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(สําเนา) 

ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2549 

----------------------------------------- 

 

 เพ่ือใหการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีความสัมพันธ    

สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ตองการความรูแบบนวัตกรรม ซึ่งจะเกิดขึ้นไดตองมีการคนควา

และวิจัยที่เขมแข็ง การทําวิจัยตองสามารถตอบสนองความตองการของมนุษย สังคม และสิ่งแวดลอม 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรจึงตองสรางนักวิจัยใหกับสังคม โดยเปนนักวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถแสวงหา

ความรูดวยตนเองตลอดชีวิต และนําความรูที่ไดไปชวยเหลือสังคมดวยคุณธรรมและจรรยาบรรณทาง     

วิชาการและวิชาชีพ 

 ดังน้ัน จึงสมควรใหปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาใหเหมาะสม และสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และแนวทางการ

บริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ อาศัยอํานาจตามความใน

มาตรา 15 (2)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ.2522 และโดยมติสภา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในคราวประชุมครั้งที่ 292 (7/2549) เม่ือวันที่ 14 ตุลาคม 2549 จึงวาง

ระเบียบไวดังตอไปนี้ 

 

ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา      

 พ.ศ. 2549” 

ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชสําหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรที่เขา

ศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2549 เปนตนไป 

ขอ 3    บรรดาความในระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง หรือประกาศอื่นใดที่มีอยูกอนระเบียบฉบับนี้ และมีความ

กลาวในระเบียบนี้หรือที่ระเบียบนี้กลาวเปนอยางอื่น หรือที่ขัดหรือแยงกับความในระเบียบนี้ ใหใช

ระเบียบนี้แทน 

ขอ 4    ในระเบียบนี้ 

 “สภาวิชาการ”  หมายถึง  สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 “มหาวิทยาลัย”  หมายถึง  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 “สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง  สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 “บัณฑิตวิทยาลัย”   หมายถึง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 “คณะ” หมายถึง  คณะ  บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัย หรือหนวยงานที่เทียบเทา ที่มีหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา  

 “คณบดี” หมายถึง คณบดีของคณะ บัณฑิตวิทยาลัย ผูอํานวยการวิทยาลัย หรือผูบริหารหนวยงาน

 ที่เทียบเทาคณบดี ที่มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

 “สาขาวิชา”  หมายถึง  สาขาวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
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 “คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย” หมายถึง  คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 

 สงขลานครินทร  

 “หนวยกิตสะสม” หมายถึง หนวยกิตที่นักศึกษาเรียนสะสมเพื่อใหครบตามหลักสูตรสาขาวิชานั้น 

“คณะกรรมการประจําคณะ” หมายถึง คณะกรรมการประจําคณะของคณะหรือคณะกรรมการ

ประจําของวิทยาลัยหรือหนวยงานที่นักศึกษาสังกัดอยู 

 “นักศึกษา”  หมายถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ขอ 5 ใหอธิการบดีหรือรองอธิการบดทีี่อธิการบดีมอบหมายเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ ในกรณีที่มี 

ขอสงสัยหรือมิไดระบุไวในระเบียบนี้ หรือในกรณีมีความจําเปนตองผอนผันขอกําหนดในระเบียบนี้

เปนกรณีพิเศษใหอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายเปนผูวินิจฉัยและใหถือเปนที่สุด 

แลวรายงานใหสภาวิชาการทราบ 

 

 

หมวด  1 

ระบบการจัดการศึกษา 

 

ขอ 6 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใหดําเนินการดังน้ี 

 6.1 บัณฑิตวิทยาลัยเปนผูกําหนดและรักษามาตรฐานของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 6.2 บัณฑิตวิทยาลัยมีหนาที่ประสานงานและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ

คณะมีหนาที่จัดการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ  

 6.3 บัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดใหมีหลักสูตรสหสาขาวิชาเพื่อบริหารและจัดการศึกษาในหลักสูตรที่ 

  เกี่ยวของกับหลายคณะ 

ขอ 7 ระบบการจัดการศึกษา ใหดําเนินการดังน้ี 

 7.1  การจัดการศึกษาตลอดปการศึกษาโดยไมแบงภาค  1 ปการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม

นอยกวา 30 สัปดาห 

 7.2  การจัดการศึกษาโดยแบงเปนภาค  

 7.2.1  ระบบทวิภาค  1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา

ปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห  

 7.2.2  ระบบไตรภาค หน่ึงปการศึกษาแบงออกเปน 3 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา

ปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 12 สัปดาห 

 7.2.3 ระบบจตุรภาค 1  ปการศึกษาแบงออกเปน 4 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา

ปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 10 สัปดาห 

 7.2.4  ระบบการจัดการศึกษาอื่นๆ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

   ระบบการจัดการศึกษาตางๆ ตามขอ 7.2.1-7.2.3 อาจจัดภาคฤดูรอนไดตามความจําเปน

ของแตละหลักสูตร 

7.3 การจัดการศึกษาในภาคฤดูรอน เปนการจัดการศึกษาปละหนึ่งภาคการศึกษา โดยมี

ระยะเวลาไมนอยกวา 8 สัปดาห  
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ขอ 8 การคิดหนวยกิต สําหรับแตละรายวิชา 

 8.1  ระบบตลอดปการศึกษา 

8.1.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใชบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา 30 ชั่วโมงตอภาค

การศึกษาปกติใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 

8.1.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใชเวลาฝกหรือทดลอง ไมนอยกวา 60 ชั่วโมงตอภาค

การศึกษาปกติใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 

8.1.3 การฝกงานหรือการฝกภาคสนามที่ใชเวลาฝก ไมนอยกวา 90 ชั่วโมงตอ         

ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 

8.1.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย ที่ใชเวลาทํา 

โครงงานหรือกิจกรรมนั้นไมนอยกวา 90 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมี      

คาเทากับ 1 หนวยกิต 

8.1.5 วิทยานิพนธ หรือ สารนิพนธ ที่ใชเวลาศึกษาคนควา ไมนอยกวา 90 ชั่วโมงตอ   

ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 

8.1.6 1 หนวยกิตระบบตลอดปการศึกษาเทียบไดกับ 2 หนวยกิตระบบทวิภาคหรือ 

30/12 หนวยกิตระบบไตรภาคหรือ 30/10 หนวยกิตระบบจตุรภาค 

 8.2  ระบบทวิภาค  

8.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา 15 ชั่วโมง

ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 

8.2.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลอง ไมนอยกวา 30 ชั่วโมงตอ            

ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 

8.2.3 การฝกงานหรือการฝกภาคสนามที่ใชเวลาฝก ไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอ         

ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 

8.2.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย ที่ใชเวลาทํา 

โครงงานหรือกิจกรรมนั้นไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมี    

คาเทากับ 1 หนวยกิต 

8.2.5 วิทยานิพนธ หรือ สารนิพนธ ที่ใชเวลาศึกษาคนควา ไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอ   

ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 

 8.3  ระบบไตรภาค 

8.3.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา 12 ชั่วโมง  

ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 

8.3.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลอง ไมนอยกวา 24 ชั่วโมงตอ            

ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 

8.3.3 การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝก ไมนอยกวา 36 ชั่วโมงตอ           

ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 
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8.3.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลาทํา  

โครงงานหรือกิจกรรมนั้นไมนอยกวา 36 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคา

เทากับ 1 หนวยกิต 

8.3.5 วิทยานิพนธ หรือ สารนิพนธ ที่ใชเวลาศึกษาคนควา ไมนอยกวา 36 ชั่วโมงตอภาค

การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 

8.3.6 1 หนวยกิต ระบบไตรภาค เทียบไดกับ 12/15 หนวยกิตระบบทวิภาค หรือ 4 

หนวยกิต ระบบทวิภาค เทียบไดกับ 5 หนวยกิต ระบบไตรภาค 

 8.4  ระบบจตุรภาค 

8.4.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา 10 ชั่วโมงตอ

ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 

8.4.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลอง ไมนอยกวา 20 ชั่วโมงตอ             

ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 

8.4.3 การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝก ไมนอยกวา 30 ชั่วโมงตอ          

ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 

8.4.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย ที่ใชเวลา       

ทําโครงงานหรือกิจกรรมนั้นไมนอยกวา 30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติใหมี        

คาเทากับ 1 หนวยกิต 

8.4.5 วิทยานิพนธ หรือ สารนิพนธ ที่ใชเวลาศึกษาคนควา ไมนอยกวา 30 ชั่วโมงตอภาค

การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 

8.4.6 1 หนวยกิตระบบจตุรภาค เทียบไดกับ 10/15 หนวยกิตระบบทวิภาค หรือ 2 

หนวยกิตระบบทวิภาค เทียบไดกับ 3 หนวยกิตระบบจตุรภาค 

ขอ 9  การจัดแผนการศึกษา แบงเปน 2 ประเภท คือ 

 9.1 การจัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา (Full-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาใน

หลักสูตรโดยกําหนดจํานวนหนวยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 9 หนวยกิตตอ

ภาคการศึกษาปกติ สําหรับระบบทวิภาค 

 9.2 การจัดแผนการศึกษาแบบไมเต็มเวลา (Part-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาใน

หลักสูตรโดยกําหนดจํานวนหนวยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร นอยกวา 9 หนวยกิตตอภาค

การศึกษาปกติสําหรับระบบทวิภาค 

 การเปลี่ยนการจัดแผนการศึกษาตามขอ 9.1 และ 9.2 ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําคณะ 

ขอ 10 หลักสูตรหนึ่งๆ อาจจัดระบบการศึกษา และหรือจัดแผนการศึกษาแบบใดแบบหนึ่ง หรือหลาย

แบบ 

 ได  

 สําหรับระบบการจัดการเรียนการสอน และการจัดแผนการศึกษาใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัย

กําหนด 
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หมวด 2 

หลักสูตร 

 

ขอ 11 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดังน้ี 

 11.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  เปนหลักสูตรการศึกษาที่สรางเสริมความเชี่ยวชาญหรือ     

ประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ เปนหลักสูตรที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง สําหรับผูสําเร็จ

การศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทามาแลว 

 11.2 หลักสูตรปริญญาโท เปนหลักสูตรการศึกษาที่สงเสริมความกาวหนาทางวิชาการและหรือ

การวิจัยในสาขาวิชาตางๆ ในระดับสูงกวาขั้นปริญญาตรีและประกาศนียบัตรบัณฑิต 

 11.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เปนหลักสูตรการศึกษาที่สรางเสริมความเชี่ยวชาญ

หรือ ประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ และเปนหลักสูตรที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง สําหรับ     

ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 6 ป หรือ ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

หรือเทียบเทา มาแลว  

 11.4 หลักสูตรปริญญาเอก เปนหลักสูตรการศึกษาที่สงเสริมความกาวหนาทางวิชาการ การวิจัย

ในสาขาวิชาตางๆ ในระดับสูงกวาปริญญาโทและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

ขอ 12 โครงสรางของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

12.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมต
ลอดหลักสูตรไมนอยกวา 24 หนวยกิต 

12.2 หลักสูตรปริญญาโท  ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 36 หนวยกิต โดย

แบงการศึกษาเปน 2 แผน  คือ 

 แผน ก เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ  ดังน้ี 

 แบบ ก 1 ทําเฉพาะวิทยานิพนธไมนอยกวา 36 หนวยกิต และหลักสูตรอาจ

กําหนดใหศึกษารายวิชาเพิ่มเติม หรือทํากิจกรรมวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นได โดย

ไมนับหนวยกิต แตตองมีผลสัมฤทธ์ิตามที่หลักสูตรกําหนด 

 แบบ ก 2 ทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 18 หนวยกิต และศึกษารายวิชาไมนอยกวา 12  

  หนวยกิต ไมเกิน 18 หนวยกิต 

 แผน ข  เปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษารายวิชาโดยไมตองทําวิทยานิพนธ แตตองทํา  

สารนิพนธ(การศึกษาอิสระ) ไมนอยกวา 6 หนวยกิต  

  ทั้งน้ี  สาขาวิชาใดเปดสอนหลักสูตรแผน ข จะตองมีหลักสูตร แผน ก ดวย  

 12.3 หลักสูตรปริญญาเอก 

 ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 48 หนวยกิต สําหรับผูเขาศึกษาที่

สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา และไมนอยกวา 72 หนวยกิต สําหรับผูเขาศึกษาที่

สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาที่มีผลการเรียนดมีาก  หลักสูตรนี้มี  2  แบบ คือ 

 แบบ 1 เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธที่กอใหเกิดองคความรูใหม 

หลักสูตรอาจกําหนดใหมีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้น

ได โดยไมนับหนวยกิต แตตองมีผลสัมฤทธ์ิตามที่หลักสูตรกําหนด ดังน้ี 
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 แบบ 1.1 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา จะตองทํา

วิทยานิพนธไมนอยกวา 48 หนวยกิต 

 แบบ 1.2  ผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา จะตองทํา 

   วิทยานิพนธไมนอยกวา 72 หนวยกิต 

 ทั้งน้ี  วิทยานิพนธตาม แบบ 1.1 และ แบบ 1.2 จะตองมีคุณภาพและมาตรฐาน 

 เดียวกัน 

 แบบ 2 เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธที่มีคุณภาพสูงและ

กอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และมีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม 

ดังน้ี 

 แบบ 2.1 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา จะตองทํา

วิทยานิพนธไม นอยกวา 36 หนวยกิต และศึกษารายวิชาอีกไมนอยกวา 

12 หนวยกิต 

 แบบ 2.2  ผูเขาศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา จะตองทํา 

  วิทยานิพนธไม นอยกวา 48 หนวยกิต    และศึกษารายวิชาอีก     

  ไม นอยกวา 24 หนวยกิต 

ทั้งน้ี  วิทยานิพนธตาม แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะตองมีคุณภาพและมาตรฐาน

เดียวกัน 

ขอ 13 ระยะเวลาการศึกษา 

 13.1 ระยะเวลาการศึกษาของแตละหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา 

13.1.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใหเปนไปตามที่กําหนดไว
ในหลกัสูตรแตไมเกิน 3 ปการศึกษา 

13.1.2 ปริญญาโท ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในหลักสูตร แตไมเกิน 5 ปการศึกษา 

13.1.3 ปริญญาเอก ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในหลักสูตร สําหรับนักศึกษาที่สําเร็จปริญญา 

ตรี ใหมีระยะเวลาการศึกษาไมเกิน 8 ปการศึกษา และนักศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท   

ใหมีระยะเวลาการศึกษา ไมเกิน 6 ปการศึกษา 

 13.2 ระยะเวลาการศึกษาของแตละหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบไมเต็มเวลา หรือที่จัด

การศึกษาแบบอื่นใหเปนไปตามขอ 13.1 

ขอ 14 การประกันคุณภาพ 

 ใหทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรใหชัดเจน ซึ่งอยางนอย

ประกอบดวยประเด็นหลัก 4 ประเด็น คือ 

 14.1 การบริหารหลักสูตร 

 14.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย 

 14.3 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 

 14.4 ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือ ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและมีการ 

  ดําเนินการควบคุมมาตรฐาน คุณภาพ และใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีภาระหนาที่ใน

การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตามการประเมินผล
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หลักสูตร และหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ แตละหลักสูตรตองจัดทํารายงานการประเมินตนเองปละ 

1 ครั้ง  เสนอตอคณบดีตนสังกัดและแจงใหบัณฑิตวิทยาลัยทราบ 

ขอ 15  การพัฒนาหลักสูตร  

15.1 ใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีดานมาตรฐานและ      

คุณภาพการศึกษาเปนระยะๆ อยางนอยทุกๆ 5 ป และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตร

อยางตอเนื่องทุก 5 ป 

15.2 การพัฒนาหลักสูตร หรือจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือจาก

ที่ระบุไวในระเบียบนี้ ใหดําเนินการโดยจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัยแลวเสนอสภา

มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

 

 

หมวด  3 

อาจารยระดับบัณฑิตศึกษาและคณะกรรมการควบคุมการศึกษา 

 

ขอ 16 อาจารยระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบดวย  

 16.1 อาจารยประจํา หมายถึง ขาราชการ พนักงาน หรือผูที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งใหปฏิบัติงาน

ในสังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ทําหนาที่หลักดานการสอนและวิจัย และปฏิบัติ

หนาที่  เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปดสอน 

 16.2  อาจารยประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําที่ไดรับมอบหมายใหเปนหลักใน

กระบวนการ       จัดการศึกษาของหลักสูตร โดยทําหนาที่อาจารยผูสอนและหรืออาจารยที่

ปรึกษาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น  

 16.3  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรที่ไดรับมอบหมายใหเปน   

ผูรับผิดชอบในการบริหารจัดการเกี่ยวกับหลักสูตร  การเรียนการสอน การพัฒนา

หลักสูตร   การติดตามประเมินผลหลักสูตร และหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ 

 16.4  อาจารยผูสอน หมายถึง ผูซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้งจากอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษ 

ใหทําหนาที่สอนในรายวิชาหรือบางหัวขอในแตละรายวิชา 

 16.5 อาจารยที่ปรึกษาทั่วไป หมายถึง อาจารยประจําที่ไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการ

ประจําคณะตามคําแนะนําของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อทําหนาที่ใหคําปรึกษา

ดานการศึกษาและการจัดแผนการเรียนของนักศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรและ      

แนวปฏิบัติตางๆตลอดจนเปนที่ปรึกษาของนักศึกษาในเรื่องอื่นตามความจําเปนและ  

เหมาะสม โดยใหอาจารยที่ปรึกษาทั่วไปทําหนาที่จนกระทั่งนักศึกษามีอาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธหลัก หรืออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ 

16.6 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก (Major advisor) หมายถึง อาจารยประจําที่ไดรับแตงตั้ง

โดยคณะกรรมการประจําคณะตามคําแนะนําของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ให

รับผิดชอบกระบวนการเรียนรูเพ่ือวิทยานิพนธของนักศึกษาเฉพาะราย เชน การพิจารณา

เคาโครง การใหคําแนะนําและควบคุมดูแล รวมทั้งการประเมินความกาวหนาและการสอบ

วิทยานิพนธของนักศึกษา 
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 16.7  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (Co-advisor) หมายถึง อาจารยประจํา หรือ อาจารย

พิเศษที่ไดรับแตงตั้งโดยคณะกรรมการประจําคณะตามคําแนะนําของคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือทําหนาที่รวมกับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ในการ

พิจารณาเคาโครง รวมทั้งชวยเหลือใหคําแนะนําและควบคุมดูแลการทําวิทยานิพนธหรือ

สารนิพนธของนักศึกษา 

 16.8  อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ หมายถึง อาจารยประจําที่ไดรับแตงตั้งโดยคณะกรรมการ

ประจําคณะตามคําแนะนําของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร หรืออาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธหลักตามขอ 16.6 ใหรับผิดชอบกระบวนการเรียนรูเพ่ือสารนิพนธของ

นักศึกษาเฉพาะราย รวมทั้งการประเมินความกาวหนาและการสอบสารนิพนธของนักศึกษา 

 16.9  ผูทรงคุณวุฒิ   หมายถึง   ผูที่มิไดเปนอาจารยประจํา   ใหทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษา       

วิทยานิพนธรวม หรือสอน ในกรณีที่เปนสาขาวิชาที่ขาดแคลนและมีความจําเปนอยางยิ่ง 

สามารถเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักได โดยอนุโลมผูทรงคุณวุฒิตองไดรับ

แตงตั้งโดยบัณฑิตวิทยาลัย 

16.10 ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง ผูที่มิไดเปนอาจารยประจํา ใหทําหนาที่บางสวนในการเรียน
การสอนระดับบัณฑิตศึกษา โดยผูที่ไดรับแตงตั้งน้ันไมมีคุณวุฒิทางการศึกษาและหรือ

ตําแหนงทางวิชาการตามที่กําหนดในหนาที่น้ันๆ แตมีความเชี่ยวชาญ หรือความชํานาญ

เฉพาะที่เปนประโยชนอยางยิ่งโดยตรงตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมายนั้นๆ ทั้งน้ีหากจะแตงตั้งให

เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ จะตองเปนผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ

สูงในสาขาวิชานั้นๆ เปนที่ยอมรับในระดับหนวยงานหรือกระทรวงหรือวงการวิชาชีพ    

ดานนั้นๆ เทียบไดไมต่ํากวาระดับ 9 ขึ้นไป ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงาน

คณะกรรมการขาราชการพลเรือนและหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด แตหากจะแตงตั้งให

เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองเปนบุคลากรประจํามหาวิทยาลัยเทานั้น 

  ผูเชี่ยวชาญเฉพาะตองไดรับแตงตั้งโดยบัณฑิตวทิยาลัย 

 16.11  อาจารยพิเศษ หมายถึง ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะ ที่ไดรับแตงตั้งโดย

มหาวิทยาลัย ใหทําหนาที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

ขอ 17  คุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตร 

 ตองเปนอาจารยประจําและมีคุณสมบัติไมต่ํากวาคุณสมบัติของการเปนอาจารยผูสอนตาม

ระดับของหลักสูตรนั้นๆ 

ขอ 18  คุณสมบัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

18.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรปริญญาโท และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต-   

ชั้นสูง ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร และมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ

เปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชาที่สอนหรือสาขาวิชา  

ที่สัมพันธกัน จํานวนอยางนอย 3 คน 

18.2 หลักสูตรปริญญาเอก ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร และมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาเอกหรือ

เทยีบเทาหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาศาสตราจารยในสาขาวิชาที่สอนหรือ

สาขาวิชาที่สัมพันธกัน จํานวนอยางนอย 3 คน 
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ขอ 19  การบริหารจัดการหลักสูตร  

19.1 ใหบริหารหลักสูตรใหเปนไปตามปรัชญา วัตถุประสงค และเปาหมายของหลักสูตร และ

ตามที่ไดรับมอบหมายจากภาควิชาหรือตามที่คณะกําหนด 

19.2 ใหแตละหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ซึ่งประกอบดวยอาจารยผูรับผิดชอบ  

หลักสูตรตามขอ 18 และอื่นๆ ตามที่คณะกําหนด 

 

ขอ 20 คณะอาจกําหนดใหคณะกรรมการประจําคณะ หรือ คณะกรรมการจํานวนตามความเหมาะสมทํา

หนาที่กํากับดูแลคุณภาพ การบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร กําหนด

องคประกอบ อํานาจหนาที่ การครบวาระการดํารงตําแหนง และการแตงตั้งคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรของคณะนั้นๆ ทั้งน้ีใหเปนไปตามความเหมาะสมของแตละคณะ 

ขอ 21  คุณสมบัติอาจารยผูสอน  

 21.1 หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต   

ชั้นสูง ตองเปนอาจารยประจํา หรือ ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ที่มีคุณวุฒิไมต่ํากวา

ปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือ เปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารยใน

สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณดานการสอนและการทําวิจัย

ที่มิใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํา

คณะ 

 21.2 หลักสูตรปริญญาเอก ตองเปนอาจารยประจํา หรือ ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ที่มี  

คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาเอก หรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารอง

ศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณดานการ

สอนและการทําวิจัยที่มิใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญาตามความเห็นชอบของ

คณะกรรมการประจําคณะ 

ขอ 22  คุณสมบัติอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  

 22.1 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก  

เปนอาจารยประจํา มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไม

ต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณ

ในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ตามความเห็นชอบของ

คณะกรรมการประจําคณะ 

  ในกรณีที่ มีความจํา เปน  คณบดี บัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยอาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ หรือแตงตั้งผูเชี่ยวชาญ

เฉพาะที่เปนบุคลากรประจํามหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ใหเปนอาจารยที่

ปรึกษาวิทยานิพนธหลักได ทั้งน้ีใหเปนไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

 22.2 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม  

เปนอาจารยประจํา หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ     

เทียบเทาหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น 

หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของ
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การศึกษาเพื่อรับปริญญาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ ในกรณีที่มีความ

จําเปนและเหมาะสม อาจแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมก็ได 

ขอ 23 ภาระงานของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและสารนิพนธ 

 อาจารยประจํา 1 คน ใหเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาโท

และหรือปริญญาเอกไดไมเกิน 5 คน หรือเปนอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธของนักศึกษาระดับ

ปริญญาโทไมเกิน 15 คน หากเปนอาจารยที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธและสารนิพนธ ใหคิดสัดสวน

จํานวนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ 1 คน เทียบไดกับจํานวนนักศึกษาที่ทําสารนิพนธ 3 คน ทั้งน้ีให

นับรวมนักศึกษาที่ยังไมสําเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน 

 หากหลักสูตรใดมีอาจารยประจําที่มีศักยภาพพรอมที่จะดูแลนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธได

มากกวา 5 คน อาจขอขยายเพิ่มขึ้นไดแตตองไมเกิน 10 คน ทั้งน้ีใหเปนไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัย

กําหนด 

ขอ 24 คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ  

 คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการประจําคณะ มีจํานวน

กรรมการไมนอยกวา 3 คน ประกอบดวย ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนประธาน  

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยประจําเปนกรรมการ 

ขอ 25  คณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ 

 คณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ ไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร   

หลักสูตร  มีจํานวนกรรมการไมนอยกวา 3 คน แตไมเกิน 5 คน  ประกอบดวยอาจารยที่ปรึกษา

วิทยานพินธหลัก อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) อาจารยประจํา และหรือผูทรงคุณวุฒิ 

เปนกรรมการ 

ขอ 26 คณะกรรมการสอบประมวลความรอบรู 

 คณะกรรมการสอบประมวลความรอบรูไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร   มีหนาที่สอบประมวลความรอบรู มีจํานวนกรรมการไมนอยกวา  3  คน  แตไมเกิน  5  

คน  ประกอบดวยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธ  และหรืออาจารยระดับ

บัณฑิตศึกษา  และ หรือผูทรงคุณวุฒิ 

ขอ 27 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ  

 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ไดรับแตงตั้งโดยคณะกรรมการประจําคณะ ตาม

คําแนะนําของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีจํานวนกรรมการไมนอยกวา 3 คน  แตไมเกิน 5 

คน  ประกอบดวย  ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งไมไดเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

รวม ไมนอยกวา 1 คน อาจารยประจําซึ่งไมไดเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมไมนอยกวา 1 

คน และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ทั้งน้ีอาจแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถา

มี) เปนกรรมการสอบดวยก็ได และเมื่อแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธแลวใหแจงบัณฑิต

วิทยาลัยทราบ 

 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตองไมเปน

ประธานคณะกรรมการสอบ และตองเขาสอบวิทยานิพนธดวยทุกครั้ง 

 อาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ที่เปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ ตอง

มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยใน



 

 

- 2/11 - 

สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของ

การศึกษาเพื่อรับปริญญา 

 ในกรณีที่มีความจําเปน คณะกรรมการประจําคณะตามคําแนะนําของคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรอาจแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะเปนกรรมการสอบได ทั้งน้ีใหเปนไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัย

กําหนด 
 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ 28 คณะกรรมการสอบสารนิพนธ 

 คณะกรรมการสอบสารนิพนธ ไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีจํานวน

กรรมการไมนอยกวา 3 คน แตไมเกิน 5 คน ประกอบดวย อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ และ

อาจารยประจํา หรือ ผูทรงคุณวุฒิไมนอยกวา 2 คน โดยใหกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธาน

คณะกรรมการสอบ 

  ทั้งน้ี คณะกรรมการสอบสารนิพนธชุดหนึ่ง อาจทําหนาที่สอบสารนิพนธของนักศึกษาได

มากกวา 1 คน 

 

 

หมวด  4 

การรับเขาศึกษา 

 

ขอ 29 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

 29.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเทา ตามที่หลักสูตรกําหนด และมี

คุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

 29.2 หลักสูตรปริญญาโท 

ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเทา ตามที่หลักสูตรกําหนด และมี

คุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

 29.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จปริญญาโทหรือเทียบเทา ตามที่หลักสูตรกําหนด และมีคุณสมบัติ

อื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

 29.4 หลักสูตรปริญญาเอก 

 29.4.1 ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จปริญญาโทหรือเทียบเทา ตามที่หลักสูตรกําหนด และมี        

คุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัย

กําหนด หรือ 

 29.4.2 ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเทา ในสาขาวิชาเดียวกันหรือ   

สาขาวิชาที่สัมพันธกันกับหลักสูตรที่เขาศึกษา โดยมีผลการเรียนดีมาก และมีพ้ืน

ความรูความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะทําวิทยานิพนธได หรือมีคุณสมบัติ

อื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
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ขอ 30 การรับสมัคร 

  ใบสมัคร ระยะเวลาสมัคร หลักฐานประกอบและเงื่อนไขอื่นๆ ใหเปนไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัย 

 กําหนด  

ขอ 31 การรับเขาศึกษา 

31.1 จํานวนนักศึกษาที่จะรับในแตละสาขาวิชา ตองไดรับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย 

31.2 คณะเปนผูพิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการคัดเลือก
ผูสมัครที่มีคุณสมบัติตามขอ 29 เขาเปนนักศึกษา โดยมีการทดสอบความรู หรือวิธีการอื่น

ใดตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

31.3 คณะอาจพิจารณาคัดเลือกผูมีคุณสมบัติตามขอ 29 เขามาทดลองศึกษา โดยมีเงื่อนไข

เฉพาะรายดังน้ี 

 31.3.1 ผูทดลองศึกษาในหลักสูตรที่ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ หรือศึกษาเฉพาะ

รายวิชาอยางเดียว ในภาคการศึกษาแรกจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตร

ไมนอยกวา 6 หนวยกิต และสอบใหไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 

หรือ 

 31.3.2 ผูทดลองศึกษาในหลักสูตรที่ศึกษาเฉพาะทําวิทยานิพนธ ในภาคการศึกษาแรก

จะตองมีความกาวหนาในการทําวิจัยเพื่อวทิยานิพนธไดผลเปนที่พอใจโดยได

สัญลักษณ P ตามจํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียน หรือ 

 31.3.3 เง่ือนไขอื่นๆ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

 31.4 คณะอาจพิจารณารับผูมีพ้ืนฐานความรูไมต่ํากวาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

  เขาศึกษาหรือวิจัย โดยไมรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยไดเปนกรณีพิเศษ 

 31.5 บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณารับบุคคลที่คณะรับเขาเปนผูรวมเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัย 

  สงขลานครินทร วาดวยการศึกษาของผูรวมเรียน 

 31.6 กรณีผูสมัครกําลังรอผลการศึกษา การรับเขาศึกษาจะมีผลสมบูรณ เม่ือผูสมัครไดนํา

หลักฐานมาแสดงวาสําเร็จการศึกษาแลว และมีคุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนดไว 

ขอ 32 การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 

  การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ 33 ประเภทของนักศึกษา แบงเปน 3 ประเภทคือ 

33.1 นักศึกษาสามัญ คือ บุคคลที่บัณฑิตวทิยาลัยรับเขาเปนนักศึกษาตามขอ 31.2  หรือ        

นักศึกษาทดลองศึกษาที่ผานเงื่อนไขตามขอ 31.3   

33.2 นักศึกษาทดลองศึกษา คือ บุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเขาเปนนักศึกษาตามขอ 31.3  

33.3 นักศึกษาพิเศษ คือ บุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเขาเปนนักศึกษาตามขอ 31.4 
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หมวด  5 

การลงทะเบียนเรียน  

 

ขอ 34 การลงทะเบียนเรียน 

 34.1 การลงทะเบียนเรียนแบงออกเปน 2 ประเภทคือ 

 34.1.1 การลงทะเบียนโดยนับหนวยกิตและคิดคาคะแนน (Credit) 

 34.1.2 การลงทะเบียนโดยไมนับหนวยกิต (Audit) 

 34.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาทั่วไปหรืออาจารย

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก แลวแตกรณี 

 34.3 การลงทะเบียนเรียน ตองเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 34.4 จํานวนหนวยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษา ใหอยูในดุลยพินิจของ

อาจารยที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก แลวแตกรณี ทั้งน้ี  การ      

ลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาปกติใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 15  

หนวยกิต 

 34.5 นักศึกษาทดลองศึกษาตามขอ 33.2 ตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรไมนอยกวา      

6 หนวยกิต  

 34.6 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ํารายวิชาที่เคยลงทะเบียนเรียน และไดรับผลการเรียนตั้งแต

ระดับคะแนน B  ขึ้นไปแลวมิได 

 34.7 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธไดเม่ือมีอาจารยที่ปรึกษาวทิยานิพนธหลักแลว 

 34.8 การลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ ตองลงทะเบียนเรียนใหครบหนวยกิตทั้งหมด ภายใน      

ภาคการศึกษาที่สอบวิทยานิพนธ ทั้งน้ี นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธเพ่ิมให

ครบหนวยกิตวิทยานิพนธได หลังพนกําหนดการเพิ่มและถอนรายวิชา โดยไดรับอนุมัติจาก

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อใหสามารถสอบวิทยานิพนธไดในภาคการศึกษานั้น 

 34.9 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถวนตามหลักสูตรกําหนดแลว และอยูระหวาง

การทําวจิัยเพื่อวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธ หรือรอสอบประมวลความรอบรู นักศึกษา

จะตองรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา และชําระคาธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ 35 การเพิ่มและการถอนรายวิชา 

35.1 การเพิ่มและการถอนรายวิชาใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ยกเวนวิชาวิทยานิพนธให

เปนไปตาม ขอ 34.8 

35.2 การเพิ่มและถอนรายวิชาจะกระทําไดโดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาทั่วไป 

หรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก แลวแตกรณี และแจงใหอาจารยผูสอนทราบ 

ขอ 36 การเปลี่ยนแผนการศึกษา 

 นักศึกษาสามัญอาจขอเปลี่ยนแผนการศึกษาไดโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรและไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะ และแจงใหบัณฑิต

วิทยาลัยทราบ 
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ขอ 37  การยายสาขาวิชา 

 นักศึกษาสามัญขอยายสาขาวิชาโดยมีหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

37.1 นักศึกษาอาจขอยายสาขาวิชาได โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ   
และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

37.2 การขอยายสาขาวิชา จะกระทําไดตอเมื่อนักศึกษาเขาศึกษาในสาขาวิชาเดิมมาแลวไมนอย
กวา 1 ภาคการศึกษา 

37.3 การเทียบโอนและการโอนรายวิชา ใหเปนไปตามขอ 40 

ขอ 38  การเปลี่ยนระดับการศึกษา 

 38.1 นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนระดับการศึกษาจากระดับปริญญาโทเปนระดับปริญญาเอก หรือ    

กลับกันไดในสาขาวิชาเดียวกัน โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

และคณะกรรมการประจําคณะ และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยมีหลักเกณฑ

ดังตอไปนี้ 

38.1.1 นักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโทแผน ก ในสาขาเดียวกันกับหลักสูตรปริญญา

เอก ที่สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติซึ่งจัดขึ้นสําหรับนักศึกษาในหลักสูตรระดับ

ปริญญาเอกอาจไดรับการพิจารณาเขาศึกษาในระดับปริญญาเอกได โดยนักศึกษา

หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 จะตองมีผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ ที่มีศักยภาพที่จะ

พัฒนาใหเปนวิทยานิพนธในหลักสูตรระดับปริญญาเอกได หรือในกรณีที่เปน      

นักศึกษาหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2  จะตองศึกษารายวิชามาแลวไมนอยกวา 12 

หนวยกิต และไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.50  

38.1.2 นักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอกที่ไมสามารถสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ
การสอบวิทยานิพนธ  อาจไดรับการพิจารณาเขาศึกษาในระดับปริญญาโทได 

38.1.3 การเปลี่ยนระดับการศึกษาจะกระทําไดเพียง 1 ครั้ง เทานั้น 

 38.2 การเปลี่ยนระดับการศึกษาที่นอกเหนือจากขอ 38.1 ใหเปนไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัย

กําหนด 

ขอ 39 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่น 

 39.1 บัณฑิตวิทยาลัยอาจรับโอนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่สังกัดสถาบันอื่นทั้งภายในและ

ตางประเทศเปนนักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการประจําคณะ และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัย 

 39.2 การเทียบโอนวิชาเรียนและการโอนหนวยกิต ตองมีหลักเกณฑดังน้ี 

 39.2.1 เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือเทียบเทาที่

กระทรวงศึกษาธิการ หรือหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายรับรอง 

 39.2.2 เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีเน้ือหาสาระไมนอย

กวาสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่ขอเทียบ 

 39.2.3 เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่มีผลการศึกษาไมต่ํากวาระดับคะแนน B หรือ

เทียบเทา หรือสัญลักษณ S 

 39.2.4 ใหมีการเทียบรายวิชาและโอนหนวยกิตไดไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนหนวยกิต 
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  รวมของหลักสูตรที่รับโอน 

 39.2.5 รายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่เทียบโอน  จะไมนําผลการศึกษามาคํานวณแตมระดับ

คะแนนเฉลี่ยสะสม 

 39.2.6 ใชเวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยอยางนอย 1 ปการศึกษาและลงทะเบียนรายวิชา 

หรือเรียนวิทยานิพนธตามหลักสูตรที่เขาศึกษาไมนอยกวา 12 หนวยกิต  

 39.2.7 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปดหลักสูตรใหมจะเทียบโอนนักศึกษาเขาศึกษาไดไมเกิน

กวา 

  ชั้นปและภาคการศึกษาที่ไดรับอนุญาตใหมีนักศึกษาเรียนอยูตามหลักสูตรที่ไดรับ

ความเห็นชอบแลว 

ขอ 40 การยกเวนหรือการเทียบโอนหนวยกิตรายวิชา 

 มหาวิทยาลัยอาจยกเวนหรือเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาใหนักศึกษาที่มีความรู-        

ความสามารถ ที่สามารถวัดมาตรฐานไดจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หรือสถาบันอื่นทั้ง   

ภายในและตางประเทศ โดยนักศึกษาตองศึกษาใหครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรและมีหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

 40.1 รายวิชาที่อาจไดรับการเทียบโอน ตองเปนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาและวิทยานิพนธ และ

ไดศึกษามาแลวไมเกิน 3 ป   โดยไดผลการศึกษาเปนสัญลักษณ  P  หรือ  S  หรือไมต่ํากวา

ระดับคะแนน B  หรือเทียบเทา 

 40.2 กรณีรายวิชาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ใหเปนไปตามขอ 39.2.2 และ 

39.2.3 และใหนําผลการศึกษารายวิชาที่ไดรับการเทียบโอนมาคิดเปนแตมระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสม 

40.3 รายวิชาและจํานวนหนวยกิตที่ไดรับการยกเวนหรือเทียบโอนใหอยูในดุลยพินิจของคณะ  
กรรมการบริหารหลักสูตรและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ 

40.4 การเทียบโอนความรูและการใหหนวยกิตจากการศึกษานอกระบบและหรือการศึกษาตาม
อัธยาศยั ใหอยูในดุลยพินิจของบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งน้ี ใหเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบโอน

ผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเทียบโอน

ผลการเรียนระดับปริญญาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ขอ 41 การโอนหนวยกิต 

 41.1 นักศึกษาอาจไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะใหไปเรียนรายวิชาที่เปดสอนใน

สถาบันอื่นทั้งภายในและตางประเทศ โดยลงทะเบียนเรียนเพื่อหนวยกิต แลวนํามาเทียบโอน

หนวยกิตในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อนับเปนหนวยกติสะสมของนักศึกษาได 

 41.2 รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามขอ 41.1 ใหเปนไปตามขอแนะนําเกี่ยวกับแนว

ปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบของสํานักงาน            

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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หมวด  6 

การวัดและประเมินผลการศึกษา 

 

ขอ 42 การสอบในระดับบัณฑิตศึกษา มีดังน้ี 

42.1 การสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) เปนการสอบความรู

ความสามารถที่จะนําหลักวิชาและประสบการณการเรียน หรือการวิจัยไปประยุกตใชในการ

ปฏิบัติงาน 

42.2 การสอบวิทยานิพนธ  เปนการสอบเพื่อวัดความรูความสามารถของนักศึกษา ในการทําวิจัย
เพ่ือวิทยานิพนธ ความรอบรูในเนื้อหาที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ทําการวิจัย ความสามารถในการ

นําเสนอผลงานทั้งดานการพูด การเขียน และการตอบคําถาม 

42.3 การสอบสารนพินธ เปนการสอบเพื่อประเมินผลงานการศึกษาอิสระของนักศึกษาใน
หลักสูตรปริญญาโท แผน ข 

42.4 การสอบวัดคุณสมบัติ เปนการสอบเพื่อประเมินความรูพ้ืนฐาน ความพรอม ความสามารถ

และศักยภาพของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก และเพื่อวัดวานักศึกษามีความพรอมในการ

ทําวิทยานิพนธในระดับปริญญาเอก 

42.5 การสอบภาษาตางประเทศ  เปนการสอบเทียบความรูความสามารถภาษาตางประเทศของ

นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก 

 การสอบตามขอ  42.1- 42.5 ใหเปนไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

ขอ 43 การประเมินผลรายวิชา วิทยานิพนธ และสารนิพนธ  

 รายวิชาที่มีการประเมินผลเปนระดับคะแนน ใหมีคาระดับคะแนน (Grade) ตามความหมาย 

และคาระดับคะแนนดังตอไปนี้  

ระดับคะแนน ความหมาย คาระดับคะแนน 

(ตอหนึ่งหนวยกิต) 

 A ดีเยี่ยม  (Excellent)  4.0 

 B
+ ดีมาก   (Very Good)  3.5 

 B ดี   (Good)  3.0 

 C
+
 พอใช  (Fairly Good)  2.5 

 C ปานกลาง (Fair)  2.0 

 D
+ ออน  (Poor)

 
  1.5 

 D
 

ออนมาก  (Very Poor)  1.0 

 E ตก   (Fail)  0.0 
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 ผลการศึกษาอาจแสดงดวยสัญลักษณและความหมายอื่นไดดังตอไปนี้ 

สัญลักษณ ความหมาย 

S ผลการเรียนหรือการสอบเปนที่พอใจ   (Satisfactory)  ใชสําหรับ  

รายวิชาที่กําหนดใหมีการประเมินผลแบบไมคิดคาคะแนน หรือ

รายวิชาปรับพื้นฐาน หรือรายวิชาวิทยานิพนธ  หรือสารนิพนธ  

U ผลการเรียนหรือการสอบยังไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory) ใช

สําหรับรายวิชาที่กําหนดใหมีการประเมินผลแบบไมคิดคาคะแนนหรือ

รายวิชาปรับพื้นฐานหรือรายวิชาวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธ   

X ผลการเรียนหรือการสอบอยูในระดับคะแนนดีเดน (Excellent) ใช

สําหรับรายวิชาวิทยานิพนธ  หรือสารนิพนธ   

I การวัดผลยังไมสมบูรณ (Incomplete)  ใชในกรณีนักศึกษาปฏิบัติงาน

ไมครบภายในเวลาที่กําหนดไวหรือขาดสอบ โดยมีเหตุสุดวิสัย  

บางประการจะตองมีการแกไขใหเปนระดับคะแนนภายใน 6 สัปดาห

แรกของภาคการศึกษาถัดไปที่นักศึกษาผูน้ันลงทะเบียนเรียน มิฉะนั้น

มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ I ใหเปนระดับคะแนน E  โดยทันที 

P การเรียน หรือการวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธ ที่ยังมี

ความตอเนื่องอยู    (In  progress) และมีความกาวหนาเปนที่นาพอใจ 

N การเรียน หรือการวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธ ที่ยังมี

ความตอเนื่องอยูแตไมมีความกาวหนาหรือไมเปนที่พอใจ (No 

progress)  ในกรณีไดสัญลักษณ N  นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียน

ซ้ําในหนวยกิตที่ไดสัญลักษณ N 

W การถอนรายวิชาโดยไดรับอนุมัติ  (Withdrawn with permission) 

ขอ 44 การประเมินผลการศึกษา 

 44.1 ใหมีการประเมินผลการศึกษาเมื่อส้ินภาคการศึกษา ยกเวนวิชาวิทยานิพนธ หรือวิชาสาร

นิพนธ ใหมีการประเมินผลไดกอนสิ้นภาคการศึกษา 

 44.2 ในการนับจํานวนหนวยกิตใหครบตามหลักสูตรนั้น ใหนับหนวยกิตจากรายวิชาที่นักศึกษา      

ลงทะเบียนเรียนเพื่อหนวยกิต และไดผลการศึกษาเปนระดับคะแนน  A, B
+
, B, C

+
, C หรือ 

สัญลักษณ  S หรือสัญลักษณ X ในกรณีที่หลักสูตรกําหนดรายวิชาปรับพื้นฐานไวใหเรียน  

โดยไมนับเปนหนวยกิตสะสมของหลักสูตร นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมรายวิชา         

ดังกลาวใหครบถวน  และจะตองไดสัญลักษณ  S  

 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแตละรายวิชามากกวา 1 ครั้ง ใหนับจํานวน

หนวยกิตของรายวิชานั้นเปนหนวยกิตสะสมตามหลักสูตรไดเพียงครั้งเดียวโดยพิจารณาจาก

การวัดและประเมินผลครั้งหลังสุด แตใหนําผลการศึกษาและหนวยกิตทุกครั้งมาคํานวณ

แตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
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 ในกรณีที่จําเปนตองเรียนรายวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีในบางสาขาเพื่อสนับสนุน 

รายวิชาตามแผนการเรียนที่กําหนดไวในหลักสูตร ใหนับจํานวนหนวยกิตของรายวิชาระดับ

หมายเลข 300 ขึ้นไปไดไมเกิน 6 หนวยกิต 

 44.3 เม่ือส้ินภาคการศึกษาหนึ่งๆ มหาวิทยาลัยจะประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาทุกคนที่ได        

ลงทะเบียนเรียน โดยคํานวณผลตามหลักเกณฑ ดังน้ี 

 44.3.1 หนวยจุดของรายวิชาหนึ่งๆ คือ ผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตกับคาระดับคะแนนที่

ไดจากการประเมินผลรายวิชานั้น 

 44.3.2 แตมระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค คือ คาผลรวมของหนวยจุดของทุกรายวิชาที่ได

ศึกษาในภาคการศึกษานั้นหารดวยหนวยกิตรวมของรายวิชาดังกลาว เฉพาะ

รายวิชาที่มีการประเมินผลเปนระดับคะแนน 

 44.3.3 แตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คือ คาผลรวมของหนวยจุดของทุกรายวิชาที่ไดศึกษา

มาตั้งแตเริ่มเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยหารดวยจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชา    

ดังกลาว เฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผลเปนระดับคะแนน และในกรณีที่มีการ

เรียนรายวิชาใดมากกวาหนึ่งครั้ง ก็ใหนําผลการศึกษา และหนวยกติทุกครั้งมา

คํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมดวย 

 44.3.4 แตมระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคและแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณเปน

คาที่มีเลขทศนิยม 2 ตําแหนง โดยไมมีการปดเศษจากทศนิยมตําแหนงที่ 3 

 44.3.5 ในกรณีที่นักศึกษาไดสัญลักษณ I ในรายวิชาที่มีการวัดและประเมินผลเปนระดับ

คะแนนใหรอการคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคและแตมระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสมไวกอน จนกวาสัญลักษณ I จะเปลี่ยนเปนอยางอื่น 

 

 

หมวด  7 

การทําวิทยานิพนธและสารนิพนธ 

 

ขอ 45  การทําวิทยานิพนธ 

 45.1 การเสนอโครงรางวิทยานิพนธ 

45.1.1 นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท จะเสนอโครงรางวิทยานิพนธไดเม่ือมีอาจารย

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักแลว 

45.1.2 นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอกจะเสนอโครงรางวิทยานิพนธไดเม่ือมีอาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักแลว 

45.1.3 การพิจารณาโครงรางวิทยานิพนธ ใหเปนไปตามแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการ
ประจําคณะกําหนด 

 45.2 การขอเปลี่ยนแปลงโครงรางวิทยานิพนธ ใหเปนไปตามแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการประจํา

คณะกําหนด 
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ขอ 46 การทําสารนิพนธ มีความมุงหมายเพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูการศึกษาคนควาดวยตนเอง โดยให          

นักศึกษาไดทําเปนรายบุคคล สําหรับแนวปฏิบัติอื่นๆ ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการประจําคณะ

กําหนด 

 

 

 

ขอ 47 การประเมินผลความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ 

47.1 การประเมินผลความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธตองกระทําในทุกภาค
การศึกษา 

47.2 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธมีหนาที่ในการประเมินผลความกาวหนาในการ
ทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธของนักศึกษา และรายงานผลการประเมินตอคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการประจําคณะ  

47.3 ใชสัญลักษณ P (In progress) สําหรับ ผลการประเมินความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ

หรือสารนิพนธของนักศึกษาเปนที่พอใจ โดยระบุจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ

ที่ไดรับการประเมินใหไดสัญลักษณ P ของนักศึกษาแตละคนในแตละภาคการศึกษานั้น และใช

สัญลักษณ N (No progress) สําหรับผลการประเมินที่ไมมีความกาวหนา หรือไมเปนที่พอใจ แต

ทั้งน้ีตองไมเกินจํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียน และผลการศึกษาเปนดังน้ี 

47.3.1 ใหสัญลักษณ P หรือ N ในกรณีที่ยังไมสามารถจัดการวัดผลของรายวิชาไดในภาค

การศึกษานั้น 

47.3.2 การใหสัญลักษณ P หรือ N  อาจใหไดตามสัดสวนของความกาวหนาในการทํา

วิทยานิพนธหรือสารนิพนธ แนวปฏิบัติในการประเมินความกาวหนาในการทํา

วิทยานิพนธใหจัดทําเปนประกาศของคณะ และหากนักศึกษายังไมไดรับการ

อนุมัติโครงรางวิทยานิพนธ จะประเมินผลใหสัญลักษณ P  ไดไมเกินครึ่งหน่ึงของ

จํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธตามหลักสูตร  

47.3.3 ใหสัญลักษณ S หรือ U  หรือ X ในกรณีที่มีการประเมินผล หรือสอบวิทยานิพนธ

หรือสารนิพนธ เรียบรอยแลว ภายในภาคการศึกษานั้น ๆ   

 47.4   รายวิชาที่ใชเวลาเรียนเกิน 1 ภาคการศึกษา ใหมีการประเมินผลเปนดังน้ี 

47.4.1 ใหสัญลักษณ P หรือ N  ในกรณีที่ยังไมสามารถจัดการวัดผลของรายวิชาในภาค

การศึกษานั้น 

47.4.2 ใหมีการประเมินเปนระดับคะแนนตามขอ 43 

ขอ 48 ในกรณีที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนหัวขอวิทยานิพนธหรือสารนิพนธซึ่งมีผลตอการเปลี่ยน 

 แปลงสาระสําคัญของเนื้อหาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธใหอาจารยที่ปรึกษาประเมินจํานวน    

หนวยกิต จากหัวขอเดิมที่สามารถนําไปใชกับหัวขอใหมได แตตองไมเกินจํานวนหนวยกิตที่ผาน

ในหัวขอเดิม ทั้งน้ีใหนับจํานวนหนวยกิตดังกลาว เปนจํานวนหนวยกิตที่ผานไดสัญลักษณ P ซึ่ง

สามารถนํามานับเพื่อสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได โดยตองไดรับอนุมัติจากคณบดีโดยความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
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ขอ 49 การสอบวิทยานิพนธ  

49.1 การสอบวิทยานิพนธประกอบดวยการตรวจ อานวิทยานิพนธ การทดสอบความรูนักศึกษา
ดวยการซักถาม หรือดวยวิธีการอื่น ๆ จึงถือวาการสอบนั้นมีผลสมบูรณ 

49.2 กรรมการสอบวิทยานิพนธที่เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกสามารถสงผลการประเมิน การให        

คําแนะนําและขอเสนอแนะดวยเอกสาร โดยประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธเปน          

ผูนําเสนอผลการประเมินตอคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธในวันสอบ หรืออาจสอบโดย

วิธีการใชเครือขายอินเตอรเน็ต 

49.3 การดําเนินการสอบวิทยานิพนธใหเปนไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

ขอ 50 การสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ 

  การสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณใหเปนไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

ขอ 51  การสอบสารนิพนธ         

   การสอบสารนิพนธประกอบดวยการตรวจ อานสารนิพนธ การทดสอบความรูนักศึกษาดวย

การซักถาม หรือดวยวิธีการอื่นๆ จึงถือวาการสอบนั้นมีผลสมบูรณ การดําเนินการสอบสารนิพนธ

ใหเปนไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

ขอ 52 การสงสารนิพนธฉบับสมบูรณ 

  การสงสารนิพนธฉบับสมบูรณใหเปนไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

ขอ 53 รูปแบบการพิมพ และลิขสิทธ์ิในวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ 

 53.1 รูปแบบการพิมพวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ ใหเปนไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

 53.2 ลิขสิทธ์ิหรือสิทธิบัตรในวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ เปนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร    

นักศึกษาและหรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธเรื่องนั้นๆ สามารถนําไป

เผยแพรในเชิงวิชาการได แตการนําเนื้อหาหรือผลจากการศึกษาไปใชเพ่ือประโยชนอื่นให

เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

 กรณีที่การทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธที่ไดรับทุนวิจัยที่มีขอผูกพันเกี่ยวกับ

ลิขสิทธ์ิหรือสิทธิบัตรโดยไดรับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย ใหดําเนินการตามขอผูกพัน

น้ันๆ 

 

หมวด  8 

การสําเร็จการศึกษา 

 

ขอ 54 การสําเร็จการศึกษา 

 นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาไดตองมีคุณสมบัติตอไปนี้ 

 54.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
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 54.1.1 สอบผานรายวิชาตาง ๆ ครบถวนตามหลักสูตร 

54.1.2 แตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาตามหลักสูตรไมต่ํากวา 3.00  

 54.2 หลักสูตรปริญญาโท 

54.2.1  สอบเทียบหรือสอบผานความรูภาษาตางประเทศตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

 54.2.2 แผน ก แบบ ก 1 สอบผานโครงรางวิทยานิพนธ นําเสนอวิทยานิพนธและสอบผาน    

การสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และผลงาน        

วิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรือดําเนินการใหผลงานไดรับการยอมรับให

ตีพิมพในวารสารวิชาการ หรือส่ิงพิมพทางวิชาการ ซึ่งคณะกรรมการประจําคณะให

ความเห็นชอบหรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) 

 54.2.3 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบตามที่กําหนดในหลักสูตร ไดแตมระดับ

คะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 สอบผานโครงรางวิทยานิพนธ นําเสนอ

วิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรือดําเนินการให

ผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารวิชาการ หรือส่ิงพิมพทางวิชาการ ซึ่ง

คณะกรรมการประจําคณะใหความเห็นชอบหรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มี

รายงานการประชุม (Proceeding)  

 54.2.4 แผน ข ศึกษารายวิชาครบตามที่กําหนดในหลักสูตร ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ย

สะสมไมต่ํากวา 3.00 สอบผานสารนิพนธ และสอบผานการสอบประมวลความรอบ

รู (Comprehensive Examination) ดวยขอเขียนและ หรือ ปากเปลาในสาขาวิชานั้น 

 54.3 หลักสูตรปริญญาเอก 

  54.3.1  สอบเทียบหรือสอบผานความรูภาษาตางประเทศตามเกณฑที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

 54.3.2 สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 

 54.3.3 แบบ 1 สอบผานโครงรางวิทยานิพนธ นําเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบ     

ปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และผลงานวิทยานิพนธ

จะตองไดรับการตีพิมพ หรือดําเนินการใหไดรับการยอมรับใหตีพิมพใน

วารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการ

ตีพิมพและเปนที่   ยอมรับในสาขาวิชานั้น  

 54.3.4 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบตามที่กําหนดในหลักสูตร ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ย

สะสมไมต่ํากวา 3.00 สอบผานโครงรางวิทยานิพนธ นําเสนอวิทยานิพนธและสอบ

ผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และผลงาน

วิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรือดําเนินการใหผลงานไดรับการยอมรับให

ตีพิมพในวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอน

การตีพิมพและเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น  

 54.4 ชําระหนี้สินทั้งหมดตอมหาวิทยาลัยเปนที่เรียบรอยแลว 

 54.5 ปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัย คณะ หลักสูตร กําหนด 

ขอ 55  วันสําเร็จการศึกษา 

  วันสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาใหเปนไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
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ขอ 56  การขออนุมัติปริญญา 

 56.1  นักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาในแตละภาคการศึกษา ใหยื่นคํารองแสดงความจํานง

ขอรับปริญญาตอมหาวิทยาลัย  ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

56.2 นักศึกษาซึ่งจะไดรับการพิจารณาเสนอชื่อขออนุมัติปริญญาตอสภามหาวิทยาลัยตองมี    
คุณสมบัติดังน้ี 

 56.2.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาครบถวนตามขอ 54 

 56.2.2 ไมมีหน้ีสินหรือคางชําระคาธรรมเนียมการศึกษา และหรือไมเปนผูมีพันธะสัญญา      

  อื่นใดกับบัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 

 56.2.3 ไมอยูในระหวางถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา 

 

 

หมวด  9 

สถานภาพของนักศึกษา 

 

ขอ 57 การลาปวยหรือลากิจ ใหดําเนินการและพิจารณาตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวย     

การศึกษาขั้นปริญญาตรีโดยอนุโลม 

ขอ 58 การลาพักการศึกษา 

 58.1 นักศึกษาจะลาพักการศึกษาไดในกรณีใดกรณีหน่ึง ดังตอไปนี้ 

 58.1.1 ถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหารกองประจําการ 

 58.1.2 เจ็บปวยจนตองพักรักษาตัวเปนเวลาติดตอกันเกินกวา 3 สัปดาห โดยมีใบรับรองแพทย 

 58.1.3 สาเหตุอื่น ๆ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําคณะ 

58.2 นักศึกษาที่ประสงคจะลาพักการศึกษาตองแสดงเหตุผลและความจําเปนผานอาจารยที่

ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก แลวแตกรณีและใหยื่นคํารองตอ

คณะกรรมการประจําคณะ  เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบและแจงบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อทราบ 

58.3 การลาพักการศึกษาเปนการลาพักทั้งภาคการศึกษา และถาไดลงทะเบียนเรียนไปแลว เปน
การยกเลิกการลงทะเบียนเรียน โดยรายวิชาที่ไดลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษา

น้ัน จะไมปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 

58.4 การลาพักการศึกษา ใหลาพักไดไมเกิน 2  ภาคการศึกษาปกติ 

58.5 นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาจะตองรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาค
การศึกษาที่ไดรับการอนุมัติใหลาพักและชําระคาธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัย

กําหนด ยกเวน              ภาคการศึกษาที่ไดลงทะเบียนเรียนไปกอนแลว 

ขอ 59 การลาออก 

 นักศึกษาผูประสงคจะลาออกจากการเปนนักศึกษา ใหเสนอใบลาออกผานคณะกรรมการ   

บริหารหลักสูตรตอบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติตออธิการบดี ผูที่จะไดรับการอนุมัติใหลาออกได 

ตองไมมีหน้ีสินกับมหาวิทยาลัย 

ขอ 60  การรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา 

  การรักษาสถานภาพของนักศึกษา ใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอ 34.9 และขอ 58.5 
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ขอ 61  การพนสภาพการเปนนักศึกษา 

 นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษาเมื่อมีสภาพตามขอใดขอหนึ่งตอไปนี้ 

 61.1 ตาย 

 61.2 ไดรับอนุมัติใหลาออก 

 61.3 ถูกใหออกหรือไลออกเนื่องจากตองโทษทางวินัย 

 61.4 ไมมาลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาภายใน 30 วัน นับจาก

วันเปดภาคการศึกษาปกติโดยมิไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

 61.5 ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา  2.50  ในการประเมินผลทุกส้ินภาคการศึกษา 

 61.6 เรียนไดจํานวนหนวยกิต 2 ใน 3 ของหลักสูตร โดยไมนับหนวยกิตวิทยานิพนธแลวไดแตม

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.75 ยกเวนนักศึกษาปริญญาโทที่เรียนแผน ก แบบ ก 1  

และนักศึกษาปริญญาเอกที่เรียนแบบ 1 

 61.7 ใชเวลาในการศึกษาตามที่กําหนดในขอ 13 แลว และไดหนวยกิตไมครบตามหลักสูตร หรือ

ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 3.00 ยกเวนนักศึกษาปริญญาโทที่เรียนแผน ก 

แบบ ก 1  และนักศึกษาปริญญาเอกที่เรียน แบบ 1  

 61.8 โครงรางวิทยานิพนธไมไดรับอนุมัติภายในระยะเวลาที่กําหนดดังน้ี 

 61.8.1 กรณีที่เปนนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 

  61.8.1.1 ภายใน 4 ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา 

  61.8.1.2 ภายใน 5 ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับนักศึกษาแบบไมเต็มเวลา 

 61.8.2 กรณีที่เปนนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 

61.8.2.1 ภายใน 5 ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา 

61.8.2.2 ภายใน 6 ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับนักศึกษาแบบไมเต็มเวลา 

 61.8.3 กรณีที่เปนนักศึกษาปริญญาเอกแบบ 1 

61.8.3.1 ภายใน 6 ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา 

61.8.3.2 ภายใน 7 ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับนักศึกษาแบบไมเต็มเวลา 

 61.8.4 กรณีที่เปนนักศึกษาปริญญาเอกแบบ 2 

  61.8.4.1 ภายใน 7 ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา 

  61.8.4.2 ภายใน 8 ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับนักศึกษาแบบไมเต็มเวลา 

 61.9 สอบวิทยานิพนธหรือสอบประมวลความรอบรู ครั้งที่ 2  ไมผาน 

 61.10  ไมสามารถสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณไดภายใน 6 เดือน นับจากวันสอบวิทยานิพนธผาน     

เวนแตไดรับอนุมัติใหขยายเวลาการสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย      

โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ ทั้งน้ีระยะเวลาการศึกษาตองไมเกินเวลา

ที่กําหนดในขอ 13  

 61.11  ไมสามารถสงสารนิพนธฉบับสมบูรณไดภายใน 3 เดือน นับจากวันสอบสารนิพนธผาน 

เวนแตไดรับอนุมัติใหขยายเวลาสงสารนิพนธฉบับสมบูรณจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดย

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ ทั้งน้ี ระยะเวลาการศึกษาตองไมเกินเวลาที่

กําหนดในขอ 13  
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 61.12  เปนนักศึกษาทดลองศึกษาที่ไมสามารถเปลี่ยนสถานภาพเปนนักศึกษาสามัญตามขอ34.1 

ได 

 61.13  บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาเห็นวามีความประพฤติไมเหมาะสม 

 61.14  ไดรับการอนุมัติปริญญา 

  

 

หมวด  10 

การลงโทษทางวินัยนักศึกษา 

 

ขอ 62 การทุจริตในการวัดผล 

 เม่ือตรวจสอบพบวานักศึกษาทุจริตในการวัดผลรายวิชาใด ใหดําเนินการและพิจารณา

ลงโทษตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี และขอบังคับ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยวินัยนักศึกษา โดยอนุโลม  

 

ขอ 63 การทุจริตทางวิชาการ 

การทุจริตทางวิชาการมี  3 ลักษณะ คือ การลอกเลียนผลงานทางวิชาการ การสรางขอมูลเท็จ 

และการมิไดทําผลงานวิชาการดวยตนเอง 

63.1 การลอกเลียนผลงานทางวิชาการ  หมายถึง  การลอกเลียนขอความของผูอื่น โดยไมมีการ

อางอิง หรือปกปดแหลงที่มา หรือการเสนอความคิดหรือนําผลงานทางวิชาการที่มีผูอื่น

กระทําไวมาเปนของตนเอง 

63.2 การสรางขอมูลเท็จ  หมายถึง การตกแตงขอมูลหรือการสรางขอมูลที่ไมตรงกับความเปน

จริง 

63.3 การมิไดทําผลงานวิชาการดวยตนเอง หมายถึง การจางหรือใหผูอื่นชวยทํา หรือทําแทนตน 

หรือการมอบใหผูอื่นทําแทนนอกเหนือจากงานที่ไดระบุไวในโครงรางวิทยานิพนธที่ไดรับ

อนุมัติแลววาจะกระทําเอง ทั้งน้ีไมรวมถึงการเก็บรวบรวมขอมูล การประมวลผลขอมูล    

การวิเคราะหขอมูล การแปลวิทยานิพนธจากภาษาไทยเปนภาษาตางประเทศ 

63.4 เม่ือตรวจสอบพบวานักศึกษาทุจริตตามขอ 63.1  63.2 และ 63.3 ใหถือวาเปนความผิด

รายแรงไวกอน แตอาจลดหยอนโทษได ทั้งน้ี การพิจารณาโทษหรือการลดหยอนโทษใหอยู

ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําคณะ และเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการตอไป 

63.5 หากตรวจสอบพบวามีการทุจริตภายหลังการอนุมัติปริญญาแลว ใหคณะกรรมการประจํา

คณะพิจารณา และอาจเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาสั่งเพิกถอนปริญญา 
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บทเฉพาะกาล 

 

ขอ 64 การดําเนินการใดๆที่เกิดขึ้นกอนวันที่ระเบียบนี้มีผลใชบังคับ และยังดําเนินการไมแลวเสร็จใน   

ขณะที่ระเบียบนี้มีผลใชบังคับ ใหดําเนินการหรือปฏิบัติการตอไปตามระเบียบ หรือมติ

คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยที่ใชบังคับอยูกอนวันที่ระเบียบนี้มีผลใชบังคับ จนกวาจะ

ดําเนินการหรือปฏิบัติการแลวเสร็จ 

 

         ประกาศ  ณ  วันที่  22  ธันวาคม  พ.ศ. 2549 

 

 

 (ลงชื่อ)               เกษม   สุวรรณกุล 

(ศาสตราจารยเกษม   สุวรรณกุล) 

นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สําเนาถูกตอง 
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(นางนันทพร  นภาพงศสุริยา) ศิริพร/พิมพ 

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 8 นันทพร/ราง/ทาน 
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(สําเนา) 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

วาดวยการจัดใหมีคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

พ.ศ. 2549 

-------------------- 

      

 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการจัดใหมีคณะกรรมการประจํา

บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายและเปาหมายของมหาวิทยาลัยในการบริหารงานบัณฑิตศึกษาใหม ี 

ประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15(2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2522  

และโดยมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรในคราวประชุมครั้งท่ี 292(7/2549) เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2549   จึง

ใหวางขอบังคับไวดังตอไปนี้ 

ขอ 1  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการจัดใหมีคณะกรรมการประจํา

บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2549” 

ขอ 2  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2549  เปนตนไป 

ขอ 3  ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการจัดใหมีคณะกรรมการประจําบัณฑิต

วิทยาลัย พ.ศ. 2540 

 ขอ 4  ขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน 

 ขอ 5  ใหบัณฑิตวิทยาลัยจัดกลุมวิชาการออกเปน 3 กลุม ดังนี้ 

  5.1 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  5.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

  5.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 ขอ 6  คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบดวย 

6.1 อธิการบดี เปนที่ปรึกษา 
6.2 รองอธิการบดีที่ดูแลงานบัณฑิตศึกษา และรองอธิการบดีฝายวิชาการวิทยาเขตตางๆ ตามที่

อธิการบดีเห็นเหมาะสม เปนที่ปรึกษา 

6.3 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เปนประธานกรรมการโดยตําแหนง 

6.4 รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เปนกรรมการโดยตําแหนง 

6.5 คณบดีของคณะที่เปดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหรือผูที่คณบดีมอบหมาย  เปนกรรมการ

โดยตําแหนง 

6.6 ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งจากอาจารยประจําในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มี
จํานวนไมเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการโดยตําแหนง มีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป แตอาจไดรับการแตงตั้งใหมอีกได 

     ใหคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย แตงตั้งบุคคลหนึ่งเปนเลขานุการคณะกรรมการ และอาจ

แตงตั้งผูชวยเลขานุการเพิ่มไดไมเกิน 2 คน 

 ขอ 7  คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยมีอํานาจและหนาที่ดังนี้ 

7.1 วางนโยบายและแผนงานของบัณฑิตวิทยาลัยใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

7.2 วางนโยบายและแผนงานที่เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
7.3 วางนโยบายและแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
7.4 วางแผนและพัฒนาความเชื่อมโยงระหวางบัณฑิตศึกษาและงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 
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7.5 พิจารณาการออกระเบียบ และประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยตามที่สภามหาวิทยาลัย หรือ

มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

7.6 พิจารณางบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัยและการหาแหลงเงินสนับสนุน 

7.7 แตงตั้งคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือ เพื่อมอบหมายให

ปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

7.8 ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นแกคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

7.9 ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 ขอ 8  ใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย มีอํานาจออก

ประกาศหรือแนวปฏิบัติใดๆ เพิ่มเติม ซ่ึงไมขัดแยงกับขอบังคับนี้ 

 ขอ 9  การบริหารและจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหอยูในความดูแลและรับผิดชอบของคณะ โดยคณะอาจ

กําหนดใหคณะกรรมการประจําคณะ หรือคณะกรรมการอื่นจํานวนตามความเหมาะสมทําหนาที่กํากับดูแล 

 ขอ 10 ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้  ในกรณีมีปญหาหรือขอสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้  

ใหอธิการบดีเปนผูมีอํานาจวินิจฉัยสั่งการและใหถือเปนที่สุด 

  

         ประกาศ  ณ  วันที่   22    ธันวาคม   พ.ศ.  2549 

 

 

 

 (ลงชื่อ)                   เกษม   สุวรรณกุล 

(ศาสตราจารยเกษม   สุวรรณกุล) 

นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สําเนาถูกตอง 

 

 

(นางนันทพร  นภาพงศสุริยา) ศิริพร/พิมพ 

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 8 นันทพร/ราง/ทาน 

4



5



6



7



8



9



10



11



(สําเนา) 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

เรื่อง  การกําหนดคาภาระงานควบคุมวิทยานิพนธและวิชาศึกษาดวยตนเอง 

-------------------------------------- 

 

 เนื่องจากหลักสูตรตาง ๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา  ยังมีความหลากหลายและไมมีขอยุติที่ชัดเจน   ในการ 

คิดคาภาระงานควบคุมวิทยานิพนธและ/หรือวิชาศึกษาดวยตนเอง (Individual Study) ตางจากการคิดภาระงานการ

เรียนการสอนวิชาภาคบรรยายและวิชาภาคปฏิบัติการ   ซ่ึงมีอัตรากําหนดไวแลว  ดังนั้นบัณฑิตวิทยาลัยจึงกําหนด

เกณฑการคิดคาภาระงานควบคุมวิทยานิพนธและวิชาศึกษาดวยตนเอง    ดังนี้                                                          

 1. การคิดภาระงาน  ใหใชจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธหรือวิชาศึกษาดวยตนเองที่นักศึกษาในความดูแล

ไดลงทะเบียนเรียนไวจริงในภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ   ภาคการศึกษาที่นักศึกษาไมไดลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธหรือ

วิชาศึกษาดวยตนเองจะนํามาคิดเปนภาระงานไมได 

 2. การกําหนดคาภาระงานใหใชเกณฑดังนี้ 

  2.1 วิชาวิทยานิพนธทั้งหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก ให 3  หนวยกิตวิทยานิพนธ  

   เทียบเทากับงานสอนภาคบรรยาย 1 หนวยชั่วโมงตอสัปดาหใน 1 ภาคการศึกษา  

  2.2 วิชาศึกษาดวยตนเองตามขอบังคับของหลักสูตรปริญญาโทแผน ข ให 3  หนวยกิต  

   วิชาศึกษาดวยตนเองเทียบเทากับงานสอนภาคบรรยาย   1   หนวยชั่วโมงตอสัปดาห          

   ใน 1 ภาคการศึกษา 

 3. อาจารยที่ปรึกษารวม ใหคิดภาระงานไดโดยการตกลงกันระหวางอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธกับ

อาจารยที่ปรึกษารวม   และแจงภาระงานควบคุมวิทยานิพนธใหคณะตนสังกัดทราบ ทั้งนี้ ภาระงานรวมทั้งสิ้นของ

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธตองไมเกินภาระงานที่คิดเทียบไดจากจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธที่นักศึกษาใน

ความดูแลลงทะเบียนเรียนไวจริงในภาคการศึกษานั้น ๆ 

 4. สําหรับกรณีที่คิดภาระงานเปนคาสอนพิเศษ ภาระงานที่เกิดจากการควบคุมวิทยานิพนธหรือวิชา

ศึกษาดวยตนเอง จะตองไมเกิน 15 หนวยชั่วโมงตอสัปดาหใน 1 ภาคการศึกษา 

 5. ในกรณีที่นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธซํ้า  เนื่องจากไดเกรด N จะนําหนวยกิต

วิชาวิทยานิพนธที่ลงซํ้า  มาคิดเปนภาระงานอีกไมได 

 6. ในกรณีที่นักศึกษาสําเร็จการศึกษากอนสิ้นภาคการศึกษา   ใหคิดภาระงานไดจนถึงวันที่นักศึกษาสง

วิทยานิพนธฉบับสมบูรณใหแกบัณฑิตวิทยาลัย  ทั้งนี้ไมเกินวันสิ้นภาคการศึกษานั้น 

 

 ทั้งนี้  ตั้งแตภาคการศึกษาที่  2   ปการศึกษา   2538   เปนตนไป 

 

                         ประกาศ  ณ  วันที่    24   พฤศจิกายน   พ.ศ. 2538 

 

 

         (ลงชื่อ)       ไพรัตน  สงวนไทร 

                                                                      (นายไพรัตน  สงวนไทร)  

                                                                                   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

 

 

                  พชัร/ีคัด 

                  นันทพร/ทาน 
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(สําเนา) 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

เรื่อง  การกําหนดคาภาระงานควบคุมวิทยานิพนธและวิชาศึกษาดวยตนเอง 

-------------------------------------- 

 

 เนื่องจากหลักสูตรตาง ๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา  ยังมีความหลากหลายและไมมีขอยุติที่ชัดเจน   ในการ 

คิดคาภาระงานควบคุมวิทยานิพนธและ/หรือวิชาศึกษาดวยตนเอง (Individual Study) ตางจากการคิดภาระงานการ

เรียนการสอนวิชาภาคบรรยายและวิชาภาคปฏิบัติการ   ซ่ึงมีอัตรากําหนดไวแลว  ดังนั้นบัณฑิตวิทยาลัยจึงกําหนด

เกณฑการคิดคาภาระงานควบคุมวิทยานิพนธและวิชาศึกษาดวยตนเอง    ดังนี้                                                          

 1. การคิดภาระงาน  ใหใชจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธหรือวิชาศึกษาดวยตนเองที่นักศึกษาในความดูแล

ไดลงทะเบียนเรียนไวจริงในภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ   ภาคการศึกษาที่นักศึกษาไมไดลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธหรือ

วิชาศึกษาดวยตนเองจะนํามาคิดเปนภาระงานไมได 

 2. การกําหนดคาภาระงานใหใชเกณฑดังนี้ 

  2.1 วิชาวิทยานิพนธทั้งหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก ให 3  หนวยกิตวิทยานิพนธ  

   เทียบเทากับงานสอนภาคบรรยาย 1 หนวยชั่วโมงตอสัปดาหใน 1 ภาคการศึกษา  

  2.2 วิชาศึกษาดวยตนเองตามขอบังคับของหลักสูตรปริญญาโทแผน ข ให 3  หนวยกิต  

   วิชาศึกษาดวยตนเองเทียบเทากับงานสอนภาคบรรยาย   1   หนวยชั่วโมงตอสัปดาห          

   ใน 1 ภาคการศึกษา 

 3. อาจารยที่ปรึกษารวม ใหคิดภาระงานไดโดยการตกลงกันระหวางอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธกับ

อาจารยที่ปรึกษารวม   และแจงภาระงานควบคุมวิทยานิพนธใหคณะตนสังกัดทราบ ทั้งนี้ ภาระงานรวมทั้งสิ้นของ

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธตองไมเกินภาระงานที่คิดเทียบไดจากจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธที่นักศึกษาใน

ความดูแลลงทะเบียนเรียนไวจริงในภาคการศึกษานั้น ๆ 

 4. สําหรับกรณีที่คิดภาระงานเปนคาสอนพิเศษ ภาระงานที่เกิดจากการควบคุมวิทยานิพนธหรือวิชา

ศึกษาดวยตนเอง จะตองไมเกิน 15 หนวยชั่วโมงตอสัปดาหใน 1 ภาคการศึกษา 

 5. ในกรณีที่นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธซํ้า  เนื่องจากไดเกรด N จะนําหนวยกิต

วิชาวิทยานิพนธที่ลงซํ้า  มาคิดเปนภาระงานอีกไมได 

 6. ในกรณีที่นักศึกษาสําเร็จการศึกษากอนสิ้นภาคการศึกษา   ใหคิดภาระงานไดจนถึงวันที่นักศึกษาสง

วิทยานิพนธฉบับสมบูรณใหแกบัณฑิตวิทยาลัย  ทั้งนี้ไมเกินวันสิ้นภาคการศึกษานั้น 

 

 ทั้งนี้  ตั้งแตภาคการศึกษาที่  2   ปการศึกษา   2538   เปนตนไป 

 

                         ประกาศ  ณ  วันที่    24   พฤศจิกายน   พ.ศ. 2538 

 

 

         (ลงชื่อ)       ไพรัตน  สงวนไทร 

                                                                      (นายไพรัตน  สงวนไทร)  

                                                                                   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

 

 

                  พชัร/ีคัด 

                  นันทพร/ทาน 
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(สําเนา) 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

เรื่อง   แนวปฏิบัติการเสนอขออนุมัติเขียนวิทยานิพนธเปนภาษาอาหรับ หรือภาษาอื่นๆ 

----------------------------------- 

 

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2550  เมื่อวันที่     

23  สิงหาคม  2550 เห็นชอบใหกําหนดแนวปฏิบัติการเสนอขออนุมัติเขียนวิทยานิพนธเปนภาษาอาหรับ หรือ

ภาษาอื่นๆ ใหครอบคลุมในภาพรวม เพื่อเปนบรรทัดฐานในการปฏิบัติตอไป จึงขอกําหนดแนวปฏิบัติ  ดังนี้ 

1. ใหมีบทคัดยอ (Abstract) 3 ภาษา ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ใชเขียนวิทยานิพนธ 

2. ใหแนบนิพนธตนฉบับ (Manuscript) เปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษอยางใดอยางหนึ่งไวใน

ภาคผนวกของวิทยานิพนธ 

3. ใหคณะ/หนวยงานที่เปนเจาของหลักสูตรรับผิดชอบการแปลวิทยานิพนธทุกเรื่องเปนภาษาไทย
หรือภาษาอังกฤษ โดยผานการรับรองจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

 

ทั้งนี้  ตั้งแตวันที่  24  สิงหาคม   พ.ศ. 2550  เปนตนไป 

 

  ประกาศ  ณ  วันที่   14   ธันวาคม  พ.ศ. 2550 

 

 

 

   (ลงชื่อ)                    เกริกชยั  ทองหนู 

(รองศาสตราจารย  ดร.เกริกชยั  ทองหนู) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สําเนาถูกตอง 

 

 

(นางนิรมล  หลีโสะ)          

นักวิชาการศึกษา 6               นิรมล/ราง/พิมพ/ทาน 
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(สําเนา) 

ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

วาดวยการจายเงินคาตอบแทนในการสอบวิทยานิพนธ   

พ.ศ. 2551 

------------------ 

 

 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการจายเงินคาตอบแทนใน

การสอบวิทยานิพนธใหเหมาะสมยิ่งขึ้น   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15(10)   แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  พ.ศ. 2522      และโดยมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรในคราวประชุมครั้งที่      

309 (7/2551)  เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2551  จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 

 ขอ  1  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการจายเงินคาตอบแทน    

ในการสอบวิทยานิพนธ พ.ศ. 2551 ” 

 ขอ  2    ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป  

 ขอ  3 ใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการจายเงินคาตอบแทนในการสอบ

วิทยานิพนธของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2547  

        บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  คําสัง่  หรือประกาศอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ 

หรือที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 

 ขอ  4    ในระเบียบนี้ 

    “กรรมการสอบวิทยานิพนธ”  หมายความวา   กรรมการในคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ

ตามความในระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

   “คณะ”   หมายความวา  คณะ วิทยาลัย หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทา

คณะในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ที่เปดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

 ขอ  5 ใหมหาวิทยาลัยประกาศหลักเกณฑการจายเงินคาตอบแทนในการสอบวิทยานิพนธเปน

คราวๆ ไป แลวเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

 ขอ  6 ในกรณีที่คณะมีความจําเปนตองจายคาตอบแทนในการสอบวิทยานิพนธในอัตราที่สูงกวาที่

มหาวิทยาลัยกําหนดในประกาศตามขอ 5  ใหคณะฯเสนอขออนุมัติจากอธิการบดี 

 ขอ  7 การเบิกจายเงินตามระเบียบนี้ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวย  

เงินรายไดมหาวิทยาลัย  โดยจายจากเงินรายไดของคณะที่เปนผูจัดสอบวิทยานิพนธ 

 ขอ  8    ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้  

 

  ประกาศ  ณ  วันที่     25   พฤศจิกายน  พ.ศ. 2551      

        

  

            (ลงชื่อ)              เกษม  สุวรรณกุล 

                                                                               (ศาสตราจารยเกษม  สุวรรณกุล) 

                                                                           นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 

 

 

 

สําเนาถูกตอง   

 

 

(นางนันทพร  นภาพงศสุริยา)         ศิริพร/พิมพ 

เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป 8             นันทพร/ราง/ทาน 

 

18



19



 

(สําเนา) 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

เรื่อง  แนวปฏิบัติในการประเมินผลรายวิชาวิทยานิพนธ และการสงระดับคะแนน 

--------------------------- 

 

 สืบเนื่องจากการประเมินผลรายวิชาวิทยานิพนธและการสงระดับคะแนน ประจําภาคการศึกษาที่ 2 

กรณีที่นักศึกษาไมสามารถสอบวิทยานิพนธไดทันภายในเดือนมีนาคมแตจะสอบเดือนเมษายน-พฤษภาคม เพื่อให

สําเร็จการศึกษาภายในภาคการศึกษานั้นๆ มีความหลากหลายและไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน   ดังนั้นเพื่อใหการ

ประเมินผลรายวิชาวิทยานิพนธและการสงระดับคะแนน ดําเนินไปดวยความเรียบรอยและเปนมาตรฐานเดียวกัน 

และโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2550 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 

2550 เห็นสมควรกําหนดแนวปฏิบัติในการประเมินผลรายวิชาวิทยานิพนธและการสงระดับคะแนนเพื่อสําเร็จ

การศึกษา  ดังนี้ 

1. ใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธประเมินผลวิชาวิทยานิพนธตามแนวปฏิบัติที่คณะกําหนด และ

อยูบนพื้นฐานความกาวหนาวิทยานิพนธที่เปนจริง   

2. กรณีวิทยานิพนธมีความกาวหนาถึงขั้นตอนการรอสอบวิทยานิพนธ ใหมีจํานวนหนวยกิตสุดทาย

ที่เหลือ ดังนี้ 

                        (1)ระดับปริญญาโท  จํานวน  2  หนวยกิต 

                        (2)ระดับปริญญาเอก จํานวน  3  หนวยกิต 

3. การประเมินผลจํานวนหนวยกิตสุดทายที่เหลือตามขอ1 และขอ 2 เพื่อสําเรจ็การศึกษา ประจํา

ภาคการศึกษานั้นๆ  ใหสงระดับคะแนนไปยังงานทะเบียนกลาง ดังนี้ 

3.1 หลักสูตรจัดการศึกษาตลอดปการศึกษา 
3.1.1 สงระดับคะแนนที่เปนสัญลักษณ P ตามจํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียนเรียนในป

การศึกษานั้นๆ ในวันสอบวิทยานิพนธผาน และ 

3.1.2 สงระดับคะแนนที่เปนสัญลักษณ S ตามจํานวนหนวยกิตที่หลักสูตรกําหนดภายใน

วันที่ 15  มถิุนายน ของปการศึกษานั้นๆ 

3.2 หลักสูตรระบบทวิภาค 

3.2.1 กรณีลงทะเบียนเรียนจํานวนหนวยกิตสุดทายในภาคการศึกษาที่ 1 

(1) สงระดับคะแนนที่เปนสัญลักษณ P ตามจํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียนเรียนใน

วันสอบวิทยานิพนธผาน และ 

(2) สงระดับคะแนนที่เปนสัญลักษณ S ตามจํานวนหนวยกิตที่หลักสูตรกําหนด 

ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน ของทุกป เพื่อสําเร็จการศึกษาภายในภาค

การศึกษาที่ 1 ของปการศึกษานั้นๆ 

3.2.2 กรณีลงทะเบียนเรียนจํานวนหนวยกิตสุดทายในภาคการศึกษาที่ 2  

(1) สงระดับคะแนนที่เปนสัญลักษณ P ตามจํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียนเรียนใน

วันสอบวิทยานิพนธผาน และ 

(2) สงระดับคะแนนที่เปนสัญลักษณ S ตามจํานวนหนวยกิตที่หลักสูตรกําหนด  

ภายในวันที่ 15 มิถุนายน ของทุกป เพื่อสําเร็จการศึกษาภายในภาคการศึกษา

ที่ 2 ของปการศึกษานั้นๆ 
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3.3 หลักสูตรระบบไตรภาค 

3.3.1 กรณีลงทะเบียนเรียนจํานวนหนวยกิตสุดทายในภาคการศึกษาที่ 1 

(1) สงระดับคะแนนที่เปนสัญลักษณ P ตามจํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียนเรียนใน

วันสอบวิทยานิพนธผาน และ 

 

(2) สงระดับคะแนนที่เปนสัญลักษณ S ตามจํานวนหนวยกิตที่หลักสูตรกําหนด 

ภายในวันที่ 15 กันยายนของทุกป เพื่อสําเร็จการศึกษาภายในภาคการศึกษา

ที่ 1 ของปนั้นๆ 

3.3.2 กรณีลงทะเบียนเรียนจํานวนหนวยกิตสุดทายในภาคการศึกษาที่ 2 

(1) สงระดับคะแนนที่เปนสัญลักษณ P ตามจํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียนเรียนใน

วันสอบวิทยานิพนธผาน และ 

(2) สงระดับคะแนนที่เปนสัญลักษณ S ตามจํานวนหนวยกิตที่หลักสูตรกําหนด 

ภายในวันที่ 15 มกราคม ของทุกป เพื่อสําเร็จการศึกษาภายในภาคการศึกษา

ที่ 2 ของปนั้นๆ 

3.3.3 กรณีลงทะเบียนเรียนจํานวนหนวยกิตสุดทาย ในภาคการศึกษาที่ 3  

(1) สงระดับคะแนนที่เปนสัญลักษณ P ตามจํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียนเรียนใน

วันสอบวิทยานิพนธผาน และ 

(2) สงระดับคะแนนที่เปนสัญลักษณ S ตามจํานวนหนวยกิตที่หลักสูตรกําหนด 

ภายในวันที่ 15 พฤษภาคมของทุกป เพื่อสําเร็จการศึกษาภายในภาค

การศึกษาที่ 3 ของปนั้นๆ 

  3.4 หลักสูตรระบบอื่นๆ ที่นอกเหนือจากขอ 3.1-3.3 ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

   ประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 ทั้งนี้  ใหมีผลบังคับใชตั้งแตปการศึกษา  2550  เปนตนไป 

   

   ประกาศ   ณ   วันที่   14   กุมภาพันธ  พ.ศ. 2551 

 

 

             (ลงชื่อ)              เกริกชัย   ทองหนู 

(รองศาสตราจารย ดร.เกริกชยั   ทองหนู) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

 

 

สําเนาถูกตอง 

 

 

(นางสาวเรวดี  สวางศรี)         

นักวิชาการศึกษา 7                  เรวดี/ราง/ทาน 
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(สําเนา) 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

เรื่อง  การกําหนดวันสําเร็จการศึกษา 

--------------------------- 

 

 โดยที่ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 ขอ 55 และมติ   

ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี  6/2550  เม่ือวันท่ี  28  มิถุนายน  พ.ศ. 2550      

เห็นชอบใหกําหนดวันสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาท่ีมีคุณสมบัติตามขอ 54  ไวดังนี้ 

1. หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกที่มีการทําวิทยานิพนธ 
1.1 ใหถือวันท่ีสอบวิทยานิพนธผานเปนวันสําเร็จการศึกษา ท้ังนี้ จะตองสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณตอ

บัณฑิตวิทยาลัยไดภายใน 21 วัน นับจากวันท่ีสอบวิทยานิพนธผาน และปฏิบัติตามเงื่อนไขในการ 

เผยแพรผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธแลว หรือ 

1.2 ใหถือวันท่ีสงวิทยานิพนธเปนวันสําเร็จการศึกษา หากไมสามารถสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณตอ
บัณฑิตวิทยาลัยไดภายใน 21 วัน นับจากวันท่ีสอบวิทยานิพนธผาน และปฏิบัติตามเงื่อนไขในการ 

เผยแพรผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธแลว หรือ 

1.3 ใหถือวันท่ีสงหลักฐานการเผยแพรผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธเปนวันสําเร็จการศึกษา หากสงวิทยา-
นิพนธฉบับสมบูรณตอบัณฑิตวิทยาลัยกอน และสงหลักฐานการเผยแพรผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ

ในภายหลัง 

2. หลักสูตรปริญญาโท แผน ข  

2.1 ใหถือวันท่ีสอบสารนิพนธผานเปนวันสําเร็จการศึกษา  ท้ังนี้จะตองสงสารนิพนธฉบับสมบูรณภายใน 

21 วัน นับจากวันท่ีสอบสารนิพนธผานและสอบประมวลความรอบรูผานกอนการสอบสารนิพนธแลว  

หรือ 

2.2 ใหถือวันท่ีสงสารนิพนธเปนวันสําเร็จการศึกษา หากไมสามารถสงสารนิพนธฉบับสมบูรณตอคณะตน

สังกัดไดภายใน 21 วัน นับจากวันท่ีสอบสารนิพนธผาน และสอบประมวลความรอบรูผานกอนการ

สอบสารนิพนธแลว  หรือ 

2.3 ใหถือวันท่ีสอบประมวลความรอบรูผานเปนวันสําเร็จการศึกษา หากสงสารนิพนธฉบับสมบูรณกอน

การสอบประมวลความรอบรูผาน 

 3.  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

3.1 ใหถือวันท่ีสอบสารนิพนธผานเปนวันสําเร็จการศึกษา  ท้ังนี้จะตองสงสารนิพนธภายใน 21 วันนับ

จากวันสอบสารนิพนธผาน  หรือ 

3.2 ใหถือวันท่ีสงสารนิพนธเปนวันสําเร็จการศึกษา หากไมสามารถสงสารนิพนธฉบับสมบูรณตอคณะตน
สังกัดไดภายใน 21 วัน นับจากวันท่ีสอบสารนิพนธผาน  หรือ 

3.3 ในกรณีนักศกึษาท่ีเรียนเฉพาะรายวิชา  ใหถือวันปดภาคการศึกษาของแตละภาคการศึกษาเปนวัน
สําเร็จการศึกษา 

 

 ท้ังนี้  ใหมีผลบังคับใชสําหรับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา  2549  เปนตนไป 

   

   ประกาศ   ณ   วันท่ี  16  กรกฎาคม  พ.ศ. 2550 

 

      (ลงชื่อ)              เกริกชัย   ทองหนู 

(รองศาสตราจารย ดร.เกริกชัย   ทองหนู) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

สําเนาถูกตอง 

 

(นางสาวภัคสราภรณ  ประคําทอง)         

นักวิเคราะหนโยบายและแผน 6           ภัคสราภรณ/ราง/ทาน 
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(สําเนา) 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

เรื่อง  แนวปฏิบัติในการสอบระดับบัณฑิตศึกษา 

-------------- 

 

 โดยที่ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549         

ขอ 42.1-42.4  ขอ 49.3 และ ขอ 50-52 กําหนดใหมีการสอบในระดับบัณฑิตศึกษา และโดยมติ        ที่ประชุม

คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี  7/2550  เมื่อวันที่  26  กรกฎาคม  2550 และโดย

มติเวียนเมื่อวันที่  22  กันยายน  2550  เห็นชอบใหกําหนดแนวปฏิบัติในการสอบระดับบัณฑิตศึกษา  ดังนี้ 

 

ขอ  1 การสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination)  

1.1 การสอบประมวลความรอบรูอาจเปนแบบขอเขียนหรือปากเปลาหรือทั้งสองแบบ 

1.2 นักศึกษามีสิทธิ์สอบประมวลความรอบรูได เมื่อศึกษารายวิชาที่เก่ียวของตามหลักสูตรกําหนด ดังนี้ 

(1) นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทแผน ก และนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอก มีสิทธิ์สอบ

ประมวลความรอบรูไดเมื่อศึกษารายวิชาครบถวนตามหลักสูตรกําหนดแลว   ยกเวนวิชา 

       วิทยานิพนธ 

(2) นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ข  มีสิทธิ์สอบประมวลความรอบรูไดเมื่อศึกษารายวิชา

ครบถวนตามหลักสูตรกําหนด ยกเวนวิชาสารนิพนธ และไดผลการศึกษาคิดเปนแตมระดับ 

(3) คะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 

1.3 การดําเนินการจัดสอบประมวลความรอบรู ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ

คณะกรรมการประจําคณะกําหนด 

1.4 นักศึกษามีสิทธิ์สอบประมวลความรอบรูไดไมเกิน  2  ครั้ง ในกรณีที่นักศึกษาสอบครั้งแรกไมผาน  ให 

1.5 มีสิทธิ์สอบไดอีกหนึ่งครั้งภายหลังจากการสอบครั้งแรกไมนอยกวา 30 วัน  

 

ขอ  2   การสอบวิทยานิพนธ 

2.1 กอนการสอบวิทยานิพนธใหนักศึกษาจัดทําวิทยานิพนธตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

2.2 นักศึกษายื่นคํารองขอสอบวิทยานิพนธตอบัณฑิตวิทยาลัยกอนวันสอบอยางนอย  2  สัปดาห 

2.3 นักศึกษาสงรางวิทยานิพนธใหกรรมการสอบทุกคนอานกอนวันสอบอยางนอย  2  สัปดาห 

2.4 ในวันสอบ  จะตองมีคณะกรรมการสอบไมนอยกวา 3 คน ประกอบดวยประธานคณะกรรมการสอบ

และกรรมการสอบอีกไมนอยกวา 2 คน จึงจะถือวาการสอบนั้นมีผลสมบูรณ 

   ถาคณะกรรมการสอบไมครบตามจํานวนดังกลาวขางตน ใหเล่ือนการสอบออกไป ใน 

 กรณีที่จําเปนอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได โดยใหคณะแตงตั้งกรรมการเพิ่มเติม ทั้งนี้ จะตอง 

 กําหนดวันสอบครั้งใหมใหมีเวลาพอสมควรแกการที่กรรมการที่แตงตั้งเพิ่มเติม      จะได ใชอานราง 

 วิทยานิพนธได 

2.5 กรรมการสอบวิทยานิพนธที่เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกสามารถสงผลการประเมิน การใหคําแนะนําและ 

ขอเสนอแนะดวยเอกสาร โดยประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธเปนผูนําเสนอผลการประเมินตอ

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธในวันสอบ หรืออาจสอบโดยวิธีการใชเครือขายอินเทอรเน็ต 

2.6 ใหประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธแจงผลการสอบเปนลายลักษณอักษรตอคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยและผูเขาสอบภายใน 7 วันทําการถัดจากวันสอบ 

(1) ผลการสอบวิทยานิพนธ “ผาน” หรือ “ไมผาน” ใหถือมติคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธเสียง

ขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานคณะกรรมการสอบเปนผูชี้ขาด 
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(2) ในกรณีสอบผานแตตองมีการแกไขใหมีบันทึกประเด็นหรือรายการที่ตองแกไขพรอมทั้งมีการ
อธิบายชี้แจงใหผูเขาสอบรับทราบ และผูเขาสอบตองแกไขใหแลวเสร็จ ตามระยะเวลาที่กําหนด 

(3) กรณีสอบไมผาน  ประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธตองสรุปสาเหตุหลักของการพิจารณา

ไมผาน โดยบันทึกเปนลายลักษณอักษร รายงานตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยใหผานประธาน

กรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการประจําคณะภายใน 7 วันทําการถัดจากวันสอบ 

(4) ใหประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธสงแบบประเมินผลการสอบวิทยานิพนธไปใหบัณฑิต
วิทยาลัยทราบภายใน 7 วัน นับจากวันสอบวิทยานิพนธ 

(5) ในกรณีที่นักศึกษาสอบครั้งแรกไมผาน ใหมีสิทธิ์สอบไดอีกหนึ่งครั้ง หลังจากการสอบครั้งแรก    

ไมนอยกวา 30 วัน   

2.7 ใหนักศึกษาปรับปรุงแกไขวิทยานิพนธตามมติของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ  แลวใหจัดทําเปน
รูปเลม  ดังนี้ 

(1) หนาอนุมัติ ใหเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) 

และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธลงนาม ใหครบถวนทุกคน 

(2) จัดทํารูปเลมและสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ จํานวน 5 เลม พรอมขอมูลอิเล็กทรอนิกสจํานวน 

1 ชุด ตอบัณฑิตวิทยาลัย 

 2.8  หากนักศึกษาขาดสอบโดยไมมีเหตุผลสมควรใหถือวาสอบไมผานในครั้งนั้น 

 

ขอ   3  การสอบสารนิพนธ         

3.1 กอนการสอบสารนิพนธใหนักศึกษาจัดทําสารนิพนธตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

3.2 นักศึกษายื่นคํารองขอสอบสารนิพนธตอคณะตนสังกัดกอนวันสอบอยางนอย  2  สัปดาห 

3.3 นักศึกษาสงรางสารนิพนธใหกรรมการสอบสารนิพนธทุกคนอานกอนวันสอบอยางนอย  2  สปัดาห 

3.4 ในวันสอบ จะตองมีคณะกรรมการสอบไมนอยกวา 3 คน ซ่ึงประกอบดวย อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ  

และอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิ จึงจะถือวาการสอบนั้นมีผลสมบูรณ  

    ถาคณะกรรมการสอบไมครบตามจํานวนดังกลาวขางตน ใหเล่ือนการสอบออกไป ใน

กรณีที่จําเปนอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได โดยใหคณะแตงต้ังกรรมการเพิ่มเติม ทั้งนี้ จะตอง   

กําหนดวันสอบครั้งใหมใหมีเวลาพอสมควรแกการที่กรรมการที่แตงตั้งเพิ่มเติม จะไดใชอานรายงาน        

สารนิพนธได 

3.5 การประเมินผลสารนิพนธ ใหถือมติคณะกรรมการสอบสารนิพนธเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากัน

ใหประธานคณะกรรมการสอบเปนผูชี้ขาด 

3.6 ใหประธานคณะกรรมการสอบแจงผลการสอบเปนลายลักษณอักษรตอคณบดีตนสังกัด และผูเขาสอบ

ภายใน 3  วันทําการถัดจากวันสอบ  

(1) กรณีสอบผานแตตองมีการแกไขใหมีบันทึกประเด็นหรือรายการที่ตองแกไขพรอมทั้งมีการอธิบาย
ชี้แจงใหผูเขาสอบรับทราบ ทั้งนี้ผูเขาสอบตองแกไขใหแลวเสร็จ และใหคณะกรรมการสอบ

รายงานผลขั้นสุดทายตอบัณฑิตวิทยาลัย 

(2) กรณีสอบไมผานคณะกรรมการตองสรุปสาเหตุหลักของการพิจารณาไมใหผาน โดยบันทึกเปน

ลายลักษณอักษร รายงานตอคณบดีตนสังกัดภายใน 3 วันทําการถัดจากวันสอบ และใหคณะแจง

ผลการสอบใหบัณฑิตวิทยาลัยทราบภายใน 15 วัน 

3.7 หากนักศึกษาขาดสอบโดยไมมีเหตุผลสมควรใหถือวาสอบไมผานในการสอบครั้งนั้น 

3.8 ใหนักศึกษาสงสารนิพนธฉบับสมบูรณพรอมขอมูลอิเล็กทรอนิกสตอคณะตนสังกัด และใหคณะ      

ตนสังกัดสงสารนิพนธในรูปแบบขอมูลอิเล็กทรอนิกสตอบัณฑิตวิทยาลัย  
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ขอ  4 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying  Examination) 

4.1 หลักสูตรเปนผูดําเนินการจัดสอบวัดคุณสมบัติ โดยแจงใหบัณฑิตวิทยาลัยทราบรูปแบบขั้นตอนการจัด
สอบ และการประเมินผลการสอบ 

4.2 การสอบวัดคุณสมบัติอาจจะเปนแบบขอเขียนหรือปากเปลา หรือทั้ง 2 รูปแบบรวมกัน 

4.3 นักศึกษาปริญญาเอกมีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติตามที่หลักสูตรกําหนด 

4.4 สําหรับนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในหลักสูตรระดับปริญญาโทแผน ก ในสาขาวิชาเดียวกันกับหลักสูตร

ระดับปริญญาเอกมีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติไดโดยนักศึกษาหลักสูตร แผน ก แบบ ก 1 จะตองมี

ผลงานวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาใหเปนวิทยานิพนธในหลักสูตรระดับปริญญาเอก

ไดหรือในกรณีที่เปนนักศึกษาหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 จะตองศึกษารายวิชามาแลวไมนอยกวา 12 

หนวยกิตและไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.50 โดยไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการประจําคณะ 

4.5 ใหหลักสูตรรายงานผลการสอบไปยังบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 2 สัปดาหนับจากวันที่คณะกรรมการ

ประจําคณะใหความเห็นชอบ 

   

 ทั้งนี้  ใหมีผลบังคับใชสําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา  2549  เปนตนไป 

   

   ประกาศ   ณ   วันที่    27   ธนัวาคม  พ.ศ. 2550 

 

 

     (ลงชื่อ)                      เกริกชัย   ทองหนู 

(รองศาสตราจารย ดร.เกริกชยั   ทองหนู) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สําเนาถูกตอง 

 

 

(นางสาวเรวดี  สวางศรี)         ศิริพร/พิมพ 

นักวิชาการศึกษา 7                          เรวดี/ราง/ทาน 
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D:\ประกาศระเบียบ\Announce.doc 

(สําเนา) 

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

เรื่อง  เกณฑและแนวปฏิบัติการแตงตั้งอาจารยพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา    

ในกรณีมีคุณสมบัติไมสอดคลองกับระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549   

และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

------------------------- 

 

 โดยระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2549 ขอ 5  และมติ

สภาวิชาการในคราวประชุมครั้งท่ี  109 (7/2552)  เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2552  เห็นชอบใหกําหนดเกณฑและแนว

ปฏิบัติการแตงต้ังอาจารยพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา  ในกรณีมีคุณสมบัติไมสอดคลองกับระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วา

ดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2549   และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  แนวทางการบริหารเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  ดังนี้ 

 1. การแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะเปนอาจารยพิเศษ  

  1.1 ผูทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม 

   เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  และมีประสบการณการทํางานและการวิจัยอยางตอเนื่อง

ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ อยางนอย 5 ป หรือ เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีประสบการณการทํางานและ

การวิจัยที่ตอเนื่องในสาขาวิชาที่เก่ียวของ อยางนอย 10  ป โดยที่ผูมีคุณสมบัติทั้ง 2 กรณีตองมีประสบการณในการ

ฝกอบรมในสาขาวิชาที่เก่ียวของอยางตอเนื่อง และมี 

   1) ประสบการณการวิจัย โดยเปนผูวิจัยหลัก หรือ 

   2) ประสบการณการทํางานและการวิจัย โดยมีผลงานเปนที่ประจักษแกชุมชน 

  ทั้งนี้  ในการแตงตั้งตามขอ 1.1 ใหอยูในดุลยพินิจของที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย

พิจารณาอนุมัติเปนรายๆ ไป 

  1.2 ผูทําหนาที่เปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ 

   ในกรณีที่คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธมีองคประกอบครบถวนและมีคุณสมบัติตามที่ระเบียบ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2549  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง 

แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 กําหนดสามารถเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ

ได  แตไมสามารถเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยได 

 2. การแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะและหรือผูทรงคุณวุฒิเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก   

  ในกรณีที่หลักสูตรมีความขาดแคลนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก  และมีความจําเปนอยางยิ่ง        

ก็สามารถเสนอขอแตงตั้งได โดยใหคณะฯเสนอขอแตงตั้งมายังบัณฑิตวิทยาลัยเปนรายๆ ไป  

 3. การแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะและหรือผูทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติอ่ืนๆ 

  ในกรณีที่นอกเหนือจากที่กําหนดในขอ 1 และ 2 ใหอยูในดุลยพินิจของที่ประชุมคณะกรรมการประจํา

บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเปนรายๆ ไป   

 

 ประกาศ ณ วันที่              

 

 

          (ลงชื่อ)         ชูศักดิ์  ลิ่มสกุล 

(รองศาสตราจารย ดร.ชูศักดิ์  ลิ่มสกุล) 

รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 

ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

สําเนาถูกตอง          

 

(นางสาวภัคสราภรณ  ประคําทอง)        

นักวิเคราะหนโยบายและแผน 6 ภัคสราภรณ/ราง/พิมพ/ทาน 
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.

  (Bachelor  of  Arts)   (Master  of  Arts)

  (Doctor  of  Arts)   (Doctor  of  Philosophy)
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   . .   (Humanities) 

   ( )

   ( )

   ( )
   ( )
   . .   (Social  Sciences) 

   ( )   (Social  and  Behavioral  

Science)

   ( )   (Management)  

   ( )   (Mass  Communication  and  

Information)

   ( )   (Home  Economics)  

   ( )   (Service  Industries)

.

  (Bachelor  of  Science)   (Master  of  

Science)   (Doctor  of  Science)    (Doctor  of  

Philosophy)
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   . .   (Natural  Sciences) 

   ( )   (Life  Sciences)  

   ( )   (Physical  Sciences)

   ( )   (Mathematics and Statistics)

  (Actuarial  Science) 

   ( )   (Computing)  

   . .   (Applied  Sciences) 

   ( )   (Agriculture)  

   ( )   (Environmental  

Sciences  and  Natural  Resources)

   ( )   (Medical  Sciences)

   ( )   (Public  Health)

   ( )   (Other  Applied  Sciences) 

.

   . .
  ( )
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   ( )   (Physical  Therapy)

  (Bachelor  of  Physical  Therapy) 

   ( )   (Accountancy)

  (Bachelor  of  Accountancy) 

   ( )   (Thai  Traditional  Medicine)

  (Bachelor  of  Thai  Traditional  Medicine)

  (Bachelor  of  Applied  Thai  Traditional  Medicine) 

   ( )   (Dentistry)

  (Doctor  of  Dental  Surgery) 

   ( )   (Medical Technology)

  (Bachelor  of  Medical  Technology) 

   ( )   (Laws)

  (Bachelor  of  Laws) 

   ( )   (Nursing  Science)

  (Bachelor  of  Nursing  Science) 

   ( )   (Medicine)

  (Doctor  of  Medicine) 

   ( )   (Pharmacy)

  (Bachelor  of  Pharmacy) Doctor  of  Pharmacy

   ( )   (Engineering)

  (Bachelor of Engineering)

   ( )   (Education)  

  (Bachelor  of  Education) 

   ( )   (Architecture)

  (Bachelor of Architecture)

(Bachelor  of  Landscape  Architecture)   
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   ( )   (Veterinary  Medicine)  

  (Doctor  of  Veterinary  Medicine) 

   . .

   ( )   (Fine  and  Applied  Arts)

  (Bachelor  of  Fine  Arts)

(Bachelor  of  Fine  and  Applied  Arts)

   ( )   (Business  Administration)

  (Bachelor  of  Business  Administration)

   ( )   (Public  Administration)

  (Bachelor of Public Administration)

   ( )   (Economics)

  (Bachelor  of  Economics)

   ( )   (Social Work)

  (Bachelor  of  Social  work)
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   ( )   (Information  Science)

  (Bachelor  of  Information  Science)

.

  (Multidisciplinary)

  (Bachelor  of  Technology)

(Master  of  Science)   (Doctor  of  Science)  

  ( )   (Agricultural Technology)

  ( )   (Engineering  

Technology  and  Industrial  Technology)

( ) ( )
.

. .

. .

. .

 Bachelor  of  Arts B.A. 

 Master  of  Arts M.A. 

 Doctor  of  Arts D.A. 

78
44



      

( ) ( )

. .
.

. .

. .

. .

. .
.

.
) . .
) . .
)    . .

.
) . .
) . .
) . .

.
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 Doctor  of  Philosophy Ph.D. 

 Bachelor  of  Science   B.S.,  B.Sc. 

 Master  of  Science M.S.,  M.Sc. 

Doctor  of  Science   D.S.,  D.Sc. 

Doctor  of  Philosophy Ph.D. 

1) Bachelor  of  Physical  Therapy B.PT. 

2) Master  of  Physical  Therapy   M.PT 

3) Doctor  of  Physical  Therapy D.PT. 

1) Bachelor  of  Accountancy B.Acc. 

2) Master  of  Accountancy M.Acc. 

3) Doctor  of  Accountancy  D.Acc. 

1) Bachelor  of  Thai  Traditional B.TM. 

 Medicine 

2) Master  of  Thai  Traditional M.TM. 

 Medicine   

3) Doctor  of  Thai  Traditional D.TM.   

 Medicine 
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1) Bachelor  of  Applied  Thai B.TM. 

 Traditional  Medicine 

2) Master  of  Applied  Thai   M.TM. 

 Traditional  Medicine 

) Doctor  of  Applied  Thai   D.TM. 

 Traditional  Medicine 

1) Doctor  of  Dental  Surgery D.D.S. 

1) Bachelor  of  Medical  Technology B.MT. 

2) Master  of  Medical  Technology M.MT. 

3) Doctor  of  Medical  Technology D.MT. 

1) Bachelor  of  Laws LL.B. 

2) Master  of  Laws LL.M. 

3) Doctor  of  Laws   LL.D. 

1) Bachelor  of  Nursing  Science B.N.S. 

2) Master  of  Nursing  Science M.N.S. 

3) Doctor  of  Nursing  Science D.N.S. 

1) Doctor  of  Medicine   M.D. 

1) Bachelor  of  Pharmacy B.Pharm. 
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2) Master  of  Pharmacy M.Pharm. 

3) Doctor  of  Philosophy Ph.D. 

1) Bachelor  of  Engineering B.Eng. 

2) Master  of  Engineering M.Eng. 

3) Doctor  of  Engineering D.Eng. 

1)  Bachelor  of  Education B.Ed. 

2) Master  of  Education M.Ed. 

3) Doctor  of  Education Ed.D.,D.Ed. 

1) Bachelor  of  Architecture B.Arch. 

2) Master  of  Architecture M.Arch. 

3) Doctor  of  Architecture D.Arch. 

1) Bachelor  of  Landscape   B.L.A.

 Architecture  

2)  Master  of  Landscape  Architecture   M.L.A. 

3) Doctor  of  Landscape  Architecture   D.L.A. 

1) Doctor  of  Veterinary  Medicine D.V.M. 
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  (Fine  and  Applied  Arts) 
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  (Business  Administration) 
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.

  (Public  Administration) 
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Bachelor  of  Fine  Arts  B.F.A. 

Bachelor  of  Fine  and   

Applied  Arts 

Master  of  Fine  Arts  M.F.A. 

Master  of  Fine  and   

Applied  Arts 

Doctor  of  Fine  Arts  D.F.A.

Doctor  of  Fine  and  Applied  Arts 

Doctor  of  Philosophy Ph.D. 

Bachelor  of  Business  Administration B.B.A. 

Master  of  Business  Administration M.B.A. 

Doctor  of  Business  Administration D.B.A. 

Doctor  of  Philosophy Ph.D. 

Bachelor  of  Public  Administration B.P.A. 

Master  of  Public  Administration M.P.A. 
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.   (Economics) 
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.

  (Social  Work) 
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Doctor  of  Public  Administration D.P.A. 

Doctor  of  Philosophy Ph.D. 

Bachelor  of  Economics B.Econ. 

Master  of  Economics M.Econ. 

Doctor  of  Economics D.Econ. 

Doctor  of  Philosophy Ph.D. 

Bachelor  of  Social  Work B.S.W. 

Master  of  Social  Work M.S.W. 

Doctor  of  Social  Work D.S.W. 

Doctor  of  Philosophy Ph.D. 

Bachelor  of  Information  Science B.I.S. 

Master  of  Information  Science M.I.S. 

Doctor  of  Information  Science   D.I.S. 

Doctor  of  Philosophy Ph.D. 
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   . . Bachelor  of  Technology B.Tech. 

. .
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  (Bachelor  of  

Political  Science)    (Master  of  Political  Science)  

  (Doctor  of  Political  Science)  

  (Doctor  of  Philosophy) 

  (Bachelor  

of Communication Arts)   (Master of  

Communication Arts)   (Doctor of  

Communication  Arts)    (Doctor  of  Philosophy) 

(Bachelor  of  Public  Health)    (Master  of  
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ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เร่ือง  แนวทางการปฏิบัตติามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหงชาติ  

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
-------------------------------- 

เพ่ืออนุวัติใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และมติคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ เม่ือ
วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ . ๒๕๕๒ จึงออกประกาศแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ไวดังตอไปน้ี 

  ๑. คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะเสนอมาตรฐานคุณวุฒิของแตละระดับและสาขา/
สาขาวิชาซึ่ งครอบคลุมหัวขอตางๆ  ตามแบบ  มคอ .๑  ทายประกาศนี้  เ พ่ือใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของ
หลักสูตรตอไป 

๒. ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ไดสองวิธี ดังนี้ 
                     ๒.๑  ใชประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาของ
ระดับคุณวุฒินั้น เปนแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร 
   ๒.๒  ใชประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม 
ศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรกรณีที่กระทรวง 
ศึกษาธิการยังมิไดประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาของระดับคุณวุฒินั้น  

 ๓. ใหสถาบันอุดมศึกษาจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร  รายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ใหชัดเจน โดยครอบคลุมหัวขอตางๆ ตามแบบ มคอ.๒ 
มคอ.๓ และ มคอ.๔ ทายประกาศนี้  

๔. ใหสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของ 
หลักสูตร และตองอนุมัติหลักสูตรซึ่งไดจัดทําอยางถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน 

   ๕. ใหสถาบันอุดมศึกษาเสนอหลักสูตรซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติใหเปดสอนแลวให
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วันนับแตสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติ  

๖ . ใหสถาบันอุดมศึกษาบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อใหบัณฑิตมีคุณลักษณะตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นๆ หรือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ กรณีที่กระทรวงศึกษาธิการยังมิไดประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาของ
ระดับคุณวุฒินั้นๆ และธํารงไวซึ่งคุณภาพมาตรฐานดังกลาว โดยดําเนินการ ดังนี้ 
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๒ 
 

๖.๑  พัฒนาอาจารยทั้งดานวิชาการ  วธิีการสอนและวธิกีารวัดผลอยางตอเนื่อง 
  ๖.๒  จัดสรรทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยใหเพียงพออยางมี

คุณภาพ รวมทั้งอาจประสานกับสถาบันอุดมศึกษาและ/หรือหนวยงานอื่นเพื่อใชทรัพยากรรวมกันใน
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ 

๖.๓  จัดใหมีการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาทีค่รอบคลุมมาตรฐานผล 
การเรียนรูในทุกๆ ดาน ตามที่กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตรนั้นๆ 
   ๖.๔  จัดใหมีการรายงานผลการจัดการศึกษาเปนรายวิชา ประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ทุกภาคการศึกษา และเปนรายหลักสูตรทุกปการศึกษา โดยมีหัวขอตามแบบ มคอ.๕ 
มคอ.๖ และ มคอ.๗ ตามลําดับที่แนบทายประกาศนี้ 
     ๖.๕  ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการอยางตอเน่ือง และรายงาน
ผลการจัดการศึกษาตอสภาสถาบันอุดมศึกษาทุกปการศึกษา  
   ๖.๖  ประเมินหลักสูตรเพ่ือพัฒนาอยางตอเนื่องอยางนอยทุกๆ ๕ ป 

๗.  ใหสถาบันอุดมศึกษาประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอยาง
ตอเนื่องทุกหลักสูตร  โดยดําเนนิการดังนี้ 
   ๗.๑  กําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินที่สะทอนการดําเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
   ๗.๒  ดําเนินการประกันคณุภาพภายใน ตามระบบประกันคุณภาพภายในของ
หลักสูตร 
   ๗.๓  รายงานผลการดําเนินการตอสภาสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และสาธารณะ  
   ๗.๔  นําผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพและทันสมัยอยูเสมอ  

๘.  ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรหลักสูตรใหม/ปรับปรุงที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เม่ือสถาบันอุดมศึกษาไดเปดสอนไปแลว
อยางนอยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑตอไปน้ี 
   ๘.๑  เปนหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษากอนเปดสอนและได
แจงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วันนับแตสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติ
หลักสูตรน้ัน 
    ๘.๒  ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงชี้ที่กําหนดไวในรายละเอียดของ
หลักสูตรซึ่งสอดคลองกับการประกันคุณภาพภายในจะตองมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไปตอเน่ืองกัน ๒ ป 
นับตั้งแตเปดสอนหลักสูตรที่ไดพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เวนแตหลักสูตร
ใดที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาไดกําหนดตัวบงชี้และ/หรือเกณฑการประเมินเพ่ิมเติม   ผลการ
ประเมินคุณภาพจะตองเปนไปตามหลักเกณฑที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นๆกําหนด    จึงจะ
ไดรับการเผยแพร กรณีหลักสูตรใดมีครึ่งระยะเวลาของหลักสูตร ๑ ป หรือนอยกวาใหพิจารณาผลการ
ประเมินคุณภาพภายในของปแรกที่เปดสอนดวยหลักเกณฑเดียวกัน 
 

68



 

๓ 
 
    ๘.๓  หลักสูตรใดที ่ไมไดร ับการเผยแพร ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการ
ปรับปรุงตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจากผลการประเมินตอไป 
    ๘.๔  กรณีหลักสูตรใดไดรับการเผยแพรแลว สถาบันอุดมศึกษาจะตองกํากับ
ดูแลใหมีการรักษาคุณภาพใหมีมาตรฐานอยูเสมอ  โดยผลการประเมินคุณภาพภายในตองมีคะแนนเฉลี่ย
อยูในระดับดีขึ้นไป หรือเปนไปตามที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นกําหนดทุกปหลังจากไดรับการ
เผยแพร  หากตอมาปรากฏวาผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไมเปนไปตามที่
กําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาถอนการ
เผยแพรหลักสูตรน้ัน จนกวาสถาบันอุดมศึกษานั้นจะไดมีการปรับปรุงตามเง่ือนไขของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  

๙.  คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะติดตามการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติอยางตอเนื่อง กรณีที่พบวาไมเปนไปตามแนวทางที่กําหนด ใหมีการปรับปรุงตาม
เง่ือนไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

                 ๑๐.  ขั้นตอนการดําเนินการและรายละเอียดที่เกี่ยวของปรากฏในเอกสารกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และแนวทางการปฏิบัติที่แนบทายประกาศนี้ 
   
    ประกาศ ณ วันที่  ๑๖ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

                       

                   (ศาสตราจารยวิจารณ  พานิช) 
             ประธานกรรมการ 
                                                          คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหงชาติ  

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

 

ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๗ กําหนดใหมีระบบ        
การประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวยระบบ 
การประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก จึงเห็นสมควรใหจัดทํากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติขึ้น เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และเพื่อเปนการประกัน
คุณภาพของบัณฑิตในแตละระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชา รวมทั้งเพื่อใชเปนหลักในการจัดทํามาตรฐาน
ดานตางๆ เพ่ือใหการจัดการศึกษามุงสูเปาหมายเดียวกันในการผลิตบัณฑิตไดอยางมีคุณภาพ 

ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ เม่ือวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงออก
ประกาศไวดังนี้  

๑. ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒” 

๒. ใหใชประกาศนี้สําหรับการกําหนดเปาหมายของการจัดการศึกษาเพื่อใหบัณฑิต        
มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติในทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชา     
และใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

๓. วัตถุประสงค 
เพ่ือเปนกรอบมาตรฐานใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุง

หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ใหสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
และเพื่อประโยชนตอการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา  

๔.  กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ประกอบดวย 
   ๔.๑ ระดับคุณวุฒิ ไดแก  
    ระดับที่ ๑ อนุปริญญา (๓ ป)  
    ระดับที่ ๒ ปริญญาตรี  
    ระดับที่ ๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิต  
    ระดับที่ ๔ ปริญญาโท  
    ระดับที่ ๕ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  
    ระดับที่ ๖ ปริญญาเอก  
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๔.๒ คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาตาง ๆ ตองเปนไปตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดและตองครอบคลุมอยางนอย ๕ ดาน คือ   

(๑)  ดานคุณธรรม  จริยธรรม  
(๒)  ดานความรู   
(๓)  ดานทักษะทางปญญา  
(๔)  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
(๕)  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี 
      สารสนเทศ 

   สําหรับสาขา/สาขาวิชาที่เนนทักษะทางปฏิบัติตองเพ่ิมมาตรฐานผลการเรียนรู            
ดานทักษะพิสัย 

โดยมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของแตละระดับคุณวุฒิและลักษณะของ
หลักสูตรอยางนอยตองเปนไปตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดไวในแนวทางการปฏิบัต ิ       
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
   ๔.๓ ชื่อปริญญา จํานวนหนวยกิต ระยะเวลาในการศึกษา และการเทียบโอน     
ผลการเรียนรู ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

๕. ใหคณะกรรมการการอุดมศึกษานํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ   
ไปพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาตางๆ ของแตละระดับคุณวุฒิ เพ่ือสถาบันอุดมศึกษาไดใชเปน
แนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเพื่อใหคุณภาพของ
บัณฑิตที่ผลิตในสาขา/สาขาวิชาของระดับคุณวุฒิเดียวกันมีมาตรฐานที่เทียบเคียงกันไดทั้งในระดับชาติ   
และระดับสากล 

๖. ใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยมาตรฐานคุณวุฒิตามระดับคุณวุฒิของแตละสาขา/สาขาวิชา โดยจัดทํา
รายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) 
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี)     
และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวขออยางนอยตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา    
กําหนด และดําเนินการจัดการเรียนการสอนตลอดจนการวัดและการประเมินผลเพื่อให ม่ันใจวา         
บัณฑิตมีมาตรฐานผลการเรียนรูตามขอ ๔.๒ 
 ๗. ใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร โดยมีตัวบงชี้     
การประกันคุณภาพของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และเกณฑการประเมินตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยมาตรฐานคุณวุฒิตามระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น ๆ 

๘. ใหสถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอยางตอเน่ืองอยางนอย  
ทุก ๆ ๕ ป  

๙. ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรหลักสูตรที่ดําเนินการไดมาตรฐาน
ตามประกาศนี้ตอสาธารณะตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
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  ๑๐. ใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหลักสูตรที่จะรับนักศึกษาใหมเปนครั้งแรกตั้งแต            

ปการศึกษา ๒๕๕๓ เปนตนไปตามประกาศนี้ สําหรับหลักสูตรที่เปดสอนอยูแลวตองปรับปรุงใหสอดคลอง
กับประกาศนี้ภายในปการศึกษา ๒๕๕๕ 

๑๑. ใหคณะกรรมการการอุดมศึกษากํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
เพ่ือใหการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีคุณภาพและมาตรฐานตามเจตนารมณของประกาศนี้ 

๑๒. ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑขางตนได หรือมีความจําเปนตองปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไวในประกาศนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา 
และใหถือคําวนิิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเปนที่สุด 

 
           ประกาศ ณ วันที่    ๒    กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒  
 

                                                         
 

               (นายจุรินทร  ลักษณวิศิษฏ) 
                                      รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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แนะนําบุคลากร 

ในสํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย และภาระงาน 

 

 

• สํานักงานเลขานุการบณัฑติวิทยาลัย วทิยาเขตหาดใหญ จํานวน   15   คน 

• สํานักงานเลขานุการบณัฑติวิทยาลัย วทิยาเขตปตตานี จํานวน     3   คน 
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บัณฑิตวิทยาลัย 

1. นางนันทพร  นภาพงศสุริยา         เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย 

    โทร. 074-286982                  ภายใน 6982 

    E-Mail : nantaporn.n@psu.ac.th 

    ☺ เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

    ☺ เลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

    ☺ ผูชวยผูจัดการกองทุนวิจัยบัณฑิตวิทยาลัย 

    ☺ บริการตอบคําถามทุกดาน  

กลุมงานสนับสนุนวิชาการ 

2. นางสาวสมศรี  หลีวิจิตร           นักวิชาการศึกษา  

    โทร. 074-286983               ภายใน 6983 

     E-Mail : somsri.l@psu.ac.th 

    ☺ ทุนการศึกษา , ทุนอุดหนุนการวิจัย 

    ☺ กิจกรรมนักศึกษา 

    ☺ ผูรวมเรยีน 
 

3. นางสาวภัคสราภรณ  ประคําทอง   นักวิเคราะหนโยบายและแผน  

     โทร. 074-286984                  ภายใน 6984 

     E-Mail : paksraporn.p@psu.ac.th 

     ☺ การประกันคุณภาพ/ QMR 

     ☺ แผนและงบประมาณ 

     ☺ บัณฑิตวิทยาลัยรวมดานพลังงานและสิ่งแวดลอม (JGSEE) 

  

4. นางสาวเจิดจันทน  มุณีบังเกิด     นักวิชาการอุดมศึกษา 

    โทร. 074-286983                ภายใน 6983 

     E-Mail : jurdjan.m@psu.ac.th 

     ☺ หลักสูตร การเปด-ปดรายวิชา 

     ☺ การสอบเทียบความรูภาษาอังกฤษ 

     ☺ คาธรรมเนียมการศึกษา 

     ☺ หนังสือรับรองนักศึกษาตางชาติ  

5. นางสาวจารุพรรณ  วงษอนุชิตเมธา   นักวชิาการอุดมศึกษา 

    โทร. 074-286984                    ภายใน 6984 

    E-Mail : jarupan.w@psu.ac.th 

    ☺ ทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร 

    ☺ ทุนสนับสนุนการเดินทางของอาจารยชาวตางประเทศ 

         หรือนักศึกษาเดินทางไปตางประเทศ 

    ☺ ทุน สกอ.  

6. นางสาววิมลรัตน  แดงสุวรรณ    นักวิทยาศาสตร 

    โทร. 074-286984               ภายใน 6984 

    E-Mail : wimonrat.d@psu.ac.th 

    ☺ ระบบฐานขอมูลบัณฑิตศึกษา 

    ☺ บริการใหคําแนะนําการใชคอมพิวเตอร 

    ☺ ตอบคําถามทางเว็บบอรด/อีเมลล 
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กลุมงานสนับสนุนวิชาการ 

7. นางสาวอังคณา  อนนตตรี          นักวิชาการศึกษา 

     โทร. 074-286988               ภายใน 6988 

     E-Mail : - 

     ☺ การรับสมัครสอบคัดเลือกฯ 

     ☺ การแตงตั้งอาจารยระดับบัณฑิตศึกษา 

     ☺ หนังสือรับรองตาง ๆ 

 

8. นางสาวกาญจนา  อุไรรัตน         นักวิชาการศึกษา 

     โทร. 074-286988               ภายใน 6988 

     E-Mail : kanjana.u@psu.ac.th 

     ☺ การตรวจรูปแบบ/สอบ/สงวิทยานิพนธ 

     ☺ วิทยานิพนธดีเดน 

     ☺ ติดตามสถานภาพนักศกึษา 

     ☺ การขอขยายเวลาการศึกษา 

     ☺ การสําเร็จการศึกษา 

 

กลุมงานบริหารทั่วไป 

9. นางบุษบา  บุญเสริมสุขเจรญิ      หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป 

    โทร. 074-286981               ภายใน 6981 

    E-Mail : bussaba.b@psu.ac.th          

    ☺ งานประชุม 

    ☺ งานการเจาหนาที่ 

 

10. นางปฐมพร นิพัทธสัจก           นักวิชาการเงินและบัญชี 

     โทร. 074-286985             ภายใน 6985 

      E-Mail : pathomporn.n@psu.ac.th 

     ☺ การเงิน 

     ☺ การเบิกจายทุน/ทุนการศึกษา 

       ☺ บริการตอบคําถาม 
 

11. นางมาริสา  พงษจีน          เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

      โทร. 074-286980         ภายใน 6980 

      E-Mail : marisa.p@psu.ac.th 

      ☺ พัสดุ 

      ☺ เลขานุการคณบดีและรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 

12. นางสาวพรพิมล  แดหวา     เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

      โทร. 074-286996         ภายใน 6996 

      E-Mail : phonpimon.d@psu.ac.th 

     ☺ ประชาสัมพันธ 

     ☺ บัญชี 
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กลุมงานบริหารทั่วไป 

13. นางสาวศิรพิร  เกาเอ้ียน        พนักงานธรุการ 

      โทร. 074-286990            ภายใน 6990 

      E-Mail :  siriporn.ka@psu.ac.th 

     ☺ บริการขอใชหองประชุม  

     ☺ บริการขอใชยานพาหนะ 

     ☺ ทําคําสัง่คณะกรรมการสอบคัดเลือก/คําสั่งแตงตั้งอาจารยพิเศษ 

 

14. นายพิสิฏฐ  อินทรัตน           พนักงานสถานที่ 

      โทร. 074-286981            ภายใน 6981 

      E-Mail :  phisit.i@psu.ac.th     

      ☺ งานอาคารสถานที ่

      ☺ งานสารบรรณ 
 

15.  นายอนุพงษ  หวันมาแซะ        พนักงานขบัรถยนต 

      โทร. 074-28681                ภายใน 6981 

      E-Mail :  -  

     ☺ รับ-สงเอกสาร 

     ☺ ขับรถยนต  

กลุมงานบัณฑิตศึกษา ปตตานี 

16. นางสาวนิรมล สุไลมาน         หัวหนากลุมงานบัณฑิตศึกษา ปตตานี 

      โทร. 0-7333-1252        ตอ 1366                 

      ภายใน  07-1366 

      E-Mail : sniramon@bunga.pn.psu.ac.th    

      ☺ บริการตอบคําถามตางๆ 

      ☺ การตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ 

      ☺ หลักสูตร การเปด-ปดรายวิชา 

      ☺ การแตงตั้งอาจารยระดับบัณฑิตศึกษา 

      ☺ การขอขยายเวลาการศึกษา 

      ☺ การสําเร็จการศึกษา 

 

17. นางสาวเจะมายะ เจะดือราแม   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

      โทร. 0-7333-1252   ตอ 1366                 

      ภายใน  07-1366 

      E-Mail : cchemaya@bunga.pn.psu.ac.th  
      ☺ การเงิน/พัสด ุ   

      ☺ การเบิกจายทุน/ทุนการศึกษา 

      ☺ กิจกรรมนักศึกษา  

18. นางสาวอัจจิมา  สิดิ      เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

      โทร. 0-7333-1252, 0-7331-3928-50 ตอ 1367                 

      ภายใน  07-1367 

      E-Mail :  ajjima.s@psu.ac.th   

      ☺ การรับสมัครสอบคัดเลือกฯ 

      ☺ สอบ/สงวิทยานิพนธ 

      ☺ หนังสือรับรองตางๆ  
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แนะนําบุคลากรผูปฏบิัติงานบัณฑิตศึกษาหลัก 

ในระดับคณะ ของวิทยาเขตตางๆ 

 

 

• วิทยาเขตหาดใหญ  15  คณะ จํานวน    15 คน 

• วิทยาเขตปตตานี  4  คณะ จํานวน       4 คน 

• วิทยาเขตภูเกต็  3  คณะ จํานวน    3 คน 

• วิทยาเขตสุราษฎรธานี  1  คณะ จํานวน    1   คน 

 

-77- 
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แนะนําผูปฏบิัติงานดานบัณฑิตศึกษาในสวนกลางคณะ 

วิทยาเขตหาดใหญ 

1. สถาบันสันตศิึกษา 

    นางสาววริศรา  บัวแดง      นักวิชาการศกึษา 

    โทร. 074-282330          

    ภายใน  2330      

    E-Mail : warisara.b@psu.ac.th 
 

2. คณะวิทยาศาสตร 

     นางสาววธารากร  ภูไพบูลย นักวิชาการอุดมศึกษา 

     โทร. 074-288094                

     ภายใน  8094  

     E-Mail : tarakorn.p@psu.ac.th 
 

3. คณะวิศวกรรมศาสตร 

     นางพัชชลี  ทองเจริญ          เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

     โทร. 074-287082            

     ภายใน  7082  

     E-Mail : tpuchale@eng.psu.ac.th 
 

4. คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

     นางสาวมาลินี  ลิ่มเทียนฉาย       นักวชิาการศึกษา 

     โทร. 074-286048                

     ภายใน  6048 

     E-Mail : malinee.h@psu.ac.th 

 

5. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

     นางกัลยาณี  ดวงทอง        นักวิชาการศึกษา 

     โทร. 074-286309          

     ภายใน  6309  

      E-Mail : kanyanee.d@psu.ac.th  

6. คณะการจัดการสิ่งแวดลอม 

     นางจุรีรัตน ชูสิงห             นักวิชาการศึกษา 

     โทร. 074-286810          

     ภายใน  6810  

     E-Mail :  jurirat.c@psu.ac.th 
 

7. คณะแพทยศาสตร 

     นางสาวสุภาพรรณ  จิตตโสภณ   นักวิชาการศึกษา  

     โทร. 074-429893                

     ภายใน  1540-2  

     E-Mail : supapun.j@psu.ac.th 
 

8. คณะพยาบาลศาสตร 

     นางออนนุช ศรีจันทร       นักวิชาการอดุมศึกษา  

     โทร.  074-286561        

     ภายใน  6561  

     E-Mail : onnuch.s@psu.ac.th 
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วิทยาเขตหาดใหญ 

9. คณะทันตแพทยศาสตร 

     นางสาววงศพร ถาวรกาญจน    นักวิชาการศึกษา 

     โทร. 074-287531                 

     ภายใน  7531 

     E-Mail : sudaporn.t@psu.ac.th  

10. คณะเภสัชศาสตร 

     นางดรุณี สวุรรณชวลิต      หัวหนางานบริการการศึกษา  

     โทร. 074-288816         

     ภายใน  8816  

     E-Mail : darunee.su@psu.ac.th   
 

11. คณะวิทยาการจัดการ 

     นายนันทพงศ ศักดิ์เรืองรอง    นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 

     โทร. 074-287824              

     ภายใน  7824  

     E-Mail : nantapong.s@psu.ac.th 
 

12. คณะศิลปะศาสตร 

     นางวาสนา  วงศชนะ         นักวิชาการอุดมศึกษา  

     โทร. 074-286718          

     ภายใน  6718  

     E-Mail : wasana.w@psu.ac.th 

 

13. คณะเศรษฐศาสตร 

     นางสาวภชสิา  เกตุอําพรชยั     นักวิชาการอุดมศึกษา  

     โทร. 074-286236               

     ภายใน  6236  

     E-Mail : pongsri.k@psu.ac.th 

 

14. คณะการแพทยแผนไทย 

     นายสันติ  แซเต็ง     นักวชิาการศึกษา  

     โทร. 074-282707              

     ภายใน  2707 

     E-Mail : santi.sa@psu.ac.th 

 

15. สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝง 

     นางภัทรา  ปรีชาวีรกุล      เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

     โทร. 074-282321               

     ภายใน  2321 

     E-Mail : pattra.p@psu.ac.th  

วิทยาเขตปตตานี 

1. คณะศึกษาศาสตร 

     นางสาวสุวคนธ  ยี่สกุล          เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

     โทร. 073-337386             

     ภายใน 04-1606 

     E-Mail : ysuwakon@bunga.pn.psu.ac.th  
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วิทยาเขตปตตานี 

2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

     นางสมจิตร   แกวมณี               นักวิชาการศึกษา 

     โทร. 073-312234                 

     ภายใน  04-3035 

     E-Mail : ksomchit@bunga.pn.psu.ac.th 
 

3. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

     นางสาวฐาปาณีย  นิเดรฮะ        นักวิชาการศึกษา 

     โทร. 073-331303                

     ภายใน  04-1809 

     E-Mail : ntapanee@bunga.pn.psu.ac.th 
 

4. วิทยาลัยอิสลามศึกษา 

     นายสมเจตน  นาคเสวี         นักวิชาการศกึษาชํานาญการ 

     โทร. 0899744529                 

     E-Mail : nsom@bunga.pn.psu.ac.th 

 

วิทยาเขตภูเก็ต 

1. คณะการบริการและการทองเที่ยว 

     นางสาวณัฏฐญา  หนูหลง     เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป                   

     โทร. 076-276213                  

     ภายใน 07-6213 

     E-Mail : nulong_noot@hotmail.com 
 

2. คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 

     นางสมใจ  ทองเนื้องาม       เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  

     โทร. 076-276120             

     ภายใน  07-6120  

      E-Mail : somjai@phuket.psu.ac.th 
 

3. วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต 

     นายธนวัฒน  วงศลักษณพันธ     นักวิชาการอุดมศึกษา 

     โทร. 076-276401             

     ภายใน  07-6401  

     E-Mail : tanawat@phuket.psu.ac.th 
 

วิทยาเขตสุราษฎรธานี 

1. วิทยาลัยชุมชนสุราษฎรธานี 

     นางสาววราภรณ  หองโสภา     นักวชิาการศึกษา 

     โทร. 084-4406833            

     E-Mail : aomaam538@hotmail.com 

 

2. สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎรธานี 

     นางปยนุช  แกวกสิ              นักวิชาการอดุมศึกษา 

     โทร. 077-355450                   

     ภายใน  06-2111  

     E-Mail : kpiyanut@bunga.pn.psu.ac.th  
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