแทน 
 
  ข้อ 4   ในระเบียบน้ี เว้นแต่จะมีข้อความให้เห็นเป็นอย่างอ่ืน 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
   “อธิการบดี”     หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
   “คณะ”           หมายความว่า  คณะหรือวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่นักศึกษาสังกัดอยู่ 
   “คณบดี”         หมายความว่า  คณบดีหรอืผู้อํานวยการวิทยาลัยหรือผูบ้ริหาร
หน่วยงานที่นักศึกษาสังกัดอยู่ 

“คณะกรรมการประจําคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการประจําคณะหรือ
คณะกรรมการประจําวิทยาลัย หรือคณะกรรมการหน่วยงานที่นักศึกษาสังกัดอยู่ 

“ภาควิชา”       หมายความว่า  ภาควิชาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบหลกัสูตร  
สาขาวิชาเอก ที่นักศึกษาศึกษาอยู่ 

“หน่วยกิตสะสม” หมายความว่า หน่วยกิตที่นักศึกษาเรียนสะสมเพ่ือให้ครบตาม
หลักสูตรสาขาวิชาน้ัน 

“สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน” หมายความว่า สถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชน ที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน จัดต้ังถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งในหรือต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ 

 
 
 



 
                                  
 

  ข้อ 5   การรับนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยรบันักศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรช้ันปริญญาตรี โดยวิธีดังน้ี 
5.1  การคัดเลอืกบุคคลเข้าศกึษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) 

ซึ่งดําเนินการโดยองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ 
5.2  การรับตามที่มหาวิทยาลยักําหนด ได้แก่ 
      5.2.1 การคัดเลือกโดยวิธีรับตรง 
      5.2.2 การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรต่อเน่ือง 
5.3  การรับตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันหรือขอ้ตกลงของเครือข่าย 

ความร่วมมือระหว่างสถาบัน 
5.4  การรับนักศึกษาเป็นผู้รว่มเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ว่าด้วยการศึกษาของผู้ร่วมเรียนและประกาศผู้ร่วมเรียนน้ัน ๆ 
5.5  วิธีอ่ืน ๆ ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 
 

  ข้อ 6   คุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ิขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
6.1  สําเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือการศึกษาอ่ืนที่เทียบเท่า 
6.2  ผ่านการรับเข้าเป็นนักศึกษาตามความในข้อ 5  
6.3  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เรื้อรังที่แพร่กระจายได้ หรือโรคที่เป็นอุปสรรค        

ต่อการศึกษา 
 

  ข้อ 7   การรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
ผู้มีสิทธ์ิขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ต้องรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา     

ตามกําหนด และรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยจะประกาศเป็นคราว ๆ ไป มิฉะน้ันจะถือว่าสละสิทธ์ิ 
 

ข้อ 8   ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ต้องชําระให้กับมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามรายละเอียด    

ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 

ข้อ 9   ระบบการศึกษา 
9.1  มหาวิทยาลัยอํานวยการศึกษาด้วยวิธีประสานงานทางวิชาการระหว่างคณะ 

และภาควิชาต่าง  ๆ  คณะหรือภาควิชาใด  มีหน้าที่เก่ียวกับวิชาการด้านใด  มหาวิทยาลัยจะส่งเสริมให้ 
อํานวยการศึกษาในวิชาการด้านน้ันแก่นักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย 

9.2  มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาโดยใช้ระบบทวิภาคเป็นหลัก โดยปีการศึกษาหน่ึง ๆ 
มี 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเป็นภาคการศึกษาบังคับ คือ ภาคการศึกษาที่หน่ึง และภาคการศึกษาที่สอง     
โดยแต่ละภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และมหาวิทยาลัยอาจเปิดภาคฤดูร้อน
เพ่ิมอีกได้ ซึ่งเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 7 สัปดาห์ แต่ให้มีจํานวนช่ัวโมงเรียน
ของแต่ละรายวิชาเท่ากับภาคการศึกษาปกติ 

      มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาระบบอื่นได้ เช่น ระบบไตรภาค หรือ ระบบ 
จตุรภาค โดยให้มีจํานวนช่ัวโมงเรียนของแต่ละรายวิชาเท่ากับภาคการศึกษาปกติของระบบทวิภาค 

 



 
                                  
 
9.3  การกําหนดปริมาณการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้กําหนดเป็นหน่วยกิต   

ตามลักษณะการจัดการเรียนการสอน ดังน้ี 
      9.3.1 ภาคทฤษฎี ใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหา หรือกิจกรรมการ

เรียนรู้รูปแบบอ่ืน หน่ึงช่ัวโมงต่อสัปดาห์ ตลอดหน่ึงภาคการศึกษาปกติ หรือจํานวนช่ัวโมงรวมไม่น้อยกว่า    
15 ช่ัวโมง ให้นับเป็นหน่ึงหน่วยกิต 

      9.3.2 ภาคปฏิบัติ ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง 2–3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ ตลอดหนึ่ง
ภาคการศึกษาปกติ หรือจํานวนช่ัวโมงรวมระหว่าง 30–45 ช่ัวโมง ให้นับเป็นหน่ึงหน่วยกิต 

      9.3.3 การฝึกงาน การฝึกภาคสนาม หรือการฝึกอ่ืน ๆ ใช้เวลา 3–6 ช่ัวโมง  
ต่อสัปดาห์ ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ หรือจํานวนช่ัวโมงรวมระหว่าง 45–90 ช่ัวโมงหรือเทียบเท่า        
ให้นับเป็นหน่ึงหน่วยกิต 

      9.3.4 สหกิจศึกษาเป็นการศึกษาที่ใช้เวลาปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการ
อย่างต่อเน่ือง ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์และไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ทั้งน้ีต้องผ่านการเตรียมความพร้อม     
ก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมง 

      9.3.5 การศึกษาด้วยตนเอง เป็นการศึกษาที่นักศึกษาต้องศึกษาหรือวิเคราะห์
ด้วยตนเองเป็นหลัก โดยมีอาจารย์ผู้สอนให้คําปรึกษา เช่น รายวิชาโครงงานนักศึกษา ปัญหาพิเศษ ใช้เวลา   
2-3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ ตลอดหน่ึงภาคการศึกษาปกติ หรือเทียบเท่าทั้งในห้องปฏิบัติการ และนอกห้องเรียนให้
นับเป็นหน่ึงหน่วยกิต 

      9.3.6 การศึกษาบางรายวิชาที่มีลักษณะเฉพาะ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดหน่วย
กิต โดยใช้หลักเกณฑ์อ่ืนได้ตามความเหมาะสม 

9.4  คณะเจ้าของรายวิชาอาจกําหนดเง่ือนไขการลงทะเบียนเรียนบางรายวิชา 
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเรียนรายวิชาน้ันได้อย่างมีประสิทธิภาพ การลงทะเบียนเรียนที่ผิดเง่ือนไข ให้ถือเป็น
โมฆะในรายวิชาน้ัน 
 

ข้อ 10   การลงทะเบียนเรียนและการถอนรายวิชา 
10.1  การลงทะเบียนเรียน 

10.1.1 กําหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาค
การศึกษาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

10.1.2 นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน เมื่อพ้นกําหนดสัปดาห์แรกนับจาก
วันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือพ้นกําหนดสองวันแรกภาคฤดูร้อน จะหมดสิทธ์ิในการลงทะเบียนเรียนสําหรับ
ภาคการศึกษานั้น 

10.1.3 ในภาคการศึกษาปกติใด หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียน ต้อง
ย่ืนคําร้องขอลาพักการศึกษาภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาน้ัน หากไม่ปฏิบัติดังกล่าว
มหาวิทยาลัยจะถอนช่ือนักศึกษาผู้น้ันออกจากทะเบียนนักศึกษา 

10.1.4 การลงทะเบียนรายวิชาต่าง ๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์
ที่ปรึกษา มิฉะน้ันจะถือว่าการลงทะเบียนเรียนดังกล่าวเป็นโมฆะ 

 
 
 
 



 
                                 
 

10.1.5 ภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนไม่ตํ่ากว่า         
3 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ยกเว้นนักศึกษาในภาวะรอพินิจและนักศึกษาในภาวะวิกฤต ตามนัยแห่ง
ข้อ 12 ของระเบียบน้ี ต้องลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 16 หน่วยกิต    

10.1.6 ภาคฤดูร้อน นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ยกเว้น
นักศึกษาในภาวะรอพินิจ และนักศึกษาในภาวะวิกฤตตามนัยแห่งข้อ 12 ของระเบียบน้ี ลงทะเบียนเรียนได้  
ไม่เกิน 6 หน่วยกิต 

10.1.7 การลงทะเบียนเรียนโดยมีจํานวนหน่วยกิตมากกว่า หรือน้อยกว่า  
ที่กําหนดไว้ในข้อ 10.1.5 และ 10.1.6 ต้องขออนุมัติคณบดีโดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา มิฉะน้ันจะถือว่าการ
ลงทะเบียนเรียนดังกล่าวเป็นโมฆะ         

10.1.8 ในกรณีมีเหตุอันควร มหาวิทยาลัยอาจประกาศงดการสอนรายวิชา
ใดวิชาหน่ึง หรือจํากัดจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดก็ได้ 

10.1.9 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพ่ิม ต้องกระทําภายในสัปดาห์แรกของ
ภาคการศึกษาปกติ และภายใน 2 วันแรกของภาคฤดูร้อน 

 10.2 การถอนรายวิชา  
        10.2.1 การถอนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาใด ให้มีผลดังน้ี 

       10.2.1.1 ถ้าถอนภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติหรือ
ภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน รายวิชาน้ันจะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 

       10.2.1.2 ถ้าถอนเมื่อพ้นกําหนด 2 สัปดาห์แรก แต่ยังอยู่ภายใน    
12 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือเมื่อพ้นกําหนดสัปดาห์แรก แต่ยังอยู่ใน 5 สัปดาห์แรกของภาคฤดู
ร้อน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และผ่านอาจารย์ผู้สอน และรายวิชาน้ันจะปรากฏใน  
ใบแสดงผลการศึกษา โดยจะได้สัญลักษณ์ W 

       10.2.1.3 เมื่อพ้นกําหนดการถอนรายวิชาโดยได้สัญลักษณ์ W ตาม
ข้อ 10.2.1.2 แล้ว นักศึกษาจะถอนการลงทะเบียนเรียนเฉพาะรายวิชาไม่ได้ ยกเว้นกรณีความผิดพลาด   
ไม่ได้เกิดจากนักศึกษา 
 

ข้อ 11   การวัดและประเมินผล 
11.1 มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผลแต่ละรายวิชาที่นักศึกษาได้

ลงทะเบียนเรียนในทุกภาคการศึกษา การวัดและประเมินผลเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอน 
หรือผู้ที่คณะเจ้าของรายวิชาจะกําหนด ซึ่งอาจกระทําโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ 
การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม การสอบหรือวิธีอ่ืน ตามท่ีคณะเจ้าของรายวิชาจะกําหนดในแต่
ละรายวิชา ซึ่งการสอบอาจมีได้หลายคร้ัง และการสอบไล่ หมายถึง การสอบคร้ังสุดท้ายของรายวิชาน้ัน 

11.2 ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาต้องเข้ารับการวัดและประเมินผล  
ตามกิจกรรมที่อาจารย์ผู้สอนรายวิชาน้ัน ๆ กําหนด และต้องเข้าเรียนตามแผนการสอนที่อาจารย์ผู้สอนกําหนด 

 
 
 
 
 
 



 
                                 
 
11.3 การวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชา ให้วัดและประเมินผลเป็นระดับ

คะแนน หรือสัญลักษณ์ 
11.3.1 การวัดและประเมินผลเป็นระดับคะแนน มี 8 ระดับ มีความหมาย 

ดังน้ี 
ระดับคะแนน         ความหมาย              ค่าระดับคะแนน (ต่อหน่ึงหน่วยกิต) 

A                ดีเย่ียม      (Excellent)                  4.0 
B+                 ดีมาก       (Very Good)                3.5 
B                   ดี            (Good)                      3.0 
C+                 พอใช้        (Fairly Good)              2.5 
C                   ปานกลาง   (Fair)                        2.0 
D+                 อ่อน        (Poor)                       1.5 
D                   อ่อนมาก   (Very Poor)                1.0 
E                   ตกออก     (Fail)                        0.0 

    11.3.2 การวัดและประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ มีความหมายดังน้ี 
                        11.3.2.1 รายวิชาที่ไม่มีจํานวนหน่วยกิต เช่น รายวิชาฝึกงานและ
รายวิชาที่มีจํานวนหน่วยกิต แต่หลักสูตรกําหนดให้มีการวัดและประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ เช่น รายวิชาสหกิจ
ศึกษา หรือรายวิชาที่กําหนดในระเบียบฯ ของคณะ กําหนดสัญลักษณ์ ดังน้ี 
 G (Distinction) หมายความว่า  ผลการศึกษาอยู่ในขั้นดี 
 P (Pass)         หมายความว่า  ผลการศึกษาอยู่ในขั้นพอใช้ 
 F (Fail)          หมายความว่า  ผลการศึกษาอยู่ในขั้นตก 
 11.3.2.2 รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสม กําหนด
สัญลักษณ์ ดังน้ี 
 S (Satisfactory) หมายความว่า ผลการศึกษาเป็นที่พอใจ  
 U (Unsatisfactory) หมายความว่า ผลการศึกษาไม่เป็นที่
พอใจ 

11.3.3 สัญลักษณ์อ่ืน ๆ มีความหมาย ดังน้ี 
I (Incomplete) หมายความว่า การวัดและประเมินผลยังไม่

สมบูรณ์ ใช้เมื่ออาจารย์ผู้สอนโดยความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชาน้ัน เห็นสมควรให้รอ
การวัดและประเมินผลไว้ก่อน เน่ืองจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชาน้ัน ยังไม่
สมบูรณ์ หรือใช้เมื่อนักศึกษาได้รับการอนุมัติให้ได้สัญลักษณ์ I จากคณะกรรมการประจําคณะตามความ     
ในข้อ 16.1.2 แห่งระเบียบน้ี เมื่อได้สัญลักษณ์ I ในรายวิชาใด นักศึกษาต้องติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพ่ือ
ดําเนินการให้มีการวัดและประเมินผลภายใน 1 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป หรือ 1 สัปดาห์แรก
ของภาคฤดูร้อน หากว่านักศึกษาผู้น้ันลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนด้วย เมื่อพ้นกําหนดดังกล่าว ยังไม่
สามารถวัดและประเมินผลได้ สัญลักษณ์ I จะเปลี่ยนเป็นระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ์ F หรือ U หรือ W 
หรือ R แล้วแต่กรณีทันที  

 
 
 



 
                                
 

W (Withdrawn) หมายความว่า ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียน
เรียน ใช้เมื่อนักศึกษาได้รับการอนุมัติให้ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียนวิชาน้ัน ตามความในข้อ 10.2.1.2 
หรือข้อ 16.1.2 แห่งระเบียบน้ี หรือเมื่อคณะกรรมการประจําคณะอนุมัติให้นักศึกษาที่ได้สัญลักษณ์ I ลาพัก
การศึกษาในภาคการศึกษาปกติถัดไป 

R (Deferred) หมายความว่า เลื่อนกําหนดการวัดและประเมินผล
ไปเป็นภาคการศึกษาปกติถัดไป ใช้สําหรับรายวิชาที่นักศึกษาได้สัญลักษณ์ I และมิใช่รายวิชาภาคทฤษฎี และ 
ภาคปฏิบัติ ซึ่งอาจารย์ผู้สอนมีความเห็นว่าไม่สามารถวัดและประเมินผลได้ก่อนสิ้น 1 สัปดาห์แรกของภาค
การศึกษาปกติถัดไป โดยมีสาเหตุอันมิใช่ความผิดของนักศึกษา 

การให้สัญลักษณ์ R ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจํา
คณะของคณะที่รับผิดชอบรายวิชาน้ัน และนักศึกษาที่ได้สัญลักษณ์ R ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันใหม่  
ในภาคการศึกษาปกติถัดไป จึงจะมีสิทธ์ิได้รับการวัดและประเมินผล หากนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนภายใน    
2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ สัญลักษณ์ R จะเปลี่ยนเป็นระดับคะแนน E ทันที 

11.4 นักศึกษาที่ได้ระดับคะแนน E หรือระดับ คะแนนอ่ืนที่หลักสูตรกําหนด หรือ
สัญลักษณ์ F ในรายวิชาใด ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันซ้ํา เว้นแต่รายวิชาดังกล่าวเป็นรายวิชาในหมวด
วิชาเลือกตามหลักสูตร 

11.5 นักศึกษาจะลงทะเบียนซ้ํารายวิชาที่ได้ระดับคะแนนต้ังแต่ 2.00 ขึ้นไป หรือ
ได้สัญลักษณ์ G หรือ P หรือ S มิได้ เว้นแต่จะเป็นรายวิชาที่มีการกําหนดไว้ในหลักสูตรเป็นอย่างอ่ืน การ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดที่ผิดเง่ือนไขน้ีถือเป็นโมฆะ 

11.6 การลงทะเบียนเรยีนโดยไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสม 
  11.6.1 นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มิใช่วิชาบังคับของหลักสูตร
โดยไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสมได้ การวัดและประเมินผลรายวิชาน้ัน ให้วัดและประเมินผลเป็น
สัญลักษณ์ S หรือ U 
  11.6.2 การนับจํานวนหน่วยกิตสูงสุดที่นักศึกษามีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียนได้ใน
แต่ละภาคการศึกษา ตามความในข้อ 10.1.5 และ 10.1.6 ให้นับรวมจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาที่นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียน โดยไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสมเข้าด้วย แต่จะไม่นํามานับรวมในการคิดจํานวนหน่วย
กิตตํ่าสุด ที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ 
 11.6.3 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาใด โดยไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วย
กิตสะสม ที่ได้สัญลักษณ์ S หรือ U แล้ว ภายหลังจะลงทะเบียนเรียนซ้ํา โดยให้มีการวัดและประเมินผลเป็น
ระดับคะแนนอีกมิได้ เว้นแต่ในกรณีที่มีการย้ายคณะหรือประเภทวิชา หรือย้ายสาขาวิชาและรายวิชาน้ันเป็น
วิชาบังคับในหลักสูตรใหม่ 

11.7 การนับจํานวนหน่วยกิตสะสม ให้นับรวมเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาตาม
หลักสูตรที่ได้คะแนนไม่ตํ่ากว่า 1.00 หรือได้สัญลักษณ์ G หรือ P แต่บางหลักสูตรอาจกําหนดให้ได้ระดับคะแนน
สูงกว่า 1.00 จึงจะนับหน่วยกิตของรายวิชาน้ันเป็นหน่วยกิตสะสมก็ได้ 

11.8 ในกรณีที่นักศึกษาได้ศึกษารายวิชาใดมากกว่าหน่ึงครั้ง ให้นับหน่วยกิตของ
รายวิชาน้ัน เป็นหน่วยสะสมตามหลักสูตรได้เพียงคร้ังเดียว โดยพิจารณาจากการวัดและประเมินผลคร้ังหลังสุด 

 
 
 
 



 
                                  
 
11.9 มหาวิทยาลัยจะประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาทุกคนที่ได้ลงทะเบียนเรียน

โดยคํานวณผลตามหลักเกณฑ์ ดังน้ี 
       11.9.1 หน่วยจุดของรายวิชาหน่ึง ๆ คือ ผลคณูระหว่างจํานวนหน่วยกิตกับ   

ค่าระดับคะแนนที่ได้จากการประเมินผลรายวิชาน้ัน 
       11.9.2 แต้มระดับคะแนนเฉล่ียประจําภาค คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุก

รายวิชาที่ได้ศึกษาในภาคการศึกษานั้น หารด้วยหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าวเฉพาะรายวิชาที่มีการ
ประเมินผลเป็นระดับคะแนน 

       11.9.3 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุก
รายวิชาที่ได้ศึกษามา ต้ังแต่เริ่มเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย หารด้วยจํานวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าว
เฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน และในกรณีที่มีการเรียนรายวิชาที่ได้ระดับคะแนน D+ D 
หรือ E มากกว่าหน่ึงครั้ง ให้นําผลการศึกษาและหน่วยกิตครั้งหลังสุดมาคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสม 

       11.9.4 แต้มระดับคะแนนเฉล่ียประจําภาค และแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
ให้คํานวณเป็นค่าที่มีเลขทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยไม่มีการปัดเศษจากทศนิยมตําแหน่งที่ 3 

11.10 การทุจริตในการวัดผล 
 เมื่อมีการตรวจพบว่า นักศึกษาทุจริตในการวัดผล เช่น การสอบรายวิชาใด

ให้ผู้ที่รับผิดชอบการวัดผลครั้งน้ัน หรือผู้ควบคุมการสอบ รายงานการทุจริตพร้อมส่งหลักฐานการทุจริตไปยัง
คณะที่นักศึกษานั้นสังกัด ตลอดจนแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาน้ันทราบ โดยให้นักศึกษาที่ทุจริตในการวัดผล
ดังกล่าวได้ระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ์ F หรือ U ในรายวิชาน้ัน และอาจพิจารณาโทษทางวินัยประการใด
ประการหน่ึง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยวินัยนักศึกษา 

11.11 ระเบียบและข้อพึงปฏิบัติอ่ืน ๆ เก่ียวกับการสอบท่ีมิได้ระบุไว้ในระเบียบน้ี  
ให้คณะเป็นผู้พิจารณาประกาศเพ่ิมเติมได้ ตามความเหมาะสมกับสภาพและลักษณะการศึกษาของแต่ละคณะ 

 
  ข้อ 12   สถานภาพนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยจะจําแนกสถานภาพนักศึกษาตามผลการศึกษาในทุกภาคการศึกษา 
ทั้งน้ี ไม่นับภาคการศึกษาที่ได้ลาพักหรือถูกให้พัก 

สถานภาพนักศึกษามี 3 ประเภท คือ นักศึกษาในภาวะปกติ นักศึกษาในภาวะวิกฤต 
และนักศึกษาในภาวะรอพินิจ 

12.1 นักศึกษาในภาวะปกติ คือ นักศึกษาที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสม ต้ังแต่ 
2.00 ขึ้นไป 

12.2 นักศึกษาในภาวะวิกฤต คือ นักศึกษาที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต้ังแต่ 
1.00 – 1.99 ในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 

12.3 นักศึกษาในภาวะรอพินิจ คือ นักศึกษาที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่า
กว่า 2.00 โดยให้จําแนกนักศึกษาในภาวะรอพินิจ ดังน้ี 

       12.3.1 นักศึกษาที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยครบ 2 ภาคการศึกษาแรก และได้
แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต้ังแต่ 1.25 แต่ไม่ถึง 2.00 หรือนักศึกษาในภาวะปกติที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมต้ังแต่ 1.50 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาถัดไป จะได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่ 1 

 
 
 



 
                                  

 
       12.3.2 นักศึกษาที่อยู่ในภาวะรอพินิจคร้ังที่ 1 ที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ย

สะสมต้ังแต่ 1.70 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาถัดไป จะได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่ 2 
       12.3.3 นักศึกษาที่อยู่ในภาวะรอพินิจคร้ังที่ 2 ที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ย

สะสมต้ังแต่ 1.90 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาถัดไป จะได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่ 3 
 

  ข้อ 13   การย้ายคณะหรือประเภทวิชา หรือสาขาวิชา 
13.1 การย้ายคณะหรือประเภทวิชา หรือสาขาวิชา ต้องได้รับความเห็นชอบจาก

ผู้ปกครองและอาจารย์ที่ปรึกษา และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะที่เก่ียวข้อง ในการพิจารณา
อนุมัติให้ยึดหลักเกณฑ์ ดังน้ี 

13.1.1 นักศึกษาที่ขอย้ายคณะหรือประเภทวิชา หรือสาขาวิชา ต้องศึกษาอยู่
ในคณะหรือประเภทวิชาหรือสาขาวิชาเดิม ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ ทั้งน้ี ไม่นับรวมภาคการศึกษาที่
ลาพักหรือถูกให้พัก 

13.1.2 การกําหนดเง่ือนไขหลักเกณฑ์การให้นักศึกษาย้ายเข้าศึกษา ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําคณะที่นักศึกษาขอย้ายเข้า 

13.2 นักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้ย้ายคณะหรือประเภทวิชาหรือสาขาวิชา มีสิทธ์ิ
ได้รับการรับโอน หรือเทียบโอนบางรายวิชา รายวิชาที่ได้รับการรับโอนหรือเทียบโอนให้ได้สัญลักษณ์ หรือระดับ
คะแนนเดิม ให้นับหน่วยกิตรายวิชาดังกล่าวเป็นหน่วยกิตสะสม และนํามาคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
โดยนักศึกษาต้องดําเนินการย่ืนขอรับโอนหรือเทียบโอนให้แล้วเสร็จภายในสองสัปดาห์ หลังจากได้รับอนุมัติ   
ให้ย้ายคณะ หรือประเภทวิชาหรือสาขาวิชา และคณะต้องแจ้งผลการพิจารณาให้มหาวิทยาลัยทราบ ก่อนสิ้นสุด
การสอบกลางภาคของภาคการศึกษานั้น ๆ   

13.3 การรับโอนรายวิชา ที่เป็นรายวิชาเดียวกันกับรายวิชาในหลักสูตรหรือ
สาขาวิชาใหม่ หรือรายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในมหาวิทยาลัย แต่ได้รับความเห็นชอบจากคณะที่นักศึกษาสังกัด 
รายวิชาน้ันจะต้องมีระดับคะแนน D ขึ้นไป ส่วนการเทียบโอนรายวิชา ที่มีเน้ือหาเทียบเท่ากันกับรายวิชาใน
หลักสูตรหรือ สาขาวิชาใหม่  ให้มีหลักเกณฑ์ตามความในข้อ 14.6 

 
  ข้อ 14   การรับโอนและเทียบโอนรายวิชา 

 14.1 ผู้ที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน และ
ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย มีสิทธ์ิได้รับการรับโอนหรือเทียบโอนบางรายวิชา โดยนักศึกษาต้อง
ดําเนินการย่ืนขอรับโอนหรือเทียบโอนให้แล้วเสร็จ ภายในสองสัปดาห์แรกที่เข้าศึกษาและคณะต้องแจ้งผลการ
พิจารณาให้มหาวิทยาลัยทราบ ก่อนสิ้นสุดการสอบกลางภาคของภาคการศึกษานั้น ๆ 

 14.2 นักศึกษาที่รับโอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน มีสิทธ์ิได้รับการพิจารณา    
รับโอนหรือเทียบโอนบางรายวิชา โดยนักศึกษาต้องดําเนินการย่ืนขอรับโอนหรือเทียบโอนให้แล้วเสร็จ ภายใน
สองสัปดาห์แรกที่เข้าศึกษา และคณะต้องแจ้งผลการพิจารณาให้มหาวิทยาลัยทราบ ก่อนสิ้นสุดการสอบ  
กลางภาคของภาคการศึกษานั้น ๆ 

 14.3 การรับโอนหรือเทียบโอนรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ต้องได้รับการ
อนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะก่อน  

 
 
 



 
                                 
 

 14.4 รายวิชาที่ได้รับการรับโอนหรือเทียบโอน ให้ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนน
เดิม ให้นับหน่วยกิตรายวิชาดังกล่าวเป็นหน่วยกิตสะสม และนํามาคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสม 

 14.5 นักศึกษาไม่มีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์ หรือระดับคะแนน
เดิมอีก เว้นแต่เมื่อผลการศึกษาของรายวิชาน้ัน ตํ่ากว่ามาตรฐานที่หลักสูตรกําหนดไว้ในรายวิชาที่ต้องเรียน
ต่อเน่ือง ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์ หรือระดับคะแนนเดิมน้ันซ้ําอีกได้ และให้นับหน่วยกิต 
รายวิชาดังกล่าวเป็นหน่วยกิตสะสมได้เพียงคร้ังเดียว 

 14.6 การรับโอนหรือเทียบโอนรายวิชาต้องได้รับการอนุมัติจากภาควิชา/สาขาวิชา
ที่เก่ียวข้อง โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังน้ี 

 14.6.1 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา หรือ
เทียบเท่า ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายในการกํากับดูแล 

 14.6.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ที่มีเนื้อหาสาระอยู่ในระดับเดียวกัน
และมีปริมาณเท่ากัน หรือไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ หรืออยู่ในดุลยพินิจของ
ภาควิชา 

 14.6.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ที่มีผลการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับ
คะแนน C หรือเทียบเท่า หรือสัญลักษณ์ S 

 14.6.4 ให้มีการรับโอนหรือเทียบโอนรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชา ได้ไม่เกิน
สามในสี่ของจํานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรใหม่ 

14.7 การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ และหรือ
การศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ 

 14.7.1 การเทียบความรู้ จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตร
ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน 

 14.7.2 การเทียบประสบการณ์จากการทํางาน จะคํานึงถึงความรู้ที่ได้จาก
ประสบการณ์เป็นหลัก 

 14.7.3 วิธีการประเมินเพ่ือการเทียบความรู้ในแต่ละรายวิชา หรือกลุ่ม
รายวิชาและเกณฑ์การตัดสิน ให้อยู่ในดุลยพินิจของภาควิชาที่นักศึกษาขอเทียบโอนความรู้ 

 14.7.4 ผลการประเมินต้องเทียบได้ไม่ ตํ่ากว่าระดับคะแนน 2.00 หรือ
เทียบเท่า จึงจะให้จํานวนหน่วยกิตของรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาน้ัน แต่ไม่ให้เป็นระดับคะแนน และไม่นํามา
คํานวณแต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสม 

 14.7.5 การบันทึกผลการเรียน ให้บันทึกตามวิธีการประเมิน ดังน้ี 
 14.7.5.1 ถ้าได้หน่วยกิตจากการทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึก CS 
(credits from standardized test) 
 14.7.5.2 ถ้าได้หน่วยกิตจากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน 
ให้บันทึก CE (credits from exam) 
 14.7.5.3 ถ้าได้หน่วยกิตจากการประเมินการศึกษา หรือการอบรมที่
จัดโดยหน่วยงานอ่ืน ให้บันทึก CT (credits from training) 
 14.7.5.4 ถ้าได้หน่วยกิตจากการเสนอแฟ้มสะสมผลงาน ให้บันทึก CP 
(credits from portfolio) 

 
 



 
                                 
 

 14.7.6 ให้เทียบรายวิชาหรือกลุ่มวิชาจากการศึกษานอกระบบ และหรือ
การศึกษาตามอัธยาศัย ได้ไม่เกินสามในสี่ของจํานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร และต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ใน
มหาวิทยาลัยอย่างน้อยหน่ึงปีการศึกษา 

 
  ข้อ 15   การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

 15.1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาจรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  
 15.2 การรับโอนนักศึกษา ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะที่

นักศึกษาขอโอนเข้าศึกษา และอธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย โดยนักศึกษาต้องศึกษาอยู่ในสถาบันเดิม
มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ ทั้งน้ีไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกให้พัก 

15.3 การสมัครขอโอนย้ายให้ย่ืนคําร้องถึงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อย่างน้อย   
2 เดือน ก่อนกําหนดการลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษาที่จะโอนเข้าศึกษา 

 
  ข้อ 16   การลา 

 16.1 การลาป่วยหรือลากิจ 
16.1.1 การลาไม่เกิน 7 วัน ในระหว่างเปิดภาคการศึกษา ต้องได้รับการอนุมัติ

จากอาจารย์ผู้สอนและแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาทราบ ถ้าเกิน 7 วัน ต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดี โดยผ่าน
อาจารย์ที่ปรึกษา สําหรับงานหรือการสอบที่นักศึกษาได้ขาดไปในช่วงเวลาน้ัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์
ผู้สอน ซึ่งอาจจะอนุญาตให้ปฏิบัติงาน หรือสอบทดแทน หรือยกเว้นได้ 

16.1.2 ในกรณีที่ ป่วยหรือมีเหตุสุดวิสัย ทําให้ไม่สามารถเข้าสอบไล่ได้ 
นักศึกษาต้องขอผ่อนผันการสอบไล่ต่อคณะภายในวันถัดไป หลังจากที่มีการสอบไล่รายวิชาน้ัน เว้นแต่จะมี
เหตุผลอันสมควร คณะกรรมการประจําคณะเป็นผู้พิจารณาการขอผ่อนผันดังกล่าว โดยอาจอนุมัติให้ได้
สัญลักษณ์ I หรือให้ยกเลิกการลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันเป็นกรณีพิเศษ โดยให้สัญลักษณ์ W หรือไม่อนุมัติ
การผ่อนผัน โดยให้ถือว่าขาดสอบก็ได้ 

16.2 การลาพักการศึกษา 
 16.2.1 การลาพักการศึกษาเป็นการลาพักทั้งภาคการศึกษา และถ้าได้

ลงทะเบียนเรียนไปแล้ว ให้เป็นการยกเลิกการลงทะเบียน  โดยรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาค
การศึกษานั้น จะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 

 16.2.2 การลาพักการศึกษา ให้แสดงเหตุผลความจําเป็นพร้อมกับมีหนังสือ
รับรองของผู้ปกครอง ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา การลาพักการศึกษาต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดี 

 16.2.3 การลาพักการศึกษา จะลาพักเกิน 2 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกันไม่ได้ 
 16.2.4 ในสองภาคการศึกษาปกติแรกที่ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย นักศึกษา

จะลาพักไม่ได้ เว้นแต่กรณีที่ป่วย หรือถูกเกณฑ์ หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจําการ และหรือได้รับ
ทุนต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเป็นประโยชน์กับนักศึกษา 

 16.2.5 การลาพักการศึกษา นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ตามความในข้อ 16.2.3 
และข้อ 16.2.4 ต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีเป็นกรณีพิเศษ โดยการเสนอของคณบดี 

 16.2.6 นักศึกษาจะต้องชําระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษา  
ที่ได้รับการอนุมัติให้ลาพักการศึกษา หรือให้พักการศึกษา ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 
 



 
                                  
 
16.3 การลาป่วยและการลาพักการศึกษาเน่ืองจากป่วย นักศึกษาต้องแสดง

ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐด้วยทุกคร้ัง 
16.4 การให้ลาพักการศึกษา ในกรณีที่คณะกรรมการแพทย์ซึ่งอธิการบดีแต่งต้ังขึ้น

วินิจฉัยว่าป่วย และคณะกรรมการประจําคณะเห็นว่าโรคน้ันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และหรือเป็นอันตราย 
ต่อผู้อ่ืน คณะกรรมการประจําคณะอาจเสนอให้นักศึกษาผู้น้ันพักการศึกษาได้ 

16.5 การลาออก นักศึกษายื่นใบลาออก พร้อมหนังสือรับรองของผู้ปกครอง     
ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือขออนุมัติต่ออธิการบดี ผู้ที่จะได้รับอนุมัติให้ลาออกได้ต้องไม่มีหน้ีสินกับมหาวิทยาลัย 

16.6 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรกําหนดแล้ว แต่มีผล
สอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาจีนไม่ถึงเกณฑ์สําเร็จการศึกษาที่กําหนดไว้ในหลักสูตร และ/
หรือไม่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและอ่ืน ๆ ตามหลักสูตรกําหนด และ/หรือมหาวิทยาลัยกําหนด 
ให้รักษาสถานภาพนักศึกษาและชําระค่ารักษาสถานภาพ 

 
  ข้อ 17   การเสนอช่ือเพ่ือรับปริญญาและการอนุมัติให้ปริญญา 
    17.1 นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอช่ือเพ่ือรับปริญญาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังน้ี 

 17.1.1 ได้ศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตาม
หลักสูตรและข้อกําหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา โดยไม่มีรายวิชาใดที่ได้สัญลักษณ์ I หรือ R ค้างอยู่ ทั้งน้ี
นับรวมถึงรายวิชาที่ได้รับการรับโอนและเทียบโอน และนักศึกษาจะต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
เพ่ือพัฒนานักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดด้วย 

 17.1.2 ยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาอยู่และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
ไม่ตํ่ากว่า 2.00 หากเป็นนักศึกษาที่โอนย้ายมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น จะต้องศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์อย่างน้อยหน่ึงปีการศึกษา 

 17.1.3 ระยะเวลาการสําเร็จการศึกษา 
 17.1.3.1 หลักสูตร 4 ปี สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษา

ปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียน    
ไม่เต็มเวลา 

 17.1.3.2 หลักสูตร 5 ปี สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษา
ปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 17 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียน   
ไม่เต็มเวลา 

 17.1.3.3 หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปี สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน      
10 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 20 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา      

 ทั้งน้ี ให้ยกเว้นนักศึกษาที่ได้รับการรับโอนหรือเทียบโอนรายวิชา 
 17.1.4 ไม่อยู่ระหว่างการรอพิจารณาโทษทางวินัยนักศึกษา 
 17.1.5 ได้ปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ครบถว้นและไม่มีหน้ีสินใด ๆ     

ต่อมหาวิทยาลัย 
 17.1.6 ได้ดําเนินการเพ่ือขอรับปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 
 
 



 
                                  
 

    17.2 นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอช่ือเพ่ือรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหน่ึง ต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วน ดังน้ี 

 17.2.1 มีคุณสมบัติตามความในข้อ 17.1 
 17.2.2 ได้แต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต้ังแต่ 3.50 ขึ้นไป 
 17.2.3 ไม่เคยได้ระดับคะแนนตํ่ากว่า 2.00 หรือสญัลักษณ์ F หรือ U        

ในรายวิชาใด ๆ 
 17.2.4 ใช้เวลาศึกษาไม่เกินจํานวนปีการศึกษาต่อเน่ืองกัน ตามแผนการศึกษา

ของสาขาวิชาที่จะได้รับปริญญา ทั้งน้ี ไม่นับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษากรณีที่ป่วย หรือ
ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจําการ หรือได้รับทุนต่าง ๆ หรือไปศึกษารายวิชา หรือฝึกอบรม
จากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นว่าเป็นประโยชน์กับนักศึกษา    

17.2.5 ไม่เคยเป็นผู้มีประวัติได้รับการลงโทษ ในระดับขั้นพักการเรียนขึ้นไป 
รวมทั้งกรณีใช้มาตรการรอการลงโทษ 
    17.3 นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอช่ือเพ่ือรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง ต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วน ดังน้ี  

 17.3.1 มีคุณสมบัติตามความในข้อ 17.1 
 17.3.2 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต้ังแต่ 3.25 ขึ้นไป แต่เป็นผู้ไม่มีสิทธ์ิ

ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหน่ึง 
 17.3.3 ไม่เคยได้ระดับคะแนนตํ่ากว่า 2.00 ในรายวิชาเอกใด ๆ ของหลักสูตร

สาขาวิชาน้ัน 
 17.3.4 ไม่เคยได้ระดับคะแนน E  หรือสัญลักษณ์ F หรือ U ในรายวิชาใด ๆ 
 17.3.5 มีคุณสมบัติตามความในข้อ 17.2.4 
 17.3.6 มีคุณสมบัติตามความในข้อ 17.2.5 

    17.4 มหาวิทยาลัยจะเสนอรายช่ือนักศึกษาที่มีสิทธ์ิได้รับการเสนอช่ือเพ่ือรับปริญญา
หรือปริญญาเกียรตินิยมในสาขาวิชาต่าง ๆ เพ่ือขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย 

 17.5 ปริญญาที่ให้สําหรับหลักสูตรร่วม ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์      
กับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ 

 17.5.1 ปริญญาร่วม หมายความว่า นักศึกษาได้ปริญญา 1 ใบ ซึ่งรับรองโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศที่ร่วมกันจัดหลักสูตร 

 17.5.2 ปริญญา 2 ใบ หมายความว่า นักศึกษาได้รับปริญญามากกว่า 1 ใบ
โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ ที่ร่วมกันจัดหลักสูตร เป็นผู้มอบให้สถาบัน
ละ 1 ใบ 

 
  ข้อ 18   การขอเข้าศึกษาเพ่ือปริญญาที่สอง 

 18.1 นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาช้ันปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน อาจขอเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาอ่ืนเป็นการเพ่ิมเติมได้ 

 18.2 การรับเข้าศึกษา ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะที่
นักศึกษาขอเข้าศึกษา และอธิการบดี 

 
 



 
                                  
 
18.3 การรับโอนและเทียบโอนรายวิชา 

18.3.1 รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่นักศึกษาได้ศึกษาในสาขาวิชาที่สําเร็จ
การศึกษา จะได้รับการพิจารณารับโอนและเทียบโอน โดยรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ได้รับการรับโอนและเทียบ
โอน ให้ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิม ให้นับหน่วยกิตรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาดังกล่าว เป็นหน่วยกิตสะสม 
และนํามาคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยนักศึกษาต้องดําเนินการย่ืนขอรับโอนหรือเทียบโอนให้แล้ว
เสร็จ ภายในสองสัปดาห์แรกที่เข้าศึกษา และคณะต้องแจ้งผลการพิจารณาให้มหาวิทยาลัยทราบ ก่อนสิ้นสุด
การสอบกลางภาคของภาคการศึกษานั้น ๆ 

18.3.2 นักศึกษาไม่มีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์หรือระดับ
คะแนนเดิม เว้นแต่เมื่อผลการศึกษารายวิชาที่สัมพันธ์กับรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิม ตํ่ากว่า
มาตรฐานที่คณะหรือภาควิชากําหนด ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิม ซ้ําอีกได้ 
และให้นับหน่วยกิตรายวิชาดังกล่าว เป็นหน่วยกิตสะสมได้เพียงคร้ังเดียว 

18.3.3 การรับโอนและเทียบโอนรายวิชา ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะ 
กรรมการประจําคณะ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตามความในข้อ 14.6 

 
  ข้อ 19   การศึกษาสองปริญญาพร้อมกัน 

 19.1 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาจขอศึกษาสองปริญญา
พร้อมกันได้ โดยต้องเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร ที่ให้ผู้เรียนศึกษาพร้อมกัน โดยผู้สําเร็จ
การศึกษาจะได้รับปริญญาจากทั้งสองหลักสูตร 

 19.2 รายละเอียดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 

ข้อ 20   การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 20.1 ตายหรือลาออก 
 20.2 ต้องโทษทางวินัยให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 20.3 ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ โดย

มิได้รับการอนุมัติให้ลาพักการศึกษา หรือไม่ได้รักษาสถานภาพ   
 20.4 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 1.00 ในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา

ในมหาวิทยาลัย  
 20.5 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 1.25 ในสองภาคการศึกษาแรกที่เข้า

ศึกษาในมหาวิทยาลัย ทั้งน้ี ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกให้พัก 
 20.6 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 1.50 ยกเว้นนักศึกษาที่ลงทะเบียน

เรียน ในสองภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
 20.7 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 1.70 ในภาคการศึกษาถัดไป หลังจาก

ได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่ 1 
 20.8 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 1.90 ในภาคการศึกษาถัดไป หลังจาก

ได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่ 2 
 20.9 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 2.00 ในภาคการศึกษาถัดไป หลังจาก

ได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่ 3 
 
 



 
                                  
 
 20.10 ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมาแล้ว เป็นระยะเวลาเกิน 2 เท่า

ของจํานวนปีการศึกษาต่อเน่ืองกัน ตามท่ีได้กําหนดไว้ในแผนการศึกษาของสาขาวิชาที่ศึกษาอยู่ สําหรับ
นักศึกษาที่รับโอนให้นับเวลาที่เคยศึกษาอยู่ในสถาบันเดิมรวมเข้าด้วย 

 20.11 ได้รับการอนุมัติปริญญา 
 20.12 ได้รับการวินิจฉัยโดยคณะกรรมการแพทย์ซึ่งแต่งต้ังโดยอธิการบดี ว่าป่วยจน

เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเป็นอันตรายต่อผู้ อ่ืน ทั้งน้ี ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ     
ประจําคณะ 

 
ข้อ 21   ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบน้ี ในกรณีที่จะต้องมีการดําเนินการใด ๆ ที่มิได้

กําหนดไว้ในระเบียบน้ี หรือกําหนดไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่มีความจําเป็นต้องผ่อนผันข้อกําหนดในระเบียบน้ี
เป็นกรณีพิเศษ เพ่ือให้การดําเนินการจัดการศึกษาช้ันปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเป็นไปโดยเรียบร้อย ให้
อธิการบดีมีอํานาจตีความ วินิจฉัยสั่งการ และปฏิบัติตามท่ีเห็นสมควร และให้ถือเป็นที่สุด 
 

บทเฉพาะกาล 
 

 ให้นําระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547 และ 
พ.ศ. 2552 มาใช้บังคับนักศึกษาตามหลักสูตรช้ันปริญญาตรีซึ่งเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก่อนปี
การศึกษา 2558 ไปจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา 

 
   ประกาศ  ณ  วันที่  4  สิงหาคม  2558     
 
                                                              (ลงช่ือ)          จรสั  สุวรรณเวลา 
                                 (ศาสตราจารย์จรัส  สุวรรณเวลา) 
                              นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
   
   
 
สําเนาถูกต้อง  
 
    วนิดา   ตันติธรรมภูษิต 
(นางสาววนิดา  ตันติธรรมภูษิต)                                                                         วนิดา/พิมพ์/ทาน  
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 


