(สำเนา)
ขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วาดวยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓
--------------------------------โดยที่เปนการสมควรใหมีขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
๒๕๖๓ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. ๒๕๕๙
และ โดยมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานคริน ทร ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๑๕(๕/๒๕๖๓) เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม
๒๕๖๓ จึงใหออกขอบังคับไวดังนี้

หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับ มหาวิท ยาลัยสงขลานคริน ทร วาดวยการศึกษาชั้น บั ณฑิ ตศึกษา
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
เรียกชื่ออยางอืน่ ของมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
“คณะกรรมการประจำคณะ” ใหหมายความรวมถึง คณะกรรมการประจำสวนงานที่เรียกชื่อ
อยางอื่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
“สาขาวิชา”
หมายความวา สาขาวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

๒
“หนวยกิตสะสม”

หมายความวา หนวยกิตทีน่ ักศึกษาเรียนสะสมเพื่อใหครบตามหลักสูตร

สาขาวิชานั้น
“คลังหนวยกิต”
หมายความวา ระบบทะเบียนสะสมหนวยกิตสำหรับผูเรียนที่เขาศึกษารายวิชา
ตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยและที่ไดจากการเทียบโอนจากมหาวิทยาลัย
“นักศึกษา”
หมายความวา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
“ผูรวมเรียน”
หมายความวา ผูมีความรูไมต่ำกวาระดับปริญญาตรี หรือการศึกษาอื่น ๆ ที่
เทียบเทา รวมทั้งอยูระหวางการศึกษาในระดับปริญญาตรี และผูที่อยูในระหวางการรับรองคุณวุฒิ ซึ่งไดขึ้นทะเบียน
เรียนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
“ผูเรียน”
หมายความวา บุคคลทั่วไปที่เขาศึกษารายวิชาตาง ๆ หรือหลักสูตรระยะสัน้
หรือระบบการศึกษาตลอดชีวิตตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ขอ ๔ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ ในกรณีที่มีปญหาหรือขอสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามขอบังคับนี้ใหอธิการบดีเปนผูม ีอำนาจวินิจฉัยและใหถือเปนที่สุด

หมวด ๒
การรับบุคคลเขาศึกษา
ขอ ๕ ผูเขาศึกษาในหลักสูตรตามขอ ๑๘ ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตตองเปนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา
ตามที่ หลักสูตรกำหนด และมีคุณ สมบัติอื่น เพิ่ มเติมตามที่คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรและบั ณ ฑิต วิทยาลั ย
กำหนด
(๒) หลักสูต รปริญ ญาโทตองเป น ผูสำเร็จ การศึก ษาระดั บปริญ ญาตรีหรือเที ยบเท า ตามที่
หลักสูตรกำหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
(๓) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงเปนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๖
ป หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือปริญญาโท หรือเทียบเทา ตามที่หลักสูตรกำหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติม
ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
(๔) หลักสูตรปริญ ญาเอกตองเปน ผูสำเร็จ การศึกษาระดั บปริญ ญาโทหรือเที ยบเท า และมี
คุณ สมบั ติ อื่น เพิ่ ม เติ ม ตามที่ ค ณะกรรมการบริห ารหลั ก สูต รและบั ณ ฑิ ตวิ ท ยาลั ย กำหนด และมี ผ ลการสอบ
ภาษาอังกฤษไดตามเกณฑที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด หรือเปนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ที่มี
ผลการเรียนดีมาก และมีพื้นความรูความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะทำวิทยานิพนธได หรือมีคุณสมบัติอื่น
เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยกำหนด และมีผลการสอบภาษาอังกฤษไดตาม
เกณฑที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
ขอ ๖ การรับสมัครเขาศึกษา ใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย ในแตละปการศึกษา
ขอ ๗ การรับเขาศึกษา ใหดำเนินการ ดังนี้
(๑) จำนวนนักศึกษาที่จะรับในแตละหลักสูตร ตองไดรับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย
(๒) คณะเปนผูพิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการคัดเลือก
ผูส มัค รที่ มีคุณ สมบั ติตามขอ ๕ เขา เปน นัก ศึกษา โดยมีก ารทดสอบความรู หรือ ใช วิธีการอื่ น ใดตามที่ บัณ ฑิ ต
วิทยาลัยกำหนด
(๓) คณะอาจพิ จารณาคัดเลือกผูมีคุณ สมบั ติตามข อ ๕ เขา มาทดลองศึ กษา โดยมี เงื่อนไข
เฉพาะรายดังนี้

๓
ก. ผูทดลองศึกษาในหลักสูตรที่ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ หรือศึกษาเฉพาะ
รายวิชาอยางเดียว ในภาคการศึกษาแรกจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรไมนอยกวา หกหนวยกิต และ
สอบใหไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา ๓.๐๐ หรือ
ข. ผู ทดลองศึกษาในหลักสูตรที่ศึกษาเฉพาะการทำวิทยานิ พนธ ในภาคการศึกษา
แรกจะตองมีความกาวหนาในการทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธไดผลเปนที่พอใจโดยไดสัญลักษณ P ตามจำนวนหนวย
กิตที่ลงทะเบียน หรือ
ค. เงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
(๔) คณะอาจพิจารณารับผูมีพื้นฐานความรูไมต่ำกวาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาเขาศึกษา
หรือวิจัย โดยไมรบั ปริญญาหรือประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยไดเปนกรณีพิเศษ
(๕) บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณารับบุคคลที่คณะรับเขาเปนผูรวมเรียน ทั้งนี้ใหเปนไปตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนด
(๖) กรณี ผูสมัครกำลังรอผลการศึกษา การรั บ เขาศึ กษาจะมี ผลสมบู รณ เมื่อผู สมัค รไดน ำ
หลักฐานมาแสดงวาสำเร็จการศึกษาแลว และมีคุณสมบัติตามเกณฑที่กำหนดไว
ขอ ๘ การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

หมวด ๓
ระบบการจัดการศึกษา
สวนที่ ๑
รูปแบบการศึกษา
------------------ขอ ๙ รูปแบบการจัดการศึกษามีสองรูปแบบ คือ
(๑) การศึ ก ษาในระบบ เป น การศึ ก ษาที่ ก ำหนดจุ ด มุ ง หมาย วิ ธี ก ารศึ ก ษา หลั ก สู ต ร
ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและการประเมินผล ซึ่งเปนเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษาที่แนนอน
(๒) การศึกษาตามอัธ ยาศัย เปน การศึกษาที่ใหผูเรียนได เรียนรูด วยตนเองตามความสนใจ
ศักยภาพ ความพรอมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ สังคม สภาพแวดลอม สื่อ หรือแหลง
ความรูอื่น ๆ สำหรับการดำเนินการอื่น ๆ ใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
มหาวิทยาลั ยอาจยกเวน หรือเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาหรือวิท ยานิพ นธจากหลักสูตรระดั บ
ระดับบัณฑิตศึกษา ใหกับนักศึกษาที่มีความรูความสามารถ ที่สามารถวัดมาตรฐานได ทั้งนี้ นักศึกษาตองศึกษาให
ครบตามจำนวนหนวยกิตที่กำหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบโอนผลการ
เรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเทียบโอนของสำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ทั้งนี้ ใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
สำหรับการเทียบเทา การเทียบโอนและการโอนรายวิชาในกรณีอื่น ๆ ใหเปน ไปตามที่บัณฑิต
วิทยาลัยกำหนด
ขอ ๑๐ การเรียนแบบสะสมหนวยกิตเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต ใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ขอ ๑๑ การขอเขาศึกษาเพื่อประกาศนียบัตรหรือปริญญาที่สอง ใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ขอ ๑๒ การศึกษาสองประกาศนียบัตรหรือสองปริญ ญาพรอมกันและหลั กสู ตรร วม ใหเป น ไปตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนด

๔
สวนที่ ๒
ระบบการศึกษา
-----------------ขอ ๑๓ การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใหบัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการ ดังนี้
(๑) บริหารจัดการหลักสูตรและการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
(๒) ประสานงานและสนั บ สนุ น การจั ด การศึ กษาร ว มกั บ คณะและหลั ก สู ต รที่ มี ห น า ที่ จั ด
การศึกษาในสาขาวิชาที่เกีย่ วของ
บัณฑิตวิทยาลัยอาจรวมมือกับคณะจัดใหมีหลักสูตรสหสาขาวิชา เพื่อบริหารและจัดการศึกษา
ในหลักสูตรที่มีกระบวนวิชาเกี่ยวของกับหลายคณะ ทั้งนี้ตามประกาศของมหาวิทยาลัยและอาจจัดใหมีรายวิชา
กลางในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
ขอ ๑๔ การจัดการศึกษามีสองแบบ ดังนี้
(๑) การจัดการศึกษาตลอดปการศึกษาโดยไมแบงภาคการศึกษา แตละปการศึกษามีระยะ
เวลาการศึกษาไมนอยกวาสามสิบสัปดาห
(๒) การจัดการศึกษาโดยแบงภาคการศึกษา มีสี่ระบบ ดังนี้
ก. ระบบทวิภาค แตละปการศึกษาแบ งออกเป นสองภาคการศึกษาปกติ แตละภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวาสิบหาสัปดาห
ข. ระบบไตรภาค แตละปการศึกษาแบงออกเปนสามภาคการศึกษาปกติ แตละภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวาสิบสองสัปดาห
ค. ระบบจตุรภาค แตละปก ารศึกษาแบงออกเป น สี่ ภาคการศึกษาปกติ แตล ะภาค
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. การฝ ก งานหรื อ การฝ ก ภาคสนามที่ ใช เวลาฝ ก ไม น อยกว า เก า สิ บ ชั่ ว โมงต อ ป
การศึกษาใหมีคาเทากับหนึ่งหนวยกิต
ง. การทำโครงงานหรื อกิจกรรมการเรีย นอื่น ใดตามที่ไดรับมอบหมาย ที่ ใชเวลาทำ
โครงงานหรือกิจกรรมนั้นไมนอยกวาเกาสิบชั่วโมงตอปการศึกษา ใหมีคาเทากับหนึ่งหนวยกิต
จ. วิทยานิพนธ หรือ สารนิพนธ ที่ใชเวลาศึกษาคนควา ไมนอยกวาเกาสิบชั่วโมงตอป
การศึกษาใหมีคาเทากับหนึ่งหนวยกิต
ฉ. หนึ่งหนวยกิตระบบตลอดปการศึกษาเทียบไดกับสองหนวยกิตระบบทวิภาคหรือ
สามสิบ/สิบสองหนวยกิตระบบไตรภาคหรือ สามสิบ/สิบหนวยกิตระบบจตุรภาค

๕
(๒) ระบบทวิภาค
ก. รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวาสิบหาชั่วโมง
ตอภาคการศึกษาปกติใหมีคาเทากับหนึ่งหนวยกิต
ข. รายวิชาภาคปฏิ บั ติ ที่ใชเวลาฝก หรือทดลอง ไม น อ ยกวา สามสิ บ ชั่ วโมงต อภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับหนึ่งหนวยกิต
ค. การฝกงานหรือการฝกภาคสนามที่ใชเวลาฝก ไม น อยกวาสี่สิ บ ห าชั่วโมงตอภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับหนึ่งหนวยกิต
ง. การทำโครงงานหรือ กิ จ กรรมการเรีย นอื่น ใดตามที่ ได รับ มอบหมายที่ใช เวลาทำ
โครงงาน หรือกิจกรรมนั้นไมนอยกวาสี่สิบหาชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับหนึ่งหนวยกิต
จ. วิทยานิพนธ หรือ สารนิพนธ ที่ใชเวลาศึกษาคนควา ไมนอยกวาสี่สิบหาชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษาปกติ ใหคาเทากับหนึ่งหนวยกิต
(๓) ระบบไตรภาค
ก. รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวาสิบสองชั่วโมง
ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคา เทากับหนึ่งหนวยกิต
ข. รายวิ ช าภาคปฏิ บั ติ ที่ ใชเวลาฝ ก หรือ ทดลอง ไม น อ ยกว า ยี่ สิ บ สี่ ชั่ ว โมงต อ ภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับหนึ่งหนวยกิต
ค. การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝก ไมนอยกวาสามสิบหกชั่วโมงตอภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับหนึ่งหนวยกิต
ง. การทำโครงงานหรือ กิ จ กรรมการเรีย นอื่น ใดตามที่ ได รับ มอบหมายที่ใช เวลาทำ
โครงงานหรือกิจกรรมนั้นไมนอยกวาสามสิบหกชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับหนึ่งหนวยกิต
ฉ. วิทยานิพนธ หรือ สารนิพนธ ที่ใชเวลาศึกษาคนควา ไมนอยกวาสามสิบหกชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับหนึ่งหนวยกิต
ช. หนึ่งหนวยกิต ระบบไตรภาค เทียบไดกับสิบสอง/สิบหาหนวยกิตระบบทวิภาค หรือ
สี่ หนวยกิตระบบทวิภาค เทียบไดกับหาหนวยกิตระบบไตรภาค
(๔) ระบบจตุรภาค
ก. รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวาสิบชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับหนึ่งหนวยกิต
ข. รายวิ ช าภาคปฏิ บั ติ ที่ ใช เวลาฝ ก หรือ ทดลอง ไม น อ ยกว า ยี่ สิ บ ชั่ ว โมงต อ ภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับหนึ่งหนวยกิต
ค. การฝ กงานหรือการฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝก ไม น อยกวาสามสิบชั่วโมงตอภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับหนึ่งหนวยกิต
ง. การทำโครงงานหรื อกิจกรรมการเรีย นอื่น ใดตามที่ไดรับมอบหมาย ที่ ใชเวลาทำ
โครงงานหรือกิจกรรมนั้นไมนอยกวาสามสิบชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติใหมีคา เทากับหนึ่งหนวยกิต
จ. วิทยานิพนธ หรือ สารนิพนธ ที่ใชเวลาศึกษาคนควา ไมนอยกวาสามสิบชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับหนึ่งหนวยกิต
ฉ หนึ่งหนวยกิตระบบจตุรภาค เทียบไดกับสิบ/สิบหา หนวยกิตระบบทวิภาค หรือสอง
หนวยกิตระบบทวิภาค เทียบไดกับสามหนวยกิตระบบจตุรภาค
(๕) ระบบการจัดการศึกษาอื่น ๆ สำหรับ การคิดหนวยกิตในระบบขอ ๑๔ (๒) ง ใหเปน ไป
ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด

๖
ขอ ๑๖ การจัดแผนการศึกษา แบงเปนสามแผน ดังนี้
(๑) การจั ดแผนการศึก ษาแบบเต็ม เวลา (Full-time) หมายถึ ง การจั ด แผนการศึ กษาใน
หลักสูตรโดยกำหนดจำนวนหนวยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไมนอยกวาเกาหนวยกิตตอภาคการศึกษาปกติ สำหรับ
ระบบทวิภาค
(๒) การจัดแผนการศึ กษาแบบไมเต็ม เวลา (Part-time) หมายถึง การจั ดแผนการศึกษาใน
หลักสูตรโดยกำหนดจำนวนหนวยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร นอยกวาเกาหนวยกิตตอภาคการศึกษาปกติ สำหรับ
ระบบทวิภาค
ทั้งนี้ การเปลี่ยนการจัดแผนการศึกษาตาม (๑) และ (๒) ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ประจำคณะ
(๓) การจัดแผนการศึกษาแบบพิเศษ ใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
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 สามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น
โดยเปนหลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง
(๒) หลั ก สู ต รปริ ญ ญาโท เป น หลั ก สู ต รการศึ ก ษาในระดั บ สู ง กว า ชั้ น ปริ ญ ญาตรี แ ละ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต มุงใหมีความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญา
ของการอุดมศึก ษา ปรั ชญาของมหาวิ ทยาลัย และมาตรฐานวิช าการและวิ ช าชี พ ที่ เป นสากล เน น การพั ฒ นา
นักวิช าการและนักวิชาชีพ ใหมีความรูความสามารถระดับสูง ในสาขาวิช าต าง ๆ โดยกระบวนการวิ จัยเพื่ อให
สามารถบุกเบิกแสวงหาความรูใหมไดอยางมีอิสระ รวมทั้ง มีความสามารถในการสรางสรรคจรรโลงความกาวหนา
ทางวิ ช าการ เชื่ อ มโยงและบู ร ณาการศาสตรที่ต นเชี่ ย วชาญกั บ ศาสตรอื่ น ได อ ย า งต อ เนื่ อ ง มีคุณ ธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ โดยเนน ใหมีความรูความเขาใจในกระบวนการสรางและประยุกตใชความรู
ใหมเพื่อการพัฒนางานดานวิชาการหรือวิชาชีพและสังคม
(๓) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เปนหลักสูตรการศึกษาสำหรับผูสำเร็จการศึกษา
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ห ลั ก สู ต ร หกป หรื อ ผู ส ำเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท หรื อ เที ย บเท า มาแล ว มุ ง ให มี
ความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของ
มหาวิทยาลัย และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เนนการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพใหมีความชำนาญใน
สาขาวิชาเฉพาะ เพื่อให มีความรูความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น โดยเป นหลักสูตรการศึกษาที่มี
ลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง
(๔) หลั ก สู ต รปริ ญ ญาเอก เป น หลั ก สู ต รการศึ ก ษาในระดั บ สู ง กว า ปริ ญ ญ าโทและ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง มุงใหมีความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒ นาการศึกษาระดับ อุดมศึกษาของชาติ
ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เปนสากล เนนการพัฒนา

๗
นักวิชาการและนักวิชาชีพใหมีความรูความสามารถระดับสูง ในสาขาวิชาตาง ๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให
สามารถบุกเบิกแสวงหาความรูใหมไดอยางมีอิสระ รวมทั้ง มีความสามารถในการสรางสรรคจรรโลงความกาวหนา
ทางวิ ช าการ เชื่ อ มโยงและบู ร ณาการศาสตรที่ต นเชี่ ย วชาญกั บ ศาสตรอื่ น ได อ ย า งต อ เนื่ อ ง มีคุ ณ ธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ โดยเนนใหมีความสามารถในการคนควาวิจัยเพื่อสรรคสรางองคความรูใหม
หรือนวัตกรรมตามมาตรฐานสากล ซึ่งเปนประโยชนตอการพัฒนางาน พัฒนาประเทศและสังคมโลก
ขอ ๑๙ ใหจัดโครงสรางของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
(๑) หลักสูตรประกาศนี ยบัตรบัณ ฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิ ตชั้น สู ง ให มีจ ำนวนหนวย
กิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวายี่สิบสี่หนวยกิต
(๒) หลักสูตรปริญญาโท ใหมีจำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา สามสิบหกหนวย
กิต โดยแบงการศึกษาเปนสองแผน คือ
แผนแบบวิชาการ (Academic) หรือแผน ก ที่เนนการเรียนรูการทำวิจัย โดยการทำ
วิทยานิพ นธสรา งองคความรูในศาสตรสาขาวิช านั้น โดยมีสัดสวนหนวยกิตของวิท ยานิพ นธและหนวยกิ ตของ
การศึกษารายวิชา ดังนี้
แผน ก ๑ ทำเฉพาะวิ ท ยานิ พ นธ ไม น อ ยกว า สามสิ บ หกหน ว ยกิ ต และ
หลักสูตรอาจกำหนดใหศึกษารายวิชาเพิ่มเติม หรือทำกิจกรรมวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นได โดยไมนับหนวยกิต แตตองมี
ผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกำหนด
แผน ก ๒ ทำวิทยานิพนธซึ่งมีคา เทียบไดไมนอยกวา สิบสองหนวยกิตและ
ศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา สิบสองหนวยกิต ทั้งนี้ ยกเวนหลักสูตรที่มีขอกำหนดทางวิชาชีพ ใหเปนไปตามที่
สาขาวิชาชีพกำหนด
แผนแบบวิชาชีพ (Professional) หรือแผน ข ที่เนน การศึกษางานรายวิชาและสาร
นิพนธเชิงการประยุกตใชความรูในวิชาชีพโดยไมตองทำวิทยานิพนธ ทั้งนี้ ใหมีการทำสารนิพนธไมนอยกวาสาม
หนวยกิต และไมเกิน หกหนวยกิต
ทั้งนี้ หลักสูตรใดที่เปดสอนหลักสูตรแผน ข จะตองมีหลักสูตร แผน ก ดวย
(๓) หลักสูตรปริญญาเอก แบงการศึกษาเปน สองแบบ โดยเนนการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการ
และนักวิชาชีพชั้นสูง คือ
แบบ ๑ เปน แผนการศึกษาที่เนน การวิจัยโดยมีการทำวิท ยานิพ นธที่กอให เกิ ดองค
ความรูใหม หลักสูตรอาจกำหนดใหมีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม หรือทำกิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นได โดยไม
นับหนวยกิต แตตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกำหนด ดังนี้
แบบ ๑.๑ ผู เข า ศึ ก ษาที่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท จะต อ งทำ
วิทยานิพนธไมนอยกวา สี่สิบแปดหนวยกิต
แบบ ๑.๒ ผู เข า ศึ ก ษาที่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี จะต อ งทำ
วิทยานิพนธไมนอยกวา เจ็ดสิบสองหนวยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธตาม แบบ ๑.๑ และ แบบ ๑.๒ จะตองมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน
แบบ ๒ เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัย โดยมีการทำวิทยานิพนธที่มีคุณภาพสูงและ
กอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และมีการศึกษารายวิชาเพิม่ เติม ดังนี้
แบบ ๒.๑ ผู เข า ศึ ก ษาที่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท จะต อ งทำ
วิทยานิพนธไมนอยกวา สามสิบหกหนวยกิต และศึกษารายวิชาอีกไมนอ ยกวาสิบสองหนวยกิต
แบบ ๒.๒ ผู เข า ศึ ก ษาที่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี จะต อ งทำ
วิทยานิพนธไมนอยกวา สี่สิบแปดหนวยกิต และศึกษารายวิชาอีก ไมนอยกวา ยี่สิบสี่หนวยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธตาม แบบ ๒.๑ และ แบบ ๒.๒ จะตองมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน

๘
ขอ ๒๐ ระยะเวลาการศึกษาของแตละหลักสูตรมี ดังนี้
(๑) หลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา (Full-time)
ก. ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใหเปนไปตามที่กำหนด
ไวในหลักสูตรแตไมเกิน สามปการศึกษา
ข. ปริญญาโท ใหเปนไปตามที่กำหนดไวในหลักสูตร แตไมเกิน หาปการศึกษา
ค. ปริญญาเอก ใหเปนไปตามที่กำหนดไวในหลักสูตร สำหรับผูที่สำเร็จปริญญาตรี
แลวเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน แปดปการศึกษา สวนผูที่สำเร็จปริญญาโท แลวเขา
ศึกษาตอระดับปริญญาเอก ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน หกปการศึกษา
(๒) หลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบไมเต็มเวลา (Part-time) หรือที่จัดการศึกษาแบบอื่น ให
มีระยะเวลาการศึกษาเปนไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
ข อ ๒๑ ให ห ลั กสูตรกำหนดระบบการประกัน คุณ ภาพของหลัก สู ตร ให เป น ไปตามที่ ม หาวิท ยาลัย
กำหนด ทั้งนี้ ให ทุกหลัก สู ตรพั ฒ นาหลักสูตรใหทัน สมัย โดยมีก ารประเมิ น และรายงานผลการดำเนิ น การของ
หลักสูตรทุกปการศึกษา เพื่อนำขอมูลที่ไดไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเปนระยะ อยางนอยตามรอบระยะเวลาของ
หลักสูตรหรือทุกรอบหาป
การพัฒนาหลักสูตร หรือจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีลักษณะพิเศษนอกจากที่กำหนดไวใน
ขอบังคับนี้ ใหดำเนินการโดยจัดทำเปนประกาศมหาวิทยาลัยแลวเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ขอ ๒๒ การบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใหดำเนินการดังนี้
(๑) ให เป น ไปตามปรัช ญา วั ต ถุ ป ระสงค และเป า หมายของหลั ก สู ต ร และตามที่ ไ ด รั บ
มอบหมายจากสาขาวิชาหรือตามที่คณะกำหนด
(๒) ใหแตละหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งประกอบดวยอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร ทั้งนี้อาจมีอาจารยประจำหลักสูตรหรืออาจารยประจำเปน กรรมการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดย
ประธานกรรมการบริห ารหลักสู ตรมี วาระการดำรงตำแหน งคราวละสามป แต จะดำรงตำแหน งเกิ น สองวาระ
ติดตอกันมิได ทั้งนี้ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
(๓) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีหนาที่ ดังนี้
ก. บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแตการวางแผน การควบคุม
คุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร
ข. ควบคุมมาตรฐานหลักสูตรสาขาวิชาที่รับผิดชอบใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และ
เกณฑมาตรฐานวิชาชีพ (ถามี)
ค. ดำเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร
ง. ติ ด ตามรายงานผลการดำเนิ น การของรายวิ ช า รายงานผลการดำเนิ น การของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร รวมทั้งใหคำแนะนำเพื่อการพัฒนา
คณะอาจกำหนดใหคณะกรรมการประจำคณะหรือคณะกรรมการที่เรียกชื่ออื่น เชน คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจำคณะ ที่มีจำนวนตามความเหมาะสม ทำหนาที่บริหารจัดการหลักสูตรและวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ทุกหลักสูตรในคณะ

๙
สวนที่ ๓
อาจารย
-----------ขอ ๒๓ จำนวนและคุ ณสมบัติของอาจารยประจำหลักสูตร อาจารย ผู รับ ผิ ดชอบหลั กสูตร อาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธและสารนิพนธ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธและสารนิพนธ อาจารยผูสอนและคณะกรรมการอื่น
ๆ ที่เกี่ยวกับการควบคุมการศึกษา รวมถึงภาระงานของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและสารนิพนธ ใหเปนไป
ตามประกาศมหาวิทยาลัย

หมวด ๔
การประเมินผลและการลงทะเบียนเรียน
สวนที่ ๑
การประเมินผลการศึกษา
-------------------------------------ขอ ๒๔ การประเมินผลรายวิชา วิทยานิพนธ และสารนิพนธ ใหดำเนินการดังนี้
(๑) รายวิ ช าที่ มี ก ารประเมิ น ผลเป น ระดั บ คะแนน ให มี ค า ระดั บ คะแนน(Grade) ตาม
ความหมาย และคาระดับคะแนน ดังตอไปนี้
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
E

ความหมาย
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช
ปานกลาง
ออน
ออนมาก
ตก

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

คาระดับคะแนน
(ตอหนึ่งหนวยกิต)
๔.๐
๓.๕
๓.๐
๒.๕
๒.๐
๑.๕
๑.๐
๐.๐

(๒) การประเมินผลการศึกษาอาจแสดงดวยสัญลักษณและความหมายอื่นได ดังตอไปนี้
สัญลักษณ
S
U

ความหมาย
ผลการเรี ย นหรือการสอบเป น ที่ พ อใจ (Satisfactory) ใช สำหรับ รายวิช าที่
กำหนดใหมีการประเมิน ผลแบบไม คิดค าคะแนน หรื อรายวิช าปรับ พื้ นฐาน
หรือรายวิชาวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธ
ผลการเรีย นหรื อ การสอบยั ง ไม เป น ที่ พ อใจ (Unsatisfactory) ใช ส ำหรั บ
รายวิชาที่กำหนดใหมีการประเมินผลแบบไมคิดคาคะแนนหรือรายวิช าปรับ
พื้นฐานหรือรายวิชาวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธ

๑๐
X
I

P
N
W

ผลการเรียนหรือ การสอบอยูในระดับ คะแนนดีเด น (Excellent) ใช สำหรับ
รายวิชาวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธ
การวัดผลยังไมสมบูรณ (Incomplete) ใชในกรณีนักศึกษาปฏิบัติงานไมครบ
ภายในเวลาที่กำหนดไวหรือขาดสอบ โดยมีเหตุสุดวิสัยบางประการจะตองมี
การแกไขใหเปนระดับคะแนนภายใน ๖ สัปดาหแรกของภาคการศึกษาถัดไปที่
นักศึกษาผูนั้นลงทะเบียนเรียน มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ I ให
เปนระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ U โดยทันที
การเรียน หรือการวิจัย หรือการทำวิทยานิพนธ หรือสารนิพ นธ ที่ยังมีความ
ตอเนื่องอยู (In progress) และมีความกาวหนาเปนที่นาพอใจ
การเรีย น หรือการวิจัย หรือการทำวิ ท ยานิ พ นธ หรื อสารนิ พนธ ที่ยั งมี ความ
ตอเนื่องอยูแตไมมีความกาวหนาหรือไมเปนที่พอใจ (No progress) ในกรณีได
สัญลักษณ N นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนซ้ำในหนวยกิตที่ไดสัญลักษณ N
การถอนรายวิชาโดยไดรับอนุมัติ (Withdrawn with permission)

ขอ ๒๕ การประเมินผลการศึกษาใหดำเนินการดังนี้
(๑) ใหมีการประเมินผลเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ในการนับจำนวนหนวยกิตใหครบตามหลักสูตร
นั้น ใหนับหนวยกิตจากรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพื่อหนวยกิต และไดผลการศึกษาเปนระดับคะแนน A,
B+, B, C+, C หรือสัญลักษณ S หรือ สัญลักษณ X ในกรณีที่หลักสูตรกำหนดรายวิชาปรับพื้น ฐานไวใหเรียนโดย
ไมนับเปนหนวยกิตสะสมของหลักสูตร นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมรายวิชาดังกลาวใหครบถวน และ
จะตองไดสัญลักษณ S
ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแตละรายวิช ามากกวา หนึ่งครั้ง ใหนับจำนวนหนวย
กิต ของรายวิชานั้นเปนหนวยกิตสะสมตามหลักสูตรไดเพียงครั้งเดียวโดยพิจารณาจากการวัดและประเมินผลครั้ง
หลังสุด ในกรณีที่จำเปนตองเรียนรายวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีในบางสาขาเพื่อสนับสนุนรายวิชาตามแผนการ
เรียนที่กำหนดไวในหลักสูตร ใหนับจำนวนหนวยกิตของรายวิชาระดับหมายเลข ๓๐๐ ขึ้นไปไดไมเกินหกหนวยกิต
ยกเวนวิชาวิทยานิพนธ หรือวิชาสารนิพนธ ใหมีการประเมินผลไดกอนสิ้นภาคการศึกษา
(๒) เมื่อสิ้นภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ มหาวิทยาลัยจะประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาทุกคนที่
ไดลงทะเบียนเรียน โดยคำนวณผลตามหลักเกณฑ ดังนี้
ก. หน วยจุดของรายวิชาหนึ่ ง ๆ คือ ผลคูณ ระหว างจำนวนหน ว ยกิตกับ คา ระดั บ
คะแนนที่ไดจากการประเมินผลรายวิชานั้น
ข. ระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาค คือ คาผลรวมของหนวยจุดของทุกรายวิช าที่ได
ศึกษาในภาคการศึกษานั้นหารดวยหนวยกิตรวมของรายวิชาดังกลาว เฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผลเปนระดับ
คะแนน
ค. ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คือ คาผลรวมของหนวยจุดของทุกรายวิชาที่ไดศึกษามา
ตั้งแตเริ่มเขาศึกษาในมหาวิ ทยาลัยหารดวยจำนวนหน วยกิตรวมของรายวิ ช าดังกลา ว เฉพาะรายวิ ช าที่ มีก าร
ประเมินผลเปนระดับคะแนน และในกรณีที่มีการเรียนที่ไดรับคะแนน C+ , C , D+ , D หรือ E มากกวาหนึ่งครั้ง ให
นำผลการศึกษาและหนวยกิตครั้งสุดทายมาคำนวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ง. ระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาคและแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหคำนวณเปน
คาที่มีเลขทศนิยม ๒ ตำแหนง โดยไมมีการปดเศษจากทศนิยมตำแหนงที่ ๓

๑๑
จ. ในกรณีที่นักศึกษาไดสัญลักษณ I ในรายวิชาที่มีการวัดและประเมิน ผลเป น
ระดับคะแนนใหรอการคำนวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาคและแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไวกอน จนกวา
สัญลักษณ I จะเปลี่ยนเปนอยางอื่น
ขอ ๒๖ นักศึกษาคนใดทุจริตในการวัดผลรายวิชาใด หรือมีการทุจริตทางวิชาการ ใหดำเนิน การและ
พิจารณาโทษทางวินัยนักศึกษา ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี และ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยวินัยนักศึกษาโดยอนุโลม และเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
สวนที่ ๒
การลงทะเบียนเรียน
-----------------------ขอ ๒๗ การลงทะเบียนเรียนใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย ดังนี้
(๑) แบงออกเปนสองประเภท คือ
ก. การลงทะเบียนโดยนับหนวยกิตและคิดคาคะแนน (Credit)
ข. การลงทะเบียนโดยไมนับหนวยกิต (Audit)
(๒) รายวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนตองไดรับความเห็น ชอบจากอาจารยที่ป รึกษาทั่วไป หรือ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก หรืออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธหลัก แลวแตกรณี
(๓) จำนวนหนวยกิตที่นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษา ใหอยูในดุลยพินิจ
ของอาจารยที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก แลวแตกรณี ทั้งนี้ การลงทะเบียนเรียนในแต
ละภาคการศึกษาปกติ สำหรับระบบทวิภาค ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน สิบหาหนวยกิต โดยใหนับรวม
จำนวนหนวยกิตทั้งแบบนับหนวยกิต (Credit) และไมนับหนวยกิต (Audit) ยกเวนการลงทะเบียนระบบอื่น และ
การลงทะเบียนเรียนใหเปนไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
(๔) ผูเขาศึกษาตามขอ ๗(๓) ในภาคการศึกษาแรกที่เขาเรียน ตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาใน
หลักสูตรไมนอยกวา หกหนวยกิต
(๕) นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชาที่เคยลงทะเบียนเรียน และไดรับผลการเรียนตั้งแต
ระดับคะแนน B ขึ้นไปแลวมิได
(๖) นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธไดเมื่อมี อาจารยที่ป รึกษา
วิทยานิพนธหลักหรืออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธแลว
(๗) การลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ ตองลงทะเบียนเรียนใหครบหนวยกิตทั้งหมด ภายใน
ภาคการศึก ษาที่ ส อบวิท ยานิ พ นธ ทั้ง นี้ นั กศึก ษาอาจลงทะเบี ย นเรีย นวิ ช าวิ ทยานิ พ นธเพิ่ ม ให ค รบหน ว ยกิ ต
วิทยานิพนธได หลังพนกำหนดการเพิ่มและถอนรายวิชา โดยไดรับอนุมัติจากคณบดีตนสังกัดเพื่อใหสามารถสอบ
วิทยานิพนธไดในภาคการศึกษานั้น
(๘) กรณีที่ นั กศึก ษาลงทะเบี ยนเรี ยนรายวิ ช าครบถวนตามหลั ก สู ตรกำหนดแล ว และอยู
ระหวางการทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธ และยังไมครบเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา นักศึกษาจะตอง
รักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา และชำระคาธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ขอ ๒๘ การเพิ่มและการถอนรายวิชาใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ยกเวน วิชาวิทยานิพนธให
เปนไปตามขอ ๒๗(๗) และจะกระทำไดโดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธหลัก หรืออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ แลวแตกรณี และแจงใหอาจารยผูสอนทราบ

๑๒
ขอ ๒๙ นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนแผนการศึกษาไดโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะและแจงใหบัณฑิตวิทยาลัยทราบ และอาจเปลี่ยนแผนการ
ศึกษาได เมื่อเขาศึกษาในหลักสูตรนั้นมาแลวไมนอยกวา หนึ่งภาคการศึกษา
ขอ ๓๐ การยายหลักสูตรและเปลี่ยนแผนการศึกษาของนักศึกษา มีหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) ไดรับ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการประจำคณะทั้ง สองฝ า ย และได รับ อนุ มัติ จ าก
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(๒) การเทียบเทา การเทียบโอนและการโอนรายวิชา ใหเปนไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
ขอ ๓๑ การสอบระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาและคณะกรรมการสอบระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ตลอดจนการทำ
วิทยานิพนธและสารนิพนธใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัย

หมวด ๕
สถานภาพการศึกษา
ขอ ๓๒ การลาปวยหรือลากิจ ใหดำเนินการและพิจารณาตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวย
การศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิตโดยอนุโลม
ขอ ๓๓ นักศึกษาจะลาพักการศึกษาไดในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) เจ็บปวยจนตองพักรักษาตัวเปนเวลาติดตอกันเกินกวา สามสัปดาห โดยมีใบรับรองแพทย
(๒) สาเหตุอื่น ๆ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำคณะ
ขอ ๓๔ นักศึกษาที่ประสงคจะลาพักการศึกษาตองแสดงเหตุผลและความจำเปนผานอาจารยที่ปรึกษา
ทั่วไป หรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธห ลัก แลวแตกรณี และใหยื่น คำรองตอคณะกรรมการประจำคณะเพื่อ
พิจารณาใหความเห็นชอบและแจงบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อทราบ
การลาพักการศึกษาเปนการลาพักทั้งภาคการศึกษา และถาไดลงทะเบียนเรียนไปแลว เปนการ
ยกเลิกการลงทะเบี ยนเรียน โดยรายวิ ชาที่ไดลงทะเบียนเรียนทั้ งหมดในภาคการศึกษานั้ น จะไม ป รากฏในใบ
แสดงผลการศึกษา
ขอ ๓๕ การลาพั กการศึกษา ใหล าพั กไดไมเกิ น สองภาคการศึกษาปกติ และการนั บ เวลาการลาพั ก
การศึกษาใหนับรวมอยูในระยะเวลาการศึกษาตามกำหนดใน ขอ ๒๐
ขอ ๓๖ นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาจะตองรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่
ไดรับ การอนุ มัติ ให ลาพัก และชำระค าธรรมเนี ยมตามอั ตราที่ม หาวิท ยาลัยกำหนด ยกเว น ภาคการศึ กษาที่ ได
ลงทะเบียนเรียนไปกอนแลว
ขอ ๓๗ นักศึกษาใหมที่เขาศึกษาในภาคการศึกษาแรก ไมมีสิทธิลาพักการศึกษา
การลาพักการศึกษานอกเหนือจากขอ ๓๓ – ขอ ๓๖ ตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดีเปนกรณี
พิเศษ ทั้งนี้ระยะเวลาการศึกษาตองไมเกินเวลาที่กำหนดในขอ ๒๐
ขอ ๓๘ นักศึกษาผูป ระสงคจะลาออกจากการเปน นักศึกษา ตองยื่นคำรองการขอลาออกตอคณะตน
สัง กั ด โดยผ า นการพิ จ ารณาของอาจารย ที่ ป รึก ษาทั่ ว ไปหรื อ อาจารย ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ ห รื อ สารนิ พ นธ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติตออธิการบดี และผูที่จะไดรับ การอนุมัติให
ลาออกได ตองไมมีหนี้สินกับมหาวิทยาลัย
ขอ ๓๙ การรักษาสถานภาพของนักศึกษาใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไวในขอ ๒๗(๘) และขอ ๓๖

๑๓
ขอ ๔๐ นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษาเมื่อมีสภาพตามขอใดขอหนึ่งตอไปนี้
(๑) ตาย
(๒) ไดรับอนุมัติใหลาออก
(๓) ถูกใหออกหรือไลออกเนื่องจากตองโทษทางวินัย
(๔) ไมมาลงทะเบี ยนเรียนรายวิ ชา หรือไมรักษาสถานภาพการเป น นักศึ กษา หรือไม ช ำระ
คาธรรมเนียมการศึกษาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด นับจากวัน เป ดภาคการศึกษาปกติโดยมิ ไดรับ
อนุมัติใหลาพักการศึกษา
(๕) ไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกวา ๒.๕๐ ในการประเมินผลทุกสิ้นภาคการศึกษา
(๖) ลงทะเบี ย นเรีย นได จ ำนวนหน ว ยกิ ต สองในสามของหลั ก สู ต ร โดยไม นั บ หน ว ยกิ ต
วิทยานิพนธและสารนิพนธแลวไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกวา ๒.๗๕
(๗) ใชเวลาในการศึกษาตามที่กำหนดในขอ ๒๐ แลว และไดหนวยกิตไมครบตามหลักสูตร
หรือไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกวา ๓.๐๐
(๘) ไมไดรับอนุมัติโครงรางวิทยานิพนธภายในระยะเวลาที่กำหนดดังนี้
ก. ระบบทวิภาค
กรณีที่เปนนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๑
๑) ภายใน สี่ภาคการศึกษาปกติ สำหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา
๒) ภายใน หาภาคการศึกษาปกติ สำหรับนักศึกษาแบบไมเต็มเวลา
กรณีที่เปนนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒
๑) ภายใน หาภาคการศึกษาปกติ สำหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา
๒) ภายใน หก ภาคการศึกษาปกติ สำหรับนักศึกษาแบบไมเต็มเวลา
กรณีที่เปนนักศึกษาปริญญาเอกแบบ ๑
๑) ภายใน หกภาคการศึกษาปกติ สำหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา
๒) ภายใน เจ็ด ภาคการศึกษาปกติ สำหรับนักศึกษาแบบไมเต็มเวลา
กรณีที่เปนนักศึกษาปริญญาเอกแบบ ๒
๑) ภายใน เจ็ด ภาคการศึกษาปกติ สำหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา
๒) ภายใน แปดภาคการศึกษาปกติ สำหรับนักศึกษาแบบไมเต็มเวลา
ข. ระบบไตรภาค
กรณีที่เปนนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๑
๑) ภายในหกภาคการศึกษาปกติ สำหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา
๒) ภายในเจ็ดภาคการศึกษาปกติ สำหรับนักศึกษาแบบไมเต็มเวลา
กรณีที่เปนนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒
๑) ภายในเจ็ดภาคการศึกษาปกติ สำหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา
๒) ภายในแปดภาคการศึกษาปกติ สำหรับนักศึกษาแบบไมเต็มเวลา
กรณีที่เปนนักศึกษาปริญญาเอกแบบ ๑
๑) ภายใน แปดภาคการศึกษาปกติ สำหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา
๒) ภายในเกา ภาคการศึกษาปกติ สำหรับนักศึกษาแบบไมเต็มเวลา
กรณีที่เปนนักศึกษาปริญญาเอกแบบ ๒
๑) ภายในเกาภาคการศึกษาปกติ สำหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา
๒) ภายใน สิบสอง ภาคการศึกษาปกติ สำหรับนักศึกษาแบบไมเต็มเวลา
(๙) สอบวิทยานิพนธ หรือสอบประมวลความรอบรูหรือสอบวัดคุณสมบัติ ครั้งที่สอง ไมผาน

๑๔
(๑๐) ไม ส ามารถส ง วิ ท ยานิ พ นธ ฉ บั บ สมบู ร ณ ไ ด ภ ายใน หกเดื อ น นั บ จากวั น สอบ
วิทยานิพนธผาน เวนแตไดรับอนุมัติใหขยายเวลาการสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดย
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ
การขอขยายเวลาการสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณตามวรรคหนึ่ง ขอไดไมเกิน สอง ครั้ง
ครั้งละไมเกินสาม เดือน และระยะเวลาการศึกษาตองไมเกินเวลาที่กำหนดในขอ ๒๐ ทั้งนี้ ใหเปนไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
(๑๑) ไมสามารถสงสารนิพนธฉบับสมบูรณไดภายใน สาม เดือน นับจากวันสอบสารนิพนธผาน
เวน แตได รับ อนุ มัติให ขยายเวลาสงสารนิพ นธฉบับ สมบูรณจ ากคณบดีบัณ ฑิ ตวิ ทยาลัย โดยความเห็ นชอบจาก
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 กศึ ก ษ า และการขอคื น สถาน ภาพ ของนั ก ศึ ก ษ า ให ดำเนิ น การและพิ จารณ าตามข อ บั งคั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิตโดยอนุโลม

หมวด ๖
การสำเร็จการศึกษา
ขอ ๔๒ นั ก ศึ ก ษาจะสำเร็จ การศึ ก ษาประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต และประกาศนี ย บั ตรบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง
หลักสูตรปริญญาโทและหลักสูตรปริญญาเอกไดตองมีคุณสมบัติ ตอไปนี้
(๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงตองสอบผานรายวิชา
ตาง ๆ และมีจำนวนหนวยกิตครบถวนตามที่กำหนดไวในหลักสูตรและแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชา
ตามหลักสูตรไมต่ำกวา ๓.๐๐
(๒) หลักสูตรปริญญาโท ตองสอบเทียบหรือสอบผานความรูภาษาตางประเทศ มีคณ
ุ สมบัติอื่น
และเปนไปตามเงื่อนไขของผูสำเร็จการศึกษาที่กำหนดไวในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
(๓) หลักสูตรปริญญาเอก ตองสอบเทียบหรือสอบผานความรูภาษาตางประเทศ สอบผานการ
สอบวัดคุณ สมบัติ มีคุณ สมบัติอื่นและเงื่อนไขของผูสำเร็ จการศึกษาเปน ไปตามที่กำหนดไวในประกาศบั ณ ฑิ ต
วิทยาลัย
(๔) ชำระหนี้สินทั้งหมดตอมหาวิทยาลัยเปนที่เรียบรอยแลว
(๕) ปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย คณะ หรือหลักสูตรกำหนด
ทั้งนี้เงื่อนไขที่คณะหรือหลักสูตรกำหนด ตองผานความเห็นชอบจากบัณฑิตวิทยาลัย
คุณ สมบัติอื่น และเงื่อนไขของผูสำเร็จการศึกษานอกเหนือจากข อ (๑) – (๕) ให เป นไปตามที่
กำหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ ๔๓ วันสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาใหเปนไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด

๑๕
ขอ ๔๔ การขออนุมัติประกาศนียบัตรและปริญญาใหดำเนินการ ดังนี้
(๑) นักศึกษาที่คาดวาจะสำเร็จการศึกษาในแตละภาคการศึกษา ใหยื่น คำรองแสดงความ
จำนงขอรับปริญญาตอมหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
(๒) นักศึกษาซึ่งจะไดรับการพิจารณาเสนอชื่อขออนุมัติประกาศนียบัตรและปริญญาตอสภา
มหาวิทยาลัยตองมีคุณสมบัติดังนี้
ก. เปนผูสำเร็จการศึกษาครบถวนตามขอ ๔๒
ข. ไมมีหนี้สินหรือคางชำระคาธรรมเนียมการศึกษา และไมเปน ผูมีพันธะสัญญาอื่น
ใดกับบัณฑิตวิทยาลัย คณะ และมหาวิทยาลัย
ค. ไมอยูในระหวางรอพิจารณาโทษทางวินัยนักศึกษา
(๓) การใหปริญญาแกนักศึกษาภายใตหลักสูตรรวมระหวางมหาวิทยาลัยอื่น ทั้งภายในและ
ตางประเทศใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานคริน ทรวาดวยการศึกษาชั้นปริญ ญาตรีและการศึกษา
ตลอดชีวิตโดยอนุโลม

บทเฉพาะกาล
ขอ ๔๕ ในระหวางที่ยังมิไดออกประกาศ คำสั่ง หรือขอกำหนดหลักเกณฑตามขอบังคับนี้ ใหนำประกาศ
คำสั่ง และหลักเกณฑที่ออกตามความในระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.๒๕๕๖ มาใชบังคับโดยอนุโลมทาที่ไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓
(ลงชื่อ)

จรัส สุวรรณเวลา
(ศาสตราจารยจรัส สุวรรณเวลา)
นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

สำเนาถูกตอง
(นางบุษบา บุญเสริมสุขเจริญ)
หัวหนาสำนักงานบริหารบัณฑิตวิทยาลัย
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