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

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓

เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความสัมพันธ์
สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของสังคมที่ต้องการความรู้แบบนวัตกรรม
ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ต้องมีการ
ค้นคว้าและวิจยั ที่เข้มแข็ง การทาวิจัยต้องสามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงต้องสร้างนักวิจัยให้กับสังคม โดยเป็นนักวิจยั ที่มีคุณภาพ
สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต และนาความรู้ทไี่ ด้ไปช่วยเหลือสังคมด้วยคุณธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
ดังนั้น จึงสมควรให้ปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาให้เหมาะสม และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และแนวทาง
การบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ อาศัยอานาจตามความ
ในมาตรา 15 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2522 และโดยมติสภา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 346 (2/2556) เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 จึง
วางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนีเ้ รียกว่า
“ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้สาหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป

โดยที่ เ ป็ น การสมควรให้ มี ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาชั้ น
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๖๓ อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๒๓ (๒) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ โดยมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๔๑๕(๕/๒๕๖๓) เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จึงให้ออกข้อบังคับไว้ดังนี้

ข้อ 3 บรรดาความในระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือประกาศอื่นใดที่มีอยู่ก่อนระเบียบฉบับนี้ และมี
ความกล่าวในระเบียบนี้หรือที่ระเบียบนี้กล่าวเป็นอย่างอื่น หรือที่ขัดหรือแย้งกับความในระเบียบนี้ ให้
ใช้ระเบียบนี้แทน
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หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนีใ้ ห้ใช้สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่เข้า
ศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
“สภาวิชาการ” หมายถึง สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
“บัณฑิตวิทยาลัย” หมายถึง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
“คณะ”
หมายถึง คณะ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบัน หรือหน่วยงานที่
เทียบเท่า ที่มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
“คณบดี”
หมายถึง คณบดีของคณะ บัณฑิตวิทยาลัย ผู้อานวยการวิทยาลัย
ผู้อานวยการสถาบัน หรือ ผูบ้ ริหาร หน่วยงานที่เทียบเท่าคณบดีที่มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
“สาขาวิชา”
หมายถึง สาขาวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
“คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย” หมายถึง คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
“หน่วยกิตสะสม” หมายถึง หน่วยกิตที่นักศึกษาเรียนสะสมเพื่อให้ครบตามหลักสูตร
สาขาวิชานั้น
“คณะกรรมการประจาคณะ” หมายถึง คณะกรรมการประจาคณะของคณะหรือ
คณะกรรมการประจาของ วิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจาสถาบันหรือหน่วยงานที่นักศึกษา
สังกัดอยู่
“นักศึกษา”
หมายถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
๒๕๖๓”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่เข้าศึกษา ตั้งแต่
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
“บัณฑิตวิทยาลัย”
หมายความว่า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
“คณะ”
หมายความว่า วิทยาลัย สถาบัน สานัก หรือส่วนงานที่เรีย กชื่อ
อย่างอื่นของมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
“สานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้” หมายความว่า สานักการศึกษาและนวัตกรรม
การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
“คณบดี”
ให้หมายความรวมถึง ผู้อานวยการสถาบัน สานัก หรือหัวหน้า
ส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นของมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
“คณะกรรมการประจาคณะ” ให้หมายความรวมถึง คณะกรรมการประจาส่วนงานที่
เรียกชื่ออย่างอื่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
“สาขาวิชา”
หมายความว่า สาขาวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
“หน่วยกิตสะสม”
หมายความว่า หน่วยกิตที่นักศึกษาเรียนสะสมเพื่อให้ครบตาม
หลักสูตรสาขาวิชานั้น
“คลังหน่วยกิต”
หมายความว่า ระบบทะเบียนสะสมหน่วยกิตสาหรับผู้เรียนที่เข้าศึกษา
รายวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและที่ได้จากการเทียบโอนจากมหาวิทยาลัย
“นักศึกษา”
หมายความว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
“ผูร้ ่วมเรียน”
หมายความว่า ผู้มีความรู้ไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรี หรือการศึกษาอื่น
ๆ ที่เทียบเท่า รวมทั้งอยู่ระหว่างการศึกษาในระดับปริญญาตรี และผู้ที่อยู่ในระหว่างการรับรองคุณวุฒิ ซึ่งได้ขึ้น
ทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
“ผู้เรียน”
หมายความว่ า บุ ค คลทั่ ว ไปที่ เ ข้ า ศึ ก ษารายวิ ช าต่ า ง ๆ หรื อ
หลักสูตรระยะสั้น หรือระบบการศึกษาตลอดชีวิตตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓

หมวด ๓
ระบบการจัดการศึกษา
ส่วนที่ ๑
รูปแบบการศึกษา
------------------ข้อ ๙

รูปแบบการจัดการศึกษามีสองรูปแบบ คือ
(๑) การศึ ก ษาในระบบ เป็ น การศึ ก ษาที่ ก าหนดจุ ด มุ่ ง หมาย วิ ธี ก ารศึ ก ษา
หลั ก สู ต ร ระยะเวลาของการศึ ก ษา การวั ด และการประเมิ น ผล ซึ่ งเป็ น เงื่ อ นไขของการส าเร็จ
การศึกษาที่แน่นอน
(๒) การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตาม
ความสนใจศั ก ยภาพ ความพร้ อ มและโอกาส โดยศึ ก ษาจากบุ ค คล ประสบการณ์ สั ง คม
สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่งความรู้อื่น ๆ สาหรับการดาเนินการอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
มหาวิ ท ยาลั ย อาจยกเว้ น หรื อ เที ย บโอนหน่ ว ยกิ ต รายวิ ชาหรื อ วิ ท ยานิ พ นธ์ จาก
หลักสูตรระดับระดับบัณฑิตศึกษา ให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ ที่สามารถวัดมาตรฐานได้
ทั้งนี้ นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่ การศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติ
ที่ดีเกี่ยวกับการเทียบโอนของสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
สาหรับการเทียบเท่า การเทียบโอนและการโอนรายวิชาในกรณีอื่น ๆ ให้เป็นไป
ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๑๐ การเรียนแบบสะสมหน่วยกิตเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๑๑ การขอเข้าศึกษาเพื่อประกาศนียบัตรหรือปริญญาที่สอง ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๑๒ การศึกษาสองประกาศนียบัตรหรือสองปริญญาพร้อมกันและหลักสูตรร่วม ให้
เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓
ส่วนที่ ๒
หมวด 1 ระบบการจัดการศึกษา
ระบบการศึกษา
ข้อ 6 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้ดาเนินการดังนี้
-----------------6.1
บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้กาหนดและรักษามาตรฐานของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ข้อ ๑๓ การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้บัณฑิตวิทยาลัยดาเนินการ ดังนี้
ของมหาวิทยาลัย
(๑) บริหารจัดการหลักสูตรและการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
6.2
บัณฑิตวิทยาลัยมีหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับ
(๒) ประสานงานและสนับสนุนการจัดการศึกษาร่วมกับคณะและหลักสูตรที่มี
บัณฑิตศึกษา และคณะมีหน้าที่จัดการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่จัดการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
6.3
บัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดให้มีหลักสูตรสหสาขาวิชาเพื่อบริหารและจัดการศึกษาใน
บัณฑิตวิทยาลัยอาจร่วมมือกับคณะจัดให้มีหลักสูตรสหสาขาวิชา เพื่อบริหารและ
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
จัดการศึกษาในหลักสูตรที่มีกระบวนวิชาเกี่ยวข้องกับหลายคณะ ทั้งนีต้ ามประกาศของมหาวิทยาลัย
กับหลายคณะ
และอาจจัดให้มีรายวิชากลางในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
ข้อ 7 ระบบการจัดการศึกษา ให้ดาเนินการดังนี้
ข้อ ๑๔ การจัดการศึกษามีสองแบบ ดังนี้
7.1
การจัดการศึกษาตลอดปีการศึกษาโดยไม่แบ่งภาค 1 ปีการศึกษามีระยะเวลา
(๑) การจั ด การศึ ก ษาตลอดปี ก ารศึ ก ษาโดยไม่ แ บ่ ง ภาคการศึ ก ษา แต่ ล ะปี
การศึกษาไม่น้อยกว่า 30 สัปดาห์
การศึกษามีระยะ เวลาการศึกษาไม่น้อยกว่าสามสิบสัปดาห์
7.2
การจัดการศึกษาโดยแบ่งเป็นภาค
(๒) การจัดการศึกษาโดยแบ่งภาคการศึกษา มีสี่ระบบ ดังนี้
7.2.1 ระบบทวิภาค 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ก. ระบบทวิภาค แต่ละปีการศึกษาแบ่งออกเป็น สองภาคการศึกษาปกติ
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
แต่ละภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าสัปดาห์
7.2.2 ระบบไตรภาค หนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
ข. ระบบไตรภาค แต่ละปีการศึกษาแบ่งออกเป็น สามภาคการศึกษาปกติ
การศึกษาปกติมรี ะยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์
แต่ละภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองสัปดาห์
7.2.3 ระบบจตุรภาค 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ค. ระบบจตุรภาค แต่ละปีการศึกษาแบ่งออกเป็นสี่ภาคการศึกษาปกติ แต่
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์
ละภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสัปดาห์
7.2.4 ระบบการจัดการศึกษาอื่นๆ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
ง. ระบบการจัดการศึกษาอื่น ๆ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
ระบบการจัดการศึกษาต่างๆ ตามข้อ 7.2.1-7.2.3 อาจจัดภาคฤดูร้อนได้ตามความจาเป็นของแต่ละ
การจัดการศึกษาระบบตาม ก – ค อาจจัดภาคฤดูร้อนได้ตามความจาเป็นของแต่ละ
หลักสูตร
หลักสูตร ทั้งนี้ การจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน เป็นการจัดการศึกษาปีละหนึ่งภาคการศึกษา โดยมี
7.3
การจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน เป็นการจัดการศึกษาปีละหนึ่งภาคการศึกษา โดย ระยะเวลาไม่น้อยกว่าแปดสัปดาห์
มีระยะเวลาไม่น้อย กว่า 8 สัปดาห์
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ข้อ 8 การคิดหน่วยกิต สาหรับแต่ละรายวิชา
8.1
ระบบตลอดปีการศึกษา
8.1.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้บรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา
ปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.1.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติให้
มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.1.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.1.4 การทาโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทา
โครงงาน หรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มคี า่ เท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.1.5 วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.1.6 1 หน่วยกิตระบบตลอดปีการศึกษาเทียบได้กับ 2 หน่วยกิตระบบทวิภาคหรือ
30/12 หน่วยกิต ระบบไตรภาคหรือ 30/10 หน่วยกิตระบบจตุรภาค
8.2
ระบบทวิภาค
8.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.2.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.2.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.2.4 การทาโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายทีใ่ ช้เวลาทา
โครงงาน หรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มคี า่ เท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.2.5 วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
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ข้อ ๑๕ การคิดหน่วยกิต สาหรับแต่ละรายวิชาให้ดาเนินการ ดังนี้
(๑) ระบบตลอดปีการศึกษา
ก. รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้บรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่าสามสิบ
ชั่วโมงต่อปีการศึกษาให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต
ข. รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่าหกสิบชั่วโมงต่อ
ปีการศึกษาให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต
ค. การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่าเก้าสิบชั่วโมง
ต่อปีการศึกษาให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต
ง. การทาโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้
เวลาทาโครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่าเก้าสิบชั่วโมงต่อปีการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต
จ. วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่าเก้าสิบ
ชั่วโมงต่อปีการศึกษาให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต
ฉ. หนึ่งหน่วยกิตระบบตลอดปีการศึกษาเทียบได้กับสองหน่วยกิตระบบทวิภาค
หรือ สามสิบ/สิบสองหน่วยกิตระบบไตรภาคหรือ สามสิบ/สิบหน่วยกิตระบบจตุรภาค
(๒) ระบบทวิภาค
ก. รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า
สิบห้าชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต
ข. รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า สามสิบชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต
ค. การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต
ง. การทาโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้
เวลาทาโครงงาน หรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า สี่สิบห้าชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่ง
หน่วยกิต
จ. วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่าสี่สิบ
ห้าชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้ค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต
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8.3
ระบบไตรภาค
8.3.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.3.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.3.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.3.4 การทาโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายทีใ่ ช้เวลาทา
โครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.3.5 วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.3.6 1 หน่วยกิต ระบบไตรภาค เทียบได้กับ 12/15 หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ 4
หน่วยกิต ระบบทวิภาค เทียบได้กับ 5 หน่วยกิต ระบบไตรภาค
8.4
8.4.1

ระบบจตุรภาค
รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อ
ภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.4.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มี ค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.4.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้ มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.4.4 การทาโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทา
โครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.4.5 วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.4.6 1 หน่วยกิตระบบจตุรภาค เทียบได้กับ 10/15 หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ 2
หน่วยกิต ระบบทวิภาค เทียบได้กบั 3 หน่วยกิตระบบจตุรภาค
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(๓) ระบบไตรภาค
ก. รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า
สิบสองชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต
ข. รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า ยี่สิบสี่ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต
ค. การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่า สามสิบหก
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต
ง. การทาโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้
เวลาทาโครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่าสามสิบหกชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่ง
หน่วยกิต
ฉ. วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่าสามสิบ
หกชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต
ช. หนึ่งหน่วยกิต ระบบไตรภาค เทียบได้กับสิบสอง/สิบห้าหน่วยกิตระ
บบทวิภาค หรือสี่ หน่วยกิตระบบทวิภาค เทียบได้กับห้าหน่วยกิตระบบไตรภาค
(๔) ระบบจตุรภาค
ก. รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า สิบชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต
ข. รายวิ ช าภาคปฏิ บั ติ ที่ ใ ช้ เ วลาฝึ ก หรื อ ทดลอง ไม่ น้ อ ยกว่า ยี่ สิ บ ชั่ ว โมงต่อ ภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต
ค. การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่า สามสิบชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต
ง. การทาโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทา
โครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่าสามสิบชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต
จ. วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่า สามสิบชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต
ฉ หนึ่งหน่วยกิตระบบจตุรภาค เทียบได้กับสิบ/สิบห้า หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือสอง
หน่วยกิตระบบทวิภาค เทียบได้กับสามหน่วยกิตระบบจตุรภาค
(๕) ระบบการจัดการศึกษาอื่น ๆ สาหรับการคิดหน่วยกิตในระบบข้อ ๑๔ (๒) ง ให้เป็นไป
ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
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ข้อ 9 การจัดแผนการศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
9.1
การจัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา (Full-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาใน
หลักสูตรโดยกาหนดจานวนหน่วยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา
ปกติ สาหรับระบบทวิภาค
9.2
การจัดแผนการศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษา
ในหลักสูตรโดยกาหนดจานวนหน่วยกิตเฉลีย่ ตลอดหลักสูตร น้อยกว่า 9 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา
ปกติสาหรับระบบทวิภาค
การเปลีย่ นการจัดแผนการศึกษาตามข้อ 9.1 และ 9.2 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ประจาคณะ
ข้อ 10 หลักสูตรหนึ่งๆ อาจจัดระบบการศึกษา และหรือจัดแผนการศึกษาแบบใดแบบหนึ่ง หรือ
หลายแบบได้
สาหรับระบบการจัดการเรียนการสอน และการจัดแผนการศึกษาให้เป็นไปตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อ ๑๖ การจัดแผนการศึกษา แบ่งเป็นสามแผน ดังนี้
(๑) การจัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา (Full-time) หมายถึง การจัดแผนการ
ศึกษาในหลักสูตรโดยกาหนดจานวนหน่วยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า เก้าหน่วยกิตต่อภาค
การศึกษาปกติ สาหรับระบบทวิภาค
(๒) การจัดแผนการศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part-time) หมายถึง การจัดแผนการ
ศึ ก ษาในหลัก สูตรโดยกาหนดจานวนหน่ว ยกิ ตเฉลี่ยตลอดหลักสูต ร น้ อ ยกว่ า เก้ าหน่ว ยกิตต่อภาค
การศึกษาปกติสาหรับระบบทวิภาค
ทั้งนี้ การเปลี่ยนการจัดแผนการศึกษาตาม (๑) และ (๒) ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการ
ประจาส่วนงาน
(๓) การจัดแผนการศึกษาแบบพิเศษ ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด

ส่วนที่ ๓
หลักสูตร
----------ข้อ ๑๗ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา อาจจัดระบบการศึกษาและจัดแผนการศึกษาแบบใดแบบหนึ่ง
หรือหลายแบบได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๑๘ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีสหี่ ลักสูตร ดังนี้
(๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาสาหรับผูส้ าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามาแล้ว มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานวิชาการ
และวิชาชีพ เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความชานาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อให้มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น โดยเป็นหลักสูตรการศึกษาทีม่ ีลักษณะเบ็ดเสร็จใน
ตัวเอง

หมวด 2 หลักสูตร
ข้อ 11 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้
11.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สร้างเสริมความ
เชี่ยวชาญหรือ ประสิทธิภาพ ในทางวิชาชีพ เป็นหลักสูตรที่มลี ักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง สาหรับ
ผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามาแล้ว
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11.2 หลักสูตรปริญญาโท เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ
และหรือการวิจัยใน สาขาวิชาต่างๆ ในระดับสูงกว่าขั้นปริญญาตรีและประกาศนียบัตรบัณฑิต

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓
(๒) หลักสูตรปริญญาโท เป็นหลักสูตรการศึกษาในระดับสูงกว่าชั้นปริญญาตรีและ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
ชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็น
สากล เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความรู้ความสามารถระดับสูง ในสาขาวิชาต่าง ๆ
โดยกระบวนการวิจยั เพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้ง มี
ความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชือ่ มโยงและบูรณาการศาสตร์ที่
ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ โดย
เน้นให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนางานด้าน
วิชาการหรือวิชาชีพและสังคม
(๓) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เป็นหลักสูตรการศึกษาสาหรับผูส้ าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรหกปี หรือ ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า
มาแล้ว มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของ
การอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เน้นการพัฒนา
นักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความชานาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อให้มีความรูค้ วามเชี่ยวชาญ
สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น โดยเป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง
(๔) หลักสูตรปริญญาเอก เป็นหลักสูตรการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาโทและ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานวิชาการ
และวิชาชีพที่เป็นสากล เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความรู้ความสามารถระดับสูง
ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ
รวมทั้ง มีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการ
ศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อนื่ ได้อย่างต่อเนื่อง มีคณ
ุ ธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ โดยเน้นให้มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพื่อสรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมตาม
มาตรฐานสากล ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน พัฒนาประเทศและสังคมโลก

11.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เป็นหลักสูตรการศึกษาทีส่ ร้างเสริมความ
เชี่ยวชาญหรือ ประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ และเป็นหลักสูตรที่มลี ักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง สาหรับ
ผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 6 ปี หรือ ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า มาแล้ว

11.4 หลักสูตรปริญญาเอก เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ใหม่
และหรือความก้าวหน้า ทางวิชาการ การวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ในระดับสูงกว่าปริญญาโทและ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
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ข้อ 12 โครงสร้างของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
12.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้มีจานวน
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
12.2 หลักสูตรปริญญาโท ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วย
กิต โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คือ
แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจยั โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ ดังนี้
แบบ ก 1 ทาเฉพาะวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และหลักสูตรอาจกาหนดให้ศึกษา
รายวิชาเพิ่มเติม หรือทากิจกรรมวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นได้ โดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่
หลักสูตรกาหนด
แบบ ก 2 ทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 12
หน่วยกิต ไม่เกิน 18 หน่วยกิต ทั้งนี้ ยกเว้นหลักสูตรทางวิชาชีพให้เป็นไปตามสาขาวิชาชีพกาหนด
แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชาโดยไม่ต้องทาวิทยานิพนธ์ แต่ต้องทา
สารนิพนธ์ (การศึกษาอิสระ) ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
ทั้งนี้ สาขาวิชาใดเปิดสอนหลักสูตรแผน ข จะต้องมีหลักสูตร แผน ก ด้วย
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ข้อ ๑๙ ให้จัดโครงสร้างของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
(๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้มีจานวนหน่วย
กิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ยี่สิบสี่ หน่วยกิต
(๒) หลักสูตรปริญญาโท ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วย
กิต โดยแบ่งการศึกษาเป็น สองแผน คือ
แผนแบบวิชาการ (Academic) หรือแผน ก ที่เน้นการเรียนรู้การทาวิจัย โดยการทา
วิทยานิพนธ์สร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชานั้น โดยมีสดั ส่วนหน่วยกิตของวิทยานิพนธ์และหน่วย
กิตของการศึกษารายวิชา ดังนี้
แผน ก ๑ ทาเฉพาะวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า สามสิบหกหน่วยกิต และหลักสูตร
อาจกาหนดให้ศกึ ษารายวิชาเพิ่มเติม หรือทากิจกรรมวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นได้ โดยไม่นับหน่วยกิต แต่
ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกาหนด
แผน ก ๒ ทาวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่าสิบสอง หน่วยกิตและศึกษา
งานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า สิบสอง หน่วยกิต ทั้งนี้ ยกเว้นหลักสูตรที่มีข้อกาหนดทางวิชาชีพ ให้
เป็นไปตามที่สาขาวิชาชีพกาหนด
แผนแบบวิชาชีพ (Professional) หรือแผน ข ที่เน้นการศึกษางานรายวิชาและสารนิพนธ์
เชิงการประยุกต์ใช้ความรู้ในวิชาชีพโดยไม่ต้องทาวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ ให้มีการทาสารนิพนธ์ไม่น้อยกว่า
สามหน่วยกิต และไม่เกิน หกหน่วยกิต
ทั้งนี้ หลักสูตรใดที่เปิดสอนหลักสูตรแผน ข จะต้องมีหลักสูตร แผน ก ด้วย
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12.3 หลักสูตรปริญญาเอก
ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต สาหรับผูเ้ ข้าศึกษาที่สาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า และไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต สาหรับผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมาก หลักสูตรนีม้ ี 2 แบบ คือ
แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจยั โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้
ใหม่ หลักสูตรอาจกาหนดให้มีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม หรือทากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นได้ โดย
ไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกาหนด ดังนี้
แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า จะต้องทาวิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จะต้องทาวิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 1.1 และ แบบ 1.2 จะต้องมีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานเดียวกัน
แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจยั โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ที่มีคณ
ุ ภาพสูงและ
ก่อให้เกิด ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และมีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า จะต้องทาวิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จะต้องทาวิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะต้องมีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานเดียวกัน
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(๓) หลักสูตรปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น สองแบบ โดยเน้นการวิจัยเพื่อ
พัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง คือ
แบบ ๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทาวิทยานิพนธ์ที่
ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ หลักสูตรอาจกาหนดให้มีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม หรือทากิจกรรมทาง
วิชาการอื่นเพิ่มขึ้นได้ โดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกาหนด ดังนี้
แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า สี่สิบแปดหน่วยกิต
แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า เจ็ดสิบสองหน่วยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตาม แบบ ๑.๑ และ แบบ ๑.๒ จะต้องมีคุณภาพและ
มาตรฐานเดียวกัน
แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ที่
มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และมีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม
ดังนี้
แบบ ๒.๑ ผู้ เ ข้ า ศึก ษาที่ สาเร็จการศึ กษาระดับปริญญาโท
จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า สามสิบหกหน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่าสิบสองหน่วย
กิต
แบบ ๒.๒ ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญ ญาตรี
จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า สี่สิบแปดหน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีก ไม่น้อยกว่า ยี่สิบสี่หน่วย
กิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตาม แบบ ๒.๑ และ แบบ ๒.๒ จะต้องมีคุณภาพ
และมาตรฐานเดียวกัน
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ระยะเวลาการศึกษา
13.1
ระยะเวลาการศึกษาของแต่ละหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา
13.1.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ใน
หลักสูตรแต่ไม่เกิน 3 ปีการศึกษา
13.1.2 ปริญญาโท ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร แต่ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
13.1.3 ปริญญาเอก ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร สาหรับนักศึกษาที่สาเร็จปริญญาตรี
ให้มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา และนักศึกษาที่สาเร็จปริญญาโท ให้มีระยะเวลาการศึกษา ไม่
เกิน 6 ปีการศึกษา
13.2
ระยะเวลาการศึกษาของแต่ละหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบไม่เต็มเวลา หรือที่จัด
การศึกษาแบบอื่นให้มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 1.5 เท่าของระยะเวลาการศึกษาตามแผนการศึกษาปกติ
ทั้งนี้ ไม่เกินระยะเวลาสูงสุดของการศึกษา
ข้อ 14 การประกันคุณภาพ
ให้ทุกหลักสูตรกาหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรให้ชัดเจน ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วย
ประเด็นหลัก 4 ประเด็น คือ
14.1
การบริหารหลักสูตร
14.2
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย
14.3
การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
14.4
ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและมีการ
ดาเนินการควบคุมมาตรฐาน คุณภาพ และให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีภาระหน้าที่ในการบริหาร
หลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตามการประเมินผลหลักสูตร และหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง แต่ละหลักสูตรต้องจัดทารายงานการประเมินตนเองปีละ 1 ครั้ง เสนอต่อคณบดีต้นสังกัดและแจ้งให้
บัณฑิตวิทยาลัยทราบ
ข้อ 15 การพัฒนาหลักสูตร
15.1
ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐาน
และคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก
5 ปี
15.2
การพัฒนาหลักสูตร หรือจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีลักษณะพิเศษ
นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในระเบียบนี้ ให้ดาเนินการโดยจัดทาเป็นประกาศมหาวิทยาลัยแล้วเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ข้อ ๒๐ ระยะเวลาการศึกษาของแต่ละหลักสูตรมี ดังนี้
(๑) หลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา (Full-time)
ก. ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้เป็นไปตามที่
กาหนดไว้ในหลักสูตรแต่ไม่เกิน สามปีการศึกษา
ข. ปริ ญ ญาโท ให้ เ ป็ น ไปตามที่ ก าหนดไว้ ใ นหลั ก สู ต ร แต่ ไ ม่ เ กิ น ห้ า ปี
การศึกษา
ค. ปริญญาเอก ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ใ นหลัก สูตร สาหรับผู้ที่สาเร็ จ
ปริญญาตรีแล้วเข้าศึก ษาต่อในระดับปริญญาเอก ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน แปดปีการศึกษา ส่วนผู้ที่สาเร็จ
ปริญญาโท แล้วเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน หกปีการศึกษา
(๒) หลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part-time) หรือที่จัดการศึกษาแบบ
อื่น ให้มีระยะเวลาการศึกษาเป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด

ข้อ 13
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ข้อ ๒๑ ให้หลักสูตรกาหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้เป็นไปตามทีม่ หาวิทยาลัย
กาหนด ทั้งนี้ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมินและรายงานผลการ
ดาเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ อย่าง
น้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรือทุกรอบ ห้าปี
การพัฒนาหลักสูตร หรือจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีลักษณะพิเศษนอกจากที่
กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ดาเนินการโดยจัดทาเป็นประกาศมหาวิทยาลัยแล้วเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา

ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556
หมวด 3 อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาและคณะกรรมการควบคุมการศึกษา
ข้อ 16 อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย
16.1 อาจารย์ประจา หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน หรือผู้ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้
ปฏิบัติงานในสังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทาหน้าที่หลักด้านการสอนและวิจัย และปฏิบตั ิหน้าที่
เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน
16.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจาที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหลักใน
กระบวนการจัดการศึกษาของหลักสูตร โดยทาหน้าที่อาจารย์ผู้สอนและหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หรือสารนิพนธ์ ตลอดระยะเวลาที่จดั การศึกษาตามหลักสูตรนั้น
16.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจาหลักสูตรทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้
เป็น ผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การ
ติดตามประเมินผลหลักสูตร และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
16.4 อาจารย์ผู้สอน หมายถึง ผู้ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งจากอาจารย์ประจาหรืออาจารย์
พิเศษ ให้ทาหน้าที่สอนในรายวิชาหรือบางหัวข้อในแต่ละรายวิชา
16.5 อาจารย์ที่ปรึกษาทัว่ ไป หมายถึง อาจารย์ประจาที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ
ประจาคณะตามคาแนะนาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อทาหน้าที่ให้คาปรึกษาด้านการศึกษาและ
การจัดแผนการเรียนของนักศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแนวปฏิบัติต่างๆตลอดจนเป็นที่ปรึกษาของ
นักศึกษาในเรื่องอื่นตามความจาเป็นและเหมาะสม
โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปทาหน้าที่จนกระทั่ง
นักศึกษามีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก หรืออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
16.6 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก (Major advisor) หมายถึง อาจารย์ประจาที่ได้รับ
แต่งตั้งโดยคณะกรรมการประจาคณะตามคาแนะนาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้รับผิดชอบ
กระบวนการเรียนรู้เพื่อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเฉพาะราย เช่น การพิจารณาเค้าโครง การให้คาแนะนาและ
ควบคุมดูแล รวมทั้งการประเมินความก้าวหน้า การสอบวิทยานิพนธ์ และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓
ส่วนที่ ๓
อาจารย์
-----------ข้อ 23 จานวนและคุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ อาจารย์ผู้สอนและ
คณะกรรมการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการควบคุมการศึกษา รวมถึงภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และสารนิพนธ์ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556
16.7 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (Co-advisor) หมายถึง อาจารย์ประจา หรือ อาจารย์
พิเศษทีไ่ ด้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการประจาคณะตามคาแนะนาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพือ่ ทา
หน้าที่ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ในการพิจารณาเค้าโครง รวมทั้งช่วยเหลือให้คาแนะนาและ
ควบคุมดูแลการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
16.8 อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ หมายถึง อาจารย์ประจาที่ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ
ประจาคณะตามคาแนะนาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ที่มีคณ
ุ สมบัติตามข้อ 16.6 และ
16.7 สามารถทาหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ได้ด้วย โดยให้รับผิดชอบกระบวนการเรียนรู้เพือ่
สารนิพนธ์ของนักศึกษาเฉพาะราย รวมทั้งการประเมินความก้าวหน้าและการสอบสารนิพนธ์ของนักศึกษา
16.9 ผู้ทรงคุณวุฒิ หมายถึง ผู้ที่มิได้เป็นอาจารย์ประจา ให้ทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม หรือสอน ในกรณีที่เป็นสาขาวิชาที่ขาดแคลนและมีความจาเป็นอย่างยิ่ง สามารถเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้ โดยอนุโลมผู้ทรงคุณวุฒิต้องได้รับแต่งตั้งโดยบัณฑิตวิทยาลัย
16.10 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง ผู้ที่มไิ ด้เป็นอาจารย์ประจา ให้ทาหน้าทีบ่ างส่วนในการ
เรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา โดยผู้ที่ได้รับแต่งตั้งนั้นไม่มีคณ
ุ วุฒทิ างการศึกษาและหรือตาแหน่งทาง
วิชาการตามที่กาหนดในหน้าที่นั้นๆ แต่มีความเชี่ยวชาญ หรือความชานาญเฉพาะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
โดยตรงต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนั้นๆ ทั้งนี้หากจะแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จะต้อง
เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้นๆ เป็นที่ยอมรับในระดับหน่วยงานหรือ
กระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้านนัน้ ๆ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีส่ านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด แต่
หากจะแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นบุคลากรประจามหาวิทยาลัยเท่านั้น
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะต้องได้รับแต่งตัง้ โดยบัณฑิตวิทยาลัย
16.11 อาจารย์พิเศษ หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ที่ได้รับแต่งตั้งโดย
มหาวิทยาลัย ให้ทาหน้าที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ 17 คุณสมบัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
ต้องเป็นอาจารย์ประจาและมีคุณสมบัตไิ ม่ต่ากว่าคุณสมบัติของการเป็นอาจารย์ผู้สอนตามระดับ
ของหลักสูตรนั้นๆ
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ 18

คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
18.1
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรปริญญาโท และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง ต้องเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร และมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่สอนหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จานวนอย่างน้อย 3 คน
18.2
หลักสูตรปริญญาเอก ต้องเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร และมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าหรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่สอนหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
จานวนอย่างน้อย 3 คน
ข้อ 21 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน
21.1
หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง ต้องเป็นอาจารย์ประจา หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ที่มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า
หรือ เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้อง
มีประสบการณ์ด้านการสอนและการทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจาคณะ
21.2
หลักสูตรปริญญาเอก ต้องเป็นอาจารย์ประจา หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ที่มี
คุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาคณะ
ข้อ 22 คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
22.1
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก เป็นอาจารย์ประจา มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือ
เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและต้องมี
ประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจา
คณะ
ในกรณีที่มีความจาเป็น
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจา
บัณฑิตวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
หรือแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่เป็นบุคลากรประจามหาวิทยาลัยที่มีความ
เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
22.2
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม เป็นอาจารย์ประจา หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือ เทียบเท่าหรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาตาม
ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาคณะ ในกรณีที่มีความจาเป็นและเหมาะสม อาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมก็ได้
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ข้อ 19 การบริหารจัดการหลักสูตร
19.1 ให้บริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร
และตามที่ได้รับมอบหมายจากภาควิชาหรือตามที่คณะกาหนด
19.2 ให้แต่ละหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามข้อ 18 และอื่นๆ ตามที่คณะกาหนด
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อ ๒๒ การบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้ดาเนินการดังนี้
(๑) ให้เป็นไปตามปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร และตามที่
ได้รับมอบหมายจากสาขาวิชาหรือตามที่ส่วนงานกาหนด
(๒) ให้ แ ต่ ล ะหลั ก สู ต รมี ค ณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร ซึ่ งประกอบด้ ว ย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้งนี้อาจมีอาจารย์ประจาหลักสูตรหรืออาจารย์ประจาเป็นกรรมการ
เพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดยประธานกรรมการบริหารหลักสูตรมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ
สามปี แต่จะดารงตาแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
(๓) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีหน้าที่ ดังนี้
ก. บริ ห ารและพั ฒ นาหลั ก สู ต รและการเรีย นการสอน ตั้ งแต่ ก าร
วางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร
ข. ควบคุมมาตรฐานหลักสูตรสาขาวิชาที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุ ณวุ ฒิร ะดั บอุ ด มศึ กษาแห่งชาติ เกณฑ์ ม าตรฐานหลัก สูตรของกระทรวงการอุ ดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี)
ค. ดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร
ง. ติ ด ตามรายงานผลการด าเนิ น การของรายวิ ช า รายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) และจัดทารายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร
รวมทั้งให้คาแนะนาเพื่อการพัฒนา
คณะอาจกาหนดให้คณะกรรมการประจาส่วนงานหรือคณะกรรมการที่เรียกชื่ออื่น เช่น
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาส่วนงาน ที่มีจานวนตามความเหมาะสม ทาหน้าที่บริหารจัดการ
หลักสูตรและวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรในส่วนงาน

ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556
ข้อ 20 คณะอาจกาหนดให้คณะกรรมการประจาคณะ หรือ คณะกรรมการจานวนตามความ
เหมาะสมทาหน้าที่กากับดูแลคุณภาพ การบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร
กาหนดองค์ประกอบ อานาจหน้าที่ การครบวาระการดารงตาแหน่ง และการแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรของคณะนั้นๆ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของแต่ละคณะ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ข้อ 23 ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
อาจารย์ประจา 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและ
หรือปริญญาเอกได้ไม่เกิน 5 คน หรือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทไม่
เกิน 15 คน หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ให้คิดสัดส่วนจานวนนักศึกษาที่ทา
วิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กับจานวนนักศึกษาที่ทาสารนิพนธ์ 3 คน ทั้งนี้ให้นับรวมนักศึกษาที่ยังไม่
สาเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน
หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจาทีม่ ีศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนักศึกษาที่ทาวิทยานิพนธ์ได้
มากกว่า 5 คน อาจขอขยายเพิ่มขึน้ ได้แต่ต้องไม่เกิน 10 คน ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการประจาคณะ
ข้อ 24 คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ
คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการประจาคณะ มีจานวน
กรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นประธาน อาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ประจาเป็นกรรมการ
ข้อ 25 คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
มีจานวนกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) อาจารย์ประจา และหรือผูท้ รงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ

-16-

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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ข้อ 26 คณะกรรมการสอบประมวลความรอบรู้
คณะกรรมการสอบประมวลความรอบรู้ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
มีหน้าที่สอบประมวลความรอบรู้ มีจานวนกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน
ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ และหรืออาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา และ
หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ข้อ 27 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการประจาคณะ ตามคาแนะนา
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีจานวนกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ไม่น้อยกว่า 1 คน
อาจารย์ประจาซึ่งไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมไม่น้อยกว่า 1 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก ทั้งนี้อาจแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) เป็นกรรมการสอบด้วยก็ได้
และเมื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์แล้วให้แจ้งบัณฑิตวิทยาลัยทราบ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องไม่เป็น
ประธานคณะกรรมการสอบ และต้องเข้าสอบวิทยานิพนธ์ด้วยทุกครั้ง
อาจารย์ประจาและผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอกมหาวิทยาลัยที่เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ต้อง
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา
ในกรณีที่มีความจาเป็น คณะกรรมการประจาคณะตามคาแนะนาของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรอาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเป็นกรรมการสอบได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่
บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 28 คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์
คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ ได้รบั การแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีจานวน
กรรมการไม่นอ้ ยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วย อาจารย์ทปี่ รึกษาสารนิพนธ์ และอาจารย์
ประจา หรือ ผูท้ รงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 2 คน โดยให้กรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสอบ
ทั้งนี้ คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ชุดหนึ่ง อาจทาหน้าที่สอบสารนิพนธ์ของนักศึกษาได้มากกว่า
1 คน
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หมวด 4 การรับเข้าศึกษา

หมวด ๒
การรับบุคคลเข้าศึกษา
ข้อ ๕ ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรตามข้อ ๑๘ ต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี้
(๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตต้องเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า ตามที่หลักสูตรกาหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และบัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
(๒) หลักสูตรปริญญาโทต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ตามที่หลักสูตรกาหนดและมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิต
วิทยาลัยกาหนด
(๓) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักสูตร ๖ ปี หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือปริญญาโท หรือเทียบเท่า ตามที่หลักสูตรกาหนด และ
มีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยกาหนด

ข้อ 29 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
29.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สาเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ตามที่หลักสูตรกาหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติม
ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
29.2 หลักสูตรปริญญาโท
ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สาเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่าตามที่หลักสูตรกาหนดและมีคณ
ุ สมบัติอื่นเพิ่มเติม
ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
29.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สาเร็จปริญญาโทหรือเทียบเท่าตามที่หลักสูตรกาหนด และมีคณ
ุ สมบัติ
อื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
29.4 หลักสูตรปริญญาเอก
29.4.1 ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สาเร็จปริญญาโทหรือเทียบเท่า ตามที่หลักสูตรกาหนด และมี
คุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกาหนด หรือ
29.4.2 ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สาเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเดียวกันหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันกับหลักสูตรที่เข้าศึกษา โดยมีผลการเรียนดีมาก และมีพื้นความรู้ความสามารถ
และศักยภาพเพียงพอที่จะทาวิทยานิพนธ์ได้ หรือมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 30 การรับสมัคร
ใบสมัคร ระยะเวลาสมัคร หลักฐานประกอบและเงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย
กาหนด
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(๔) หลักสูตรปริญญาเอกต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า และมีคณ
ุ สมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกาหนด หรือเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ที่มีผลการเรียนดีมาก และมีพื้นความรู้ความสามารถและศักยภาพเพียง
พอทีจ่ ะทาวิทยานิพนธ์ได้ หรือมีคณ
ุ สมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิต
วิทยาลัยกาหนด และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๖ การรับสมัครเข้าศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย ในแต่ละปีการศึกษา

ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556
ข้อ 31 การรับเข้าศึกษา
31.1
จานวนนักศึกษาที่จะรับในแต่ละสาขาวิชา ต้องได้รบั ความเห็นชอบจาก
มหาวิทยาลัย
31.2 คณะเป็นผู้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการ
คัดเลือกผู้สมัครที่มคี ุณสมบัตติ ามข้อ 29 เข้าเป็นนักศึกษา โดยมีการทดสอบความรู้ หรือวิธีการอื่นใด
ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
31.3 คณะอาจพิจารณาคัดเลือกผูม้ ีคณ
ุ สมบัตติ ามข้อ 29 เข้ามาทดลองศึกษา โดยมี
เงื่อนไขเฉพาะรายดังนี้
31.3.1 ผู้ทดลองศึกษาในหลักสูตรที่ศึกษารายวิชาและทาวิทยานิพนธ์ หรือศึกษาเฉพาะ
รายวิชาอย่างเดียว ในภาคการศึกษาแรกจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 6
หน่วยกิต และสอบให้ได้แต้มระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมไม่ต่ากว่า 3.00 หรือ
31.3.2 ผู้ทดลองศึกษาในหลักสูตรที่ศึกษาเฉพาะทาวิทยานิพนธ์ ในภาคการศึกษาแรก
จะต้องมีความก้าวหน้าในการทาวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ได้ผลเป็นที่พอใจโดยได้สญ
ั ลักษณ์ P ตามจานวน
หน่วยกิตที่ลงทะเบียน หรือ
31.3.3 เงื่อนไขอื่นๆ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
31.4 คณะอาจพิจารณารับผู้มีพื้นฐานความรู้ไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
เข้าศึกษาหรือวิจัย โดยไม่รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยได้เป็นกรณีพเิ ศษ
31.5 บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณารับบุคคลที่คณะรับเข้าเป็นผู้ร่วมเรียนตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาของผู้ร่วมเรียน
31.6 กรณีผู้สมัครกาลังรอผลการศึกษา การรับเข้าศึกษาจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครได้นา
หลักฐานมาแสดงว่าสาเร็จการศึกษาแล้ว และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อ ๗ การรับเข้าศึกษา ให้ดาเนินการ ดังนี้
(๑) จานวนนักศึกษาที่จะรับในแต่ละหลักสูตร ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
มหาวิทยาลัย
(๒) คณะเป็นผู้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรใน
การคัดเลือกผูส้ มัครที่มีคณ
ุ สมบัตติ ามข้อ ๕ เข้าเป็นนักศึกษา โดยมีการทดสอบความรู้ หรือใช้วิธีการ
อื่นใดตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
(๓) คณะอาจพิจารณาคัดเลือกผูม้ ีคุณสมบัตติ ามข้อ ๕ เข้ามาทดลองศึกษา โดย
มีเงื่อนไขเฉพาะรายดังนี้
ก. ผู้ทดลองศึกษาในหลักสูตรที่ศกึ ษารายวิชาและทาวิทยานิพนธ์ หรือ
ศึกษาเฉพาะรายวิชาอย่างเดียว ในภาคการศึกษาแรกจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรไม่
น้อยกว่าหกหน่วยกิต และสอบให้ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๓.๐๐ หรือ
ข. ผู้ทดลองศึกษาในหลักสูตรที่ศกึ ษาเฉพาะการทาวิทยานิพนธ์ ใน
ภาคการศึกษาแรกจะต้องมีความก้าวหน้าในการทาวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ได้ผลเป็นที่พอใจโดยได้
สัญลักษณ์ P ตามจานวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน หรือ
ค. เงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
(๔) คณะอาจพิจารณารับผูม้ ีพื้นฐานความรูไ้ ม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าเข้าศึกษาหรือวิจัย โดยไม่รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยได้เป็นกรณีพเิ ศษ
(๕) บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณารับบุคคลที่คณะรับเข้าเป็นผูร้ ่วมเรียน ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(๖) กรณีผสู้ มัครกาลังรอผลการศึกษา การรับเข้าศึกษาจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อ
ผู้สมัครได้นาหลักฐานมาแสดงว่าสาเร็จการศึกษาแล้ว และมีคณ
ุ สมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้

ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556
ข้อ 32 การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 33 ประเภทของนักศึกษา แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ
33.1 นักศึกษาสามัญ คือ บุคคลที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาตามข้อ 31.2 หรือ
นักศึกษาทดลองศึกษาที่ผ่านเงื่อนไขตามข้อ 31.3
33.2 นักศึกษาทดลองศึกษา คือ บุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาตามข้อ 31.3
33.3 นักศึกษาพิเศษ คือ บุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาตามข้อ 31.4
หมวด 5 การลงทะเบียนเรียน
ข้อ 34 การลงทะเบียนเรียน
34.1 การลงทะเบียนเรียนแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
34.1.1 การลงทะเบียนโดยนับหน่วยกิตและคิดค่าคะแนน (Credit)
34.1.2 การลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)
34.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ทปี่ รึกษาทั่วไป
หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก แล้วแต่กรณี
34.3 การลงทะเบียนเรียน ต้องเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
34.4 จานวนหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ให้อยู่ในดุลย
พินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ การ
ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ สาหรับระบบทวิภาค ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน
15 หน่วยกิต โดยให้นับรวมจานวนหน่วยกิตทั้งแบบนับหน่วยกิต (Credit) และไม่นับหน่วยกิต (Audit)
ยกเว้นการลงทะเบียนระบบอื่น
34.5 นักศึกษาทดลองศึกษาตามข้อ 33.2 ในภาคการศึกษาแรกที่เข้าเรียน ต้อง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อ ๘ การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
หมายเหตุ : (ร่าง)ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษาฯ ปรับให้สอดคล้องกับ (ร่าง)ข้อบังคับฯ
ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีฯ เนื่องจากไม่มีการระบุประเภทของนักศึกษา แต่เป็นการให้นิยาม
ความหมายของนักศึกษา ผูเ้ รียน และผูร้ ่วมเรียนแทน

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) จานวนหน่วยกิตที่นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ การลงทะเบียนเรียนในแต่ละ
ภาคการศึกษาปกติ สาหรับระบบทวิภาค ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน สิบห้า หน่วยกิต โดยให้นับรวม
จานวนหน่วยกิตทั้งแบบนับหน่วยกิต (Credit) และไม่นับหน่วยกิต (Audit) ยกเว้นการลงทะเบียนระบบอื่น และ
การลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกาหนด
(๔) ผู้เข้าศึกษาตามข้อ ๗(๓) ในภาคการศึกษาแรกที่เข้าเรียน ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาใน
หลักสูตรไม่น้อยกว่าหกหน่วยกิต

ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556
34.6 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ารายวิชาที่เคยลงทะเบียนเรียน และได้รับผลการเรียน
ตั้งแต่ระดับคะแนน B ขึ้นไปแล้วมิได้
34.7 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ได้เมื่อมีอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักหรือสารนิพนธ์แล้ว
34.8 การลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์ ต้องลงทะเบียนเรียนให้ครบหน่วยกิตทั้งหมด
ภายในภาคการศึกษาที่สอบวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์เพิ่มให้ครบ
หน่วยกิตวิทยานิพนธ์ได้ หลังพ้นกาหนดการเพิ่มและถอนรายวิชา โดยได้รับอนุมตั ิจากคณบดีบณ
ั ฑิต
วิทยาลัยเพื่อให้สามารถสอบวิทยานิพนธ์ได้ในภาคการศึกษานั้น
34.9 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรกาหนดแล้ว และอยู่
ระหว่างการทาวิจยั เพื่อวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ หรือรอสอบประมวลความรอบรู้ นักศึกษาจะต้อง
รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา และชาระค่าธรรมเนียมตามทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓
(๕) นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ารายวิชาที่เคยลงทะเบียนเรียน และได้รับผลการเรียน
ตั้งแต่ระดับคะแนน B ขึ้นไปแล้วมิได้
(๖) นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ได้เมื่อมีอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์แล้ว
(๗) การลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์ ต้องลงทะเบียนเรียนให้ครบหน่วยกิตทั้งหมด
ภายในภาคการศึกษาที่สอบวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์เพิ่มให้ครบ
หน่วยกิตวิทยานิพนธ์ได้ หลังพ้นกาหนดการเพิ่มและถอนรายวิชา โดยได้รับอนุมตั ิจากคณบดีต้นสังกัด
เพื่อให้สามารถสอบวิทยานิพนธ์ได้ในภาคการศึกษานั้น
(๘) กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรกาหนดแล้ว และอยู่
ระหว่างการทาวิจยั เพื่อวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ และยังไม่ครบเงื่อนไขการสาเร็จการศึกษา นักศึกษา
จะต้องรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา และชาระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด

ข้อ 35 การเพิ่มและการถอนรายวิชา
35.1 การเพิ่มและการถอนรายวิชาให้เป็นไปตามทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด ยกเว้นวิชา
วิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตาม ข้อ 34.8
35.2 การเพิ่มและถอนรายวิชาจะกระทาได้โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก แล้วแต่กรณี และแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทราบ
ข้อ 36 การเปลีย่ นแผนการศึกษา
36.1 นักศึกษาสามัญอาจขอเปลีย่ นแผนการศึกษาได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและได้รบั อนุมัติจากคณะกรรมการประจาคณะและแจ้งให้บณ
ั ฑิตวิทยาลัย
ทราบ
36.2 นักศึกษาสามารถเปลีย่ นแผนการศึกษาได้ เมื่อเข้าศึกษาในสาขาวิชานั้นมาแล้วไม่
น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา

ข้อ ๒๘ การเพิ่มและการถอนรายวิชาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ยกเว้นวิชาวิทยานิพนธ์ให้
เป็นไปตามข้อ ๒๗(๗) และจะกระทาได้โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก หรืออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ แล้วแต่กรณี และแจ้งให้อาจารย์ผสู้ อนทราบ
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ข้อ ๒๙ นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนแผนการศึกษาได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจาคณะและแจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบ และอาจเปลี่ยน
แผนการศึกษาได้ เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า หนึ่งภาคการศึกษา

ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556
ข้อ 37 การย้ายสาขาวิชา
นักศึกษาสามัญขอย้ายสาขาวิชาโดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
37.1 นักศึกษาอาจขอย้ายสาขาวิชาได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจา
คณะทั้งสองฝ่าย และได้รับอนุมัตจิ ากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
37.2 การเทียบโอนและการโอนรายวิชา ให้เป็นไปตามข้อ 40
ข้อ 38 การเปลีย่ นระดับการศึกษา
38.1 นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนระดับการศึกษาจากระดับปริญญาโทเป็นระดับปริญญาเอก
หรือ กลับกันได้ในสาขาวิชาเดียวกัน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
คณะกรรมการประจาคณะ และได้รับอนุมัตจิ ากคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
38.1.1 นักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโทแผน ก ในสาขาเดียวกันกับหลักสูตรปริญญา
เอกที่สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติซึ่งจัดขึ้นสาหรับนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอกอาจได้รับการ
พิจารณาเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกได้ โดยนักศึกษาหลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 จะต้องมีผลงานวิจยั
เพื่อวิทยานิพนธ์ ที่มศี ักยภาพที่จะพัฒนาให้เป็นวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรระดับปริญญาเอกได้ หรือในกรณี
ที่เป็นนักศึกษาหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 จะต้องศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และได้
แต้มระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมไม่ตากว่
่ า 3.50
38.1.2 นักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอกที่ไม่สามารถสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ
การสอบวิทยานิพนธ์ อาจได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทได้
38.1.3 การเปลีย่ นระดับการศึกษาจะกระทาได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น
38.2 การเปลี่ยนระดับการศึกษาที่นอกเหนือจากข้อ 38.1 ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัย
กาหนด
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อ ๓๐ การย้ายหลักสูตรและเปลี่ยนระดับการศึกษาของนักศึกษา มีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะทั้งสองฝ่าย และได้รับอนุมตั ิ
จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(๒) การเที ย บเท่ า การเที ย บโอนและการโอนรายวิ ชา ให้ เ ป็ น ไปตามที่บัณฑิต
วิทยาลัยกาหนด

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556
ข้อ 39 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอืน่
39.1 บัณฑิตวิทยาลัยอาจรับโอนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาทีส่ ังกัดสถาบันอื่นทั้งภายในและ
ต่างประเทศเป็นนักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและคณะกรรมการประจาคณะ และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
39.2 การเทียบโอนวิชาเรียนและการโอนหน่วยกิต ต้องมีหลักเกณฑ์ดังนี้
39.2.1 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือเทียบเท่าที่
กระทรวงศึกษาธิการ หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจตามกฎหมายรับรอง
39.2.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีเนื้อหาสาระไม่
น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ
39.2.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีผลการศึกษาไม่ตากว่
่ าระดับคะแนน B หรือ
เทียบเท่า หรือสัญลักษณ์ S
39.2.4 ให้มีการเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจานวนหน่วยกิต
รวมของหลักสูตรที่รับโอน
39.2.5 รายวิชาหรือกลุม่ รายวิชาที่เทียบโอน จะไม่นาผลการศึกษามาคานวณแต้มระดับ
คะแนนเฉลีย่ สะสม
39.2.6 ใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 ปีการศึกษาและลงทะเบียนรายวิชา
หรือเรียนวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
39.2.7 ในกรณีทมี่ หาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่จะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่เกิน
กว่าชั้นปีและภาคการศึกษาที่ได้รบั อนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยูต่ ามหลักสูตรทีไ่ ด้รับความเห็นชอบ
แล้ว
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556
ข้อ 40 การยกเว้นหรือการเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา
มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาให้นักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ
ที่สามารถวัดมาตรฐานได้จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือสถาบันอื่นทั้งภายในและต่างประเทศ
โดยนักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและมี
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
40.1 รายวิชาที่อาจได้รับการเทียบโอน ต้องเป็นรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาและ
วิทยานิพนธ์ และได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน 3 ปี หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
โดยได้ผลการศึกษาเป็นสัญลักษณ์ P หรือ S หรือไม่ต่ากว่าระดับคะแนน B หรือเทียบเท่า
40.2 กรณีรายวิชาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้เป็นไปตามข้อ 39.2.2
และ 39.2.3 และให้นาผลการศึกษารายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนมาคิดเป็นแต้มระดับคะแนนเฉลีย่
สะสม
40.3 รายวิชาและจานวนหน่วยกิตทีไ่ ด้รบั การยกเว้นหรือเทียบโอนให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะ กรรมการบริหารหลักสูตรและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะ
40.4 การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและหรือ
การศึกษาตามอัธยาศัย ให้อยู่ในดุลยพินิจของบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบ
โอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการ
เรียนระดับปริญญาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้อ 41 การโอนหน่วยกิต
41.1 นักศึกษาอาจได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจาคณะให้ไปเรียนรายวิชาที่เปิด
สอนในสถาบันอื่นทั้งภายในและต่างประเทศ โดยลงทะเบียนเรียนเพื่อหน่วยกิต แล้วนามาเทียบโอน
หน่วยกิตในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อนับเป็นหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาได้
41.2 รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามข้อ 41.1 ให้เป็นไปตามข้อแนะนาเกี่ยวกับ
แนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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หมวด 6 การวัดและประเมินผลการศึกษา
ข้อ 42 การสอบในระดับบัณฑิตศึกษา มีดงั นี้
42.1 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) เป็นการสอบความรู้
ความสามารถที่จะนาหลัก วิชาและประสบการณ์การเรียน หรือการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
42.2 การสอบวิทยานิพนธ์ เป็นการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถของนักศึกษา ในการ
ทาวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ความรอบรู้ในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทาการวิจัย ความสามารถในการ
นาเสนอผลงานทั้งด้านการพูด การเขียน และการตอบคาถาม

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

42.3 การสอบสารนิพนธ์ เป็นการสอบเพื่อประเมินผลงานการศึกษาอิสระของนักศึกษา
ในหลักสูตรปริญญาโท แผน ข
42.4 การสอบวัดคุณสมบัติ เป็นการสอบเพื่อประเมินความรู้พื้นฐาน ความพร้อม
ความสามารถและศักยภาพของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก และเพื่อวัดว่านักศึกษามีความพร้อมใน
การทาวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก และนักศึกษาต้องสอบวัดคุณสมบัตผิ ่านภายใน 4 ภาค
การศึกษานับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
42.5 การสอบภาษาต่างประเทศ เป็นการสอบเทียบความรูค้ วามสามารถภาษาต่างประเทศ
ของนักศึกษา หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก
การสอบตามข้อ 42.1- 42.5 ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
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ข้อ 43 การประเมินผลรายวิชา วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์
รายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน ให้มีค่าระดับคะแนน (Grade) ตามความหมาย
และค่าระดับคะแนนดังต่อไปนี้
ระดับคะแนน
ความหมาย
ค่าระดับคะแนน
(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
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หมวด ๔
การประเมินผลและการลงทะเบียนเรียน
ส่วนที่ ๑

การประเมินผลการศึกษา
-------------------------------------ข้อ ๒๔ การประเมินผลรายวิชา วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ ให้ดาเนินการดังนี้
(๑) รายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน ให้มีค่าระดับคะแนน(Grade) ตามความหมาย และ
ค่าระดับคะแนน ดังต่อไปนี้
ระดับคะแนน
ความหมาย
ค่าระดับคะแนน
(ต่อหนึ่งหน่วยกิต)
A
ดีเยี่ยม
(Excellent)
๔.๐
B+
B
C+
C
D+
D
E

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปานกลาง
อ่อน
อ่อนมาก
ตก

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

๓.๕
๓.๐
๒.๕
๒.๐
๑.๕
๑.๐
๐.๐
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ผลการศึกษาอาจแสดงด้วยสัญลักษณ์และความหมายอื่นได้ดังต่อไปนี้
สัญลักษณ์
ความหมาย
S
ผลการเรียนหรือการสอบเป็นที่พอใจ (Satisfactory) ใช้สาหรับรายวิชาที่กาหนดให้มีการ
ประเมินผลแบบไม่คิดค่าคะแนน หรือรายวิชาปรับพื้นฐาน หรือรายวิชาวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์
U
ผลการเรียนหรือการสอบยังไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) ใช้สาหรับรายวิชาที่กาหนดให้
มีการประเมินผลแบบไม่คิดค่าคะแนนหรือรายวิชาปรับพื้นฐานหรือรายวิชาวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์
X
ผลการเรียนหรือการสอบอยู่ในระดับคะแนนดีเด่น (Excellent) ใช้สาหรับรายวิชา
วิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์
I
การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) ใช้ในกรณีนักศึกษาปฏิบัติงานไม่ครบภายในเวลาที่
กาหนดไว้หรือขาดสอบ โดยมีเหตุสุดวิสยั
บางประการจะต้องมีการแก้ไขให้เป็นระดับคะแนน
ภายใน 6 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไปที่นักศึกษาผู้นั้นลงทะเบียนเรียน มิฉะนั้นมหาวิทยาลัย
จะเปลีย่ นสัญลักษณ์ I ให้เป็นระดับคะแนน E โดยทันที
P
การเรียน หรือการวิจยั หรือการทาวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ที่ยังมีความต่อเนื่องอยู่ (In
progress) และมีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจ
N
การเรียน หรือการวิจยั หรือการทาวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ที่ยังมีความต่อเนื่องอยู่แต่ไม่
มีความก้าวหน้าหรือไม่เป็นที่พอใจ (No progress) ในกรณีได้สัญลักษณ์ N นักศึกษาจะต้อง
ลงทะเบียนเรียนซ้าในหน่วยกิตที่ได้สัญลักษณ์ N
W
การถอนรายวิชาโดยได้รับอนุมตั ิ (Withdrawn with permission)
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(๒) การประเมินผลการศึกษาอาจแสดงด้วยสัญลักษณ์และความหมายอื่นได้ ดังต่อไปนี้
สัญลักษณ์
ความหมาย
S
ผลการเรียนหรือการสอบเป็นที่พอใจ (Satisfactory) ใช้สาหรับรายวิชาที่กาหนดให้มีการ
ประเมินผลแบบไม่คิดค่าคะแนน หรือรายวิชาปรับพื้นฐาน หรือรายวิชาวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์
U
ผลการเรียนหรือการสอบยังไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) ใช้สาหรับรายวิชาที่กาหนดให้มี
การประเมินผลแบบไม่คดิ ค่าคะแนนหรือรายวิชาปรับพื้นฐานหรือรายวิชาวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์
X
ผลการเรียนหรือการสอบอยู่ในระดับคะแนนดีเด่น (Excellent) ใช้สาหรับรายวิชาวิทยานิพนธ์
หรือสารนิพนธ์
I
การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) ใช้ในกรณีนักศึกษาปฏิบตั ิงานไม่ครบภายในเวลาที่
กาหนดไว้หรือขาดสอบ โดยมีเหตุสุดวิสยั บางประการจะต้องมีการแก้ไขให้เป็นระดับคะแนนภายใน ๖
สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไปที่นักศึกษาผู้นั้นลงทะเบียนเรียน มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยน
สัญลักษณ์ I ให้เป็นระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ์ U โดยทันที
P
การเรียน หรือการวิจยั หรือการทาวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ที่ยังมีความต่อเนื่องอยู่ (In
progress) และมีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจ
N
การเรียน หรือการวิจยั หรือการทาวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ที่ยังมีความต่อเนื่องอยู่แต่ไม่มี
ความก้าวหน้าหรือไม่เป็นที่พอใจ (No progress) ในกรณีได้สญ
ั ลักษณ์ N นักศึกษาจะต้องลงทะเบียน
เรียนซ้าในหน่วยกิตที่ได้สญ
ั ลักษณ์ N
W
การถอนรายวิชาโดยได้รับอนุมตั ิ (Withdrawn with permission)
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การประเมินผลการศึกษา
44.1
ให้มีการประเมินผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ยกเว้นวิชาวิทยานิพนธ์ หรือวิชาสารนิพนธ์
ให้มีการประเมินผลได้ก่อนสิ้นภาคการศึกษา
44.2
ในการนับจานวนหน่วยกิตให้ครบตามหลักสูตรนั้น ให้นับหน่วยกิตจากรายวิชาที่นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนเพื่อหน่วยกิต และได้ผลการศึกษาเป็นระดับคะแนน A, B+, B, C+, C หรือ สัญลักษณ์ S หรือ
สัญลักษณ์ X ในกรณีที่หลักสูตรกาหนดรายวิชาปรับพื้นฐานไว้ให้เรียนโดยไม่นับเป็นหน่วยกิตสะสมของหลักสูตร
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมรายวิชาดังกล่าวให้ครบถ้วน และจะต้องได้สัญลักษณ์ S
ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแต่ละรายวิชามากกว่า 1 ครั้ง ให้นับจานวนหน่วยกิตของ
รายวิชานั้นเป็นหน่วยกิตสะสมตามหลักสูตรได้เพียงครั้งเดียวโดยพิจารณาจากการวัดและประเมินผลครั้งหลังสุดในกรณี
ที่จาเป็นต้องเรียนรายวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีในบางสาขาเพื่อสนับสนุนรายวิชาตามแผนการเรียนที่กาหนดไว้ใน
หลักสูตร ให้นับจานวนหน่วยกิตของรายวิชาระดับหมายเลข 300 ขึ้นไปได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
44.3
เมื่อสิ้นภาคการศึกษาหนึ่งๆ
มหาวิทยาลัยจะประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาทุกคนที่ได้
ลงทะเบียนเรียน โดยคานวณผลตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
44.3.1 หน่วยจุดของรายวิชาหนึ่งๆ คือ ผลคูณระหว่างจานวนหน่วยกิต กับค่าระดับคะแนน
ที่ได้จากการประเมินผลรายวิชานั้น
44.3.2 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาค คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุกรายวิชาที่ได้
ศึกษาในภาคการศึกษานั้นหารด้วยหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าว
เฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นระดับ
คะแนน
44.3.3 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุกรายวิชาที่ได้ศึกษา
มาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยหารด้วยจานวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าว เฉพาะรายวิชาที่มีการ
ประเมินผลเป็นระดับคะแนน และในกรณีที่มีการเรียนที่ได้รับคะแนน C+ , C , D+ , D หรือ E มากกว่าหนึ่งครั้ง ให้นา
ผลการศึกษาและหน่วยกิตครั้งสุดท้ายมาคานวณแต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยนสะสม
44.3.4 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาคและแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คานวณเป็น
ค่าที่มีเลขทศนิยม ๒ ตาแหน่ง โดยไม่มีการปัดเศษจากทศนิยมตาแหน่งที่ 3
44.3.5 ในกรณีที่นักศึกษาได้สัญลักษณ์ I ในรายวิชาที่มีการวัดและประเมินผลเป็นระดับ
คะแนนให้รอการคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาคและแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไว้ก่อน จนกว่าสัญลักษณ์ I
จะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น

ข้อ ๒๕ การประเมินผลการศึกษาให้ดาเนินการดังนี้
(๑) ให้มีการประเมินผลเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ในการนับจานวนหน่วยกิตให้ครบตามหลักสูตรนั้น ให้นับหน่วยกิ
ตจากรายวิชาที่นัก ศึก ษาลงทะเบีย นเรียนเพื่อ หน่ว ยกิต และได้ผลการศึก ษาเป็ นระดับ คะแนน A, B+, B, C+, C หรือ
สัญลักษณ์ S หรือ สัญลักษณ์ X ในกรณีที่หลักสูตรกาหนดรายวิชาปรับพื้นฐานไว้ให้เรียนโดยไม่นับเป็นหน่วยกิตสะสมของ
หลักสูตร นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมรายวิชาดังกล่าวให้ครบถ้วน และจะต้องได้สัญลักษณ์ S
ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแต่ละรายวิชามากกว่า หนึ่งครั้ง ให้นับจานวนหน่วยกิต ของรายวิชานั้นเป็น
หน่วยกิตสะสมตามหลักสูตรได้เพียงครั้งเดียวโดยพิจารณาจากการวัดและประเมินผลครั้งหลังสุด ในกรณีที่จาเป็นต้องเรียน
รายวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีในบางสาขาเพื่อสนับสนุนรายวิชาตามแผนการเรียนที่กาหนดไว้ในหลักสูตร ให้นับจานวน
หน่วยกิตของรายวิชาระดับหมายเลข ๓๐๐ ขึ้นไปได้ไม่เกินหกหน่วยกิต
ยกเว้นวิชาวิทยานิพนธ์ หรือวิชาสารนิพนธ์ ให้มีการประเมินผลได้ก่อนสิ้นภาคการศึกษา
(๒) เมื่อสิ้นภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ มหาวิทยาลัยจะประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาทุกคนที่ได้ลงทะเบียน
เรียน โดยคานวณผลตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
ก. หน่วยจุดของรายวิชาหนึ่ง ๆ คือ ผลคูณระหว่างจานวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนที่ได้จากการ
ประเมินผลรายวิชานั้น
ข. ระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาค คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุกรายวิชาที่ได้ศึกษาในภาคการศึกษานั้น
หารด้วยหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าว เฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน
ค. ระดับคะแนนเฉลีย่ สะสม คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุกรายวิชาที่ได้ศึกษามาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยหารด้วยจานวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าว เฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน และใน
กรณีที่มีการเรียนที่ได้รับคะแนน C+ , C , D+ , D หรือ E มากกว่าหนึ่งครั้ง ให้นาผลการศึกษาและหน่วยกิตครั้งสุดท้ายมา
คานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ง. ระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาคและแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คานวณเป็นค่าที่มีเลขทศนิยม ๒
ตาแหน่ง โดยไม่มีการปัดเศษจากทศนิยมตาแหน่งที่ ๓
จ. ในกรณีที่นักศึกษาได้สัญลักษณ์ I ในรายวิชาที่มีการวัดและประเมินผลเป็นระดับคะแนนให้รอการคานวณ
แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาคและแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไว้ก่อน จนกว่าสัญลักษณ์ I จะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๒๖ นักศึกษาคนใดทุจริตในการวัดผลรายวิชาใด หรือมีการทุจริตทางวิชาการ ให้ดาเนินการและพิจารณาโทษทาง
วินัยนักศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยวินยั นักศึกษาโดยอนุโลม และเป็นไปตามทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด

ข้อ 44
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556
หมวด 7 การทาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
ข้อ 45

การทาวิทยานิพนธ์
45.1
การเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
45.1.1 นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท จะเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้เมื่อมีอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักแล้ว
45.1.2 นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอกจะเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้เมื่อมีอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักแล้ว
45.1.3 การพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการประจาคณะกาหนด
45.2
การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
เป็นการสอบวัดความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาโดยพิจารณาขอบเขตของงานวิจัยให้
สอดคล้องกับระยะเวลาในการทาวิจัยและประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
นักศึกษาจะต้องสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายในระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัย/
มหาวิทยาลัยกาหนด
45.3
การขอเปลี่ยนแปลงโครงร่างวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการ
ประจาคณะกาหนด
ข้อ 46 การทาสารนิพนธ์ มีความมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยให้
นักศึกษาได้ทาเป็นรายบุคคลสาหรับแนวปฏิบัติอื่นๆให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประจาคณะกาหนด
ข้อ 47 การประเมินผลความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
47.1
การประเมินผลความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ต้องกระทาในทุกภาค
การศึกษา
47.2
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์มีหน้าที่ในการประเมินผลความก้าวหน้าใน
การทาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษา และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และคณะกรรมการประจาคณะ
47.3
ใช้สัญลักษณ์ P (In progress) สาหรับ ผลการประเมินความก้าวหน้าในการทา
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษาเป็นที่พอใจ โดยระบุจานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่
ได้รับการประเมินให้ได้สัญลักษณ์ P ของนักศึกษาแต่ละคนในแต่ละภาคการศึกษานั้น และใช้สัญลักษณ์ N (No
progress) สาหรับผลการประเมินที่ไม่มีความก้าวหน้า หรือไม่เป็นที่พอใจ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจานวนหน่วยกิตที่
ลงทะเบียน และผลการศึกษาเป็น ดังนี้
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อ ๓๑ การสอบระดับบัณฑิตศึกษาและคณะกรรมการสอบระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนการทา
วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556
47.3.1 ให้สัญลักษณ์ P หรือ N ในกรณีที่ยงั ไม่สามารถจัดการวัดผลของรายวิชาได้ในภาค
การศึกษานั้น
47.3.2 การให้สัญลักษณ์ P หรือ N อาจให้ได้ตามสัดส่วนของความก้าวหน้าในการทา
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ แนวปฏิบัติในการประเมินความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์ให้จัดทาเป็น
ประกาศของคณะ และหากนักศึกษายังไม่ได้รับการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ จะประเมินผลให้สัญลักษณ์
P ได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตร
47.3.3 ให้สัญลักษณ์ S หรือ U หรือ X ในกรณีที่มีการประเมินผล หรือสอบวิทยานิพนธ์หรือ
สารนิพนธ์ เรียบร้อยแล้ว ภายในภาคการศึกษานั้น ๆ
47.4 รายวิชาที่ใช้เวลาเรียนเกิน 1 ภาคการศึกษา ให้มีการประเมินผลเป็นดังนี้
47.4.1 ให้สัญลักษณ์ P หรือ N ในกรณีที่ยงั ไม่สามารถจัดการวัดผลของรายวิชาในภาค
การศึกษานั้น
47.4.2 ให้มีการประเมินเป็นระดับคะแนนตามข้อ 43
ข้อ 48 ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมตั ิให้เปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ซึ่งมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงสาระสาคัญของเนื้อหาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินจานวนหน่วย
กิต จากหัวข้อเดิมทีส่ ามารถนาไปใช้กับหัวข้อใหม่ได้ แต่ต้องไม่เกินจานวนหน่วยกิตที่ผ่านในหัวข้อเดิม
ทั้งนี้ให้นับจานวนหน่วยกิตดังกล่าว เป็นจานวนหน่วยกิตที่ผา่ นได้สญ
ั ลักษณ์ P ซึ่งสามารถนามานับเพื่อ
สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้ โดยต้องได้รับอนุมตั ิจากคณบดีที่นกั ศึกษาสังกัดโดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และสาเนาแจ้งบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อ 49 การสอบวิทยานิพนธ์
49.1 การสอบวิทยานิพนธ์ประกอบด้วยการตรวจ อ่านวิทยานิพนธ์ การทดสอบความรู้
นักศึกษาด้วยการซักถาม หรือด้วยวิธีการอื่น ๆ จึงถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์
49.2 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสามารถส่งผลการประเมิน การ
ให้คาแนะนาและข้อเสนอแนะด้วยเอกสาร โดยประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เป็นผู้นาเสนอผลการ
ประเมินต่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ในวันสอบ หรืออาจสอบโดยวิธีการใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
49.3 การดาเนินการสอบวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556
ข้อ 50 การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้เป็นไปตามจานวนและวิธีการที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกาหนด

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ข้อ 51 การสอบสารนิพนธ์
การสอบสารนิพนธ์ประกอบด้วยการตรวจ อ่านสารนิพนธ์ การทดสอบความรู้นักศึกษาด้วย
การซักถาม หรือด้วยวิธีการอื่นๆ จึงถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์ การดาเนินการสอบสารนิพนธ์ให้
เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 52 การส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
การส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้เป็นไปตามจานวนและวิธีการที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 53 รูปแบบการพิมพ์ และลิขสิทธิ์ในวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
53.1 รูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ให้เป็นไปตามคู่มอื การพิมพ์วิทยานิพนธ์ที่
บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
53.2 ลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรในวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์เป็นของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นักศึกษาและ/หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์เรื่องนั้นๆ
สามารถนาไปเผยแพร่ในเชิงวิชาการได้ แต่การนาเนื้อหาหรือผลจากการศึกษาไปใช้เพื่อประโยชน์อื่นให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
กรณีที่การทาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่ได้รับทุนวิจัยที่มีข้อผูกพันเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือ
สิทธิบัตรโดยได้รบั ความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย ให้ดาเนินการตามข้อผูกพันนั้นๆ
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ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓

หมวด 8 การสาเร็จการศึกษา

หมวด ๖
การสาเร็จการศึกษา

ข้อ 54 การสาเร็จการศึกษา
นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัตติ ่อไปนี้
54.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
54.1.1 สอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร
54.1.2 แต้มระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมของรายวิชาตามหลักสูตรไม่ต่ากว่า 3.00
54.2 หลักสูตรปริญญาโท
54.2.1 สอบเทียบหรือสอบผ่านความรูภ้ าษาต่างประเทศตามที่บณ
ั ฑิตวิทยาลัยกาหนด
54.2.2 แผน ก แบบ ก 1 สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ นาเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่าน
การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รบั
การตีพิมพ์ หรือดาเนินการให้ผลงานได้รบั การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการ ซึ่งคณะกรรมการประจาคณะให้ความเห็นชอบหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการ
ประชุม (Proceedings)
54.2.3 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบตามที่กาหนดในหลักสูตร ได้แต้มระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ นาเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบ
ปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์
หรือดาเนินการให้ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ซึ่ง
คณะกรรมการประจาคณะให้ความเห็นชอบหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม
(Proceedings)
ในกรณีที่เป็นวิทยานิพนธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์ อาจถือการได้รับการจดทะเบียน
สิทธิบัตร และ/หรือ อนุสิทธิบัตร แทนการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการได้
54.2.4 แผน ข ศึกษารายวิชาครบตามที่กาหนดในหลักสูตร ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ากว่า 3.00 สอบผ่านสารนิพนธ์ และสอบผ่านการสอบประมวลความรอบรู้
(Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ หรือ ปากเปล่าในสาขาวิชานั้น
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ข้อ ๔๒ นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
หลักสูตรปริญญาโทและหลักสูตรปริญญาเอกได้ต้องมีคณ
ุ สมบัติ ต่อไปนี้
(๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงต้องสอบผ่านรายวิชา
ต่าง ๆ และมีจานวนหน่วยกิตครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรและแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของ
รายวิชาตามหลักสูตรไม่ต่ากว่า ๓.๐๐
(๒) หลักสูตรปริญญาโท ต้องสอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ มีคุณสมบัติ
อื่นและเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้สาเร็จการศึกษาที่กาหนดไว้ในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
(๓) หลักสูตรปริญญาเอก ต้องสอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ สอบผ่าน
การสอบวัดคุณสมบัติ มีคุณสมบัตอิ ื่นและเงื่อนไขของผูส้ าเร็จการศึกษาเป็นไปตามที่กาหนดไว้ใน
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
(๔) ชาระหนี้สินทั้งหมดต่อมหาวิทยาลัยเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
(๕) ปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย คณะ หรือหลักสูตรกาหนด
ทั้งนี้เงื่อนไขที่คณะหรือหลักสูตรกาหนด ต้องผ่านความเห็นชอบจากบัณฑิตวิทยาลัย
คุณสมบัติอื่นและเงื่อนไขของผูส้ าเร็จการศึกษานอกเหนือจากข้อ (๑) – (๕) ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ใน
ประกาศมหาวิทยาลัย

ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓

54.3
หลักสูตรปริญญาเอก
54.3.1 สอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
54.3.2 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
54.3.3 แบบ 1 สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ นาเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น
สุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือดาเนินการให้ได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และ
เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
54.3.4 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบตามที่กาหนดในหลักสูตร ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า
3.00 สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ นาเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดย
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือดาเนินการให้ผลงานได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้น
ในกรณีที่เป็นวิทยานิพนธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์ อาจถือการได้รับการจดทะเบียน
สิทธิบัตร และ/หรือ อนุสิทธิบัตร แทนการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการได้
54.4
ชาระหนี้สินทั้งหมดต่อมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
54.5
ปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัย คณะ หลักสูตร กาหนด
ข้อ 55 วันสาเร็จการศึกษา
ข้อ ๔๓ วันสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
วันสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๔๔ การขออนุมัติประกาศนียบัตรและปริญญาให้ดาเนินการ ดังนี้
ข้อ 56 การขออนุมัติปริญญา
(๑) นักศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้ยื่นคาร้องแสดงความจานง
56.1
นักศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้ยื่นคาร้องแสดงความจานง ขอรับปริญญาต่อมหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ขอรับปริญญาต่อมหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(๒) นักศึกษาซึ่งจะได้รับการพิจารณาเสนอชื่อขออนุมัติ ประกาศนียบัตรและปริญญาต่อสภา
56.2
นักศึกษาซึ่งจะได้รับการพิจารณาเสนอชื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยต้องมี
มหาวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติดังนี้
ก. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาครบถ้วนตามข้อ ๔๒
คุณสมบัติดังนี้
ข. ไม่มีหนี้สินหรือค้างชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา และไม่เป็นผู้มีพันธะสัญญาอื่นใด
56.2.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาครบถ้วนตามข้อ 54
กับบัณฑิตวิทยาลัย คณะ และมหาวิทยาลัย
56.2.2 ไม่มีหนี้สินหรือค้างชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา และหรือไม่เป็นผู้มีพันธะสัญญา
ค. ไม่อยู่ในระหว่างรอพิจารณาโทษทางวินัยนักศึกษา
อื่นใดกับบัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
(๓)
การให้
ป
ริ
ญ
ญาแก่
นกั ศึกษาภายใต้หลักสูตรร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยอื่น ทัง้ ภายในและต่างประเทศให้
56.2.3 ไม่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิตโดยอนุโลม
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ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓
หมวด ๕
หมวด 9 สถานภาพของนักศึกษา
สถานภาพการศึกษา
ข้อ 57 การลาป่วยหรือลากิจ ให้ดาเนินการและพิจารณาตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่า
ข้อ ๓๒ การลาป่วยหรือลากิจ ให้ดาเนินการและพิจารณาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่
ด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีโดยอนุโลม
ด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิตโดยอนุโลม
ข้อ 58 การลาพักการศึกษา
ข้อ ๓๓ นักศึกษาจะลาพักการศึกษาได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
58.1 นักศึกษาจะลาพักการศึกษาได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่าสามสัปดาห์ โดยมี
58.1.1 เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า 3 สัปดาห์ โดยมีใบรับรอง
ใบรับรองแพทย์
แพทย์
(๒) สาเหตุอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจาส่วนงาน
58.1.2 สาเหตุอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจาคณะ
ข้อ ๓๔ นักศึกษาที่ประสงค์จะลาพักการศึกษาต้องแสดงเหตุผลและความจาเป็นผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา
58.2 นักศึกษาที่ประสงค์จะลาพักการศึกษาต้องแสดงเหตุผลและความจาเป็นผ่านอาจารย์ที่ ทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก แล้วแต่กรณีและให้ยื่นคาร้องต่อคณะกรรมการประจาส่วน
ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก แล้วแต่กรณีและให้ยื่นคาร้องต่อคณะกรรมการ
งานเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและแจ้งบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อทราบ
ประจาคณะ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและแจ้งบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อทราบ
การลาพักการศึกษาเป็นการลาพักทั้งภาคการศึกษา และถ้าได้ลงทะเบียนเรียนไปแล้ว เป็นการ
58.3 การลาพักการศึกษาเป็นการลาพักทั้งภาคการศึกษา และถ้าได้ลงทะเบียนเรียนไป
ยกเลิกการลงทะเบียนเรียน โดยรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น จะไม่ปรากฏ
แล้ว เป็นการยกเลิกการลงทะเบียนเรียน โดยรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานัน้
ในใบแสดงผลการศึกษา
จะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา
ข้อ ๓๕ การลาพักการศึกษา ให้ลาพักได้ไม่เกินสองภาคการศึกษาปกติ และการนับเวลาการลาพัก
58.4 การลาพักการศึกษา ให้ลาพักได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาปกติ
การศึกษาให้นับรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาตามกาหนดใน ข้อ ๒๐
58.5 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาจะต้องรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาค ข้อ ๓๖ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาจะต้องรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่
การศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้ลาพักและชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด ยกเว้นภาค ได้รับการอนุมัติให้ลาพักและชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด ยกเว้นภาคการศึกษาที่
การศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไปก่อนแล้ว
ได้ลงทะเบียนเรียนไปก่อนแล้ว
ข้อ ๓๗ นักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาแรก ไม่มสี ิทธิลาพักการศึกษา
การลาพักการศึกษานอกเหนือจากข้อ ๓๓ – ข้อ ๓๖ ต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีเป็นกรณี
พิเศษ ทั้งนี้ระยะเวลาการศึกษาต้องไม่เกินเวลาที่กาหนดในข้อ ๒๐
ข้อ 59 การลาออก
ข้อ ๓๘ นักศึกษาผู้ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา ต้องยื่นคาร้องการขอลาออกต่อคณะต้น
นักศึกษาผู้ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา ให้เสนอใบลาออกผ่านคณะ
สังกัด โดยผ่านการพิจารณาของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
กรรมการบริหารหลักสูตรต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขออนุมัตติ ่ออธิการบดี ผู้ที่จะได้รบั การอนุมตั ิให้
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขออนุมัตติ ่ออธิการบดี และผู้ที่จะได้รับการ
ลาออกได้ ต้องไม่มีหนีส้ ินกับมหาวิทยาลัย
อนุมัติให้ลาออกได้ ต้องไม่มีหนี้สินกับมหาวิทยาลัย
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ข้อ 60 การรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ ๓๙ การรักษาสถานภาพของนักศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในข้อ ๒๗(๘) และข้อ ๓๖
การรักษาสถานภาพของนักศึกษา ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในข้อ 34.9 และข้อ 58.5
ข้อ 61 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ ๔๐ นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อมีสภาพตามข้อใดข้อหนึง่ ต่อไปนี้
นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อมีสภาพตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
(๑) ตาย
61.1
ตาย
(๒) ได้รับอนุมตั ิให้ลาออก
61.2
ได้รับอนุมัติให้ลาออก
(๓) ถูกให้ออกหรือไล่ออกเนื่องจากต้องโทษทางวินัย
61.3
ถูกให้ออกหรือไล่ออกเนื่องจากต้องโทษทางวินัย
(๔) ไม่มาลงทะเบียนเรียนรายวิชา หรือไม่รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือไม่
61.4
ไม่มาลงทะเบียนเรียนรายวิชา หรือไม่รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือไม่ชาระ
ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติโดยมิได้รับ
โดยมิได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา
อนุมัติให้ลาพักการศึกษา
(๕) ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๒.๕๐ ในการประเมินผลทุกสิ้นภาค
61.5
ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า2.50ในการประเมินผลทุกสิ้นภาคการศึกษา
การศึกษา
61.6
เรียนได้จานวนหน่วยกิต 2 ใน 3 ของหลักสูตร โดยไม่นับหน่วยกิตวิทยานิพนธ์แล้วได้
(๖) ลงทะเบียนเรียนได้จานวนหน่วยกิต สองในสามของหลักสูตร โดยไม่นบั หน่วย
แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 2.75 ยกเว้นนักศึกษาปริญญาโทที่เรียนแผน ก แบบ ก 1 และนักศึกษา
กิตวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์แล้วได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๒.๗๕
ปริญญาเอกที่เรียนแบบ 1
(๗) ใช้เวลาในการศึกษาตามที่กาหนดในข้อ ๒๐ แล้ว และได้หน่วยกิตไม่ครบตาม
61.7
ใช้เวลาในการศึกษาตามที่กาหนดในข้อ 13 แล้ว และได้หน่วยกิตไม่ครบตามหลักสูตร
หลักสูตร หรือได้ระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมต่ากว่า ๓.๐๐
หรือได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 3.00 ยกเว้นนักศึกษาปริญญาโทที่เรียนแผน ก แบบ ก 1 และ
นักศึกษาปริญญาเอกที่เรียน แบบ 1

61.8 โครงร่างวิทยานิพนธ์ไม่ได้รับอนุมตั ิภายในระยะเวลาที่กาหนดดังนี้
61.8.1 ระบบทวิภาค
61.8.1.1 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1
1)
ภายใน 4 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา
2)
ภายใน 5 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา
61.8.1.2 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2
1)
ภายใน 5 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา
2)
ภายใน 6 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา

(๘) ไม่ได้รับอนุมัตโิ ครงร่างวิทยานิพนธ์ภายในระยะเวลาที่กาหนดดังนี้
ก. ระบบทวิภาค
กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๑
๑) ภายในสีภ่ าคการศึกษาปกติ สาหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา
๒) ภายในห้าภาคการศึกษาปกติ สาหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา
กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒
๑) ภายในห้าภาคการศึกษาปกติ สาหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา
๒) ภายในหกภาคการศึกษาปกติ สาหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา
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กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ ๑
๑) ภายในหกภาคการศึกษาปกติ สาหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา
๒) ภายใน เจ็ด ภาคการศึกษาปกติ สาหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา
กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ ๒
๑) ภายในเจ็ดภาคการศึกษาปกติ สาหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา
๒) ภายใน แปดภาคการศึกษาปกติ สาหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา
ข. ระบบไตรภาค
กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๑
๑) ภายใน หกภาคการศึกษาปกติ สาหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา
๒) ภายใน เจ็ดภาคการศึกษาปกติ สาหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา
กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒
๑) ภายใน เจ็ดภาคการศึกษาปกติ สาหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา
๒) ภายใน แปด ภาคการศึกษาปกติ สาหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา
กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ ๑
๑) ภายใน แปดภาคการศึกษาปกติ สาหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา
๒) ภายใน เก้า ภาคการศึกษาปกติ สาหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา
กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ ๒
๑) ภายใน เก้า ภาคการศึกษาปกติ สาหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา
๒) ภายใน สิบสอง ภาคการศึกษาปกติ สาหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา

61.8.1.3 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ 1
1)
ภายใน 6 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา
2)
ภายใน 7 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา
61.8.1.4 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ 2
1)
ภายใน 7 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา
2)
ภายใน 8 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา

61.8.2 ระบบไตรภาค
61.8.2.1 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1
1)
ภายใน 6 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา
2)
ภายใน 7 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา
61.8.2.2 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2
1)
ภายใน 7 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา
2)
ภายใน 8 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา
61.8.2.3 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ 1
1)
ภายใน 8 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา
2)
ภายใน 9 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา
61.8.2.4 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ 2
1)
ภายใน 9 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา
2)
ภายใน 12 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา
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61.9 สอบวิทยานิพนธ์หรือสอบประมวลความรอบรู้หรือสอบวัดคุณสมบัติครั้งที่2ไม่ผ่าน
61.10 ไม่สามารถส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ได้ภายใน 6 เดือน นับจากวันสอบ
วิทยานิพนธ์ผ่าน เว้นแต่ได้รับอนุมตั ิให้ขยายเวลาการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จากคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะ ทั้งนี้ระยะเวลาการศึกษาต้องไม่เกินเวลาที่
กาหนดในข้อ 13
61.11 ไม่สามารถส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ได้ภายใน 3 เดือน นับจากวันสอบสารนิพนธ์
ผ่าน เว้นแต่ได้รบั อนุมัติให้ขยายเวลาส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จากคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย โดยความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะ ทั้งนี้ ระยะเวลาการศึกษาต้องไม่เกินเวลาที่กาหนดในข้อ 13
61.12 เป็นนักศึกษาทดลองศึกษาที่ไม่สามารถเปลี่ยนสถานภาพเป็นนักศึกษาสามัญตามข้อ
34.1 ได้
61.13 บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่ามีความประพฤติไม่เหมาะสม
61.14 ได้รับการอนุมัตปิ ริญญา

(๙) สอบวิทยานิพนธ์ หรือสอบประมวลความรอบรู้หรือสอบวัดคุณสมบัติ ครั้งทีส่ อง ไม่ผ่าน
(๑๐) ไม่สามารถส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ได้ภายใน หก เดือน นับจากวันสอบวิทยานิพนธ์
ผ่าน เว้นแต่ได้รบั อนุมัติให้ขยายเวลาการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จากคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยโดยความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจาส่วนงาน
การขอขยายเวลาการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามวรรคหนึ่ง ขอได้ไม่เกิน สองครั้ง ครั้งละไม่
เกิน สามเดือน และระยะเวลาการศึกษาต้องไม่เกินเวลาที่กาหนดในข้อ ๒๐ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
(๑๑) ไม่สามารถส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ได้ภายใน สามเดือน นับจากวันสอบสารนิพนธ์ผ่าน
เว้นแต่ได้รับอนุมตั ิให้ขยายเวลาส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจาส่วนงาน
การขอขยายเวลาการส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามวรรคหนึ่ง ขอได้ไม่เกิน สองครั้ง ครั้งละไม่
เกิน หนึ่ง เดือน และระยะเวลาการศึกษาต้องไม่เกินเวลาที่กาหนดในข้อ ๒๐ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
(๑๒) บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่ามีความประพฤติไม่เหมาะสม หรือไม่ผ่านเงื่อนไขตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
(๑๓) ได้รับการอนุมัติปริญญา
ข้อ ๔๑ การเปลี่ยนสภาพผู้ร่วมเรียน ผู้เรียนเป็นนักศึกษา ผู้ทดลองศึกษาที่ไม่สามารถเปลี่ยนสถานภาพ
เป็นนักศึกษา และการขอคืนสถานภาพของนักศึกษา ให้ดาเนินการและพิจารณาตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิตโดยอนุโลม
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ข้อ 62

การทุจริตในการวัดผล
ข้อ ๒๖ นักศึกษาคนใดทุจริตในการวัดผลรายวิชาใด หรือมีการทุจริตทางวิชาการ ให้ดาเนินการและพิจารณา
เมื่อตรวจสอบพบว่านักศึกษาทุจริตในการวัดผลรายวิชาใด ให้ดาเนินการและพิจารณาลงโทษตาม
โทษทางวินัยนักศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี และข้อบังคับ
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษาโดยอนุโลม และเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษาโดยอนุโลม
ข้อ 63 การทุจริตในการทาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
63.1
ขั้นตอนสาคัญที่นักศึกษาจะต้องดาเนินการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ด้วยตนเอง
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
63.1.1 การจัดทาโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
และ
63.1.2 การทาการทดลอง (ถ้ามี)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี และข้อบังคับ
63.1.3 การเขียนรายงานการวิจัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษาโดยอนุโลม
63.1.4 อื่นๆ ตามที่หลักสูตรกาหนด
นอกเหนือจากข้อ 63.1.1-63.1.5 หากนักศึกษามีความจาเป็นไม่สามารถดาเนินการด้วยตนเองให้ขอ
อนุมัติต่อประธานคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
63.2
เมื่อมีผู้กล่าวหาว่านักศึกษาทุจริตการทาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์เป็นลายลักษณ์อักษร
ให้แต่งตั้งคณะกรรมการ โดยอธิการบดี ประกอบด้วย รองอธิการบดี เป็นประธาน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยหรือ
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณบดีหรือรองคณบดีคณะที่จัดการเรียนการสอน ผู้เกี่ยวข้องที่อธิการบดี
เห็นสมควรอย่างน้อย 2 คน เป็นกรรมการ ผู้แทนฝ่ายกฎหมาย เป็นเลขานุการ และเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย
เป็นผูช้ ่วยเลขานุการ
63.3
คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
63.3.1 ดาเนินการสอบสวน รวมถึงให้มีอานาจเรียกบุคคลผู้เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคา หรือให้ถ้อยคาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร เรียกเอกสารที่อยู่ในครอบครองของบุคคลหรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และรวบรวม
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
63.3.2 สรุปผลการสอบสวนและเสนอบทลงโทษต่ออธิการบดี
63.4
ในการสอบสวนตามข้อ 63.3 คณะกรรมการจะต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจง
ข้อเท็จจริง หรือนาพยาน หลักฐานมาชี้แจง แก้ข้อกล่าวหาด้วย
63.5
ให้คณะกรรมการดาเนินการสอบหาข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่
ประธานได้รับทราบคาสั่งการแต่งตั้งกรรมการ
กรณีที่ไม่อาจสอบสวนให้แล้วเสร็จตามวรรคหนึ่งให้ขอขยายเวลาสอบสวนได้ไม่เกิน 30 วัน
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63.6 เมื่อคณะกรรมการดาเนินการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วให้เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี
ดังนี้
63.6.1 คณะกรรมการเห็นว่า เป็นเหตุกรณีที่มิได้เป็นการจงใจ หรือเป็นกรณีที่นักศึกษาละเลยการดาเนินการ
ตามขั้นตอนการทาวิทยานิพนธ์ที่กาหนดไว้และไม่ร้ายแรง อาจปรับให้การสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ปรากฏผลเป็น
“ตก” และนักศึกษาต้องเริ่มขั้นตอนการทาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ใหม่ ทั้งนี้ ต้องไม่ถือเป็นเหตุให้ต้องการมีการต่อ
ระยะเวลาการศึกษา
63.6.2 หากเป็นการทุจริตร้ายแรง ให้เสนอบทลงโทษต่ออธิการบดี เพื่อสั่งการให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาใน
กรณียังคงสภาพเป็นนักศึกษา หรือกรณีที่นักศึกษาสาเร็จการศึกษาแล้วให้เสนอสภามหาวิทยาลัยถอดถอนปริญญา
63.6.3 กรณีคณะกรรมการเห็นว่ามีการละเลยหน้าที่ของผู้ที่มีส่วนเกีย่ วข้องกับการควบคุมวิทยานิพนธ์หรือสาร
นิพนธ์ของนักศึกษาให้เสนอบทลงโทษทางวินัยเช่นกัน
63.7 คณะกรรมการจะต้องผลการสอบข้อเท็จจริงให้นักศึกษาทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อกั ษรภายใน 7 วัน ทา
การ นับจากคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเสร็จสิ้นแล้ว
63.8 การลงโทษนักศึกษาที่กระทาผิดวินัยให้ทาเป็นหนังสือ และให้มหาวิทยาลัยแจ้งสิทธิและกาหนดเวลา ใน
การอุทธรณ์
63.9 นักศึกษาที่ถกู ลงโทษทางวินยั ให้มสี ิทธิอุทธรณ์ได้ภายในกาหนด 7 วันทาการ นับจากวันที่ทราบคาสั่ง
ลงโทษนั้น โดยหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยวินยั นักศึกษาโดย
อนุโลม
ข้อ 64 การทุจริตทางวิชาการ
การทุจริตทางวิชาการมี 3 ลักษณะ คือ การลอกเลียนผลงานทางวิชาการ การสร้างข้อมูลเท็จ และการมิได้ทา
ผลงานวิชาการด้วยตนเอง
64.1 การลอกเลียนผลงานทางวิชาการ หมายถึง การลอกเลียนข้อความของผู้อื่นและของตนเองที่ตีพิมพ์ไปแล้ว โดย
ไม่มีการอ้างอิง หรือปกปิดแหล่งที่มา หรือการเสนอความคิดหรือนาผลงานทางวิชาการที่มีผู้อื่นกระทาไว้มาเป็นของตนเอง
64.2 การสร้างข้อมูลเท็จ หมายถึง การตกแต่งข้อมูลหรือการสร้างข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง
64.3 การมิได้ทาผลงานวิชาการด้วยตนเอง หมายถึง การจ้างหรือให้ผู้อื่นช่วยทา หรือทาแทนตน หรือการมอบ
ให้ผู้อื่นทาแทนนอกเหนือจากงานที่ได้ระบุไว้ในโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติแล้วว่าจะกระทาเอง ทั้งนี้ไม่รวมถึงการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลวิทยานิพนธ์จากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ
64.4 เมื่อตรวจสอบพบว่านักศึกษาทุจริตตามข้อ 63.1 63.2 และ 63.3 ให้ถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงไว้ก่อน แต่
อาจลดหย่อนโทษได้ ทั้งนี้ การพิจารณาโทษหรือการลดหย่อนโทษให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจาคณะ และ
เสนอมหาวิทยาลัยเพือ่ ดาเนินการต่อไป
64.5
หากตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตภายหลังการอนุมัติปริญญาแล้ว ให้คณะกรรมการประจาคณะ
พิจารณา และอาจเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาสั่งเพิกถอนปริญญา
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ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษาโดยอนุโลม

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษาโดยอนุโลม

ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓
บทเฉพาะกาล

ข้อ 65 การดาเนินการใดๆทีเ่ กิดขึ้นก่อนวันที่ระเบียบนีม้ ีผลใช้บังคับ และยังดาเนินการไม่แล้ว ข้อ ๔๕ ในระหว่างที่ยังมิได้ออกประกาศ คาสั่ง หรือข้อกาหนดหลักเกณฑ์ตามข้อบังคับนี้ ให้นา
เสร็จใน ขณะที่ระเบียบนี้มผี ลใช้บังคับ ให้ดาเนินการหรือปฏิบัติการต่อไปตามระเบียบ หรือมติ
ประกาศ คาสั่ง และหลักเกณฑ์ที่ออกตามความในระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วย
คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ จนกว่าจะดาเนินการ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลมท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้
หรือปฏิบัติการแล้วเสร็จ

จัดทำเมื่อวันที่ 19 ตุลำคม 2563
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