
 

 

 
(สำเนา) 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วาดวยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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

 โดยที่เปนการสมควรใหมีขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๓ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. ๒๕๕๙ 
และ โดยมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๑๕(๕/๒๕๖๓) เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม 
๒๕๖๓ จึงใหออกขอบังคบัไวดังนี้ 
 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

 ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๓” 
 ขอ ๒   ขอบังคับนี้ใหใชสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรที่เขาศึกษา 
ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๓ เปนตนไป 
 ขอ ๓   ในขอบังคับนี้ 
 “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 “อธิการบดี”   หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 “บัณฑิตวิทยาลัย”   หมายความวา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
 “คณะ”   หมายความวา วิทยาลัย สถาบัน สำนัก หรือสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่น
ของมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
 “สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู” หมายความวา สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการ
เรียนรู มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
 “คณบดี”  ใหหมายความรวมถึง ผูอำนวยการสถาบัน สำนัก หรือหัวหนาสวนงานที่
เรียกชื่ออยางอ่ืนของมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 “คณะกรรมการประจำคณะ” ใหหมายความรวมถึง คณะกรรมการประจำสวนงานที่เรียกชื่อ
อยางอ่ืนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
 “สาขาวิชา”  หมายความวา  สาขาวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๒

 “หนวยกิตสะสม”  หมายความวา  หนวยกิตทีน่ักศกึษาเรียนสะสมเพ่ือใหครบตามหลักสูตร
สาขาวิชานั้น 
  “คลังหนวยกิต”  หมายความวา ระบบทะเบียนสะสมหนวยกิตสำหรับผูเรยีนที่เขาศึกษารายวชิา
ตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยและที่ไดจากการเทียบโอนจากมหาวิทยาลัย 
  “นักศึกษา”  หมายความวา  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
  “ผูรวมเรียน” หมายความวา  ผูมีความรูไมต่ำกวาระดับปริญญาตรี หรือการศึกษาอื่น ๆ ที่
เทียบเทา รวมทั้งอยูระหวางการศึกษาในระดับปริญญาตรี และผูที่อยูในระหวางการรับรองคุณวุฒิ ซึ่งไดข้ึนทะเบียน
เรียนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
  “ผูเรียน” หมายความวา  บุคคลทั่วไปที่เขาศึกษารายวิชาตาง ๆ หรือหลักสูตรระยะสัน้ 
หรือระบบการศึกษาตลอดชีวิตตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

ขอ ๔ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ ในกรณีที่มีปญหาหรือขอสงสัยเก่ียวกับการปฏิบัติ
ตามขอบังคับนี้ใหอธิการบดเีปนผูมีอำนาจวินิจฉัยและใหถือเปนที่สุด  

 
 

หมวด  ๒ 
การรับบุคคลเขาศกึษา 

 
 ขอ ๕  ผูเขาศึกษาในหลักสูตรตามขอ ๑๘ ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้  
   (๑)   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตตองเปนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
ตามท่ีหลักสูตรกำหนด และมีคุณสมบัติอ่ืนเพิ่มเติมตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัย
กำหนด 
  (๒)   หลักสูตรปริญญาโทตองเปนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ตามที่
หลักสูตรกำหนด และมีคุณสมบัติอ่ืนเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยกำหนด  
  (๓)   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงเปนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๖ 
ป หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือปริญญาโท หรือเทียบเทา ตามที่หลักสูตรกำหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติม
ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยกำหนด 
  (๔)   หลักสูตรปริญญาเอกตองเปนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา และมี
คุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยกำหนด และมีผลการสอบ
ภาษาอังกฤษไดตามเกณฑท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกำหนด หรือเปนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ที่มี
ผลการเรียนดมีาก และมีพื้นความรูความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะทำวิทยานิพนธได หรือมีคุณสมบัติอื่น
เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยกำหนด และมีผลการสอบภาษาอังกฤษไดตาม
เกณฑที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด 
 ขอ ๖  การรับสมัครเขาศึกษา ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย ในแตละปการศึกษา 
 ขอ ๗  การรับเขาศกึษา ใหดำเนินการ ดังนี้ 
  (๑)   จำนวนนักศึกษาที่จะรับในแตละหลักสูตร ตองไดรับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย 
  (๒)   คณะเปนผูพิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการคัดเลือก
ผูสมัครที่มีคุณสมบัติตามขอ ๕ เขาเปนนักศึกษา โดยมีการทดสอบความรู หรือใชวิธีการอ่ืนใดตามที่บัณฑิต
วิทยาลัยกำหนด 
  (๓)   คณะอาจพิจารณาคัดเลือกผูมีคุณสมบัติตามขอ ๕ เขามาทดลองศึกษา โดยมีเงื่อนไข
เฉพาะรายดังนี ้



 

 

๓

   ก.   ผูทดลองศึกษาในหลักสูตรที่ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ หรือศึกษาเฉพาะ
รายวิชาอยางเดียว ในภาคการศึกษาแรกจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรไมนอยกวา หกหนวยกิต และ
สอบใหไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา ๓.๐๐ หรอื 
   ข.   ผูทดลองศึกษาในหลักสูตรที่ศึกษาเฉพาะการทำวิทยานิพนธ ในภาคการศึกษา
แรกจะตองมีความกาวหนาในการทำวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธไดผลเปนท่ีพอใจโดยไดสัญลักษณ P ตามจำนวนหนวย
กิตท่ีลงทะเบียน หรือ 
   ค.   เงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด 
  (๔)   คณะอาจพิจารณารบัผูมีพื้นฐานความรูไมต่ำกวาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาเขาศึกษา
หรือวิจัย โดยไมรบัปริญญาหรือประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยไดเปนกรณีพิเศษ 
  (๕)   บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณารับบุคคลท่ีคณะรับเขาเปนผูรวมเรียน ทั้งนี้ใหเปนไปตามท่ี
มหาวิทยาลัยกำหนด 
  (๖)   กรณีผูสมัครกำลังรอผลการศึกษา การรับเขาศึกษาจะมีผลสมบูรณ เมื่อผูสมัครไดนำ
หลักฐานมาแสดงวาสำเร็จการศึกษาแลว และมีคุณสมบัติตามเกณฑที่กำหนดไว 
 ขอ ๘  การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
 

 
หมวด  ๓ 

ระบบการจัดการศึกษา 
 

สวนท่ี ๑ 
รูปแบบการศึกษา 
------------------- 

 
 ขอ ๙ รูปแบบการจัดการศึกษามีสองรูปแบบ คือ 
  (๑)   การศึกษาในระบบ เปนการศึกษาที่กำหนดจุดมุงหมาย  วิธีการศึกษา หลักสูตร  
ระยะเวลาของการศึกษา  การวัดและการประเมินผล  ซึ่งเปนเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษาที่แนนอน 
  (๒)   การศึกษาตามอัธยาศัย เปนการศึกษาที่ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจ
ศักยภาพ ความพรอมและโอกาส  โดยศึกษาจากบุคคล  ประสบการณ  สังคม  สภาพแวดลอม  สื่อ หรือแหลง
ความรูอื่น ๆ สำหรับการดำเนินการอ่ืน ๆ ใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
  มหาวิทยาลัยอาจยกเวนหรือเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาหรือวิทยานิพนธจากหลักสูตรระดับ
ระดับบัณฑติศึกษา ใหกับนักศึกษาที่มีความรูความสามารถ ที่สามารถวัดมาตรฐานได ทั้งนี้ นักศึกษาตองศึกษาให
ครบตามจำนวนหนวยกิตที่กำหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบโอนผลการ
เรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับการเทียบโอนของสำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ทั้งนี้ ใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
  สำหรับการเทียบเทา การเทียบโอนและการโอนรายวิชาในกรณีอื่น ๆ ใหเปนไปตามที่บัณฑิต
วิทยาลัยกำหนด 
 ขอ ๑๐  การเรียนแบบสะสมหนวยกิตเพื่อการศึกษาตลอดชวีิต ใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
 ขอ ๑๑  การขอเขาศึกษาเพื่อประกาศนยีบัตรหรอืปริญญาที่สอง ใหเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
 ขอ ๑๒  การศึกษาสองประกาศนียบัตรหรือสองปริญญาพรอมกันและหลักสูตรรวม ใหเปนไปตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนด 

 



 

 

๔

สวนที่ ๒ 
ระบบการศกึษา 
------------------ 

 
 ขอ ๑๓ การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใหบัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการ ดังนี้ 
  (๑)   บริหารจัดการหลักสูตรและการวิจัยระดับบัณฑิตศกึษา 
  (๒)  ประสานงานและสนับสนุนการจัดการศึกษารวมกับคณะและหลักสูตรที่มีหนาที่จัด
การศึกษาในสาขาวิชาที่เก่ียวของ  
  บัณฑิตวิทยาลัยอาจรวมมือกับคณะจัดใหมีหลักสูตรสหสาขาวิชา เพ่ือบริหารและจัดการศึกษา
ในหลักสูตรท่ีมีกระบวนวิชาเก่ียวของกับหลายคณะ ท้ังนี้ตามประกาศของมหาวิทยาลัยและอาจจัดใหมีรายวิชา
กลางในระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 

ขอ ๑๔ การจัดการศึกษามีสองแบบ ดังนี้ 
  (๑)   การจัดการศึกษาตลอดปการศึกษาโดยไมแบงภาคการศึกษา แตละปการศึกษามีระยะ 
เวลาการศึกษาไมนอยกวาสามสิบสัปดาห 
  (๒)   การจัดการศึกษาโดยแบงภาคการศึกษา มีสี่ระบบ ดังนี้ 
 ก.   ระบบทวิภาค แตละปการศึกษาแบงออกเปนสองภาคการศึกษาปกติ แตละภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวาสิบหาสัปดาห  
 ข.   ระบบไตรภาค แตละปการศึกษาแบงออกเปนสามภาคการศึกษาปกติ แตละภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวาสิบสองสัปดาห 
 ค.   ระบบจตุรภาค แตละปการศึกษาแบงออกเปนสี่ภาคการศึกษาปกติ แตละภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวาสิบสัปดาห 
 ง.   ระบบการจัดการศึกษาอื่น ๆ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด 
                      การจัดการศึกษาระบบตาม ก – ค อาจจัดภาคฤดูรอนไดตามความจำเปนของแตละหลักสูตร 
ทั้งนี้ การจัดการศึกษาในภาคฤดูรอน เปนการจัดการศึกษาปละหนึ่งภาคการศึกษา โดยมีระยะเวลาไมนอยกวา
แปดสัปดาห  
  

ขอ ๑๕ การคิดหนวยกิต สำหรับแตละรายวิชาใหดำเนินการ ดังนี้ 
  (๑)   ระบบตลอดปการศึกษา 
 ก.   รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใชบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวาสามสิบชั่วโมงตอป
การศึกษาใหมีคาเทากับหนึ่งหนวยกิต 
 ข.   รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใชเวลาฝกหรือทดลอง ไมนอยกวาหกสิบชั่วโมงตอปการศึกษา
ใหมีคาเทากับหนึ่งหนวยกิต 
 ค.   การฝกงานหรือการฝกภาคสนามที่ใชเวลาฝก ไมนอยกวาเกาสิบชั่วโมงตอป
การศึกษาใหมีคาเทากับหนึ่งหนวยกิต 
 ง.   การทำโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย ท่ีใชเวลาทำ
โครงงานหรือกิจกรรมนั้นไมนอยกวาเกาสิบชั่วโมงตอปการศึกษา ใหมีคาเทากับหนึ่งหนวยกิต 
 จ.   วิทยานิพนธ หรือ สารนิพนธ ที่ใชเวลาศึกษาคนควา ไมนอยกวาเกาสิบชั่วโมงตอป
การศึกษาใหมีคาเทากับหนึ่งหนวยกิต 
  ฉ.   หนึ่งหนวยกิตระบบตลอดปการศึกษาเทียบไดกับสองหนวยกิตระบบทวิภาคหรือ 
สามสิบ/สิบสองหนวยกิตระบบไตรภาคหรือ สามสิบ/สิบหนวยกิตระบบจตุรภาค 
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(๒)   ระบบทวิภาค  
 ก.   รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวาสิบหาชั่วโมง
ตอภาคการศึกษาปกติใหมีคาเทากับหนึ่งหนวยกิต 
 ข.   รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลอง ไมนอยกวาสามสิบชั่วโมงตอภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับหนึ่งหนวยกิต 
 ค.   การฝกงานหรือการฝกภาคสนามที่ใชเวลาฝก ไมนอยกวาสี่สิบหาชั่วโมงตอภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับหนึ่งหนวยกิต 
 ง.   การทำโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมายที่ใชเวลาทำ
โครงงาน หรือกิจกรรมนั้นไมนอยกวาสี่สิบหาชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับหนึ่งหนวยกิต 
 จ.   วิทยานิพนธ หรือ สารนิพนธ ที่ใชเวลาศึกษาคนควา ไมนอยกวาสี่สิบหาชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษาปกติ ใหคาเทากับหนึ่งหนวยกิต 

(๓)   ระบบไตรภาค 
 ก.   รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวาสิบสองชั่วโมง
ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับหนึ่งหนวยกิต 
 ข.   รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลอง ไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงตอภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับหนึ่งหนวยกิต 
 ค.   การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝก ไมนอยกวาสามสิบหกชั่วโมงตอภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับหนึ่งหนวยกิต 
 ง.   การทำโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมายที่ใชเวลาทำ
โครงงานหรือกิจกรรมนั้นไมนอยกวาสามสิบหกชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับหนึ่งหนวยกิต 
 ฉ.   วิทยานิพนธ หรือ สารนิพนธ ท่ีใชเวลาศึกษาคนควา ไมนอยกวาสามสิบหกชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับหนึ่งหนวยกิต 
   ช.   หนึ่งหนวยกิต ระบบไตรภาค เทียบไดกับสิบสอง/สิบหาหนวยกิตระบบทวิภาค หรือ
สี่ หนวยกิตระบบทวิภาค เทียบไดกับหาหนวยกิตระบบไตรภาค 

(๔)   ระบบจตุรภาค 
 ก.   รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวาสิบชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับหนึ่งหนวยกิต 
 ข.   รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ ใชเวลาฝกหรือทดลอง ไมนอยกวา ยี่สิบชั่วโมงตอภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับหนึ่งหนวยกิต 
 ค.   การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝก ไมนอยกวาสามสิบชั่วโมงตอภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับหนึ่งหนวยกิต 
 ง.   การทำโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย ท่ีใชเวลาทำ
โครงงานหรือกิจกรรมนั้นไมนอยกวาสามสิบชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติใหมีคาเทากับหนึ่งหนวยกิต 
 จ.   วิทยานิพนธ หรือ สารนิพนธ ที่ใชเวลาศึกษาคนควา ไมนอยกวาสามสิบชั่วโมงตอ
ภาคการศกึษาปกติ ใหมีคาเทากับหนึ่งหนวยกิต 
   ฉ   หนึ่งหนวยกิตระบบจตุรภาค เทียบไดกับสิบ/สิบหา หนวยกิตระบบทวิภาค หรือสอง 
หนวยกิตระบบทวิภาค เทียบไดกับสามหนวยกิตระบบจตุรภาค 
  (๕)   ระบบการจัดการศึกษาอ่ืน ๆ สำหรับการคิดหนวยกิตในระบบขอ ๑๔ (๒) ง ใหเปนไป
ตามที่บัณฑติวิทยาลัยกำหนด 
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ขอ ๑๖  การจัดแผนการศึกษา แบงเปนสามแผน ดังนี้ 
(๑)   การจัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา (Full-time)  หมายถึง การจัดแผนการศึกษาใน

หลักสูตรโดยกำหนดจำนวนหนวยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไมนอยกวาเกาหนวยกิตตอภาคการศึกษาปกติ สำหรับ
ระบบทวิภาค 
  (๒)   การจัดแผนการศึกษาแบบไมเต็มเวลา (Part-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาใน
หลักสูตรโดยกำหนดจำนวนหนวยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร นอยกวาเกาหนวยกิตตอภาคการศึกษาปกติสำหรับ
ระบบทวิภาค  

ทั้งนี ้การเปลี่ยนการจัดแผนการศึกษาตาม (๑) และ (๒) ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
ประจำคณะ 
  (๓)   การจัดแผนการศึกษาแบบพิเศษ ใหเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
 
 

  สวนที่ ๓ 
หลักสูตร 
----------- 

 
ขอ ๑๗    หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา อาจจัดระบบการศึกษาและจัดแผนการศึกษาแบบใดแบบหนึ่ง

หรือหลายแบบได ทั้งนี้ใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
 ขอ ๑๘ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีสี่หลักสูตร ดังนี้  
  (๑)   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เปนหลักสูตรการศึกษาสำหรับผูสำเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเทามาแลว มุงใหมีความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ 
ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เนนการพัฒนานักวิชาการ
และนักวิชาชีพใหมีความชำนาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อใหมีความรูความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานไดดีย่ิงขึ้น 
โดยเปนหลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง 
  (๒)   หลักสูตรปริญญาโท เปนหลักสูตรการศึกษาในระดับสูงกวาชั้นปริญญาตรีและ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต  มุงใหมีความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญา
ของการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เปนสากล เนนการพัฒนา
นักวิชาการและนักวิชาชีพใหมีความรูความสามารถระดับสูง  ในสาขาวิชาตาง ๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให
สามารถบุกเบิกแสวงหาความรูใหมไดอยางมีอิสระ รวมทั้ง มีความสามารถในการสรางสรรคจรรโลงความกาวหนา
ทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตรที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตรอ่ืนไดอยางตอเนื่อง มีคุณธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ โดยเนนใหมีความรูความเขาใจในกระบวนการสรางและประยุกตใชความรู
ใหมเพื่อการพัฒนางานดานวิชาการหรือวิชาชีพและสังคม 
  (๓)   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เปนหลักสูตรการศึกษาสำหรับผูสำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีหลักสูตร หกป หรือ ผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเทามาแลว มุงใหมี
ความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศกึษา ปรัชญาของ
มหาวิทยาลัย และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เนนการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพใหมีความชำนาญใน
สาขาวิชาเฉพาะ เพื่อใหมีความรูความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานไดดีย่ิงขึ้น โดยเปนหลักสูตรการศึกษาที่มี
ลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง  
  (๔ )   หลักสูตรปริญญาเอก เปนหลักสูตรการศึกษาในระดับสู งกวาป ริญญาโทและ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง มุงใหมีความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ 
ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เปนสากล เนนการพัฒนา
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นักวิชาการและนักวิชาชีพใหมีความรูความสามารถระดับสูง  ในสาขาวิชาตาง ๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให
สามารถบุกเบิกแสวงหาความรูใหมไดอยางมีอิสระ รวมทั้ง มีความสามารถในการสรางสรรคจรรโลงความกาวหนา
ทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตรที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตรอ่ืนไดอยางตอเนื่อง มีคุณธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ โดยเนนใหมีความสามารถในการคนควาวิจัยเพ่ือสรรคสรางองคความรูใหม
หรือนวัตกรรมตามมาตรฐานสากล ซึ่งเปนประโยชนตอการพัฒนางาน พัฒนาประเทศและสังคมโลก 

ขอ ๑๙ ใหจัดโครงสรางของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  ดังนี้ 
  (๑)   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใหมีจำนวนหนวย
กิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวายี่สิบสี่หนวยกิต 

(๒)   หลักสูตรปริญญาโท ใหมีจำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา สามสิบหกหนวย
กิต โดยแบงการศึกษาเปนสองแผน คือ 

แผนแบบวิชาการ (Academic) หรือแผน ก ท่ีเนนการเรียนรูการทำวิจัย โดยการทำ
วิทยานิพนธสรางองคความรูในศาสตรสาขาวิชานั้น โดยมีสัดสวนหนวยกิตของวิทยานิพนธและหนวยกิตของ
การศึกษารายวิชา ดังนี้ 

แผน ก ๑  ทำเฉพาะวิทยานิพนธไมนอยกวา สามสิบหกหนวยกิต และ
หลักสูตรอาจกำหนดใหศึกษารายวิชาเพิ่มเติม หรือทำกิจกรรมวิชาการอ่ืนเพิ่มขึ้นได โดยไมนับหนวยกิต แตตองมี
ผลสมัฤทธ์ิตามที่หลักสูตรกำหนด 
    แผน ก ๒  ทำวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา สิบสองหนวยกิตและ
ศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา สิบสองหนวยกิต ทั้งนี้ ยกเวนหลักสูตรที่มีขอกำหนดทางวิชาชีพ ใหเปนไปตามท่ี
สาขาวิชาชีพกำหนด    

แผนแบบวิชาชีพ (Professional) หรือแผน ข ที่เนนการศึกษางานรายวิชาและสาร
นิพนธเชิงการประยุกตใชความรูในวิชาชีพโดยไมตองทำวิทยานิพนธ ทั้งนี้ ใหมีการทำสารนิพนธไมนอยกวาสาม 
หนวยกิต และไมเกิน หกหนวยกิต  

ทั้งนี้  หลักสูตรใดที่เปดสอนหลักสูตรแผน ข จะตองมีหลักสูตร แผน ก ดวย 
(๓)   หลักสูตรปริญญาเอก แบงการศึกษาเปน สองแบบ โดยเนนการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการ

และนักวิชาชีพชั้นสูง คือ 
   แบบ ๑ เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธที่กอใหเกิดองค
ความรูใหม หลักสูตรอาจกำหนดใหมีการศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม หรือทำกิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพิ่มข้ึนได โดยไม
นับหนวยกิต แตตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกำหนด ดังนี้ 
    แบบ ๑.๑  ผู เขาศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะตองทำ
วิทยานิพนธไมนอยกวา สี่สิบแปดหนวยกิต 
    แบบ ๑.๒  ผู เขาศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จะตองทำ
วิทยานิพนธไมนอยกวา เจ็ดสิบสองหนวยกิต 
   ทั้งนี้ วิทยานิพนธตาม แบบ ๑.๑ และ แบบ ๑.๒ จะตองมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน 
   แบบ ๒ เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัย โดยมีการทำวิทยานิพนธที่มีคุณภาพสูงและ
กอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และมีการศึกษารายวิชาเพิม่เติม ดังนี้ 
    แบบ ๒.๑ ผู เขาศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะตองทำ
วิทยานิพนธไมนอยกวา สามสิบหกหนวยกิต และศึกษารายวิชาอีกไมนอยกวาสิบสองหนวยกิต 
    แบบ ๒.๒ ผู เขาศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จะตองทำ
วิทยานิพนธไมนอยกวา สี่สิบแปดหนวยกิต และศกึษารายวิชาอีก ไมนอยกวา ย่ีสิบสี่หนวยกิต 
   ทั้งนี้  วิทยานิพนธตาม แบบ ๒.๑ และ แบบ ๒.๒ จะตองมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน 
 



 

 

๘

 ขอ ๒๐  ระยะเวลาการศึกษาของแตละหลักสูตรมี ดังนี้ 
  (๑)   หลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบเตม็เวลา (Full-time) 
 ก.   ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนยีบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใหเปนไปตามที่กำหนด
ไวในหลักสูตรแตไมเกิน สามปการศึกษา 
 ข.   ปริญญาโท ใหเปนไปตามที่กำหนดไวในหลักสูตร แตไมเกิน หาปการศึกษา 
 ค.   ปริญญาเอก ใหเปนไปตามที่กำหนดไวในหลักสูตร สำหรับผูที่สำเร็จปริญญาตรี
แลวเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน แปดปการศึกษา สวนผูที่สำเร็จปริญญาโท แลวเขา
ศึกษาตอระดับปรญิญาเอก ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน หกปการศึกษา 
  (๒)   หลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบไมเต็มเวลา (Part-time) หรือที่จัดการศึกษาแบบอื่น ให
มีระยะเวลาการศึกษาเปนไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด 
 ขอ ๒๑   ใหหลักสูตรกำหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร ใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัย
กำหนด ทั้งนี้ใหทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย โดยมีการประเมินและรายงานผลการดำเนินการของ
หลักสูตรทุกปการศึกษา เพื่อนำขอมูลที่ไดไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเปนระยะ อยางนอยตามรอบระยะเวลาของ
หลักสูตรหรือทุกรอบหาป 
  การพัฒนาหลักสูตร หรอืจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศกึษาที่มีลักษณะพิเศษนอกจากท่ีกำหนดไวใน
ขอบังคับนี้ ใหดำเนินการโดยจัดทำเปนประกาศมหาวิทยาลัยแลวเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 ขอ ๒๒  การบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใหดำเนินการดังนี้  
  (๑)   ใหเปนไปตามปรัชญา วัตถุประสงค และเปาหมายของหลักสูตร และตามที่ไดรับ
มอบหมายจากสาขาวิชาหรือตามที่คณะกำหนด 
  (๒)   ใหแตละหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งประกอบดวยอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร ทั้งนี้อาจมีอาจารยประจำหลักสูตรหรืออาจารยประจำเปนกรรมการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดย
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละสามป แตจะดำรงตำแหนงเกินสองวาระ
ติดตอกันมิได ทั้งนี้ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย   
  (๓)   คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีหนาที่ ดังนี้ 
   ก.  บรหิารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแตการวางแผน การควบคุม
คุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร 
   ข.  ควบคุมมาตรฐานหลักสูตรสาขาวิชาที่รับผิดชอบใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และ
เกณฑมาตรฐานวิชาชีพ (ถามี) 
   ค.   ดำเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร 
  ง.   ติดตามรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา รายงานผลการดำเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร รวมท้ังใหคำแนะนำเพื่อการพัฒนา 

คณะอาจกำหนดใหคณะกรรมการประจำคณะหรือคณะกรรมการที่เรียกชื่ออื่น เชน คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจำคณะ ท่ีมีจำนวนตามความเหมาะสม ทำหนาที่บริหารจัดการหลักสูตรและวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ทุกหลักสูตรในคณะ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๙

  สวนที่ ๓ 
  อาจารย 
 ------------ 
 ขอ ๒๓ จำนวนและคุณสมบัติของอาจารยประจำหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธและสารนิพนธ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธและสารนิพนธ อาจารยผูสอนและคณะกรรมการอื่น 
ๆ ที่เก่ียวกับการควบคุมการศึกษา  รวมถึงภาระงานของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและสารนิพนธ ใหเปนไป
ตามประกาศมหาวิทยาลัย 
 
 

  หมวด  ๔ 
การประเมินผลและการลงทะเบียนเรียน 

 

สวนท่ี ๑  
การประเมินผลการศึกษา 

-------------------------------------- 
  
 ขอ ๒๔ การประเมินผลรายวิชา วิทยานิพนธ และสารนิพนธ ใหดำเนินการดังนี้ 
 (๑)   รายวิชาที่มีการประเมินผลเปนระดับคะแนน ใหมีคาระดับคะแนน(Grade) ตาม
ความหมาย และคาระดับคะแนน ดังตอไปนี้  
 

ระดับคะแนน          ความหมาย คาระดับคะแนน 
(ตอหนึ่งหนวยกิต) 

A ดีเย่ียม  (Excellent) ๔.๐ 

 B+ ดีมาก   (Very Good) ๓.๕ 

B ดี   (Good) ๓.๐ 

 C+ พอใช (Fairly Good)   ๒.๕ 

C ปานกลาง  (Fair) ๒.๐ 

 D+ ออน  (Poor)  ๑.๕ 

D
 ออนมาก   (Very Poor) ๑.๐ 

E ตก   (Fail) ๐.๐ 

 

(๒)   การประเมินผลการศึกษาอาจแสดงดวยสัญลักษณและความหมายอื่นได ดังตอไปนี้ 

  สัญลักษณ ความหมาย 
S ผลการเรียนหรือการสอบเปนที่พอใจ (Satisfactory) ใชสำหรับรายวิชาที่

กำหนดใหมีการประเมินผลแบบไมคิดคาคะแนน หรือรายวิชาปรับพื้นฐาน 
หรือรายวิชาวิทยานิพนธ  หรือสารนิพนธ  

U ผลการเรียนหรือการสอบยังไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory) ใชสำหรับ
รายวิชาที่กำหนดใหมีการประเมินผลแบบไมคิดคาคะแนนหรือรายวิชาปรับ
พ้ืนฐานหรือรายวิชาวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธ   



 

 

๑๐

X ผลการเรียนหรือการสอบอยูในระดับคะแนนดีเดน (Excellent) ใชสำหรับ
รายวิชาวิทยานิพนธ  หรอืสารนิพนธ   

I การวัดผลยังไมสมบูรณ (Incomplete) ใชในกรณีนักศึกษาปฏิบัติงานไมครบ
ภายในเวลาที่กำหนดไวหรือขาดสอบ โดยมีเหตุสุดวิสัยบางประการจะตองมี
การแกไขใหเปนระดับคะแนนภายใน ๖ สัปดาหแรกของภาคการศึกษาถัดไปที่
นักศึกษาผูนั้นลงทะเบียนเรียน มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ I ให
เปนระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ U โดยทันท ี

P การเรียน หรือการวิจัย หรือการทำวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธ ที่ยังมีความ
ตอเนื่องอยู (In  progress) และมีความกาวหนาเปนที่นาพอใจ 

N การเรียน หรือการวิจัย หรือการทำวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธ ที่ยังมีความ
ตอเนื่องอยูแตไมมีความกาวหนาหรือไมเปนที่พอใจ (No progress) ในกรณีได
สัญลักษณ N  นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรยีนซ้ำในหนวยกิตที่ไดสัญลักษณ N 

W การถอนรายวิชาโดยไดรับอนุมัติ  (Withdrawn with permission) 
 

 ขอ ๒๕ การประเมินผลการศึกษาใหดำเนินการดังนี้ 
 (๑)   ใหมีการประเมินผลเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ในการนับจำนวนหนวยกิตใหครบตามหลักสูตร
นั้น ใหนับหนวยกิตจากรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพื่อหนวยกิต และไดผลการศึกษาเปนระดับคะแนน A, 
B+, B, C+, C  หรือสัญลักษณ  S หรือ สัญลักษณ X ในกรณีที่หลักสูตรกำหนดรายวิชาปรับพ้ืนฐานไวใหเรียนโดย
ไมนับเปนหนวยกิตสะสมของหลักสูตร นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมรายวิชาดังกลาวใหครบถวน และ
จะตองไดสัญลักษณ  S  
  ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแตละรายวิชามากกวา หนึ่งครั้ง ใหนับจำนวนหนวย
กิต ของรายวิชานั้นเปนหนวยกิตสะสมตามหลักสูตรไดเพียงครั้งเดียวโดยพิจารณาจากการวัดและประเมินผลครั้ง
หลังสุด ในกรณีที่จำเปนตองเรยีนรายวิชาของหลักสูตรปรญิญาตรีในบางสาขาเพื่อสนับสนุนรายวิชาตามแผนการ
เรียนท่ีกำหนดไวในหลักสูตร ใหนับจำนวนหนวยกิตของรายวิชาระดับหมายเลข ๓๐๐ ข้ึนไปไดไมเกินหกหนวยกิต 
   ยกเวนวิชาวิทยานิพนธ หรือวิชาสารนิพนธ ใหมีการประเมินผลไดกอนสิ้นภาคการศึกษา 
 
 (๒)   เมื่อสิ้นภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ มหาวิทยาลัยจะประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาทุกคนที่
ไดลงทะเบียนเรยีน โดยคำนวณผลตามหลักเกณฑ ดังนี้ 
 ก.   หนวยจุดของรายวิชาหนึ่ง ๆ คือ ผลคูณระหวางจำนวนหนวยกิตกับคาระดับ
คะแนนที่ไดจากการประเมินผลรายวิชานั้น 
 ข.   ระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาค คือ คาผลรวมของหนวยจุดของทุกรายวิชาที่ได
ศึกษาในภาคการศึกษานั้นหารดวยหนวยกิตรวมของรายวิชาดังกลาว เฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผลเปนระดับ
คะแนน 
 ค.   ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คือ คาผลรวมของหนวยจุดของทุกรายวิชาที่ไดศึกษามา
ตั้งแตเริ่มเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยหารดวยจำนวนหนวยกิตรวมของรายวิชาดังกลาว เฉพาะรายวิชาที่มีการ
ประเมินผลเปนระดับคะแนน และในกรณีที่มีการเรียนที่ไดรับคะแนน C+ , C , D+ , D หรือ E มากกวาหนึ่งคร้ัง ให
นำผลการศึกษาและหนวยกิตครั้งสุดทายมาคำนวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  
 ง.   ระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาคและแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหคำนวณเปน
คาที่มีเลขทศนิยม ๒ ตำแหนง โดยไมมีการปดเศษจากทศนิยมตำแหนงท่ี ๓ 



 

 

๑๑

 จ.   ในกรณีที่นักศึกษาไดสัญลักษณ I  ในรายวิชาที่มีการวัดและประเมินผลเปน
ระดับคะแนนใหรอการคำนวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาคและแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไวกอน จนกวา
สัญลักษณ I จะเปลี่ยนเปนอยางอื่น 
 ขอ ๒๖  นักศึกษาคนใดทุจริตในการวัดผลรายวิชาใด หรือมีการทุจริตทางวิชาการ ใหดำเนินการและ
พิจารณาโทษทางวินัยนักศึกษา ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี และ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยวินัยนักศึกษาโดยอนุโลม และเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

 
 

สวนท่ี ๒ 
การลงทะเบียนเรียน 
------------------------ 

 

 ขอ ๒๗  การลงทะเบียนเรียนใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย ดังนี้  
(๑)   แบงออกเปนสองประเภท คือ 

   ก.   การลงทะเบียนโดยนับหนวยกิตและคิดคาคะแนน (Credit) 
   ข.   การลงทะเบียนโดยไมนับหนวยกิต (Audit) 
  (๒)   รายวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาทั่วไป หรือ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก หรืออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธหลัก แลวแตกรณี 
  (๓)   จำนวนหนวยกิตที่นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษา ใหอยูในดุลยพินิจ
ของอาจารยที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก แลวแตกรณี ทั้งนี้ การลงทะเบียนเรียนในแต
ละภาคการศึกษาปกติ สำหรับระบบทวิภาค ใหนักศกึษาลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน สิบหาหนวยกิต โดยใหนับรวม
จำนวนหนวยกิตทั้งแบบนับหนวยกิต (Credit) และไมนับหนวยกิต (Audit) ยกเวนการลงทะเบียนระบบอ่ืน และ
การลงทะเบียนเรียนใหเปนไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด 
  (๔)   ผูเขาศกึษาตามขอ ๗(๓) ในภาคการศึกษาแรกที่เขาเรียน ตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาใน
หลักสูตรไมนอยกวา หกหนวยกิต 
             (๕)   นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวชิาที่เคยลงทะเบียนเรียน และไดรับผลการเรียนตั้งแต
ระดับคะแนน B ขึ้นไปแลวมิได  
  (๖)   นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธไดเมื่อมีอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธหลักหรืออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธแลว 
             (๗)   การลงทะเบียนเรียนวิชาวทิยานิพนธ ตองลงทะเบียนเรียนใหครบหนวยกิตทั้งหมด ภายใน
ภาคการศึกษาที่สอบวิทยานิพนธ ทั้งนี้ นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธเพิ่มใหครบหนวยกิต
วิทยานิพนธได หลังพนกำหนดการเพิ่มและถอนรายวิชา โดยไดรับอนุมัติจากคณบดีตนสังกัดเพ่ือใหสามารถสอบ
วิทยานิพนธไดในภาคการศึกษานั้น 
  (๘)   กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถวนตามหลักสูตรกำหนดแลว และอยู
ระหวางการทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธ และยังไมครบเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา นักศึกษาจะตอง
รักษาสถานภาพการเปนนักศกึษา และชำระคาธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
 ขอ ๒๘  การเพิ่มและการถอนรายวิชาใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ยกเวนวิชาวิทยานิพนธให
เปนไปตามขอ ๒๗(๗) และจะกระทำไดโดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธหลัก หรืออาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ แลวแตกรณ ีและแจงใหอาจารยผูสอนทราบ 



 

 

๑๒

 ขอ ๒๙ นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนแผนการศึกษาไดโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะและแจงใหบัณฑิตวิทยาลัยทราบ และอาจเปลี่ยนแผนการ
ศึกษาได เม่ือเขาศึกษาในหลักสูตรนั้นมาแลวไมนอยกวา หนึ่งภาคการศกึษา 
 ขอ ๓๐ การยายหลักสูตรและเปลี่ยนแผนการศึกษาของนักศึกษา มีหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 
  (๑)   ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะทั้งสองฝาย และไดรับอนุมัติจาก
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
  (๒)   การเทียบเทา การเทียบโอนและการโอนรายวิชา ใหเปนไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด 

ขอ ๓๑ การสอบระดับบัณฑิตศึกษาและคณะกรรมการสอบระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนการทำ
วิทยานิพนธและสารนิพนธใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัย 

 
 

หมวด  ๕ 
สถานภาพการศึกษา 

 
 ขอ ๓๒  การลาปวยหรือลากิจ ใหดำเนินการและพิจารณาตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวย
การศกึษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิตโดยอนุโลม 
 ขอ ๓๓   นักศึกษาจะลาพักการศึกษาไดในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
  (๑)   เจ็บปวยจนตองพักรักษาตัวเปนเวลาติดตอกันเกินกวา สามสัปดาห โดยมีใบรบัรองแพทย 
  (๒)   สาเหตุอื่น ๆ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำคณะ 
 ขอ ๓๔  นักศึกษาที่ประสงคจะลาพักการศึกษาตองแสดงเหตุผลและความจำเปนผานอาจารยที่ปรึกษา
ทั่วไป หรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก แลวแตกรณีและใหยื่นคำรองตอคณะกรรมการประจำคณะเพ่ือ
พิจารณาใหความเห็นชอบและแจงบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อทราบ 
  การลาพักการศึกษาเปนการลาพักทั้งภาคการศึกษา และถาไดลงทะเบียนเรียนไปแลว เปนการ
ยกเลิกการลงทะเบียนเรียน โดยรายวิชาที่ไดลงทะเบียนเรียนท้ังหมดในภาคการศึกษานั้น จะไมปรากฏในใบ
แสดงผลการศึกษา 
 ขอ ๓๕ การลาพักการศึกษา ใหลาพักไดไมเกินสองภาคการศึกษาปกติ และการนับเวลาการลาพัก
การศึกษาใหนับรวมอยูในระยะเวลาการศกึษาตามกำหนดใน ขอ ๒๐ 
 ขอ ๓๖  นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาจะตองรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่
ไดรับการอนุมัติใหลาพักและชำระคาธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด ยกเวนภาคการศึกษาที่ได
ลงทะเบียนเรียนไปกอนแลว 
 ขอ ๓๗ นักศึกษาใหมที่เขาศึกษาในภาคการศึกษาแรก ไมมีสิทธิลาพักการศึกษา  
  การลาพักการศึกษานอกเหนือจากขอ ๓๓ – ขอ ๓๖ ตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดีเปนกรณี
พิเศษ ทั้งนี้ระยะเวลาการศึกษาตองไมเกินเวลาที่กำหนดในขอ ๒๐ 
 ขอ ๓๘  นักศึกษาผูประสงคจะลาออกจากการเปนนักศึกษา ตองยื่นคำรองการขอลาออกตอคณะตน
สังกัด โดยผานการพิจารณาของอาจารยที่ปรึกษาทั่วไปหรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติตออธิการบดี และผูที่จะไดรับการอนุมัติให
ลาออกได ตองไมมีหนี้สินกับมหาวิทยาลัย 
 ขอ ๓๙  การรกัษาสถานภาพของนักศึกษาใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไวในขอ ๒๗(๘) และขอ ๓๖ 
 
 
 



 

 

๑๓

 ขอ ๔๐  นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษาเมื่อมีสภาพตามขอใดขอหนึ่งตอไปนี้ 
  (๑)   ตาย 
  (๒)   ไดรับอนุมัติใหลาออก 
  (๓)   ถูกใหออกหรือไลออกเนื่องจากตองโทษทางวินัย 
  (๔)   ไมมาลงทะเบียนเรียนรายวิชา หรือไมรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา หรือไมชำระ
คาธรรมเนียมการศึกษาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติโดยมิไดรับ
อนุมัติใหลาพักการศึกษา 
  (๕)   ไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกวา ๒.๕๐ ในการประเมินผลทุกสิ้นภาคการศึกษา 
  (๖)   ลงทะเบียนเรียนไดจำนวนหนวยกิตสองในสามของหลักสูตร โดยไมนับหนวยกิต
วิทยานิพนธและสารนิพนธแลวไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกวา ๒.๗๕ 
  (๗)   ใชเวลาในการศึกษาตามที่กำหนดในขอ ๒๐ แลว และไดหนวยกิตไมครบตามหลักสูตร 
หรือไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกวา ๓.๐๐ 
 (๘)   ไมไดรับอนุมัติโครงรางวิทยานิพนธภายในระยะเวลาที่กำหนดดังนี้ 
 ก.   ระบบทวิภาค 
 กรณีท่ีเปนนักศึกษาปรญิญาโท แผน ก แบบ ก ๑ 
 ๑)  ภายใน สี่ภาคการศึกษาปกติ สำหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา  
 ๒)  ภายใน หาภาคการศึกษาปกติ สำหรับนักศึกษาแบบไมเต็มเวลา  
 กรณีท่ีเปนนักศึกษาปรญิญาโท แผน ก แบบ ก ๒ 
 ๑)  ภายใน หาภาคการศึกษาปกติ สำหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา  
 ๒)  ภายใน หก ภาคการศึกษาปกติ สำหรับนักศึกษาแบบไมเต็มเวลา 
 กรณีท่ีเปนนักศึกษาปรญิญาเอกแบบ ๑ 
 ๑)  ภายใน หกภาคการศึกษาปกติ สำหรับนักศึกษาแบบเตม็เวลา  
 ๒)  ภายใน เจ็ด ภาคการศึกษาปกติ สำหรับนักศึกษาแบบไมเต็มเวลา  
 กรณีท่ีเปนนักศึกษาปรญิญาเอกแบบ ๒ 
 ๑)  ภายใน เจ็ด ภาคการศึกษาปกติ สำหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา  
 ๒)  ภายใน แปดภาคการศึกษาปกติ สำหรับนักศึกษาแบบไมเต็มเวลา 
 ข.   ระบบไตรภาค 
 กรณีท่ีเปนนักศึกษาปรญิญาโท แผน ก แบบ ก ๑ 
 ๑)  ภายในหกภาคการศึกษาปกติ สำหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา  
 ๒)  ภายในเจ็ดภาคการศึกษาปกติ สำหรบันักศึกษาแบบไมเต็มเวลา  
 กรณีท่ีเปนนักศึกษาปรญิญาโท แผน ก แบบ ก ๒ 
 ๑)  ภายในเจ็ดภาคการศึกษาปกติ สำหรบันักศึกษาแบบเต็มเวลา  
 ๒)  ภายในแปดภาคการศึกษาปกติ สำหรับนักศึกษาแบบไมเต็มเวลา  
 กรณีท่ีเปนนักศึกษาปรญิญาเอกแบบ ๑ 
 ๑)  ภายใน แปดภาคการศึกษาปกติ สำหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา  

 ๒)  ภายในเกา ภาคการศึกษาปกติ สำหรบันักศึกษาแบบไมเต็มเวลา  
 กรณีท่ีเปนนักศึกษาปรญิญาเอกแบบ ๒ 
 ๑)  ภายในเกาภาคการศกึษาปกติ สำหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา  
 ๒)  ภายใน สิบสอง ภาคการศึกษาปกติ สำหรับนักศึกษาแบบไมเต็มเวลา  
 (๙)    สอบวิทยานิพนธ หรือสอบประมวลความรอบรูหรือสอบวัดคุณสมบัติ ครั้งที่สอง ไมผาน 



 

 

๑๔

  (๑๐)  ไมสามารถสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ ไดภายใน หกเดือน นับจากวันสอบ
วิทยานิพนธผาน เวนแตไดรับอนุมัติใหขยายเวลาการสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดย
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ 
 การขอขยายเวลาการสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณตามวรรคหนึ่ง ขอไดไมเกินสอง ครั้ง 
ครั้งละไมเกินสาม เดือน และระยะเวลาการศึกษาตองไมเกินเวลาที่กำหนดในขอ ๒๐ ทั้งน้ี ใหเปนไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย 
  (๑๑)  ไมสามารถสงสารนิพนธฉบับสมบูรณไดภายใน สาม เดือน นับจากวันสอบสารนิพนธผาน 
เวนแตไดรับอนุมัติใหขยายเวลาสงสารนิพนธฉบับสมบูรณจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจำคณะ 
 การขอขยายเวลาการสงสารนิพนธฉบับสมบูรณตามวรรคหนึ่ง ขอไดไมเกิน สองครั้ง ครั้ง
ละไมเกินหนึ่ง เดือน และระยะเวลาการศึกษาตองไมเกินเวลาที่กำหนดในขอ ๒๐ ทั้งนี้ ใหเปนไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
 (๑๒)  บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาเห็นวามีความประพฤติไมเหมาะสม หรือไมผานเงื่อนไขตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนด 
 (๑๓)  ไดรับการอนุมัติปริญญา 
 ขอ ๔๑  การเปลี่ยนสภาพผูรวมเรียน ผูเรียนเปนนักศึกษา ผูทดลองศึกษาที่ไมสามารถเปลี่ยนสถานภาพ
เป นนั กศึกษ า และการขอคืนสถานภาพของนั กศึกษ า ให ดำเนิ น การและพิ จารณ าตามขอบั งคับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิตโดยอนุโลม 
 

 

หมวด ๖ 
การสำเร็จการศึกษา 

 
 ขอ ๔๒   นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
หลักสูตรปริญญาโทและหลักสูตรปริญญาเอกไดตองมีคุณสมบัติ ตอไปนี ้
 (๑)   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงตองสอบผานรายวิชา
ตาง ๆ และมีจำนวนหนวยกิตครบถวนตามท่ีกำหนดไวในหลักสูตรและแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชา
ตามหลักสูตรไมต่ำกวา ๓.๐๐  
 (๒)   หลักสูตรปริญญาโท ตองสอบเทียบหรือสอบผานความรูภาษาตางประเทศ มีคณุสมบัติอื่น
และเปนไปตามเงื่อนไขของผูสำเร็จการศึกษาที่กำหนดไวในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  
 (๓)   หลักสูตรปริญญาเอก ตองสอบเทียบหรือสอบผานความรูภาษาตางประเทศ สอบผานการ
สอบวัดคุณสมบัติ มีคุณสมบัติอ่ืนและเงื่อนไขของผูสำเร็จการศึกษาเปนไปตามที่กำหนดไวในประกาศบัณฑิต
วิทยาลัย 
  (๔)   ชำระหนี้สินท้ังหมดตอมหาวิทยาลัยเปนที่เรียบรอยแลว 
  (๕)   ปฏิบัติตามเงื่อนไขอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย คณะ หรือหลักสูตรกำหนด 
ทั้งนี้เงื่อนไขที่คณะหรือหลักสูตรกำหนด ตองผานความเห็นชอบจากบัณฑิตวิทยาลัย 

คุณสมบัติอ่ืนและเงื่อนไขของผูสำเร็จการศึกษานอกเหนือจากขอ (๑) – (๕) ใหเปนไปตามที่
กำหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัย 
 ขอ ๔๓ วันสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาใหเปนไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด 
 
 



 

 

๑๕

 ขอ ๔๔  การขออนุมัติประกาศนียบัตรและปริญญาใหดำเนินการ ดังนี้ 
 (๑)   นักศึกษาที่คาดวาจะสำเร็จการศึกษาในแตละภาคการศึกษา ใหยื่นคำรองแสดงความ
จำนงขอรับปริญญาตอมหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
 (๒)   นักศึกษาซึ่งจะไดรับการพิจารณาเสนอชื่อขออนุมัติประกาศนียบัตรและปริญญาตอสภา
มหาวิทยาลัยตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
 ก.   เปนผูสำเร็จการศึกษาครบถวนตามขอ ๔๒ 
 ข.   ไมมีหนี้สินหรือคางชำระคาธรรมเนียมการศึกษา และไมเปนผูมีพันธะสัญญาอื่น
ใดกับบัณฑิตวิทยาลัย คณะ และมหาวิทยาลัย 
 ค.   ไมอยูในระหวางรอพิจารณาโทษทางวินัยนักศึกษา 
 (๓)   การใหปริญญาแกนักศึกษาภายใตหลักสูตรรวมระหวางมหาวิทยาลัยอื่น ทั้งภายในและ
ตางประเทศใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษา
ตลอดชีวิตโดยอนุโลม 
 
 

บทเฉพาะกาล 
 
  ขอ ๔๕  ในระหวางที่ยังมิไดออกประกาศ คำสั่ง หรือขอกำหนดหลักเกณฑตามขอบังคับนี้ ใหนำประกาศ 
คำสั่ง และหลักเกณฑที่ออกตามความในระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑติศกึษา 
พ.ศ.๒๕๕๖  มาใชบังคับโดยอนุโลมทาที่ไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ 
 
 
         ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 
 (ลงชื่อ) จรัส สุวรรณเวลา 
 (ศาสตราจารยจรัส สุวรรณเวลา) 
 นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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(นางบุษบา  บุญเสริมสุขเจริญ)       บุษบา/ ทาน 
หัวหนาสำนักงานบริหารบัณฑิตวิทยาลัย  


