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ตารางเปรียบเทียบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ และ 
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑติศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  
 เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความสัมพันธ์
สอดคล้องกับการเปลีย่นแปลงของสังคมที่ต้องการความรู้แบบนวัตกรรม ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ต้องมีการ
ค้นคว้าและวิจยัที่เข้มแข็ง การท าวิจัยต้องสามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงต้องสร้างนักวิจัยให้กับสังคม โดยเป็นนักวิจยัที่มีคุณภาพ 
สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต และน าความรู้ทีไ่ดไ้ปช่วยเหลือสังคมด้วยคุณธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 ดังนั้น จึงสมควรให้ปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาใหเ้หมาะสม และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษา และแนวทาง
การบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ อาศัยอ านาจตามความ
ในมาตรา 15 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์ พ.ศ.2522 และโดยมตสิภา
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งท่ี 346 (2/2556) เมื่อวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2556 จึง
วางระเบียบไว้ดังต่อไปนี ้

  
 โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ว่าด้วยการศึกษาช้ัน
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ โดยมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราว
ประชุมครั้งที ่๔๑๕(๕/๒๕๖๓) เมื่อวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จึงให้ออกข้อบังคับไว้ดังน้ี 

ข้อ 1 ระเบียบนีเ้รียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556 
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษาของ

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป 
 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาช้ันบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๓” 

ข้อ ๒   ข้อบังคับนีใ้ห้ใช้ส าหรับนักศึกษาระดับบณัฑติศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่เข้า
ศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

ข้อ 3    บรรดาความในระเบยีบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือประกาศอ่ืนใดที่มีอยู่ก่อนระเบียบฉบับนี้ และมี
ความกล่าวในระเบียบนี้หรือที่ระเบียบนี้กล่าวเป็นอยา่งอื่น หรือท่ีขัดหรือแย้งกับความในระเบยีบนี้ ให้
ใช้ระเบียบนี้แทน 

  



  -2- 

ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑติศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ข้อ 4    ในระเบียบนี ้
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
 “สภาวิชาการ”   หมายถึง  สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 “มหาวิทยาลัย”   หมายถึง  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
 “บัณฑิตวิทยาลัย”  หมายถึง บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 “คณะ”   หมายถึง คณะ บณัฑติวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบัน หรือหน่วยงานท่ี
เทียบเท่า ท่ีมีหลักสูตรระดับบณัฑติศึกษา  
 “คณบดี”  หมายถึง คณบดีของคณะ บณัฑิตวิทยาลัย ผู้อ านวยการวิทยาลัย 
ผู้อ านวยการสถาบัน หรือ ผูบ้ริหาร หน่วยงานท่ีเทียบเท่าคณบดีที่มีหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา 
 “สาขาวิชา”  หมายถึง สาขาวิชาของหลักสตูรระดับบณัฑิตศึกษา  
 “คณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลัย” หมายถึง คณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
 “หน่วยกิตสะสม”  หมายถึง หน่วยกิตที่นักศึกษาเรียนสะสมเพื่อให้ครบตามหลักสตูร
สาขาวิชานั้น 
 “คณะกรรมการประจ าคณะ” หมายถึง คณะกรรมการประจ าคณะของคณะหรือ
คณะกรรมการประจ าของ วิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจ าสถาบันหรือหน่วยงานที่นักศึกษา
สังกัดอยู ่
 “นักศึกษา”  หมายถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ข้อ ๑  ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๓” 
ข้อ ๒   ข้อบังคับน้ีให้ใช้ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ท่ีเข้าศึกษา ตั้งแต่
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 
ข้อ ๓   ในข้อบังคับน้ี 
 “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 “อธิการบดี”   หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 “บัณฑิตวิทยาลัย”   หมายความว่า  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 “คณะ”   หมายความว่า วิทยาลัย สถาบัน ส านัก หรือส่วนงานท่ีเรียกชื่อ
อย่างอื่นของมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
 “ส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้” หมายความว่า ส านักการศึกษาและนวัตกรรม
การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 “คณบดี”  ให้หมายความรวมถึง ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก หรือหัวหน้า
ส่วนงานท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นของมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 “คณะกรรมการประจ าคณะ” ให้หมายความรวมถึง คณะกรรมการประจ าส่วนงานท่ี
เรียกชื่ออย่างอื่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 “สาขาวิชา”  หมายความว่า  สาขาวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 “หน่วยกิตสะสม”  หมายความว่า  หน่วยกิตท่ีนักศึกษาเรียนสะสมเพื่อให้ครบตาม
หลักสูตรสาขาวิชาน้ัน 
  “คลังหน่วยกิต”  หมายความว่า ระบบทะเบียนสะสมหน่วยกิตส าหรับผู้เรียนท่ีเข้าศึกษา
รายวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและท่ีได้จากการเทียบโอนจากมหาวิทยาลัย 
  “นักศึกษา”  หมายความว่า  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  “ผูร้่วมเรียน” หมายความว่า  ผู้มีความรู้ไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี หรือการศึกษาอื่น 
ๆ ท่ีเทียบเท่า รวมท้ังอยู่ระหว่างการศึกษาในระดับปริญญาตรี และผู้ท่ีอยู่ในระหว่างการรับรองคุณวุฒิ ซ่ึงได้ขึ้น
ทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 “ผู้เรียน” หมายความว่า  บุคคลท่ัวไปท่ีเข้าศึกษารายวิชาต่าง ๆ หรือ
หลักสูตรระยะสั้น หรือระบบการศึกษาตลอดชีวิตตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
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 หมวด  ๓ 
ระบบการจดัการศึกษา 

ส่วนที่ ๑ 
รูปแบบการศึกษา 
------------------- 

ข้อ ๙ รูปแบบการจัดการศึกษามีสองรูปแบบ คือ 
  (๑)   การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาที่ก าหนดจุดมุ่งหมาย  วิธีการศึกษา 
หลักสูตร  ระยะเวลาของการศึกษา  การวัดและการประเมินผล  ซึ่งเป็นเง่ือนไขของการส าเร็จ
การศึกษาท่ีแน่นอน 
  (๒)   การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตาม
ความสนใจศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส  โดยศึกษาจากบุคคล  ประสบการณ์  สังคม  
สภาพแวดล้อม  สื่อ หรือแหล่งความรู้อื่น ๆ ส าหรับการด าเนินการอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
  มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาหรือวิทยานิพนธ์จาก
หลักสูตรระดับระดับบัณฑิตศึกษา ให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ ที่สามารถวัดมาตรฐานได้ 
ทั้งนี้ นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติ
ที่ดีเกี่ยวกับการเทียบโอนของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ส าหรับการเทียบเท่า การเทียบโอนและการโอนรายวิชาในกรณีอื่น ๆ ให้เป็นไป
ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ ๑๐  การเรียนแบบสะสมหน่วยกิตเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ ๑๑  การขอเข้าศึกษาเพื่อประกาศนียบัตรหรือปริญญาที่สอง ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๑๒  การศึกษาสองประกาศนยีบัตรหรือสองปรญิญาพร้อมกันและหลักสตูรร่วม ให้
เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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หมวด  1 ระบบการจัดการศึกษา 

ข้อ 6 การจัดการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา ให้ด าเนินการดังนี ้
 6.1 บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้ก าหนดและรักษามาตรฐานของหลักสตูรระดบับัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัย 
 6.2 บัณฑิตวิทยาลัยมีหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา และคณะมีหน้าที่จัดการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  
 6.3 บัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดให้มีหลักสตูรสหสาขาวิชาเพื่อบรหิารและจดัการศึกษาใน
หลักสตูรที่เกี่ยวข้อง 
กับหลายคณะ 

ส่วนที่ ๒ 
ระบบการศึกษา 
------------------ 

ข้อ ๑๓ การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการ ดังนี ้
  (๑)   บริหารจัดการหลักสูตรและการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
  (๒)  ประสานงานและสนับสนุนการจัดการศึกษาร่วมกับคณะและหลักสูตรที่มี
หน้าท่ีจัดการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  
  บัณฑิตวิทยาลัยอาจร่วมมือกับคณะจัดให้มีหลักสตูรสหสาขาวิชา เพื่อบริหารและ
จัดการศึกษาในหลักสตูรที่มีกระบวนวิชาเกี่ยวข้องกับหลายคณะ ทั้งนีต้ามประกาศของมหาวิทยาลัย
และอาจจดัให้มีรายวิชากลางในระดับบณัฑิตศึกษา เพ่ือเพิม่ประสิทธิภาพในการเรยีนการสอน 

ข้อ 7 ระบบการจัดการศึกษา ให้ด าเนินการดังนี ้
 7.1 การจัดการศึกษาตลอดปีการศึกษาโดยไม่แบ่งภาค 1 ปีการศึกษามีระยะเวลา
การศึกษาไม่น้อยกว่า 30 สัปดาห ์
 7.2  การจัดการศึกษาโดยแบ่งเป็นภาค  
 7.2.1  ระบบทวิภาค 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  
 7.2.2  ระบบไตรภาค หนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกต ิ1 ภาค
การศึกษาปกติมรีะยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห ์
 7.2.3 ระบบจตรุภาค 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์ 
 7.2.4   ระบบการจัดการศึกษาอื่นๆ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
ระบบการจัดการศึกษาต่างๆ ตามข้อ 7.2.1-7.2.3 อาจจัดภาคฤดูร้อนได้ตามความจ าเป็นของแต่ละ
หลักสตูร 
 7.3 การจัดการศึกษาในภาคฤดรู้อน เป็นการจัดการศึกษาปีละหนึ่งภาคการศึกษา โดย
มีระยะเวลาไม่น้อย กว่า 8 สัปดาห ์

ข้อ ๑๔ การจัดการศึกษามีสองแบบ ดังนี ้
  (๑)   การจัดการศึกษาตลอดปีการศึกษาโดยไม่แบ่งภาคการศึกษา แต่ละปี
การศึกษามีระยะ เวลาการศึกษาไม่น้อยกว่าสามสิบสัปดาห์ 
  (๒)   การจัดการศึกษาโดยแบ่งภาคการศึกษา มีสี่ระบบ ดังนี้ 
 ก.   ระบบทวิภาค แต่ละปีการศึกษาแบ่งออกเป็นสองภาคการศึกษาปกติ 
แต่ละภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าสัปดาห์  
 ข.   ระบบไตรภาค แต่ละปีการศึกษาแบ่งออกเป็นสามภาคการศึกษาปกติ 
แต่ละภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองสัปดาห์ 
 ค.   ระบบจตุรภาค แต่ละปีการศึกษาแบ่งออกเป็นสี่ภาคการศึกษาปกติ แต่
ละภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสัปดาห์ 
 ง.   ระบบการจัดการศึกษาอ่ืน ๆ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
                      การจัดการศึกษาระบบตาม ก – ค อาจจัดภาคฤดูร้อนได้ตามความจ าเป็นของแต่ละ
หลักสูตร ทั้งนี้ การจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน เป็นการจัดการศึกษาปีละหนึ่งภาคการศึกษา โดยมี
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าแปดสัปดาห์  
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ข้อ 8 การคิดหน่วยกติ ส าหรับแตล่ะรายวิชา 
 8.1  ระบบตลอดปีการศึกษา 
 8.1.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้บรรยายหรืออภิปรายปญัหาไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษา  ปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.1.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรอืทดลอง ไม่น้อยกว่า 60 ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษาปกติให ้  มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.1.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่า 90 ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ   ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.1.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ไดร้ับมอบหมาย ที่ใช้เวลาท า 
โครงงาน หรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 90 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มคีา่เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.1.5 วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่า 90 ช่ัวโมงต่อภาค
   การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.1.6 1 หน่วยกิตระบบตลอดปีการศึกษาเทียบได้กับ 2 หน่วยกิตระบบทวภิาคหรือ 
30/12  หน่วยกิต ระบบไตรภาคหรือ 30/10 หน่วยกิตระบบจตรุภาค 

ข้อ ๑๕ การคิดหน่วยกิต ส าหรับแต่ละรายวิชาให้ด าเนินการ ดังน้ี 
  (๑)   ระบบตลอดปีการศึกษา 
 ก.   รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้บรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่าสามสิบ
ช่ัวโมงต่อปีการศึกษาให้มีค่าเท่ากับหน่ึงหน่วยกิต 
 ข.   รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่าหกสิบช่ัวโมงต่อ
ปีการศึกษาให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 ค.   การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่าเก้าสิบช่ัวโมง
ต่อปีการศึกษาให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 ง.   การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้
เวลาท าโครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่าเก้าสิบช่ัวโมงต่อปีการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 จ.   วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่าเก้าสิบ
ช่ัวโมงต่อปีการศึกษาให้มีค่าเท่ากับหน่ึงหน่วยกิต 
  ฉ.   หน่ึงหน่วยกิตระบบตลอดปีการศึกษาเทียบได้กับสองหน่วยกิตระบบทวิภาค
หรือ สามสิบ/สิบสองหน่วยกิตระบบไตรภาคหรือ สามสิบ/สิบหน่วยกิตระบบจตุรภาค 

 8.2 ระบบทวิภาค  
 8.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปญัหาไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.2.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.2.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.2.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ไดร้ับมอบหมายทีใ่ช้เวลาท า
โครงงาน หรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มคีา่เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.2.5 วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

(๒)   ระบบทวิภาค  
 ก.   รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า
สิบห้าช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับหน่ึงหน่วยกิต 
 ข.   รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่าสามสิบช่ัวโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 ค.   การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝกึ ไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าช่ัวโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 ง.   การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้
เวลาท าโครงงาน หรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่ง
หน่วยกิต 
   จ.   วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่าสี่สิบ
ห้าช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้ค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
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 8.3  ระบบไตรภาค 
 8.3.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปญัหาไม่น้อยกว่า 12 ช่ัวโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.3.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.3.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่า 36 ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.3.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ไดร้ับมอบหมายทีใ่ช้เวลาท า
โครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 36 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.3.5 วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่า 36 ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.3.6 1 หน่วยกิต ระบบไตรภาค เทียบได้กับ 12/15 หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ 4 
หน่วยกิต  ระบบทวิภาค เทยีบได้กับ 5 หน่วยกิต ระบบไตรภาค 

(๓)   ระบบไตรภาค 
 ก.   รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า
สิบสองช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 ข.   รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ช่ัวโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 ค.   การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่าสามสิบหก
ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 ง.   การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้
เวลาท าโครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่าสามสิบหกช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับหน่ึง
หน่วยกิต 
 ฉ.   วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่าสามสบิ
หกช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
   ช.   หนึ่งหน่วยกิต ระบบไตรภาค เทียบได้กับสิบสอง/สิบหา้หน่วยกติระ
บบทวภิาค หรือสี่ หน่วยกิตระบบทวิภาค เทียบได้กับห้าหน่วยกติระบบไตรภาค 

 8.4  ระบบจตรุภาค 
 8.4.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปญัหาไม่น้อยกว่า 10 ช่ัวโมงต่อ
ภาค  การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.4.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า 20 ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้ม ีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.4.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให ้ มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.4.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ไดร้ับมอบหมาย ที่ใช้เวลาท า
โครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.4.5 วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษา ปกต ิให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.4.6 1 หน่วยกิตระบบจตุรภาค เทียบได้กับ 10/15 หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ 2 
หน่วยกิต ระบบทวิภาค เทียบได้กบั 3 หน่วยกิตระบบจตุรภาค 

(๔)   ระบบจตุรภาค 
 ก.   รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่าสิบชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 ข.   รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า ยี่สิบชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 ค.   การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่าสามสิบชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 ง.   การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาท า
โครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่าสามสิบชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 จ.   วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่าสามสิบชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
   ฉ   หนึ่งหน่วยกิตระบบจตุรภาค เทียบได้กับสิบ/สิบห้า หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือสอง 
หน่วยกิตระบบทวิภาค เทียบได้กับสามหน่วยกิตระบบจตุรภาค 
  (๕)   ระบบการจัดการศึกษาอื่น ๆ ส าหรับการคิดหน่วยกิตในระบบขอ้ ๑๔ (๒) ง ให้เป็นไป
ตามที่บัณฑิตวิทยาลยัก าหนด 
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ข้อ 9  การจัดแผนการศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
 9.1 การจัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา (Full-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาใน
หลักสตูรโดยก าหนดจ านวนหน่วยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา
ปกติ ส าหรบัระบบทวภิาค 
 9.2 การจัดแผนการศึกษาแบบไมเ่ต็มเวลา (Part-time) หมายถึง การจดัแผนการศึกษา
ในหลักสูตรโดยก าหนดจ านวนหนว่ยกิตเฉลีย่ตลอดหลักสูตร น้อยกว่า 9 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา
ปกติส าหรับระบบทวิภาค  
 การเปลีย่นการจดัแผนการศึกษาตามข้อ 9.1 และ 9.2 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

ข้อ ๑๖  การจัดแผนการศึกษา แบ่งเป็นสามแผน ดังนี ้
(๑)   การจัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา (Full-time)  หมายถึง การจัดแผนการ

ศึกษาในหลักสูตรโดยก าหนดจ านวนหน่วยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า เก้าหน่วยกิตต่อภาค
การศึกษาปกติ ส าหรับระบบทวิภาค 
  (๒)   การจัดแผนการศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part-time) หมายถึง การจัดแผนการ
ศึกษาในหลักสูตรโดยก าหนดจ านวนหน่วยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร น้อยกว่า เก้าหน่วยกิตต่อภาค
การศึกษาปกติส าหรับระบบทวิภาค  

ทั้งนี้ การเปลี่ยนการจัดแผนการศึกษาตาม (๑) และ (๒) ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการ 

ประจ าส่วนงาน 
  (๓)   การจัดแผนการศึกษาแบบพิเศษ ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

ข้อ 10 หลักสตูรหนึ่งๆ อาจจัดระบบการศึกษา และหรือจดัแผนการศึกษาแบบใดแบบหนึ่ง หรือ
หลายแบบได้  
 ส าหรับระบบการจัดการเรียนการสอน และการจัดแผนการศึกษาใหเ้ป็นไปตามที่
มหาวิทยาลยัก าหนด 

 
หมวด 2 หลักสูตร 

 
ข้อ 11 หลักสตูรระดับบณัฑติศึกษา มีดังนี้ 
 11.1 หลักสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติ เป็นหลักสตูรการศึกษาที่สร้างเสริมความ
เชี่ยวชาญหรือ ประสิทธิภาพ ในทางวิชาชีพ เป็นหลักสูตรที่มลีักษณะเบด็เสร็จในตัวเอง ส าหรับ
ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาตรีหรือเทียบเท่ามาแล้ว 
  
  

ส่วนที่ ๓ 
หลักสูตร 
----------- 

ข้อ ๑๗    หลักสูตรระดับบณัฑติศึกษา อาจจัดระบบการศึกษาและจัดแผนการศึกษาแบบใดแบบหนึ่ง
หรือหลายแบบได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ข้อ ๑๘ หลักสตูรระดับบณัฑติศึกษา มีสีห่ลักสูตร ดังนี้  
 (๑)   หลักสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับผูส้ าเรจ็การศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามาแล้ว มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคลอ้งกับแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานวิชาการ
และวิชาชีพ เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความช านาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อให้มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งข้ึน โดยเป็นหลักสตูรการศึกษาท่ีมีลักษณะเบด็เสร็จใน
ตัวเอง 
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 11.2 หลักสตูรปริญญาโท เป็นหลักสตูรการศึกษาท่ีส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ
และหรือการวิจัยใน สาขาวิชาต่างๆ ในระดับสูงกว่าขั้นปริญญาตรีและประกาศนยีบัตรบณัฑิต   
 
 
 
 
 
 
 
 11.3 หลักสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติชั้นสูง เป็นหลักสูตรการศึกษาทีส่ร้างเสริมความ
เชี่ยวชาญหรือ ประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ และเป็นหลักสตูรที่มลีักษณะเบด็เสร็จในตัวเอง ส าหรับ
ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 6 ปี หรือ ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า มาแล้ว 
 
 
 11.4 หลักสตูรปริญญาเอก เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ส่งเสรมิการสร้างองคค์วามรู้ใหม่
และหรือความก้าวหน้า ทางวิชาการ การวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ในระดับสูงกว่าปริญญาโทและ
ประกาศนียบตัรบณัฑติชั้นสูง 
 
 

 (๒)   หลักสูตรปรญิญาโท เป็นหลกัสูตรการศึกษาในระดับสูงกว่าช้ันปริญญาตรีและ
ประกาศนียบตัรบณัฑติ  มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
ชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลยั และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพท่ีเป็น
สากล เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความรู้ความสามารถระดับสูง  ในสาขาวิชาต่าง ๆ 
โดยกระบวนการวิจยัเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหมไ่ด้อย่างมีอิสระ รวมทั้ง มี
ความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชือ่มโยงและบรูณาการศาสตร์ที่
ตนเช่ียวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ โดย
เน้นให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสรา้งและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนางานด้าน
วิชาการหรือวิชาชีพและสังคม 
 (๓)   หลักสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับผูส้ าเรจ็
การศึกษาระดับปรญิญาตรีหลักสตูรหกปี หรือ ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า
มาแล้ว มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของ
การอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวทิยาลัย และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เน้นการพัฒนา
นักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความช านาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อให้มีความรูค้วามเชี่ยวชาญ 
สามารถปฏิบัติงานไดด้ียิ่งขึ้น โดยเป็นหลักสตูรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง  
 (๔)   หลักสูตรปรญิญาเอก เป็นหลักสูตรการศึกษาในระดบัสูงกว่าปริญญาโทและ
ประกาศนียบตัรบณัฑติชั้นสูง มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานวิชาการ
และวิชาชีพท่ีเป็นสากล เน้นการพฒันานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความรู้ความสามารถระดบัสูง  
ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ 
รวมทั้ง มีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความกา้วหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการ
ศาสตร์ที่ตนเช่ียวชาญกับศาสตร์อืน่ได้อย่างต่อเนื่อง มีคณุธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ โดยเน้นให้มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพื่อสรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมตาม
มาตรฐานสากล ซึ่งเป็นประโยชนต์่อการพัฒนางาน พัฒนาประเทศและสังคมโลก 
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ข้อ 12 โครงสร้างของหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา  
 12.1 หลักสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติและประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง ให้มีจ านวน
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
 12.2 หลักสตูรปริญญาโท ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วย
กิต โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คือ 
 แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจยัโดยมีการท าวิทยานิพนธ์  ดังนี้ 
 แบบ ก 1 ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และหลักสูตรอาจก าหนดให้ศึกษา
รายวิชาเพิ่มเติม หรือท ากิจกรรมวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นได้ โดยไม่นับหนว่ยกิต แต่ต้องมผีลสัมฤทธ์ิตามที่
หลักสตูรก าหนด 
 แบบ ก 2 ท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 12  
หน่วยกิต ไมเ่กิน 18 หน่วยกิต ท้ังนี้ ยกเว้นหลักสตูรทางวิชาชีพให้เป็นไปตามสาขาวิชาชีพก าหนด 
 แผน ข  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชาโดยไมต่้องท าวิทยานิพนธ์ แต่ต้องท า
สารนิพนธ์ (การศึกษาอิสระ) ไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยกิต  
 ทั้งนี้  สาขาวิชาใดเปิดสอนหลักสตูรแผน ข จะต้องมีหลักสูตร แผน ก ด้วย 

ข้อ ๑๙ ให้จัดโครงสร้างของหลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษา  ดังนี้ 
 (๑)   หลักสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตและประกาศนียบัตรบณัฑติช้ันสูง ให้มีจ านวนหน่วย
กิตรวมตลอดหลักสตูรไม่น้อยกว่า ยี่สิบสี่ หน่วยกิต 
 (๒)   หลักสูตรปรญิญาโท ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วย
กิต โดยแบ่งการศึกษาเป็น สองแผน คือ 
 แผนแบบวิชาการ (Academic) หรือแผน ก ที่เน้นการเรียนรู้การท าวิจัย โดยการท า
วิทยานิพนธ์สร้างองค์ความรู้ในศาสตรส์าขาวิชานั้น โดยมีสดัส่วนหน่วยกิตของวิทยานิพนธ์และหน่วย
กิตของการศึกษารายวิชา ดังนี ้
  แผน ก ๑  ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า สามสิบหกหน่วยกติ และหลักสตูร
อาจก าหนดให้ศกึษารายวิชาเพิ่มเติม หรือท ากิจกรรมวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นได้ โดยไม่นับหน่วยกติ แต่
ต้องมีผลสัมฤทธ์ิตามที่หลักสูตรก าหนด 
  แผน ก ๒  ท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบไดไ้ม่น้อยกว่าสิบสอง หน่วยกติและศึกษา
งานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า สบิสอง หน่วยกิต ท้ังนี้ ยกเว้นหลักสูตรที่มีข้อก าหนดทางวิชาชีพ ให้
เป็นไปตามที่สาขาวิชาชีพก าหนด    
 แผนแบบวิชาชีพ (Professional) หรือแผน ข ที่เน้นการศึกษางานรายวิชาและสารนิพนธ์
เชิงการประยุกต์ใช้ความรู้ในวิชาชีพโดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ ให้มีการท าสารนิพนธ์ไม่น้อยกว่า 
สามหน่วยกติ และไมเ่กิน หกหน่วยกิต  
 ทั้งนี้  หลักสูตรใดท่ีเปิดสอนหลักสตูรแผน ข จะต้องมีหลักสูตร แผน ก ด้วย 
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 12.3 หลักสตูรปริญญาเอก 
 ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต ส าหรับผูเ้ข้าศึกษาท่ีส าเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาโทหรือเทยีบเท่า และไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาตรี หรือเทียบเท่าท่ีมีผลการเรียนดีมาก หลกัสูตรนีม้ี 2 แบบ คือ 
 แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจยัโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ท่ีก่อให้เกิดองค์ความรู้
ใหม่ หลักสตูรอาจก าหนดให้มีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม หรือท ากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นได้ โดย
ไม่นับหน่วยกติ แต่ต้องมผีลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรก าหนด ดังนี ้
 แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่า จะต้องท าวิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
 แบบ 1.2  ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรหีรือเทียบเท่า จะต้องท าวิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
 ทั้งนี้  วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 1.1 และ แบบ 1.2 จะต้องมีคณุภาพและมาตรฐานเดียวกัน
 แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจยั โดยมีการท าวิทยานิพนธ์ท่ีมีคณุภาพสูงและ
ก่อให้เกิด ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และมีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ดังนี ้
 แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่า จะต้องท าวิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 แบบ 2.2  ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรหีรือเทียบเท่า จะต้องท าวิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
 ทั้งนี้  วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะต้องมีคณุภาพและมาตรฐานเดียวกัน 

 (๓)   หลักสูตรปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น สองแบบ โดยเน้นการวิจัยเพื่อ
พัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพช้ันสูง คือ 
   แบบ ๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่
ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ หลักสูตรอาจก าหนดให้มีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม หรือท ากิจกรรมทาง
วิชาการอื่นเพิ่มขึ้นได้ โดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมีผลสัมฤทธ์ิตามที่หลักสูตรก าหนด ดังนี้ 
    แบบ ๑.๑  ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า สี่สิบแปดหน่วยกิต 
    แบบ ๑.๒  ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า เจ็ดสิบสองหน่วยกิต 
   ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตาม แบบ ๑.๑ และ แบบ ๑.๒ จะต้องมีคุณภาพและ
มาตรฐานเดียวกัน 
   แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการท าวิทยานิพนธ์ท่ี
มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และมีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม 
ดังนี ้
    แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า สามสิบหกหน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่าสิบสองหน่วย
กิต 
    แบบ ๒.๒ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า สี่สิบแปดหน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีก ไม่น้อยกว่า ยี่สิบสี่หน่วย
กิต 
   ทั้งนี้  วิทยานิพนธ์ตาม แบบ ๒.๑ และ แบบ ๒.๒ จะต้องมีคุณภาพ
และมาตรฐานเดียวกัน 
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ข้อ 13 ระยะเวลาการศึกษา 
 13.1  ระยะเวลาการศึกษาของแต่ละหลักสูตรท่ีจัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา 
 13.1.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ใน
หลักสูตรแต่ไม่เกิน 3 ปีการศึกษา 
 13.1.2 ปริญญาโท ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร แต่ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
 13.1.3 ปริญญาเอก ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร ส าหรับนักศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาตรี
ให้มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา และนักศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาโท ให้มีระยะเวลาการศึกษา ไม่
เกิน 6 ปีการศึกษา 
 13.2 ระยะเวลาการศึกษาของแต่ละหลักสูตรท่ีจัดแผนการศึกษาแบบไม่เต็มเวลา หรือที่จัด
การศึกษาแบบอื่นให้มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 1.5 เท่าของระยะเวลาการศึกษาตามแผนการศึกษาปกติ  
ท้ังนี้ ไม่เกินระยะเวลาสูงสุดของการศึกษา 

ข้อ ๒๐  ระยะเวลาการศึกษาของแต่ละหลักสูตรมี ดังน้ี 
  (๑)   หลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา (Full-time) 
 ก.   ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้เป็นไปตามท่ี
ก าหนดไว้ในหลักสูตรแต่ไม่เกิน สามปีการศึกษา 
 ข.   ปริญญาโท ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร แต่ไม่เกิน ห้าปี
การศึกษา 
 ค.   ปริญญาเอก ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร ส าหรับผู้ท่ีส าเร็จ
ปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน แปดปีการศึกษา ส่วนผู้ท่ีส าเร็จ
ปริญญาโท แล้วเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน หกปีการศึกษา 
  (๒)   หลักสูตรท่ีจัดแผนการศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part-time) หรือที่จัดการศึกษาแบบ
อื่น ให้มีระยะเวลาการศึกษาเป็นไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 14 การประกันคุณภาพ 
 ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรให้ชัดเจน ซ่ึงอย่างน้อยประกอบด้วย
ประเด็นหลัก 4 ประเด็น คือ 
 14.1 การบริหารหลักสูตร 
 14.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย 
 14.3 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
 14.4 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและมีการ
ด าเนินการควบคุมมาตรฐาน คุณภาพ และให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีภาระหน้าท่ีในการบริหาร
หลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตามการประเมินผลหลักสูตร และหน้าท่ีอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง แต่ละหลักสูตรต้องจัดท ารายงานการประเมินตนเองปีละ 1 ครั้ง เสนอต่อคณบดีต้นสังกัดและแจ้งให้
บัณฑิตวิทยาลัยทราบ 
ข้อ 15  การพัฒนาหลักสูตร  
 15.1 ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐาน
และคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 
5 ปี 
 15.2 การพัฒนาหลักสูตร หรือจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีลักษณะพิเศษ
นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในระเบียบน้ี ให้ด าเนินการโดยจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัยแล้วเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

 ข้อ ๒๑   ให้หลักสูตรก าหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสตูร ให้เป็นไปตามทีม่หาวิทยาลัย
ก าหนด ท้ังนี้ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสตูรให้ทันสมัย โดยมีการประเมินและรายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพื่อน าข้อมูลที่ไดไ้ปปรับปรงุพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ อย่าง
น้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสตูรหรือทุกรอบ ห้าปี 
 การพัฒนาหลักสูตร หรือจัดการศกึษาระดับบณัฑติศึกษาท่ีมีลักษณะพิเศษนอกจากท่ี
ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ด าเนินการโดยจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัยแล้วเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา 
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หมวด  3 อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาและคณะกรรมการควบคุมการศึกษา 
 

ข้อ 16 อาจารย์ระดับบณัฑิตศึกษา ประกอบด้วย  
 16.1 อาจารย์ประจ า หมายถึง ข้าราชการ  พนักงาน  หรือผู้ที่มหาวิทยาลยัแต่งตั้งให้
ปฏิบัติงานในสังกัดมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ท าหน้าท่ีหลักด้านการสอนและวิจัย และปฏิบตัิหน้าที่
เต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน 
  

ส่วนที่ ๓ 
อาจารย์ 

------------ 
ข้อ 23 จ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธแ์ละสารนิพนธ์ อาจารย์ผู้สอบวิทยานพินธแ์ละสารนิพนธ์ อาจารย์ผู้สอนและ
คณะกรรมการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการควบคุมการศึกษา  รวมถึงภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์
และสารนิพนธ์ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลัย 

 16.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหลักใน
กระบวนการจัดการศึกษาของหลักสูตร โดยท าหน้าที่อาจารย์ผู้สอนและหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์
หรือสารนิพนธ์ ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ัน 
 16.3  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรทีไ่ด้รับมอบหมายให้
เป็น   ผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการเกี่ยวกับหลกัสูตร การเรียนการสอน การพัฒนาหลกัสูตร   การ
ติดตามประเมินผลหลักสูตร และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 
 16.4  อาจารย์ผู้สอน หมายถึง ผู้ซ่ึงบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งจากอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์
พิเศษ ให้ท าหน้าที่สอนในรายวิชาหรือบางหัวขอ้ในแต่ละรายวิชา 
 16.5 อาจารย์ที่ปรึกษาทัว่ไป หมายถึง อาจารย์ประจ าที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ
ประจ าคณะตามค าแนะน าของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาดา้นการศึกษาและ
การจัดแผนการเรียนของนักศึกษาให้สอดคล้องกับหลกัสูตรและแนวปฏิบัติต่างๆตลอดจนเป็นที่ปรึกษาของ
นักศึกษาในเรื่องอื่นตามความจ าเปน็และเหมาะสม โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปท าหน้าที่จนกระทั่ง
นักศึกษามีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก หรืออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 
 16.6 อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั (Major advisor) หมายถึง อาจารย์ประจ าที่ได้รับ
แต่งตั้งโดยคณะกรรมการประจ าคณะตามค าแนะน าของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้รับผิดชอบ
กระบวนการเรียนรู้เพื่อวิทยานิพนธข์องนักศึกษาเฉพาะราย เช่น การพจิารณาเค้าโครง การให้ค าแนะน าและ
ควบคุมดูแล รวมทั้งการประเมินความกา้วหน้า การสอบวทิยานพินธ์ และการตพีิมพเ์ผยแพร่ผลงาน
วิทยานพินธ์ของนักศึกษา  
  

  
ประกาศมหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์  
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 16.7  อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม (Co-advisor) หมายถึง อาจารย์ประจ า หรือ อาจารย์
พิเศษทีไ่ด้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการประจ าคณะตามค าแนะน าของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพือ่ท า
หน้าที่ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั ในการพิจารณาเค้าโครง รวมทั้งช่วยเหลือให้ค าแนะน าและ
ควบคุมดูแลการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
 16.8  อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ หมายถึง อาจารย์ประจ าที่ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ
ประจ าคณะตามค าแนะน าของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร อาจารย์ที่มีคณุสมบัติตามข้อ 16.6 และ 
16.7 สามารถท าหน้าท่ีเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ไดด้้วย โดยให้รับผดิชอบกระบวนการเรียนรู้เพือ่
สารนิพนธ์ของนักศึกษาเฉพาะราย รวมทั้งการประเมินความก้าวหนา้และการสอบสารนิพนธ์ของนักศึกษา  
 16.9  ผู้ทรงคุณวุฒิ หมายถึง ผู้ที่มิได้เป็นอาจารย์ประจ า ให้ท าหน้าท่ีอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม หรือสอน ในกรณีที่เป็นสาขาวิชาที่ขาดแคลนและมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง สามารถเปน็
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้ โดยอนุโลมผู้ทรงคุณวุฒิต้องไดร้ับแต่งตั้งโดยบัณฑิตวิทยาลัย 
 16.10 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง ผู้ที่มไิด้เป็นอาจารย์ประจ า ให้ท าหน้าท่ีบางส่วนในการ
เรียนการสอนระดับบณัฑิตศึกษา โดยผู้ที่ไดร้ับแต่งตั้งนั้นไม่มีคณุวุฒิทางการศึกษาและหรือต าแหน่งทาง
วิชาการตามที่ก าหนดในหน้าท่ีนั้นๆ แต่มีความเชี่ยวชาญ หรือความช านาญเฉพาะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
โดยตรงต่อหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมายนั้นๆ ท้ังนี้หากจะแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จะตอ้ง
เป็นผู้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณส์ูงในสาขาวิชานั้นๆ เป็นท่ียอมรับในระดับหน่วยงานหรือ
กระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้านนัน้ๆ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีส่ านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนด แต่
หากจะแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นบุคลากรประจ ามหาวิทยาลัยเท่าน้ัน 
  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะต้องไดร้ับแต่งตัง้โดยบัณฑิตวิทยาลัย 
 16.11  อาจารย์พิเศษ หมายถึง ผู้ทรงคณุวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญเฉพาะ ท่ีไดร้ับแต่งตั้งโดย
มหาวิทยาลยั ให้ท าหน้าท่ีเกี่ยวกับการเรยีนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
ข้อ 17  คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
 ต้องเป็นอาจารย์ประจ าและมีคุณสมบัตไิมต่่ ากว่าคณุสมบตัิของการเป็นอาจารยผ์ู้สอนตามระดับ
ของหลักสูตรนั้นๆ 
 

  
ประกาศมหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์  
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ข้อ 18  คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 18.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรปริญญาโท และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง ต้องเปน็อาจารย์ประจ าหลักสูตร และมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่สอนหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จ านวนอย่างน้อย 3 คน 
 18.2 หลักสูตรปริญญาเอก ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร และมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่สอนหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
จ านวนอย่างน้อย 3 คน 

  
ประกาศมหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์  

ข้อ 21  คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน  
 21.1 หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ชั้นสูง ต้องเปน็อาจารย์ประจ า หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ที่มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
หรือ เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้อง
มีประสบการณ์ด้านการสอนและการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจ าคณะ 
 21.2  หลักสูตรปริญญาเอก ต้องเป็นอาจารย์ประจ า หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ที่มี
คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ 

  
ประกาศมหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์  

 

ข้อ 22  คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
 22.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก เป็นอาจารย์ประจ า มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือ
เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและต้องมี
ประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ า
คณะ 
  ในกรณีที่มีความจ าเป็น คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ หรือแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่เป็นบุคลากรประจ ามหาวิทยาลัยที่มีความ
เชี่ยวชาญในเร่ืองนั้นๆ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด  
 22.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม เป็นอาจารย์ประจ า หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือ     เทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น 
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาตาม
ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ ในกรณีที่มีความจ าเป็นและเหมาะสม อาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมก็ได้ 

 
ประกาศมหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์  
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ข้อ 19  การบริหารจัดการหลักสูตร  
 19.1 ให้บริหารหลักสตูรใหเ้ป็นไปตามปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร 
และตามที่ไดร้ับมอบหมายจากภาควิชาหรือตามที่คณะก าหนด 
 19.2 ให้แต่ละหลักสตูรมีคณะกรรมการบริหารหลักสตูร ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามข้อ 18 และอื่นๆ ตามที่คณะก าหนด 

ข้อ ๒๒  การบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้ด าเนินการดังนี้  
  (๑)   ให้เป็นไปตามปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร และตามที่
ได้รับมอบหมายจากสาขาวิชาหรือตามที่ส่วนงานก าหนด 
  (๒)   ให้แต่ละหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้งนี้อาจมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรหรืออาจารย์ประจ าเป็นกรรมการ
เพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดยประธานกรรมการบริหารหลักสูตรมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 
สามปี แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ ท้ังนี้ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
  (๓)   คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีหน้าที่ ดังนี ้
   ก.  บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การ
วางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร 
   ข.  ควบคุมมาตรฐานหลักสูตรสาขาวิชาที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี) 
   ค.   ด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร 
  ง.   ติดตามรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา รายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร  
รวมทั้งให้ค าแนะน าเพื่อการพัฒนา 
 คณะอาจก าหนดให้คณะกรรมการประจ าส่วนงานหรือคณะกรรมการที่เรียกช่ืออ่ืน เช่น 
คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าส่วนงาน ที่มีจ านวนตามความเหมาะสม ท าหน้าที่บริหารจัดการ
หลักสตูรและวิจัยระดบับัณฑติศึกษาทุกหลักสูตรในส่วนงาน 
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ข้อ 20 คณะอาจก าหนดให้คณะกรรมการประจ าคณะ หรือ คณะกรรมการจ านวนตามความ
เหมาะสมท าหน้าท่ีก ากับดูแลคุณภาพ การบริหารจดัการหลักสตูรระดับบณัฑิตศึกษาทุกหลักสตูร 
ก าหนดองค์ประกอบ อ านาจหน้าที่ การครบวาระการด ารงต าแหน่ง และการแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารหลักสตูรของคณะนั้นๆ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของแต่ละคณะ 
 

 
ประกาศบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

ข้อ 23  ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ ์
 อาจารย์ประจ า 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศกึษาระดับปริญญาโทและ
หรือปริญญาเอกไดไ้ม่เกิน 5 คน หรือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปรญิญาโทไม่
เกิน 15 คน หากเป็นอาจารย์ที่ปรกึษาทั้งวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ ์ให้คิดสัดส่วนจ านวนนักศึกษาที่ท า
วิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กับจ านวนนักศึกษาท่ีท าสารนิพนธ์ 3 คน ทั้งนี้ให้นับรวมนักศึกษาที่ยังไม่
ส าเรจ็การศึกษาท้ังหมดในเวลาเดยีวกัน  
 หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจ าทีม่ีศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์ได้
มากกว่า 5 คน อาจขอขยายเพิ่มขึน้ได้แตต่้องไม่เกิน 10 คน ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสตูร และคณะกรรมการประจ าคณะ 
 

  
ประกาศมหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์  

ข้อ 24 คณะกรรมการสอบวดัคุณสมบตัิ  
 คณะกรรมการสอบวดัคุณสมบตัิ ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการประจ าคณะ มจี านวน
กรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสตูรเป็นประธาน อาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ประจ าเป็นกรรมการ    
 

 
ประกาศมหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์  

ข้อ 25 คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารหลักสตูร  
มีจ านวนกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธร์่วม (ถ้ามี) อาจารย์ประจ า และหรือผูท้รงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ 

 
ประกาศมหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์  
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ข้อ 26 คณะกรรมการสอบประมวลความรอบรู้ 
 คณะกรรมการสอบประมวลความรอบรู้ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
มีหน้าที่สอบประมวลความรอบรู้ มีจ านวนกรรมการไม่น้อยกว่า  3  คน  แต่ไม่เกิน  5  คน  
ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์  และหรอือาจารย์ระดับบณัฑิตศึกษา  และ 
หรือผู้ทรงคณุวุฒิ 

 
ประกาศมหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์  

ข้อ 27 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  
 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการประจ าคณะ ตามค าแนะน า
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีจ านวนกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วย 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลยั ซึ่งไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ไม่น้อยกว่า 1 คน 
อาจารย์ประจ าซึ่งไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมไม่น้อยกว่า 1 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก ท้ังนี้อาจแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธร์่วม (ถ้ามี) เป็นกรรมการสอบด้วยก็ได้ 
และเมื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์แล้วให้แจ้งบัณฑติวิทยาลัยทราบ 
 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องไม่เป็น
ประธานคณะกรรมการสอบ และต้องเข้าสอบวิทยานิพนธ์ด้วยทุกครั้ง 
 อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ต้อง
มีคุณวุฒิปรญิญาเอกหรือเทียบเทา่หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไมต่่ ากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพนัธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 
  ในกรณีที่มีความจ าเป็น คณะกรรมการประจ าคณะตามค าแนะน าของคณะ
กรรมการบริหารหลักสตูรอาจแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญเฉพาะเป็นกรรมการสอบได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่
บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

 
ประกาศมหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์  

ข้อ 28 คณะกรรมการสอบสารนิพนธ ์
 คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีจ านวน
กรรมการไม่น้อยกวา่ 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วย อาจารย์ทีป่รึกษาสารนิพนธ์ และอาจารย์
ประจ า หรือ ผูท้รงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 2 คน โดยให้กรรมการคนใดคนหน่ึงเป็นประธานคณะกรรมการสอบ 
 ทั้งน้ี คณะกรรมการสอบสารนิพนธช์ุดหน่ึง อาจท าหน้าที่สอบสารนิพนธ์ของนักศึกษาได้มากกวา่ 
1 คน 

 

ประกาศมหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์  
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หมวด 4 การรับเข้าศึกษา 

 
ข้อ 29 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
 29.1 หลักสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติ 
ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ตามที่หลักสูตรก าหนด และมีคุณสมบตัิอื่นเพิ่มเตมิ
ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสตูร และบัณฑติวิทยาลยัก าหนด 
 29.2 หลักสตูรปริญญาโท 
ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่าตามที่หลักสูตรก าหนดและมีคณุสมบัติอื่นเพิ่มเติม
ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสตูร และบัณฑติวิทยาลยัก าหนด 
 29.3 หลักสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติชั้นสูง 
 ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จปริญญาโทหรือเทียบเท่าตามที่หลักสตูรก าหนด และมีคณุสมบตัิ
อื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสตูร และบณัฑิตวิทยาลยัก าหนด 

 
หมวด  ๒  

การรับบุคคลเข้าศึกษา 
 ข้อ ๕  ผู้เข้าศึกษาในหลักสตูรตามข้อ ๑๘ ต้องมีคณุสมบัติ ดังนี้  
   (๑)   หลักสูตรประกาศนียบัตรบณัฑิตต้องเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า ตามที่หลักสูตรก าหนด และมคีุณสมบตัิอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร
และบณัฑิตวิทยาลัยก าหนด 
   (๒)  หลักสูตรปริญญาโทต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
ตามที่หลักสูตรก าหนดและมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิต
วิทยาลัยก าหนด  
   (๓)  หลักสูตรประกาศนียบัตรบณัฑิตชั้นสูงเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักสตูร ๖ ปี หรือประกาศนียบตัรบัณฑติ หรือปริญญาโท หรือเทียบเท่า ตามที่หลักสตูรก าหนด และ
มีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเตมิตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสตูรและบณัฑิตวิทยาลยัก าหนด  
 

 29.4 หลักสตูรปริญญาเอก 
 29.4.1 ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จปริญญาโทหรือเทียบเท่า ตามที่หลักสตูรก าหนด และมี
คุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสตูร และบัณฑิตวิทยาลยัก าหนด หรือ 
 29.4.2 ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเรจ็ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเดียวกันหรือ   
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันกับหลักสูตรที่เข้าศึกษา โดยมผีลการเรียนดมีาก และมีพื้นความรู้ความสามารถ
และศักยภาพเพียงพอท่ีจะท าวิทยานิพนธ์ได้ หรือมคีุณสมบตัิอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหาร
หลักสตูร และบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

  (๔)   หลักสูตรปรญิญาเอกต้องเปน็ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า และมีคณุสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและบณัฑติวิทยาลัยก าหนด 
และมผีลการสอบภาษาอังกฤษไดต้ามเกณฑ์ที่บณัฑิตวิทยาลัยก าหนด หรือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดบั
ปริญญาตรหีรือเทียบเท่า ท่ีมีผลการเรยีนดีมาก และมีพื้นความรู้ความสามารถและศักยภาพเพียง
พอทีจ่ะท าวิทยานิพนธ์ได้ หรือมคีณุสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑติ
วิทยาลัยก าหนด และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลยัก าหนด 

ข้อ 30 การรับสมัคร 
 ใบสมัคร ระยะเวลาสมัคร หลักฐานประกอบและเง่ือนไขอ่ืนๆ ให้เปน็ไปตามที่บณัฑติวิทยาลัย
ก าหนด 

ข้อ ๖  การรับสมัครเข้าศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย ในแตล่ะปีการศึกษา 
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ข้อ 31 การรับเข้าศึกษา 
 31.1  จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับในแตล่ะสาขาวิชา ต้องได้รบัความเห็นชอบจาก
มหาวิทยาลยั 
 31.2 คณะเป็นผู้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรในการ
คัดเลือกผู้สมัครที่มคีุณสมบัตติามข้อ 29 เข้าเป็นนักศึกษา โดยมีการทดสอบความรู้ หรือวิธีการอื่นใด
ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 31.3 คณะอาจพิจารณาคัดเลือกผูม้ีคณุสมบัตติามข้อ 29 เข้ามาทดลองศึกษา โดยมี
เงื่อนไขเฉพาะรายดังนี ้
 31.3.1 ผู้ทดลองศึกษาในหลักสูตรที่ศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์ หรือศกึษาเฉพาะ
รายวิชาอย่างเดียว ในภาคการศึกษาแรกจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยกิต และสอบให้ได้แต้มระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมไมต่่ ากว่า 3.00 หรือ 
 31.3.2 ผู้ทดลองศึกษาในหลักสูตรที่ศึกษาเฉพาะท าวิทยานิพนธ์ ในภาคการศึกษาแรก
จะต้องมีความก้าวหน้าในการท าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ไดผ้ลเป็นที่พอใจโดยได้สญัลักษณ์ P ตามจ านวน
หน่วยกิตท่ีลงทะเบยีน หรือ 
 31.3.3 เงื่อนไขอื่นๆ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 31.4 คณะอาจพิจารณารับผู้มีพื้นฐานความรู้ไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
เข้าศึกษาหรือวิจัย โดยไม่รับปริญญาหรือประกาศนียบตัรของมหาวทิยาลัยได้เป็นกรณีพเิศษ 
 31.5 บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณารับบคุคลที่คณะรับเข้าเป็นผู้ร่วมเรียนตามระเบียบ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าดว้ยการศึกษาของผู้ร่วมเรียน 
 31.6 กรณผีู้สมคัรก าลังรอผลการศึกษา การรับเข้าศึกษาจะมผีลสมบรูณ์ เมื่อผู้สมัครได้น า
หลักฐานมาแสดงว่าส าเรจ็การศึกษาแล้ว และมีคุณสมบตัิตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
 

ข้อ ๗  การรับเข้าศึกษา ให้ด าเนินการ ดังน้ี 
  (๑)   จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับในแต่ละหลักสูตร ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
มหาวิทยาลยั 
  (๒)   คณะเป็นผู้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรใน
การคัดเลือกผูส้มัครที่มีคณุสมบัตติามข้อ ๕ เข้าเป็นนักศึกษา โดยมกีารทดสอบความรู้ หรือใช้วิธีการ
อื่นใดตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
  (๓)   คณะอาจพิจารณาคดัเลือกผูม้ีคุณสมบัตติามข้อ ๕ เข้ามาทดลองศึกษา โดย
มีเง่ือนไขเฉพาะรายดังนี ้
   ก.   ผู้ทดลองศึกษาในหลักสตูรที่ศกึษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์ หรือ
ศึกษาเฉพาะรายวิชาอย่างเดียว ในภาคการศึกษาแรกจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรไม่
น้อยกว่าหกหน่วยกิต และสอบใหไ้ด้แตม้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่่ ากว่า ๓.๐๐ หรือ 
   ข.   ผู้ทดลองศึกษาในหลักสตูรที่ศกึษาเฉพาะการท าวิทยานิพนธ์ ใน
ภาคการศึกษาแรกจะต้องมีความก้าวหน้าในการท าวิจัยเพื่อวิทยานพินธ์ได้ผลเป็นที่พอใจโดยได้
สัญลักษณ์ P ตามจ านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน หรือ 
   ค.   เง่ือนไขอ่ืน ๆ ตามที่บัณฑติวทิยาลัยก าหนด 
  (๔)   คณะอาจพิจารณารับผูม้ีพื้นฐานความรูไ้ม่ต่ ากว่าระดับปรญิญาตรีหรือ
เทียบเท่าเข้าศึกษาหรือวิจัย โดยไม่รับปรญิญาหรือประกาศนียบตัรของมหาวิทยาลัยได้เป็นกรณีพเิศษ 
  (๕)   บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณารับบุคคลที่คณะรับเข้าเป็นผูร้่วมเรียน ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  (๖)   กรณีผูส้มัครก าลังรอผลการศึกษา การรับเข้าศึกษาจะมผีลสมบูรณ์ เมื่อ
ผู้สมคัรได้น าหลักฐานมาแสดงว่าส าเร็จการศึกษาแล้ว และมีคณุสมบตัิตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว ้
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ข้อ 32 การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเปน็นักศึกษา 
  การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเปน็นักศึกษาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ ๘  การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลยัก าหนด 

ข้อ 33 ประเภทของนักศึกษา แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ 
 33.1 นักศึกษาสามญั คือ บุคคลที่บัณฑติวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาตามข้อ 31.2  หรือ
นักศึกษาทดลองศึกษาที่ผ่านเงื่อนไขตามข้อ 31.3   
 33.2 นักศึกษาทดลองศึกษา คือ บุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัยรบัเข้าเป็นนักศึกษาตามข้อ 31.3  
 33.3 นักศึกษาพิเศษ คือ บุคคลที่บัณฑติวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาตามข้อ 31.4 
 

หมายเหตุ : (ร่าง)ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาช้ันบัณฑิตศึกษาฯ ปรบัให้สอดคล้องกับ (ร่าง)ข้อบังคับฯ 
ว่าด้วยการศึกษาช้ันปรญิญาตรฯี เนื่องจากไม่มีการระบุประเภทของนักศึกษา  แต่เป็นการให้นิยาม
ความหมายของนักศึกษา ผูเ้รียน และผูร้่วมเรียนแทน 

หมวด  5 การลงทะเบียนเรียน 
ข้อ 34 การลงทะเบยีนเรยีน 
 34.1 การลงทะเบียนเรียนแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 
 34.1.1 การลงทะเบยีนโดยนับหน่วยกิตและคิดค่าคะแนน (Credit) 
 34.1.2 การลงทะเบยีนโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
 34.2 การลงทะเบยีนเรยีนรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ทีป่รึกษาท่ัวไป
หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลัก แล้วแต่กรณี 
 34.3 การลงทะเบยีนเรยีน ต้องเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลยั 
 34.4 จ านวนหน่วยกิตท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแตล่ะภาคการศึกษา ให้อยู่ในดุลย
พินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาท่ัวไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลัก แล้วแต่กรณี ท้ังนี้ การ
ลงทะเบียนเรียนในแตล่ะภาคการศึกษาปกติ ส าหรับระบบทวิภาค ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน 
15 หน่วยกิต โดยให้นับรวมจ านวนหน่วยกิตทั้งแบบนับหน่วยกิต (Credit) และไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
ยกเว้นการลงทะเบียนระบบอื่น 
 34.5 นักศึกษาทดลองศึกษาตามข้อ 33.2 ในภาคการศึกษาแรกที่เข้าเรียน ต้อง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสตูรไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

หมวด  ๔ 
การประเมินผลและการลงทะเบียนเรียน 

ส่วนที่ ๒ 
การลงทะเบียนเรียน 

-------------------------------------- 
ข้อ ๒๗  การลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย ดังนี้  
 (๑)   แบ่งออกเป็นสองประเภท คือ 
  ก.   การลงทะเบียนโดยนับหน่วยกิตและคิดค่าคะแนน (Credit) 
   ข.   การลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
 (๒)   รายวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก หรืออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หลัก แล้วแต่กรณี 
 (๓)   จ านวนหน่วยกิตที่นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ การลงทะเบียนเรียนในแต่ละ
ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับระบบทวิภาค ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน สิบห้า หน่วยกิต โดยให้นับรวม
จ านวนหน่วยกิตทั้งแบบนับหน่วยกิต (Credit) และไม่นับหน่วยกิต (Audit) ยกเว้นการลงทะเบียนระบบอื่น และ
การลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามที่บณัฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 (๔)   ผู้เข้าศึกษาตามข้อ ๗(๓) ในภาคการศึกษาแรกที่เข้าเรียน ต้องลงทะเบยีนเรียนรายวิชาใน
หลักสูตรไม่น้อยกว่าหกหน่วยกิต 
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 34.6 นักศึกษาจะลงทะเบยีนเรยีนซ้ ารายวิชาที่เคยลงทะเบยีนเรยีน และได้รับผลการเรียน
ตั้งแต่ระดับคะแนน B ขึ้นไปแล้วมไิด้  
 34.7 นักศึกษาจะลงทะเบยีนเรยีนวิชาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ไดเ้มื่อมอีาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักหรือสารนิพนธ์แล้ว  
 34.8 การลงทะเบยีนเรยีนวิชาวิทยานิพนธ์ ต้องลงทะเบียนเรยีนให้ครบหน่วยกิตทั้งหมด 
ภายในภาคการศึกษาที่สอบวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์เพิ่มให้ครบ
หน่วยกิตวิทยานิพนธ์ได้ หลังพ้นก าหนดการเพิ่มและถอนรายวิชา โดยได้รับอนุมตัิจากคณบดีบณัฑิต
วิทยาลัยเพื่อให้สามารถสอบวิทยานิพนธ์ได้ในภาคการศึกษานั้น 
 34.9 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรก าหนดแล้ว และอยู่
ระหว่างการท าวิจยัเพื่อวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ หรือรอสอบประมวลความรอบรู้ นักศึกษาจะต้อง
รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา และช าระคา่ธรรมเนียมตามทีม่หาวิทยาลัยก าหนด 

            (๕)   นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ ารายวิชาที่เคยลงทะเบียนเรียน และได้รับผลการเรียน
ตั้งแต่ระดับคะแนน B ขึ้นไปแล้วมไิด้  
 (๖)   นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ได้เมื่อมีอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรกึษาสารนิพนธ์แล้ว 
            (๗)   การลงทะเบียนเรยีนวิชาวิทยานิพนธ์ ต้องลงทะเบียนเรียนให้ครบหน่วยกิตทั้งหมด 
ภายในภาคการศึกษาที่สอบวิทยานิพนธ์ ทั้งนี ้นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์เพิ่มให้ครบ
หน่วยกิตวิทยานิพนธ์ได้ หลังพ้นก าหนดการเพิ่มและถอนรายวิชา โดยได้รับอนุมตัิจากคณบดีต้นสังกดั
เพื่อให้สามารถสอบวิทยานิพนธ์ไดใ้นภาคการศึกษานั้น 
 (๘)   กรณีที่นักศึกษาลงทะเบยีนเรียนรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรก าหนดแล้ว และอยู่
ระหว่างการท าวิจยัเพื่อวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ ์และยังไม่ครบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา นักศึกษา
จะต้องรักษาสถานภาพการเป็นนกัศึกษา และช าระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 
ข้อ 35 การเพิ่มและการถอนรายวิชา 
 35.1 การเพิ่มและการถอนรายวิชาให้เปน็ไปตามทีม่หาวิทยาลัยก าหนด ยกเว้นวิชา
วิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตาม ข้อ 34.8 

ข้อ ๒๘  การเพิ่มและการถอนรายวิชาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ยกเว้นวิชาวิทยานิพนธ์ให้
เป็นไปตามข้อ ๒๗(๗) และจะกระท าได้โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาท่ัวไป หรืออาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก หรืออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ แล้วแตก่รณี และแจ้งให้อาจารย์ผูส้อนทราบ 
   35.2 การเพิ่มและถอนรายวิชาจะกระท าได้โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

ทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก แล้วแต่กรณี และแจ้งให้อาจารยผ์ู้สอนทราบ 
ข้อ 36 การเปลีย่นแผนการศึกษา 
 36.1 นักศึกษาสามญัอาจขอเปลีย่นแผนการศึกษาได้โดยไดร้ับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสตูรและได้รบัอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะและแจ้งให้บณัฑิตวิทยาลัย
ทราบ  
 36.2 นักศึกษาสามารถเปลีย่นแผนการศึกษาได้ เมื่อเข้าศึกษาในสาขาวิชานั้นมาแล้วไม่
น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา 
 

ข้อ ๒๙ นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนแผนการศกึษาได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสตูรและได้รับอนมุัติจากคณะกรรมการประจ าคณะและแจ้งใหบ้ัณฑิตวิทยาลัยทราบ และอาจเปลี่ยน
แผนการศึกษาได้ เมื่อเข้าศึกษาในหลักสตูรนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า หนึ่งภาคการศึกษา 
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ข้อ 37  การย้ายสาขาวิชา 
 นักศึกษาสามญัขอย้ายสาขาวิชาโดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี ้
 37.1 นักศึกษาอาจขอย้ายสาขาวิชาได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ า
คณะทั้งสองฝ่าย และไดร้ับอนุมัตจิากคณบดีบัณฑติวิทยาลยั 
 37.2 การเทียบโอนและการโอนรายวิชา ให้เป็นไปตามข้อ 40 

ข้อ ๓๐ การย้ายหลักสูตรและเปลี่ยนระดับการศึกษาของนักศึกษา มีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
  (๑)   ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะทั้งสองฝ่าย และได้รับอนุมตัิ
จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
  (๒)   การเทียบเท่า การเทียบโอนและการโอนรายวิชา ให้เป็นไปตามที่บัณฑิต
วิทยาลัยก าหนด 
 

ข้อ 38  การเปลีย่นระดับการศึกษา 
 38.1 นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนระดับการศึกษาจากระดับปรญิญาโทเป็นระดับปริญญาเอก 
หรือ กลับกันได้ในสาขาวิชาเดียวกัน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
คณะกรรมการประจ าคณะ และได้รับอนุมัตจิากคณบดีบณัฑิตวิทยาลัยโดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 38.1.1 นักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโทแผน ก ในสาขาเดียวกันกับหลกัสูตรปริญญา
เอกท่ีสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติซึ่งจัดขึ้นส าหรับนักศึกษาในหลกัสูตรระดบัปริญญาเอกอาจไดร้ับการ
พิจารณาเข้าศึกษาในระดับปรญิญาเอกได้ โดยนักศึกษาหลักสตูรแผน ก แบบ ก 1 จะต้องมีผลงานวิจยั
เพื่อวิทยานิพนธ์ ที่มศีักยภาพที่จะพัฒนาให้เป็นวิทยานิพนธ์ในหลักสตูรระดับปริญญาเอกได้ หรือในกรณี
ที่เป็นนักศึกษาหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2  จะต้องศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และได้
แต้มระดับคะแนนเฉลีย่สะสมไมต่่ ากว่า 3.50  
 38.1.2 นักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอกท่ีไมส่ามารถสอบผา่นการสอบวัดคุณสมบัติ
การสอบวิทยานิพนธ์  อาจได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาในระดับปรญิญาโทได้ 
 38.1.3 การเปลีย่นระดับการศึกษาจะกระท าได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น 
 38.2 การเปลี่ยนระดับการศึกษาที่นอกเหนือจากข้อ 38.1 ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัย
ก าหนด 
 

  
ประกาศบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
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ข้อ 39 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอ่ืน 
 39.1 บัณฑิตวิทยาลัยอาจรับโอนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาทีส่ังกัดสถาบันอ่ืนท้ังภายในและ
ต่างประเทศเป็นนักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลยัโดยไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสตูรและคณะกรรมการประจ าคณะ และได้รับอนมุัติจากคณบดบีัณฑิตวิทยาลัย 
 39.2 การเทียบโอนวิชาเรียนและการโอนหน่วยกิต ต้องมีหลักเกณฑ์ดังนี ้
 39.2.1 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา หรือเทยีบเท่าที่
กระทรวงศึกษาธิการ หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 
 39.2.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา ท่ีมีเนื้อหาสาระไม่
น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ 
 39.2.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีผลการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน B หรือ
เทียบเท่า หรือสัญลักษณ์ S 
 39.2.4 ให้มีการเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยกิต 
รวมของหลักสตูรที่รับโอน 
 39.2.5 รายวิชาหรือกลุม่รายวิชาที่เทียบโอน จะไม่น าผลการศึกษามาค านวณแต้มระดับ
คะแนนเฉลีย่สะสม 
 39.2.6   ใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวทิยาลัยอย่างน้อย 1 ปีการศึกษาและลงทะเบียนรายวิชา 
หรือเรียนวิทยานิพนธ์ตามหลักสตูรที่เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
 39.2.7 ในกรณีทีม่หาวิทยาลัยเปิดหลักสตูรใหม่จะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่เกิน
กว่าช้ันปีและภาคการศึกษาที่ได้รบัอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยูต่ามหลักสูตรทีไ่ดร้ับความเห็นชอบ
แล้ว 
 

 
ประกาศบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
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ข้อ 40 การยกเว้นหรือการเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา 
 มหาวิทยาลยัอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาให้นักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ 
ที่สามารถวดัมาตรฐานได้จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือสถาบันอ่ืนท้ังภายในและต่างประเทศ 
โดยนักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรและมี
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี ้
  

 
ประกาศบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

 

 40.1 รายวิชาที่อาจไดร้ับการเทียบโอน ต้องเป็นรายวิชาระดับบณัฑิตศึกษาและ
วิทยานิพนธ์ และได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน 3 ปี หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
โดยได้ผลการศึกษาเป็นสัญลักษณ ์P หรือ S หรือไม่ต่ ากว่าระดบัคะแนน B หรือเทียบเท่า  
 40.2 กรณีรายวิชาที่เคยศึกษาในมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ ให้เป็นไปตามข้อ 39.2.2 
และ 39.2.3 และให้น าผลการศึกษารายวิชาที่ไดร้ับการเทียบโอนมาคิดเป็นแตม้ระดับคะแนนเฉลีย่
สะสม 
 40.3 รายวิชาและจ านวนหน่วยกิตท่ีไดร้บัการยกเว้นหรือเทียบโอนให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะ  กรรมการบริหารหลักสูตรและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ 
 40.4 การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและหรือ
การศึกษาตามอัธยาศัย ให้อยู่ในดลุยพินิจของบัณฑติวิทยาลัย ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทยีบ
โอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ และแนวปฏบิัติที่ดีเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการ
เรียนระดับปริญญาของส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 

 
ประกาศบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

 

ข้อ 41 การโอนหน่วยกิต 
 41.1 นักศึกษาอาจไดร้ับอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะให้ไปเรยีนรายวิชาที่เปิด
สอนในสถาบันอื่นทั้งภายในและตา่งประเทศ โดยลงทะเบียนเรียนเพื่อหน่วยกิต แล้วน ามาเทียบโอน
หน่วยกิตในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อนับเป็นหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาได ้
 41.2 รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบยีนเรียนตามข้อ 41.1 ให้เป็นไปตามข้อแนะน าเกี่ยวกับ
แนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรยีนระดับปรญิญาเข้าสู่การศกึษาในระบบของส านักงาน 
คณะกรรมการการอดุมศึกษา 
 

 
ประกาศบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
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หมวด 6 การวัดและประเมินผลการศึกษา 
ข้อ 42 การสอบในระดับบณัฑิตศึกษา มีดงันี้ 
 42.1  การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) เป็นการสอบความรู้
ความสามารถท่ีจะน าหลัก    วิชาและประสบการณ์การเรียน หรือการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
 42.2  การสอบวิทยานิพนธ์  เป็นการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถของนักศึกษา ในการ
ท าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ความรอบรู้ในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีท าการวิจัย ความสามารถในการ
น าเสนอผลงานท้ังด้านการพดู การเขียน และการตอบค าถาม 
 

  
ประกาศมหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์  

 42.3 การสอบสารนิพนธ์ เป็นการสอบเพื่อประเมินผลงานการศึกษาอิสระของนักศึกษา
ในหลักสูตรปรญิญาโท แผน ข 
 42.4 การสอบวัดคุณสมบตัิ เป็นการสอบเพื่อประเมินความรู้พื้นฐาน ความพร้อม 
ความสามารถและศักยภาพของนักศึกษาหลักสตูรปริญญาเอก และเพื่อวัดว่านักศึกษามีความพร้อมใน
การท าวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก และนักศึกษาต้องสอบวัดคุณสมบัตผิ่านภายใน 4 ภาค
การศึกษานับตั้งแตภ่าคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา 
 42.5 การสอบภาษาต่างประเทศ เป็นการสอบเทียบความรูค้วามสามารถภาษาต่างประเทศ
ของนักศึกษา หลักสูตรปริญญาโทและปรญิญาเอก 
 การสอบตามข้อ  42.1- 42.5 ให้เป็นไปตามที่บัณฑติวิทยาลยัก าหนด 
 

  
ประกาศมหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์  
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ข้อ 43 การประเมินผลรายวิชา วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์  
 รายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน ให้มีค่าระดบัคะแนน (Grade) ตามความหมาย 
และค่าระดับคะแนนดังต่อไปนี ้  
ระดับคะแนน  ความหมาย ค่าระดบัคะแนน 
(ต่อหนึ่งหน่วยกิต) 
 A ดีเยี่ยม  (Excellent) 4.0 
 B+ ดีมาก   (Very Good) 3.5 
 B ดี   (Good)  3.0 
 C+ พอใช้   (Fairly Good) 2.5 
 C ปานกลาง (Fair)  2.0 
 D+ อ่อน  (Poor)   1.5 
 D อ่อนมาก  (Very Poor) 1.0 
 E ตก   (Fail)  0.0 
   
 

  
หมวด  ๔ 

การประเมินผลและการลงทะเบียนเรียน 
ส่วนที่ ๑ 

การประเมินผลการศึกษา 

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

ข้อ ๒๔ การประเมินผลรายวิชา วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ ให้ด าเนินการดังน้ี 
 (๑)   รายวิชาท่ีมีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน ให้มีค่าระดับคะแนน(Grade) ตามความหมาย และ
ค่าระดับคะแนน ดังต่อไปน้ี  

ระดับคะแนน          ความหมาย ค่าระดับคะแนน 
(ต่อหน่ึงหน่วยกิต) 

A ดีเยี่ยม  (Excellent) ๔.๐ 

 B+ ดีมาก   (Very Good) ๓.๕ 
B ดี   (Good) ๓.๐ 

 C+ พอใช้ (Fairly Good)   ๒.๕ 
C ปานกลาง  (Fair) ๒.๐ 

 D+ อ่อน  (Poor)  ๑.๕ 
D

 
อ่อนมาก   (Very Poor) ๑.๐ 

E ตก   (Fail) ๐.๐ 
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ผลการศึกษาอาจแสดงด้วยสัญลักษณ์และความหมายอื่นได้ดังต่อไปนี้ 
สัญลักษณ ์ ความหมาย 
S ผลการเรยีนหรือการสอบเป็นที่พอใจ   (Satisfactory)  ใช้ส าหรับรายวิชาที่ก าหนดให้มีการ
ประเมินผลแบบไม่คิดค่าคะแนน หรือรายวิชาปรบัพ้ืนฐาน หรือรายวิชาวิทยานิพนธ์  หรือสารนิพนธ ์
U ผลการเรยีนหรือการสอบยังไม่เปน็ท่ีพอใจ (Unsatisfactory) ใช้ส าหรับรายวิชาที่ก าหนดให้
มีการประเมินผลแบบไมค่ิดค่าคะแนนหรือรายวิชาปรบัพ้ืนฐานหรือรายวิชาวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์   
X ผลการเรยีนหรือการสอบอยู่ในระดับคะแนนดเีด่น (Excellent) ใช้ส าหรับรายวิชา
วิทยานิพนธ์  หรือสารนิพนธ์   
I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)  ใช้ในกรณีนักศึกษาปฏิบัติงานไม่ครบภายในเวลาที่
ก าหนดไว้หรือขาดสอบ โดยมีเหตสุุดวิสยั       บางประการจะต้องมกีารแก้ไขให้เป็นระดับคะแนน
ภายใน 6 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไปท่ีนักศึกษาผู้นั้นลงทะเบียนเรยีน มิฉะนั้นมหาวิทยาลยั
จะเปลีย่นสญัลักษณ์ I ให้เป็นระดบัคะแนน E  โดยทันที 
P การเรยีน หรือการวิจยั หรือการท าวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ที่ยังมีความต่อเนื่องอยู่    (In  
progress) และมีความก้าวหน้าเปน็ท่ีน่าพอใจ 
N การเรยีน หรือการวิจยั หรือการท าวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ที่ยังมีความต่อเนื่องอยู่แตไ่ม่
มีความก้าวหน้าหรือไมเ่ป็นที่พอใจ (No progress)  ในกรณไีดส้ัญลกัษณ์ N  นักศึกษาจะต้อง
ลงทะเบียนเรียนซ้ าในหน่วยกติที่ได้สัญลักษณ์ N 
W การถอนรายวิชาโดยได้รับอนุมตัิ  (Withdrawn with permission) 

(๒)   การประเมินผลการศึกษาอาจแสดงด้วยสัญลักษณ์และความหมายอื่นได้ ดังต่อไปนี ้
  สัญลักษณ ์ ความหมาย 
S ผลการเรยีนหรือการสอบเป็นที่พอใจ (Satisfactory) ใช้ส าหรับรายวิชาที่ก าหนดให้มีการ
ประเมินผลแบบไม่คิดค่าคะแนน หรือรายวิชาปรบัพ้ืนฐาน หรือรายวิชาวิทยานิพนธ์  หรือสารนิพนธ ์ 
U ผลการเรยีนหรือการสอบยังไม่เปน็ท่ีพอใจ (Unsatisfactory) ใช้ส าหรับรายวิชาที่ก าหนดให้มี
การประเมินผลแบบไม่คดิค่าคะแนนหรือรายวิชาปรบัพ้ืนฐานหรือรายวิชาวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์   
X ผลการเรยีนหรือการสอบอยู่ในระดับคะแนนดเีด่น (Excellent) ใช้ส าหรับรายวิชาวิทยานิพนธ์  
หรือสารนิพนธ์   
I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) ใช้ในกรณีนักศึกษาปฏิบตัิงานไม่ครบภายในเวลาที่
ก าหนดไว้หรือขาดสอบ โดยมีเหตสุุดวิสยับางประการจะต้องมีการแก้ไขให้เป็นระดับคะแนนภายใน ๖ 
สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไปท่ีนักศึกษาผู้นั้นลงทะเบียนเรียน มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยน
สัญลักษณ์ I ให้เป็นระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ์ U โดยทันที 
P การเรยีน หรือการวิจยั หรือการท าวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ที่ยังมีความต่อเนื่องอยู่ (In  
progress) และมีความก้าวหน้าเปน็ท่ีน่าพอใจ 
N 
การเรยีน หรือการวิจยั หรือการท าวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ ์ที่ยังมีความต่อเนื่องอยู่แตไ่มม่ี
ความก้าวหน้าหรือไม่เป็นท่ีพอใจ (No progress) ในกรณีได้สญัลักษณ์ N  นักศึกษาจะต้องลงทะเบียน
เรียนซ้ าในหน่วยกติที่ได้สญัลักษณ ์N 
W การถอนรายวิชาโดยได้รับอนุมตัิ  (Withdrawn with permission) 
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ข้อ 44 การประเมินผลการศึกษา 
 44.1 ให้มีการประเมินผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ยกเว้นวิชาวิทยานิพนธ์ หรอืวิชาสารนพินธ์ 
ให้มีการประเมินผลได้ก่อนสิ้นภาคการศึกษา 
 44.2 ในการนับจ านวนหนว่ยกิตให้ครบตามหลักสูตรนั้น ให้นับหน่วยกิตจากรายวิชาที่นักศึกษา      
ลงทะเบียนเรียนเพื่อหน่วยกิต และได้ผลการศึกษาเป็นระดับคะแนน A, B+, B, C+, C หรือ สัญลกัษณ์  S หรือ
สัญลักษณ์ X ในกรณีที่หลักสูตรก าหนดรายวิชาปรับพื้นฐานไว้ให้เรียนโดยไม่นับเป็นหน่วยกิตสะสมของหลักสูตร 
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมรายวิชาดังกล่าวให้ครบถว้น  และจะตอ้งได้สัญลักษณ์  S  
 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแต่ละรายวิชามากกว่า 1 ครั้ง ให้นับจ านวนหน่วยกิตของ
รายวิชานั้นเป็นหน่วยกิตสะสมตามหลักสูตรได้เพียงครั้งเดียวโดยพิจารณาจากการวัดและประเมินผลครั้งหลังสุดในกรณี
ที่จ าเป็นต้องเรียนรายวิชาของหลกัสูตรปริญญาตรีในบางสาขาเพื่อสนบัสนุนรายวิชาตามแผนการเรียนที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตร ให้นับจ านวนหนว่ยกิตของรายวิชาระดบัหมายเลข 300 ขึ้นไปได้ไม่เกิน 6 หนว่ยกิต 
            44.3 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาหนึ่งๆ มหาวิทยาลยัจะประเมินผลการศึกษาของนกัศึกษาทุกคนที่ได้
ลงทะเบียนเรียน โดยค านวณผลตามหลกัเกณฑ์ ดังนี้ 
                          44.3.1 หน่วยจุดของรายวิชาหนึ่งๆ คือ ผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกิต กับค่าระดับคะแนน
ที่ได้จากการประเมินผลรายวิชานั้น 
                          44.3.2 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุกรายวิชาที่ได้
ศึกษาในภาคการศึกษานั้นหารด้วยหนว่ยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าว เฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นระดบั
คะแนน 
                          44.3.3 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุกรายวิชาที่ได้ศึกษา
มาตั้งแต่เร่ิมเข้าศึกษาในมหาวิทยาลยัหารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าว เฉพาะรายวิชาที่มีการ
ประเมินผลเป็นระดับคะแนน และในกรณีที่มีการเรียนที่ได้รับคะแนน C+ , C , D+ , D หรือ E มากกวา่หนึ่งครั้ง ให้น า
ผลการศึกษาและหน่วยกิตครั้งสุดท้ายมาค านวณแต้ม 
ระดับคะแนนเฉลี่ยนสะสม 
                          44.3.4 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคและแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้ค านวณเป็น
ค่าที่มีเลขทศนิยม ๒ ต าแหน่ง โดยไม่มีการปัดเศษจากทศนยิมต าแหน่งที่ 3 
                          44.3.5 ในกรณีที่นักศึกษาได้สัญลักษณ์ I ในรายวิชาที่มีการวัดและประเมินผลเป็นระดับ
คะแนนให้รอการค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคและแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไว้ก่อน จนกว่าสัญลกัษณ์ I 
จะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น 
 

ข้อ ๒๕  การประเมินผลการศึกษาให้ด าเนินการดังนี้ 
 (๑)   ให้มีการประเมินผลเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ในการนับจ านวนหน่วยกิตให้ครบตามหลักสูตรนั้น ให้นับหน่วยกิ
ตจากรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพื่อหน่วยกิต และได้ผลการศึกษาเป็นระดับคะแนน  A, B+, B, C+, C  หรือ
สัญลักษณ ์ S หรือ สัญลักษณ์ X ในกรณีที่หลักสูตรก าหนดรายวิชาปรับพื้นฐานไว้ให้เรียนโดยไม่นับเป็นหน่วยกิตสะสมของ
หลักสูตร นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมรายวิชาดังกล่าวให้ครบถ้วน และจะต้องได้สัญลักษณ์  S  
  ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแต่ละรายวิชามากกว่า หนึ่งครั้ง ให้นับจ านวนหน่วยกิต ของรายวิชานั้นเป็น
หน่วยกิตสะสมตามหลักสูตรได้เพียงครั้งเดียวโดยพิจารณาจากการวัดและประเมินผลครั้งหลังสุด ในกรณีที่จ าเป็นต้องเรียน
รายวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีในบางสาขาเพื่อสนับสนุนรายวิชาตามแผนการเรียนที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ให้นับจ านวน
หน่วยกิตของรายวิชาระดับหมายเลข ๓๐๐ ขึ้นไปได้ไม่เกินหกหน่วยกิต 
   ยกเว้นวิชาวิทยานิพนธ์ หรือวิชาสารนิพนธ์ ให้มีการประเมินผลได้ก่อนสิ้นภาคการศึกษา 
 (๒)   เมื่อสิ้นภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ มหาวิทยาลยัจะประเมินผลการศึกษาของนกัศึกษาทุกคนที่ได้ลงทะเบียน
เรียน โดยค านวณผลตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 ก.   หน่วยจุดของรายวิชาหนึ่ง ๆ คือ ผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกิตกบัค่าระดบัคะแนนที่ได้จากการ
ประเมินผลรายวิชานั้น 
 ข.   ระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุกรายวิชาที่ได้ศึกษาในภาคการศึกษานั้น
หารด้วยหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกลา่ว เฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน 
 ค.   ระดับคะแนนเฉลีย่สะสม คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุกรายวิชาที่ได้ศึกษามาตั้งแต่เร่ิมเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยหารด้วยจ านวนหนว่ยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าว เฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน และใน
กรณีที่มีการเรียนที่ได้รับคะแนน C+ , C , D+ , D หรือ E มากกวา่หนึ่งครั้ง ให้น าผลการศึกษาและหนว่ยกิตครั้งสุดท้ายมา
ค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  
 ง.   ระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคและแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้ค านวณเป็นค่าที่มีเลขทศนิยม ๒ 
ต าแหน่ง โดยไม่มีการปัดเศษจากทศนิยมต าแหน่งที่ ๓ 
 จ.   ในกรณีที่นักศึกษาได้สัญลักษณ์ I  ในรายวิชาที่มีการวัดและประเมินผลเป็นระดับคะแนนให้รอการค านวณ
แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคและแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไวก้่อน จนกว่าสัญลกัษณ์ I จะเปลี่ยนเป็นอยา่งอื่น 
ข้อ ๒๖  นักศึกษาคนใดทุจริตในการวัดผลรายวชิาใด หรือมีการทุจริตทางวิชาการ ให้ด าเนินการและพจิารณาโทษทาง
วินัยนักศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยวินยันักศึกษาโดยอนุโลม และเป็นไปตามทีม่หาวิทยาลัยก าหนด 
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หมวด  7 การท าวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 
ข้อ 45  การท าวิทยานิพนธ์  
 45.1 การเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 45.1.1 นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท จะเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้เมื่อมีอาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักแล้ว 
 45.1.2 นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอกจะเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้เมื่อมีอาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักแล้ว 
 45.1.3 การพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ให้เปน็ไปตามแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการประจ าคณะก าหนด 
 45.2  การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์  
  เป็นการสอบวัดความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาโดยพิจารณาขอบเขตของงานวิจัยให้
สอดคล้องกับระยะเวลาในการท าวิจัยและประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 
  นักศึกษาจะต้องสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายในระยะเวลาท่ีบัณฑิตวิทยาลัย/
มหาวิทยาลัยก าหนด 
 45.3 การขอเปลี่ยนแปลงโครงร่างวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติท่ีคณะกรรมการ
ประจ าคณะก าหนด 

ข้อ ๓๑ การสอบระดับบณัฑิตศึกษาและคณะกรรมการสอบระดับบณัฑิตศึกษา ตลอดจนการท า
วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย 
 

ประกาศมหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์  

ข้อ 46 การท าสารนิพนธ์ มีความมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยให้
นักศึกษาได้ท าเป็นรายบุคคลส าหรับแนวปฏิบัติอื่นๆให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการประจ าคณะก าหนด 

ประกาศมหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์  

ข้อ 47 การประเมินผลความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
 47.1 การประเมินผลความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ต้องกระท าในทุกภาค
การศึกษา 
 47.2 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์มีหน้าท่ีในการประเมินผลความก้าวหน้าใน
การท าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษา และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และคณะกรรมการประจ าคณะ  
 47.3 ใช้สัญลักษณ์ P (In progress) ส าหรับ ผลการประเมินความก้าวหน้าในการท า
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษาเป็นท่ีพอใจ โดยระบุจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ท่ี
ได้รับการประเมินให้ได้สัญลักษณ์ P ของนักศึกษาแต่ละคนในแต่ละภาคการศึกษาน้ัน และใช้สัญลักษณ์ N (No 
progress) ส าหรับผลการประเมินท่ีไม่มีความก้าวหน้า หรือไม่เป็นท่ีพอใจ แต่ท้ังน้ีต้องไม่เกินจ านวนหน่วยกิตท่ี
ลงทะเบียน และผลการศึกษาเป็น ดังนี้ 

ประกาศมหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์  
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 47.3.1 ให้สัญลักษณ์ P หรือ N ในกรณีที่ยังไม่สามารถจัดการวัดผลของรายวชิาได้ในภาค
การศึกษานั้น 
 47.3.2 การให้สัญลกัษณ์ P หรือ N อาจใหไ้ด้ตามสัดสว่นของความกา้วหน้าในการท า
วิทยานพินธ์หรือสารนิพนธ์ แนวปฏบัิติในการประเมินความก้าวหน้าในการท าวทิยานพินธ์ให้จัดท าเป็น
ประกาศของคณะ และหากนักศึกษายังไม่ได้รับการอนุมัติโครงร่างวทิยานิพนธ์ จะประเมินผลให้สัญลักษณ์ 
P ได้ไม่เกินคร่ึงหน่ึงของจ านวนหน่วยกิตวทิยานิพนธ์ตามหลกัสูตร  
 47.3.3 ให้สัญลักษณ์ S หรือ U หรือ X ในกรณีที่มีการประเมินผล หรือสอบวทิยานิพนธ์หรือ
สารนิพนธ์ เรียบร้อยแล้ว ภายในภาคการศึกษานั้น ๆ   
 47.4 รายวิชาที่ใช้เวลาเรียนเกิน 1 ภาคการศึกษา ให้มีการประเมินผลเป็นดังน้ี 
 47.4.1 ให้สัญลักษณ์ P หรือ N ในกรณีที่ยังไม่สามารถจัดการวัดผลของรายวชิาในภาค
การศึกษานั้น 
 47.4.2 ให้มีการประเมินเป็นระดับคะแนนตามข้อ 43 

  
ประกาศมหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์  

ข้อ 48 ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมตัิให้เปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ซึ่งมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงสาระส าคัญของเนื้อหาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินจ านวนหน่วย
กิต จากหัวข้อเดิมทีส่ามารถน าไปใช้กับหัวข้อใหม่ได้ แต่ต้องไม่เกนิจ านวนหน่วยกิตที่ผ่านในหัวข้อเดิม 
ทั้งนี้ให้นับจ านวนหน่วยกิตดังกล่าว เป็นจ านวนหน่วยกิตท่ีผา่นไดส้ญัลักษณ์ P ซึ่งสามารถน ามานับเพื่อ
ส าเรจ็การศึกษาตามหลักสตูรได้ โดยต้องได้รับอนุมตัิจากคณบดีที่นกัศึกษาสังกัดโดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร  และส าเนาแจ้งบัณฑิตวิทยาลัย 

 
ประกาศมหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์  

ข้อ 49 การสอบวิทยานพินธ์  
 49.1 การสอบวิทยานพินธ์ประกอบดว้ยการตรวจ อ่านวิทยานิพนธ์ การทดสอบความรู้
นักศึกษาด้วยการซักถาม หรือด้วยวิธีการอื่น ๆ จึงถือว่าการสอบน้ันมีผลสมบูรณ์ 
 49.2 กรรมการสอบวิทยานิพนธท์ี่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสามารถส่งผลการประเมิน การ
ให้ค าแนะน าและขอ้เสนอแนะด้วยเอกสาร โดยประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เป็นผู้น าเสนอผลการ
ประเมินต่อคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ในวันสอบ หรืออาจสอบโดยวิธีการใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
 49.3 การด าเนินการสอบวทิยานพินธ์ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวทิยาลัยก าหนด 

 
ประกาศมหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์  
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ข้อ 50 การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์  
 การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ใหเ้ป็นไปตามจ านวนและวิธีการที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์  

ข้อ 51  การสอบสารนิพนธ์         
 การสอบสารนิพนธ์ประกอบด้วยการตรวจ อ่านสารนิพนธ์ การทดสอบความรู้นักศึกษาด้วย
การซักถาม หรือด้วยวิธีการอื่นๆ จึงถือว่าการสอบนั้นมผีลสมบูรณ์ การด าเนินการสอบสารนิพนธ์ให้
เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

 
ประกาศมหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์  

ข้อ 52 การส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ ์
 การส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้เป็นไปตามจ านวนและวิธีการที่บัณฑิตวิทยาลยัก าหนด 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์  

ข้อ 53 รูปแบบการพิมพ์ และลิขสิทธ์ิในวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
 53.1 รูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ใหเ้ป็นไปตามคู่มอืการพิมพ์วิทยานิพนธ์ท่ี
บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 53.2 ลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรในวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธเ์ป็นของ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ นักศึกษาและ/หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธเ์รื่องนั้นๆ 
สามารถน าไปเผยแพร่ในเชิงวิชาการได้ แต่การน าเนื้อหาหรือผลจากการศึกษาไปใช้เพื่อประโยชน์อ่ืนให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
 กรณีที่การท าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ท่ีได้รับทุนวิจัยท่ีมีข้อผูกพันเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือ
สิทธิบัตรโดยได้รบัความเห็นชอบจากมหาวิทยาลยั ให้ด าเนินการตามข้อผูกพันนั้นๆ 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์  
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หมวด  8 การส าเร็จการศึกษา 

ข้อ 54 การส าเร็จการศึกษา 
 นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัตติ่อไปนี ้
 54.1  หลักสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติ และประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง 
 54.1.1 สอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร 
 54.1.2  แต้มระดับคะแนนเฉลีย่สะสมของรายวิชาตามหลักสูตรไมต่่ ากว่า 3.00 
 54.2 หลักสตูรปริญญาโท 
 54.2.1  สอบเทียบหรือสอบผา่นความรูภ้าษาต่างประเทศตามที่บณัฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 54.2.2 แผน ก แบบ ก 1 สอบผ่านโครงรา่งวิทยานิพนธ์ น าเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่าน
การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รบั
การตีพิมพ์ หรือด าเนินการให้ผลงานได้รบัการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการ ซึ่งคณะกรรมการประจ าคณะให้ความเห็นชอบหรือเสนอตอ่ท่ีประชุมวิชาการที่มีรายงานการ
ประชุม (Proceedings)  
 54.2.3 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบตามที่ก าหนดในหลักสูตร ได้แต้มระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 สอบผา่นโครงร่างวิทยานิพนธ์ น าเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบ
ปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องไดร้ับการตีพิมพ์ 
หรือด าเนินการให้ผลงานได้รับการยอมรับใหต้ีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ซึ่ง
คณะกรรมการประจ าคณะให้ความเห็นชอบหรือเสนอต่อที่ประชุมวชิาการที่มีรายงานการประชุม 
(Proceedings) 
 ในกรณีที่เป็นวิทยานิพนธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์ อาจถือการไดร้ับการจดทะเบียน 
สิทธิบัตร และ/หรือ อนุสิทธิบัตร แทนการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการได ้
 54.2.4 แผน ข ศึกษารายวิชาครบตามที่ก าหนดในหลักสูตร ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 สอบผ่านสารนิพนธ์ และสอบผ่านการสอบประมวลความรอบรู้ 
(Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ หรือ ปากเปลา่ในสาขาวิชานั้น 
  

 
หมวด ๖ 

การส าเร็จการศึกษา 
 
ข้อ ๔๒   นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบณัฑติ และประกาศนยีบัตรบณัฑิตชั้นสูง 
หลักสตูรปริญญาโทและหลักสูตรปริญญาเอกได้ต้องมีคณุสมบัติ ต่อไปนี ้
 (๑)   หลักสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต และประกาศนียบตัรบณัฑิตช้ันสูงต้องสอบผ่านรายวิชา
ต่าง ๆ และมจี านวนหน่วยกิตครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรและแตม้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของ
รายวิชาตามหลักสูตรไมต่่ ากว่า ๓.๐๐ 
 (๒)   หลักสูตรปรญิญาโท ต้องสอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ มคีุณสมบตัิ
อื่นและเป็นไปตามเง่ือนไขของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ก าหนดไว้ในประกาศบัณฑติวิทยาลัย 
 (๓)   หลักสูตรปรญิญาเอก ต้องสอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ สอบผ่าน
การสอบวัดคณุสมบัติ มีคุณสมบตัอิื่นและเงื่อนไขของผูส้ าเรจ็การศึกษาเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศบณัฑิตวิทยาลัย 
 (๔)   ช าระหนี้สินท้ังหมดต่อมหาวทิยาลัยเป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว 
 (๕)   ปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลยั บัณฑติวิทยาลยั คณะ หรือหลักสูตรก าหนด 
ทั้งนี้เงื่อนไขที่คณะหรือหลักสตูรก าหนด ต้องผ่านความเห็นชอบจากบัณฑิตวิทยาลัย 
คุณสมบัติอื่นและเง่ือนไขของผูส้ าเร็จการศึกษานอกเหนือจากข้อ (๑) – (๕) ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศมหาวิทยาลยั 
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 54.3 หลักสูตรปริญญาเอก 
 54.3.1  สอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาตา่งประเทศตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลยัก าหนด 
 54.3.2 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
 54.3.3 แบบ 1 สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ น าเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น
สุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือด าเนินการให้ได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และ
เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น  
 54.3.4 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบตามที่ก าหนดในหลักสูตร ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 
3.00 สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ น าเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดย
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือด าเนินการให้ผลงานได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้น  
  ในกรณีที่เป็นวิทยานิพนธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์ อาจถือการได้รับการจดทะเบียน 
สิทธิบัตร และ/หรือ อนุสิทธิบัตร แทนการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการได้ 
 54.4  ช าระหนี้สินทั้งหมดต่อมหาวิทยาลัยเปน็ที่เรียบร้อยแล้ว 
 54.5 ปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัย คณะ หลักสูตร ก าหนด 

 
ประกาศมหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์  

ข้อ 55  วันส าเร็จการศึกษา 
 วันส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาให้เป็นไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ ๔๓ วันส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาให้เป็นไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 56  การขออนุมัติปริญญา 
 56.1  นักศึกษาท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้ยื่นค าร้องแสดงความจ านง
ขอรับปริญญาต่อมหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 56.2 นักศึกษาซ่ึงจะได้รับการพิจารณาเสนอชื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยต้องมี
คุณสมบัติดังนี้ 
 56.2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาครบถ้วนตามข้อ 54 
 56.2.2 ไม่มีหน้ีสินหรือค้างช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา และหรือไม่เป็นผู้มีพันธะสัญญา      
อื่นใดกับบัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 
 56.2.3 ไม่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา 
 

ข้อ ๔๔  การขออนุมัติประกาศนียบัตรและปริญญาให้ด าเนินการ ดังนี้ 
 (๑)   นักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้ยื่นค าร้องแสดงความจ านง
ขอรับปริญญาต่อมหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 (๒)   นักศึกษาซ่ึงจะได้รับการพิจารณาเสนอชื่อขออนุมัติประกาศนียบัตรและปริญญาต่อสภา
มหาวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 ก.   เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาครบถ้วนตามข้อ ๔๒ 
 ข.   ไม่มีหนี้สินหรือค้างช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา และไม่เป็นผู้มีพันธะสัญญาอื่นใด
กับบัณฑิตวิทยาลัย คณะ และมหาวิทยาลัย 
 ค.   ไม่อยู่ในระหว่างรอพิจารณาโทษทางวินัยนักศึกษา 
 (๓)   การให้ปริญญาแก่นกัศึกษาภายใต้หลักสูตรร่วมระหวา่งมหาวิทยาลยัอื่น ทัง้ภายในและตา่งประเทศให้
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิตโดยอนุโลม 
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หมวด  9 สถานภาพของนักศึกษา 
ข้อ 57 การลาป่วยหรือลากิจ ให้ด าเนินการและพจิารณาตามระเบียบมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ว่า
ด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรโีดยอนุโลม 

หมวด  ๕ 
สถานภาพการศึกษา 

ข้อ ๓๒  การลาป่วยหรือลากิจ ใหด้ าเนินการและพิจารณาตามข้อบงัคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรว์่
ด้วยการศึกษาช้ันปรญิญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิตโดยอนุโลม 

ข้อ 58 การลาพักการศึกษา    
 58.1 นักศึกษาจะลาพักการศึกษาได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี ้
 58.1.1 เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า 3 สัปดาห์ โดยมีใบรับรอง
แพทย ์
 58.1.2 สาเหตุอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าคณะ 
 58.2 นักศึกษาท่ีประสงค์จะลาพักการศึกษาต้องแสดงเหตผุลและความจ าเป็นผ่านอาจารย์ที่
ปรึกษาท่ัวไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก แล้วแต่กรณีและให้ยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการ
ประจ าคณะ เพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบและแจ้งบณัฑิตวิทยาลัยเพื่อทราบ 
 58.3 การลาพักการศึกษาเป็นการลาพักทั้งภาคการศึกษา และถ้าได้ลงทะเบียนเรียนไป
แล้ว เป็นการยกเลิกการลงทะเบียนเรียน โดยรายวิชาที่ไดล้งทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานัน้ 
จะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 
 58.4 การลาพักการศึกษา ให้ลาพักได้ไม่เกิน 2  ภาคการศึกษาปกติ  
 58.5 นักศึกษาท่ีได้รับอนมุัติให้ลาพักการศึกษาจะต้องรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาค
การศึกษาท่ีไดร้ับการอนุมัติให้ลาพักและช าระคา่ธรรมเนียมตามอตัราที่มหาวิทยาลัยก าหนด ยกเว้นภาค
การศึกษาท่ีไดล้งทะเบียนเรียนไปก่อนแล้ว 

ข้อ ๓๓   นักศึกษาจะลาพักการศึกษาได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี ้
  (๑)   เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลาตดิต่อกันเกินกว่าสามสัปดาห์ โดยมี
ใบรับรองแพทย ์
  (๒)   สาเหตุอื่น ๆ ให้อยู่ในดลุยพนิิจของคณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
ข้อ ๓๔  นักศึกษาท่ีประสงค์จะลาพักการศึกษาต้องแสดงเหตุผลและความจ าเป็นผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา
ทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก แล้วแต่กรณีและให้ยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการประจ าส่วน
งานเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและแจ้งบณัฑิตวิทยาลัยเพื่อทราบ 
 การลาพักการศึกษาเป็นการลาพักทั้งภาคการศึกษา และถ้าได้ลงทะเบียนเรียนไปแล้ว เป็นการ
ยกเลิกการลงทะเบยีนเรยีน โดยรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนท้ังหมดในภาคการศึกษานั้น จะไม่ปรากฏ
ในใบแสดงผลการศึกษา 
ข้อ ๓๕ การลาพักการศึกษา ให้ลาพักได้ไม่เกินสองภาคการศึกษาปกติ และการนับเวลาการลาพัก
การศึกษาให้นับรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาตามก าหนดใน ข้อ ๒๐ 
ข้อ ๓๖  นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาจะต้องรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่
ได้รับการอนุมัติใหล้าพักและช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด ยกเว้นภาคการศึกษาที่
ได้ลงทะเบียนเรียนไปก่อนแล้ว 
ข้อ ๓๗ นักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาแรก ไม่มสีิทธิลาพักการศึกษา  
 การลาพักการศึกษานอกเหนือจากข้อ ๓๓ – ข้อ ๓๖ ต้องได้รับอนมุัติจากอธิการบดีเป็นกรณี
พิเศษ ทั้งนี้ระยะเวลาการศึกษาตอ้งไม่เกินเวลาที่ก าหนดในข้อ ๒๐ 

ข้อ 59 การลาออก 
 นักศึกษาผู้ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา ให้เสนอใบลาออกผ่านคณะ
กรรมการบริหารหลักสตูรต่อบณัฑติวิทยาลัย เพื่อขออนุมัตติ่ออธิการบดี ผู้ที่จะได้รบัการอนุมตัิให้
ลาออกได้ ต้องไม่มีหนีส้ินกับมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๓๘  นักศึกษาผู้ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา ต้องยื่นค าร้องการขอลาออกต่อคณะต้น
สังกัด โดยผ่านการพิจารณาของอาจารย์ที่ปรึกษาท่ัวไปหรืออาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร และบณัฑิตวิทยาลัย เพื่อขออนุมัตติ่ออธิการบดี และผู้ที่จะไดร้ับการ
อนุมัติให้ลาออกได้ ต้องไมม่ีหนี้สินกับมหาวิทยาลยั 
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ข้อ 60  การรักษาสถานภาพการเป็นนักศกึษา 
 การรักษาสถานภาพของนักศึกษา ให้เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นข้อ 34.9 และข้อ 58.5 

ข้อ ๓๙  การรักษาสถานภาพของนักศึกษาให้เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๒๗(๘) และข้อ ๓๖ 

ข้อ 61  การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  
 นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อมีสภาพตามข้อใดข้อหน่ึงต่อไปน้ี 
 61.1 ตาย 
 61.2 ได้รับอนุมัติให้ลาออก 
 61.3 ถูกให้ออกหรือไล่ออกเนื่องจากต้องโทษทางวินัย 
 61.4 ไม่มาลงทะเบียนเรียนรายวิชา หรือไม่รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือไม่ช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติโดยมิได้รับ
อนุมัติให้ลาพักการศึกษา 
 61.5 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า2.50ในการประเมินผลทุกสิ้นภาคการศึกษา 
 61.6 เรียนได้จ านวนหน่วยกิต 2 ใน 3 ของหลักสูตร โดยไม่นับหน่วยกิตวิทยานิพนธ์แล้วได้
แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.75 ยกเว้นนักศึกษาปริญญาโทท่ีเรียนแผน ก แบบ ก 1 และนักศึกษา
ปริญญาเอกท่ีเรียนแบบ 1 
 61.7 ใช้เวลาในการศึกษาตามท่ีก าหนดในข้อ 13 แล้ว และได้หน่วยกิตไม่ครบตามหลักสูตร 
หรือได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 3.00 ยกเว้นนักศึกษาปริญญาโทท่ีเรียนแผน ก แบบ ก 1 และ
นักศึกษาปริญญาเอกท่ีเรียน แบบ 1 

ข้อ ๔๐  นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อมสีภาพตามข้อใดข้อหนึง่ต่อไปนี ้
  (๑)   ตาย 
  (๒)   ได้รับอนุมตัิให้ลาออก 
  (๓)   ถูกให้ออกหรือไล่ออกเนื่องจากต้องโทษทางวินัย 
  (๔)   ไม่มาลงทะเบียนเรียนรายวชิา หรือไม่รักษาสถานภาพการเปน็นักศึกษา หรือไม่
ช าระค่าธรรมเนยีมการศึกษาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ
โดยมไิดร้ับอนุมัติใหล้าพักการศึกษา 
  (๕)   ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๒.๕๐ ในการประเมินผลทกุสิ้นภาค
การศึกษา 
  (๖)   ลงทะเบียนเรยีนได้จ านวนหน่วยกิต สองในสามของหลักสูตร โดยไม่นบัหน่วย
กิตวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์แล้วได้แตม้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๒.๗๕ 
  (๗)   ใช้เวลาในการศึกษาตามที่ก าหนดในข้อ ๒๐ แล้ว และได้หน่วยกิตไมค่รบตาม
หลักสตูร หรือไดร้ะดับคะแนนเฉลีย่สะสมต่ ากว่า ๓.๐๐ 

 61.8 โครงร่างวิทยานิพนธ์ไม่ได้รับอนุมตัิภายในระยะเวลาที่ก าหนดดังนี ้
 61.8.1  ระบบทวิภาค 
 61.8.1.1 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 
  1) ภายใน 4 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา  
  2) ภายใน 5 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบไม่เตม็เวลา  
 61.8.1.2 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 
  1)  ภายใน 5 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา  
  2)  ภายใน 6 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบไม่เตม็เวลา  
  

  (๘)   ไม่ไดร้ับอนุมัตโิครงร่างวิทยานิพนธ์ภายในระยะเวลาที่ก าหนดดังนี้ 
 ก.   ระบบทวิภาค 
 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๑ 
 ๑)  ภายในสีภ่าคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา  
 ๒)  ภายในห้าภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบไมเ่ต็มเวลา  
 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒ 
 ๑)  ภายในห้าภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบเตม็เวลา  
 ๒)  ภายในหกภาคการศึกษาปกต ิส าหรับนักศึกษาแบบไมเ่ต็มเวลา 
  



  -36- 

 
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑติศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 61.8.1.3 กรณีท่ีเป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ 1 
  1)  ภายใน 6 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา  
  2)  ภายใน 7 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา  
 61.8.1.4 กรณีท่ีเป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ 2 
  1)  ภายใน 7 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา  
  2)  ภายใน 8 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา 
 
 61.8.2 ระบบไตรภาค 
 61.8.2.1 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 
  1) ภายใน 6 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา  
  2) ภายใน 7 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบไม่เตม็เวลา  
 61.8.2.2 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 
  1)  ภายใน 7 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา  
  2) ภายใน 8 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบไม่เตม็เวลา  
 61.8.2.3 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ 1 
  1)  ภายใน 8 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา  
  2)  ภายใน 9 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบไม่เตม็เวลา  
 61.8.2.4 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ 2 
  1)  ภายใน 9 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา  
  2)  ภายใน 12 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบไม่เตม็เวลา 
 

 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ ๑ 
 ๑)  ภายในหกภาคการศึกษาปกต ิส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา  
 ๒)  ภายใน เจ็ด ภาคการศึกษาปกติ ส าหรบันักศึกษาแบบไม่เตม็เวลา  
 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ ๒ 
 ๑)  ภายในเจ็ดภาคการศึกษาปกต ิส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา  
 ๒)  ภายใน แปดภาคการศึกษาปกติ ส าหรบันักศึกษาแบบไม่เตม็เวลา 
 ข.   ระบบไตรภาค 
 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๑ 
 ๑)  ภายใน หกภาคการศึกษาปกติ ส าหรบันักศึกษาแบบเตม็เวลา  
 ๒)  ภายใน เจ็ดภาคการศึกษาปกติ ส าหรบันักศึกษาแบบไม่เตม็เวลา  
 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒ 
 ๑)  ภายใน เจ็ดภาคการศึกษาปกติ ส าหรบันักศึกษาแบบเตม็เวลา  
 ๒)  ภายใน แปด ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบไม่เตม็เวลา  
 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ ๑ 
 ๑)  ภายใน แปดภาคการศึกษาปกติ ส าหรบันักศึกษาแบบเตม็เวลา  
 ๒)  ภายใน เก้า ภาคการศึกษาปกติ ส าหรบันักศึกษาแบบไม่เตม็เวลา  
 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ ๒ 
 ๑)  ภายใน เก้า ภาคการศึกษาปกติ ส าหรบันักศึกษาแบบเตม็เวลา  
 ๒)  ภายใน สิบสอง ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบไม่เตม็เวลา 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑติศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  
 61.9 สอบวิทยานิพนธ์หรือสอบประมวลความรอบรู้หรือสอบวัดคณุสมบตัิครั้งที่2ไมผ่่าน 
 61.10  ไม่สามารถส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณไ์ด้ภายใน 6 เดือน นับจากวนัสอบ
วิทยานิพนธ์ผ่าน เว้นแตไ่ด้รับอนมุตัิให้ขยายเวลาการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบรูณ์จากคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ ท้ังนี้ระยะเวลาการศึกษาต้องไม่เกินเวลาที่
ก าหนดในข้อ 13  
 61.11  ไม่สามารถส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบรูณไ์ด้ภายใน 3 เดือน นับจากวันสอบสารนิพนธ์
ผ่าน เว้นแตไ่ด้รบัอนุมัติให้ขยายเวลาส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จากคณบดีบณัฑติวิทยาลัย โดยความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ ท้ังนี้ ระยะเวลาการศึกษาต้องไม่เกินเวลาที่ก าหนดในข้อ 13  
 61.12 เป็นนักศึกษาทดลองศึกษาที่ไม่สามารถเปลี่ยนสถานภาพเป็นนักศึกษาสามญัตามข้อ 
34.1 ได้ 
 61.13  บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่ามคีวามประพฤตไิมเ่หมาะสม 
 61.14  ได้รับการอนุมัตปิริญญา 

  
 (๙)    สอบวิทยานิพนธ์ หรือสอบประมวลความรอบรู้หรือสอบวัดคณุสมบัติ ครั้งท่ีสอง ไม่ผ่าน 
 (๑๐)  ไมส่ามารถส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณไ์ด้ภายใน หก เดือน นบัจากวันสอบวิทยานิพนธ์
ผ่าน เว้นแตไ่ด้รบัอนุมัติให้ขยายเวลาการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบรูณ์จากคณบดีบณัฑิตวิทยาลัยโดยความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
 การขอขยายเวลาการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามวรรคหนึ่ง ขอได้ไม่เกิน สองครั้ง ครั้งละไม่
เกิน สามเดือน และระยะเวลาการศึกษาต้องไม่เกินเวลาที่ก าหนดในข้อ ๒๐ ทั้งนี ้ให้เป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย 
 (๑๑)  ไมส่ามารถส่งสารนิพนธ์ฉบบัสมบูรณไ์ด้ภายใน สามเดือน นับจากวันสอบสารนิพนธ์ผ่าน 
เว้นแต่ได้รับอนุมตัิให้ขยายเวลาส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จากคณบดบีัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
 การขอขยายเวลาการส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามวรรคหนึ่ง ขอได้ไมเ่กิน สองครั้ง ครั้งละไม่
เกิน หนึ่ง เดือน และระยะเวลาการศึกษาต้องไมเ่กินเวลาที่ก าหนดในข้อ ๒๐ ทั้งนี ้ให้เป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย 
 (๑๒)  บัณฑติวิทยาลยัพิจารณาเหน็ว่ามีความประพฤติไม่เหมาะสม หรือไมผ่่านเงื่อนไขตามที่
มหาวิทยาลยัก าหนด 
 (๑๓)  ไดร้ับการอนุมัติปรญิญา 
 

 ข้อ ๔๑  การเปลี่ยนสภาพผู้ร่วมเรยีน ผู้เรยีนเป็นนักศึกษา ผู้ทดลองศึกษาที่ไม่สามารถเปลี่ยนสถานภาพ
เป็นนักศึกษา และการขอคืนสถานภาพของนักศึกษา ให้ด าเนินการและพิจารณาตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ว่าดว้ยการศึกษาช้ันปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิตโดยอนุโลม 
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ข้อ 62  การทุจริตในการวัดผล 
 เมื่อตรวจสอบพบว่านักศึกษาทุจริตในการวัดผลรายวิชาใด ให้ด าเนินการและพิจารณาลงโทษตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษาโดยอนุโลม 

ข้อ ๒๖  นักศึกษาคนใดทุจริตในการวัดผลรายวิชาใด หรือมีการทุจริตทางวิชาการ ให้ด าเนินการและพิจารณา
โทษทางวินัยนักศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษาโดยอนุโลม และเป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 63 การทุจริตในการท าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
 63.1 ขั้นตอนส าคัญท่ีนักศึกษาจะต้องด าเนินการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ด้วยตนเอง 
 63.1.1 การจัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
 63.1.2 การท าการทดลอง (ถ้าม)ี 
 63.1.3 การเขียนรายงานการวิจัย 
 63.1.4 อื่นๆ ตามท่ีหลักสูตรก าหนด          
 นอกเหนือจากข้อ 63.1.1-63.1.5 หากนักศึกษามีความจ าเป็นไม่สามารถด าเนินการด้วยตนเองให้ขอ
อนุมัติต่อประธานคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
 63.2 เมื่อมีผู้กล่าวหาว่านักศึกษาทุจริตการท าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์เป็นลายลักษณ์อักษร
ให้แต่งตั้งคณะกรรมการ โดยอธิการบดี ประกอบด้วย รองอธิการบดี เป็นประธาน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยหรือ
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณบดีหรือรองคณบดีคณะท่ีจัดการเรียนการสอน ผู้เกี่ยวข้องท่ีอธิการบดี
เห็นสมควรอย่างน้อย 2 คน เป็นกรรมการ ผู้แทนฝ่ายกฎหมาย เป็นเลขานุการ และเจ้าหน้าท่ีบัณฑิตวิทยาลัย 
เป็นผูช้่วยเลขานุการ 
 63.3  คณะกรรมการมีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปน้ี 
63.3.1 ด าเนินการสอบสวน รวมถึงให้มีอ านาจเรียกบุคคลผู้เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค า หรือให้ถ้อยค าเป็นลาย
ลักษณ์อักษร เรียกเอกสารท่ีอยู่ในครอบครองของบุคคลหรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และรวบรวม
พยานหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง 
 63.3.2 สรุปผลการสอบสวนและเสนอบทลงโทษต่ออธิการบดี 
 63.4 ในการสอบสวนตามข้อ 63.3 คณะกรรมการจะต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจง
ข้อเท็จจริง หรือน าพยาน หลักฐานมาชี้แจง แก้ข้อกล่าวหาด้วย 
 63.5 ให้คณะกรรมการด าเนินการสอบหาข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับต้ังแต่วันท่ี
ประธานได้รับทราบค าสั่งการแต่งตั้งกรรมการ  
 กรณีท่ีไม่อาจสอบสวนให้แล้วเสร็จตามวรรคหน่ึงให้ขอขยายเวลาสอบสวนได้ไม่เกิน 30 วัน 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์  

และ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ ว่าด้วยการศึกษาช้ันปรญิญาตรี และข้อบังคับ

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าดว้ยวินัยนักศึกษาโดยอนโุลม 
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 63.6 เมื่อคณะกรรมการด าเนินการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วให้เสนอมหาวิทยาลัยพจิารณาลงโทษตามควรแก่กรณี 
ดังนี้ 
 63.6.1 คณะกรรมการเห็นว่า เป็นเหตุกรณีที่มิได้เป็นการจงใจ หรือเป็นกรณีที่นักศึกษาละเลยการด าเนินการ
ตามขั้นตอนการท าวิทยานิพนธ์ที่ก าหนดไว้และไม่ร้ายแรง อาจปรับใหก้ารสอบวิทยานพินธ์หรอืสารนิพนธ ์ปรากฏผลเป็น 
“ตก” และนกัศึกษาต้องเริ่มขั้นตอนการท าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ใหม่ ทั้งนี ้ต้องไม่ถือเป็นเหตุให้ต้องการมีการต่อ
ระยะเวลาการศึกษา 
 63.6.2 หากเป็นการทุจริตร้ายแรง ให้เสนอบทลงโทษต่ออธกิารบด ีเพื่อสั่งการให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาใน
กรณียังคงสภาพเป็นนักศึกษา หรือกรณีที่นักศึกษาส าเร็จการศึกษาแล้วให้เสนอสภามหาวิทยาลัยถอดถอนปริญญา 
 63.6.3 กรณีคณะกรรมการเห็นว่ามกีารละเลยหน้าที่ของผู้ที่มีส่วนเกีย่วข้องกับการควบคุมวิทยานิพนธ์หรือสาร
นิพนธ์ของนักศึกษาให้เสนอบทลงโทษทางวินัยเช่นกัน 
 63.7  คณะกรรมการจะต้องผลการสอบข้อเท็จจริงให้นักศึกษาทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อกัษรภายใน 7 วัน ท า
การ นับจากคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเสร็จสิ้นแล้ว 
 63.8  การลงโทษนักศึกษาที่กระท าผิดวนิัยให้ท าเป็นหนังสือ และให้มหาวิทยาลยัแจ้งสิทธิและก าหนดเวลา ใน
การอุทธรณ์ 
 63.9  นักศึกษาที่ถกูลงโทษทางวินยัให้มสีิทธิอุทธรณ์ได้ภายในก าหนด 7 วันท าการ นับจากวันที่ทราบค าสั่ง
ลงโทษนั้น โดยหลกัเกณฑ์และวธิีการอทุธรณ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยวินยันักศึกษาโดย
อนุโลม 

 

ประกาศมหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์  
และ 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ ว่าด้วยการศึกษาช้ันปรญิญาตรี และข้อบังคับ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าดว้ยวินัยนักศึกษาโดยอนโุลม 

 

ข้อ 64 การทุจริตทางวิชาการ 
 การทุจริตทางวิชาการมี  3 ลักษณะ คือ การลอกเลียนผลงานทางวิชาการ การสร้างข้อมูลเท็จ และการมิได้ท า
ผลงานวิชาการดว้ยตนเอง 
 64.1 การลอกเลียนผลงานทางวิชาการ หมายถึง การลอกเลียนข้อความของผู้อื่นและของตนเองที่ตีพิมพ์ไปแล้ว โดย
ไม่มีการอ้างอิง หรือปกปิดแหล่งท่ีมา หรือการเสนอความคิดหรือน าผลงานทางวิชาการที่มีผู้อื่นกระท าไว้มาเป็นของตนเอง 
 64.2 การสร้างข้อมูลเท็จ หมายถึง การตกแต่งข้อมูลหรือการสร้างข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง 
 64.3 การมิได้ท าผลงานวิชาการด้วยตนเอง หมายถึง การจ้างหรือให้ผู้อื่นชว่ยท า หรือท าแทนตน หรือการมอบ
ให้ผู้อื่นท าแทนนอกเหนือจากงานที่ได้ระบุไว้ในโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนมุัติแล้วว่าจะกระท าเอง ทั้งนี้ไม่รวมถึงการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูล    การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลวิทยานิพนธ์จากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ 
 64.4 เมื่อตรวจสอบพบวา่นักศึกษาทุจรติตามข้อ 63.1  63.2 และ 63.3 ให้ถือวา่เป็นความผิดร้ายแรงไว้ก่อน แต่
อาจลดหย่อนโทษได้ ทั้งนี้ การพิจารณาโทษหรือการลดหย่อนโทษให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าคณะ และ
เสนอมหาวิทยาลัยเพือ่ด าเนินการต่อไป 
 64.5 หากตรวจสอบพบว่ามกีารทุจริตภายหลงัการอนุมัติปริญญาแลว้ ให้คณะกรรมการประจ าคณะ
พิจารณา และอาจเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาสั่งเพิกถอนปริญญา 

 
ประกาศมหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์  

และ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ ว่าด้วยการศึกษาช้ันปรญิญาตรี และข้อบังคับ

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าดว้ยวินัยนักศึกษาโดยอนโุลม 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 ข้อบังคับมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑติศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ 

บทเฉพาะกาล 

 ข้อ 65 การด าเนินการใดๆทีเ่กิดขึ้นก่อนวนัท่ีระเบียบนีม้ีผลใช้บังคับ และยังด าเนินการไม่แล้ว
เสร็จใน  ขณะที่ระเบียบนี้มผีลใช้บังคับ ให้ด าเนินการหรือปฏิบัติการต่อไปตามระเบยีบ หรือมติ
คณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลัยที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันท่ีระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ จนกว่าจะด าเนินการ
หรือปฏิบัติการแล้วเสร็จ 
 

ข้อ ๔๕  ในระหว่างที่ยังมิได้ออกประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดหลกัเกณฑ์ตามข้อบังคับนี้ ให้น า
ประกาศ ค าสั่ง และหลักเกณฑ์ที่ออกตามความในระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วย
การศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลมทา่ที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ 

 
 
 
 
 

จัดท ำเมื่อวันท่ี 19 ตุลำคม 2563 




