
 

 

 

 

(สําเนา) 
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2556 
--------------------------------- 

 

 เพ่ือให้การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความสัมพัน ธ์สอดคล้อง
กับการเปล่ียนแปลงของสังคมที่ต้องการความรู้แบบนวัตกรรม ซ่ึงจะเกิดข้ึนได้ต้องมีการค้นคว้าและ วิจัยที่ เข้มแข็ง 
การทําวิจัยต้องสามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์ สังคม และส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึง
ต้องสร้างนักวิจัยให้กับสังคม โดยเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต และนํา
ความรู้ที่ได้ไปช่วยเหลือสังคมด้วยคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 ดังนั้น จึงสมควรให้ป รับปรุงระ เบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาให้เหมาะสม และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และแนวทางการบริหาร
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 (2) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2522 และโดยมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราว
ประชุมคร้ังที่ 346 (2/2556) เม่ือวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2556 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้สําหรับนักศึกษาหลักสูตรระ ดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ที่เข้าศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3    บรรดาความในระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ัง หรือประกาศอ่ืนใดที่มีอยู่ก่อนระเบียบฉบับนี้  และ
มีความกล่าวในระเบียบนี้หรือที่ระเบียบนี้กล่าวเป็นอย่าง อ่ืน  หรือที่ ขัดหรือแย้ง กับความในระเบียบนี้  ให้ ใ ช้
ระเบียบนี้แทน 
 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 ผู้อํานวยการวิทยาลัย 
ผู้อํานวยการสถาบัน หรือผู้บริหารหน่วยงานที่เทียบเท่าคณบดีที่มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 “สาขาวิชา”  หมายถึง  สาขาวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
 “คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย” หมายถึง  คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
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 “หน่วยกิตสะสม”  หมายถึง  หน่วยกิตที่นักศึกษาเรียนสะสมเพ่ือให้ครบตามหลักสูตร
สาขาวิชานั้น 
 “คณะกรรมการประจําคณะ” หมายถึง  คณะกรรมการประจําคณะของคณะหรือ
คณะกรรมการประจํา ของวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจําสถาบันหรือหน่วยงานที่นักศึกษาสังกัดอยู่ 
 “นักศึกษา”  หมายถึง  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 ข้อ 5 ให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  ในกรณี
ที่มี ข้อสงสัย หรือมิได้ระบุไว้ในระเบียบนี้ หรือในกรณีมีความจําเป็นต้องผ่อนผันข้อกําหนดในระเบียบนี้ เป็นกรณี
พิเศษให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายเป็น ผู้วินิจ ฉัยและให้ ถือเป็นที่ สุด แล้วรายงานให้สภา
วิชาการทราบ 
 

หมวด  1 
ระบบการจัดการศึกษา 

 
 ข้อ 6 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้ดําเนินการดังนี้ 
 6.1 บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้กําหนดและรักษามาตรฐานของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 
 6.2 บัณฑิตวิทยาลัยมีหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
และคณะมีหน้าที่จัดการศึกษาในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  
 6.3 บัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดให้มีหลักสูตรสหสาขาวิชาเพ่ือบริหารและจัดการศึกษาใน
หลักสูตรที่เก่ียวข้องกับหลายคณะ  
 ข้อ 7 ระบบการจัดการศึกษา ให้ดําเนินการดังนี้ 
 7.1 การจัดการศึกษาตลอดปีการศึกษาโดยไม่แบ่งภาคแต่ละปีการศึกษามีระยะเวลา
การศึกษาไม่น้อยกว่า 30 สัปดาห์ 
 7.2 การจัดการศึกษาโดยแบ่งเป็นภาค  
 7.2.1 ระบบทวิภาค แต่ละปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  
 7.2.2 ระบบไตรภาค แต่ละปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  3 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ 
 7.2.3 ระบบจตุรภาค แต่ละปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์ 
 7.2.4 ระบบการจัดการศึกษาอ่ืนๆ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
 ระบบการจัดการศึกษาต่างๆ ตาม 7.2.1-7.2.3 อาจจัดภาคฤดูร้อนได้ตามความจําเป็น
ของแต่ละหลักสูตร 
 7.3 การจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน เป็นการจัดการศึกษาปีละหนึ่ งภาคการศึกษา โดยมี
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์  
 ข้อ 8 การคิดหน่วยกิต สําหรับแต่ละรายวิชา 
 8.1 ระบบตลอดปีการศึกษา 
 8.1.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้บรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมง ต่อปี
การศึกษาให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
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 8.1.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า 60 ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.1.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ ใ ช้ เวลาฝึก ไ ม่น้อยกว่า 90 ช่ัวโมง ต่อปี
การศึกษาให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.1.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ ใ ช้ เวลาทํา
โครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 90 ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.1.5 วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่า 90 ช่ัวโมง ต่อปี
การศึกษาให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.1.6 1 หน่วยกิตระบบตลอดปีการศึกษาเทียบได้กับ 2 หน่วยกิตระบบทวิภาคหรือ 
30/15 หน่วยกิตระบบไตรภาคหรือ 30/10 หน่วยกิตระบบจตุรภาค 
 8.2 ระบบทวิภาค  
 8.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ1หน่วยกิต 
 8.2.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมง ต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.2.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้ เวลาฝึก ไ ม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมง ต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.2.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ ใ ช้ เวลาทํา
โครงงาน หรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.2.5 วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมง ต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้ค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต  
 8.3 ระบบไตรภาค 
 8.3.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 12 ช่ัวโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.3.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไ ม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมง ต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.3.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึก ไ ม่น้อยกว่า 36 ช่ัวโมง ต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.3.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ ใ ช้ เวลาทํา
โครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 36 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.3.5 วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไ ม่น้อยกว่า 36 ช่ัวโมง ต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.3.6 1 หน่วยกิต ระบบไตรภาค เทียบได้กับ 12/15 หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ 4 
หน่วยกิต ระบบทวิภาค เทียบได้กับ 5 หน่วยกิต ระบบไตรภาค 
 8.4 ระบบจตุรภาค 
 8.4.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 10 ช่ัวโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.4.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไ ม่น้อยกว่า 20 ช่ัวโมง ต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
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 8.4.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึก ไ ม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมง ต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.4.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ ใ ช้ เวลาทํา
โครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.4.5 วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไ ม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมง ต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 8.4.6 1 หน่วยกิตระบบจตุรภาค เทียบได้กับ 10/15 หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ 2 
หน่วยกิตระบบทวิภาค เทียบได้กับ 3 หน่วยกิตระบบจตุรภาค 
 ข้อ 9  การจัดแผนการศึกษา แบ่งเป็น 2 แผน คือ 
 9.1 การจัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา (Full-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาใน
หลักสูตรโดยกําหนดจํานวนหน่วยกิตเฉล่ียตลอดหลักสูตร ไ ม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติ 
สําหรับระบบทวิภาค 
 9.2 การจัดแผนการศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษา
ในหลักสูตรโดยกําหนดจํานวนหน่วยกิตเฉล่ียตลอดหลักสูตร น้อยกว่า 9 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติ
สําหรับระบบทวิภาค  
 การเปล่ียนการจัดแผนการศึกษาตาม 9.1 และ 9.2 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ประจําคณะ 
 ข้อ 10 หลักสูตรหนึ่งๆ อาจจัดระบบการศึกษา และหรือจัดแผนการศึกษาแบบใดแบบหนึ่ ง  ห รือ
หลายแบบได้ สําหรับระบบการจัดการเรียนการสอน และการจัดแผนการศึกษาให้ เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด 
 

หมวด 2 
หลักสูตร 

 
 ข้อ 11 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้ 
 11.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สร้างเสริมความเช่ียวชาญ
หรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ เป็นหลักสูตรที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่ามาแล้ว 
 11.2 หลักสูตรปริญญาโท เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทาง วิชาการและ
หรือการวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ในระดับสูงกว่าข้ันปริญญาตรีและประกาศนียบัตรบัณฑิต   
 11.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สร้าง เสริมความ
เช่ียวชาญหรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพ และเป็นหลักสูตรที่ มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง  สําหรับ ผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 6 ปี หรือ ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่ามาแล้ว  
 11.4 หลักสูตรปริญญาเอก เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ส่งเสริมการสร้างอง ค์ความรู้ใหม่และ
หรือความก้าวหน้าทางวิชาการ การวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ในระดับสูงกว่าปริญญาโทและประกาศนียบัตรบัณฑิต
ช้ันสูง  
 ข้อ 12 โครงสร้างของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
 12.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ให้มีจํานวนหน่วย
กิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
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 12.2 หลักสูตรปริญญาโท ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คือ 
 แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์  ดังนี้ 
 แบบ ก 1 ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และหลักสูตรอาจ
กําหนดให้ศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม หรือทํากิจกรรมวิชาการอ่ืนเพ่ิมข้ึนได้ โดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้อง มีผลสัมฤทธ์ิตามที่
หลักสูตรกําหนด 
 แบบ ก 2 ทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาไม่น้อย
กว่า 12 หน่วยกิต ไม่เกิน 18 หน่วยกิต ทั้งนี้ ยกเว้นหลักสูตรทางวิชาชีพให้เป็นไปตามสาขาวิชาชีพกําหนด 
 แผน ข  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชาโดยไม่ต้องทําวิทยานิพนธ์ แต่ต้อง
ทําสารนิพนธ์  (การศึกษาอิสระ) ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
 ทั้งนี้  สาขาวิชาใดเปิดสอนหลักสูตรแผน ข จะต้องมีหลักสูตร แผน ก ด้วย  
 12.3 หลักสูตรปริญญาเอก 
 ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต สําหรับ ผู้เข้าศึกษาที่
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า และไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต สําหรับผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมาก หลักสูตรนี้มี 2 แบบ คือ 
 แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้
ใหม่ หลักสูตรอาจกําหนดให้มีการศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมข้ึนได้ โดยไม่นับหน่วยกิต แต่
ต้องมีผลสัมฤทธ์ิตามที่หลักสูตรกําหนด ดังนี้ 
 แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
 แบบ 1.2  ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
 ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 1.1 และ แบบ 1.2 จะ ต้อง มีคุณภาพและมาตรฐาน
เดียวกัน 
 แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและ
ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และมีการศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 แบบ 2.2  ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
 ทั้งนี้  วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะ ต้อง มีคุณภาพและมาตรฐาน
เดียวกัน 
 ข้อ 13 ระยะเวลาการศึกษา 
 13.1 ระยะเวลาการศึกษาของแต่ละหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา 
 13.1.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ัน สูง  ให้ เป็นไปตามที่
กําหนดไว้ในหลักสูตรแต่ไม่เกิน 3 ปีการศึกษา 
 13.1.2 ปริญญาโท ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร แต่ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
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 13.1.3 ปริญญาเอก ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร สําหรับนักศึกษาที่ สําเร็จ
ปริญญาตรีให้มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา และนักศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท ให้มีระยะเวลาการศึกษา 
ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 
 13.2 ระยะเวลาการศึกษาของแต่ละหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบไม่เต็มเวลา หรือที่จัด
การศึกษาแบบอ่ืน ให้มีระยะเวลาการศึกษาเป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
 ข้อ 14 การประกันคุณภาพ 
 ให้ทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรให้ ชัดเจน ซ่ึงอย่างน้อย
ประกอบด้วยประเด็นหลัก 4 ประเด็น คือ 
 14.1 การบริหารหลักสูตร 
 14.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย 
 14.3 การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา 
 14.4 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของ ผู้ใ ช้บัณฑิตและมี
การดําเนินการควบคุมมาตรฐาน คุณภาพ และให้อาจารย์ ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรมีภาระหน้าที่ ในการบริหาร
หลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตามการประเมินผลหลักสูตร และหน้าที่อ่ืนที่เ ก่ียวข้อง 
แต่ละหลักสูตรต้องจัดทํารายงานการประเมินตนเองปีละ  1 คร้ัง  เสนอต่อคณบดีต้น สัง กัดและแจ้ง ให้บัณฑิต
วิทยาลัยทราบ 
 ข้อ 15  การพัฒนาหลักสูตร  
 15.1 ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐาน
และคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่าง ต่อเนื่องทุก 5 
ปี 
 15.2 การพัฒนาหลักสูตร หรือจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ มีลักษณะพิเศษ
นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในระเบียบนี้ ให้ดําเนินการโดยจัดทําเป็นประกาศมหาวิทยาลัยแล้วเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือทราบ 
 

หมวด  3 
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาและคณะกรรมการควบคุมการศึกษา 

 
 ข้อ 16 อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย  
 16.1 อาจารย์ประจํา หมายถึง  ข้าราชการ พนักงาน หรือผู้ที่มหาวิทยาลัยแต่ง ต้ัง ให้
ปฏิบัติงานในสังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทําหน้าที่หลักด้านการสอนและวิจัย และปฏิบั ติหน้าที่ เต็มเวลา
ตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน 
 16.2  อาจารย์ประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจําที่ได้รับมอบหมายให้ เป็นหลักใน
กระบวนการจัดการศึกษาของหลักสูตร โดยทําหน้าที่อาจารย์ผู้สอนและหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือสาร
นิพนธ์ ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น  
 16.3  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจําหลักสูตรที่ได้รับมอบหมายให้
เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการเก่ียวกับหลักสูตร การเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตาม
ประเมินผลหลักสูตร และหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 16.4  อาจารย์ผู้สอน หมายถึง ผู้ซ่ึงบัณฑิตวิทยาลัยแต่งต้ังจากอาจารย์ประจําหรืออาจารย์
พิเศษ ให้ทําหน้าที่สอนในรายวิชาหรือบางหัวข้อในแต่ละรายวิชา 
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 16.5 อาจารย์ที่ป รึกษาทั่วไป หมายถึง  อาจารย์ประจําที่ ไ ด้รับการแต่ง ต้ัง โด ย
คณะกรรมการประจําคณะตามคําแนะนําของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือทําหน้าที่ ให้ คําปรึกษาด้าน
การศึกษาและการจัดแผนการเรียนของนักศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแนวปฏิบั ติต่างๆตลอดจนเป็นที่
ปรึกษาของนักศึกษาในเร่ืองอ่ืนตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปทําหน้าที่จนกระทั่ ง
นักศึกษามีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  หรืออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 
 16.6 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก (Major advisor) หมายถึง อาจารย์ประจําที่ได้รับ
แต่งต้ังโดยคณะกรรมการประจําคณะตามคําแนะนําของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้รับผิดชอบกระบวนการ
เรียนรู้เพ่ือวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเฉพาะราย เช่น การพิจารณาเค้าโครง  การให้ คําแนะนําและควบคุมดูแล 
รวมทั้งการประเมินความก้าวหน้า การสอบวิทยานิพนธ์ และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา  
 16.7  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (Co-advisor) หมายถึง  อาจารย์ประจํา หรือ 
อาจารย์พิเศษที่ได้รับแต่งต้ังโดยคณะกรรมการประจําคณะตามคําแนะนําของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือ
ทําหน้าที่ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักในการพิจารณาเค้าโครง รวมทั้ ง ช่วยเหลือให้ คําแนะนําและ
ควบคุมดูแลการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
 16.8  อาจารย์ที่ป รึกษาสารนิพนธ์ หมายถึง  อาจารย์ประจําที่ ไ ด้รับแต่ง ต้ัง โดย
คณะกรรมการประจําคณะตามคําแนะนําของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ที่ มีคุณสมบั ติตามข้อ 16.6 
และ 16.7 สามารถทําหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ได้ด้วย โดยให้รับผิดชอบกระบวนการเรียน รู้เพ่ือสาร
นิพนธ์ของนักศึกษาเฉพาะราย รวมทั้งการประเมินความก้าวหน้าและการสอบสารนิพนธ์ของนักศึกษา  
 16.9  ผู้ทรงคุณวุฒิ หมายถึง ผู้ที่มิได้เป็นอาจารย์ประจํา ให้ทําหน้าที่อาจารย์ที่ป รึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม หรือสอน ในกรณีที่เป็นสาขาวิชาที่ขาดแคลนและมีความจําเป็นอย่าง ย่ิง  สามารถเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้ โดยอนุโลมผู้ทรงคุณวุฒิต้องได้รับแต่งต้ังโดยบัณฑิตวิทยาลัย 
 16.10 ผู้เช่ียวชาญเฉพาะ หมายถึง ผู้ที่มิได้เป็นอาจารย์ประจํา ให้ทําหน้าที่บางส่วนในการ
เรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา โดยผู้ที่ได้รับแต่งต้ังนั้นไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษาและหรือตําแหน่งทาง วิชาการ
ตามที่กําหนดในหน้าที่นั้นๆ แต่มีความเช่ียวชาญ หรือความชํานาญเฉพาะที่เป็นประโยชน์อย่างย่ิงโดยตรงต่อหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายนั้นๆ ทั้งนี้หากจะแต่งต้ังให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ 
และประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้นๆ เป็นที่ยอมรับในระดับหน่วยงานหรือกระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้านนั้นๆ 
โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน และหน่วยงานที่เก่ียวข้องกําหนด แต่หากจะแต่งต้ังให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
ต้องเป็นบุคลากรประจํามหาวิทยาลัยเท่านั้น และผู้เช่ียวชาญเฉพาะต้องได้รับแต่งต้ังโดยบัณฑิตวิทยาลัย 
 16.11 อาจารย์พิเศษ หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญเฉพาะ ที่ ไ ด้รับแต่ง ต้ัง โดย
มหาวิทยาลัย ให้ทําหน้าที่เก่ียวกับการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 ข้อ 17  คุณสมบัติอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 ต้องเป็นอาจารย์ประจําและมีคุณสมบัติไม่ตํ่ากว่าคุณสมบัติของการเป็นอาจารย์ผู้สอนตาม
ระดับของหลักสูตรนั้นๆ 
 ข้อ 18  คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 18.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรปริญญาโท และหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตช้ันสูง ต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร และมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็น ผู้ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่สอนหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จํานวนอย่างน้อย 3 
คน 
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 18.2 หลักสูตรปริญญาเอก ต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร และมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญา
เอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่สอนหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันจํานวนอย่างน้อย 3 คน 
 ข้อ 19  การบริหารจัดการหลักสูตร  
 19.1 ให้บริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร 
และตามที่ได้รับมอบหมายจากภาควิชาหรือตามที่คณะกําหนด 
 19.2 ให้แต่ละหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซ่ึงประกอบด้วยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามข้อ 18 และอ่ืนๆ ตามที่คณะกําหนด 
 ข้อ 20 คณะอาจกําหนดให้คณะกรรมการประจําคณะ หรือ คณะกรรมการจํานวนตามความ
เหมาะสมทําหน้าที่กํากับดูแลคุณภาพ การบริหารจัดการหลักสูตรระ ดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร กําหนด
องค์ประกอบ อํานาจหน้าที่ การครบวาระการดํารงตําแหน่ง และการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของ
คณะนั้นๆ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของแต่ละคณะ 
 ข้อ 21  คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน  
 21.1  หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตช้ันสูง ต้องเป็นอาจารย์ประจํา หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ที่มีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือ เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาตามความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ 
 21.2  หลักสูตรปริญญาเอก ต้อง เป็นอาจารย์ประจํา หรือ ผู้ทรง คุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย ที่มีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทาง วิชาการไม่ตํ่ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการทําวิจัยที่
มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ  
 ข้อ 22  คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
 22.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  
 เป็นอาจารย์ประจํา มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ดํารง ตําแหน่งทาง
วิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทํา
วิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ 
 ในกรณีที่มีความจําเป็น คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจําบัณฑิตวิทยาลัยอาจแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ หรือแต่งต้ังผู้เช่ียวชาญเฉพาะที่เป็นบุคลากรประจํามหาวิทยาลัยที่
มีความเช่ียวชาญในเร่ืองนั้นๆ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้ ทั้งนี้ให้ เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัย
กําหนด  
 22.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  
 เป็นอาจารย์ประจํา หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ 
เทียบเท่าหรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่ สัมพัน ธ์
กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจําคณะ ในกรณีที่มีความจําเป็นและเหมาะสม อาจแต่ง ต้ัง ผู้เช่ียวชาญเฉพาะเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด  
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 ข้อ 23  ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 
 อาจารย์ประจํา 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท
และหรือปริญญาเอกได้ไม่เกิน 5 คน หรือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทไม่เกิน  15 
คน หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ให้คิดสัดส่วนจํานวนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ์ 1 คน 
เทียบได้กับจํานวนนักศึกษาที่ทําสารนิพนธ์ 3 คน ทั้งนี้ให้นับรวมนักศึกษาที่ยังไม่สําเร็จการศึกษาทั้ งหมดในเวลา
เดียวกัน 
 หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจําที่มีศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนักศึกษาที่ทํา วิทยานิพนธ์ไ ด้
มากกว่า 5 คน อาจขอขยายเพ่ิมข้ึนได้แต่ต้องไม่เกิน 10 คน ทั้งนี้ ให้อยู่ใน ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร และคณะกรรมการประจําคณะ 
 ข้อ 24 คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ  
 คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ได้รับการแต่งต้ังโดยคณะกรรมการประจําคณะ มีจํานวน
กรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นประธาน อาจารย์ที่ป รึกษา
วิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ประจําเป็นกรรมการ    
 ข้อ 25 คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ไ ด้รับการแต่ง ต้ัง โดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร มีจํานวนกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วยอาจารย์ที่ป รึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) อาจารย์ประจํา และหรือผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ 
 ข้อ 26 คณะกรรมการสอบประมวลความรอบรู้ 
 คณะกรรมการสอบประมวลความรอบรู้ ได้รับการแต่งต้ังโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
มีหน้าที่สอบประมวลความรอบรู้ มีจํานวนกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วย อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ และหรืออาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา และหรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ข้อ 27 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  
 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ได้รับการแต่ง ต้ัง โดยคณะกรรมการประจําคณะ ตาม
คําแนะนําของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีจํานวนกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน  5 คน ประกอบด้วย 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ซ่ึงไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ไ ม่น้อยกว่า 1 คน อาจารย์
ประจําซ่ึงไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมไม่น้อยกว่า 1 คน และอาจารย์ที่ป รึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
ทั้งนี้อาจแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) เป็นกรรมการสอบด้วยก็ได้ และเม่ือแต่งต้ังคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์แล้วให้แจ้งบัณฑิตวิทยาลัยทราบ 
 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องไม่เป็น
ประธานคณะกรรมการสอบ และต้องเข้าสอบวิทยานิพนธ์ด้วยทุกคร้ัง 
 อาจารย์ประจําและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ต้องมี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
 ในกรณีที่มีความจําเป็น คณะกรรมการประจําคณะตามคําแนะนําของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรอาจแต่งต้ังผู้เช่ียวชาญเฉพาะเป็นกรรมการสอบได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
 ข้อ 28 คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ 
 คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ ได้รับการแต่งต้ังโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีจํานวน
กรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ และอาจารย์ประจํา หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 2 คน โดยให้กรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสอบ 
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 ทั้งนี้ คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ชุดหนึ่ง อาจทําหน้าที่สอบสารนิพนธ์ของนักศึกษาได้
มากกว่า 1 คน 
 

หมวด  4 
การรับเข้าศึกษา 

 
 ข้อ 29 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
 29.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
 ผู้เข้าศึกษาต้อง เป็น ผู้สําเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ตามที่ห ลักสูตรกําหนด และมี
คุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
 29.2 หลักสูตรปริญญาโท 
  ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สําเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่าตามที่ห ลักสูตรกําหนดและมี
คุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
 29.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
  ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 6 ปีห รือผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าตามที่ห ลักสูตรกําหนด และมีคุณสมบั ติอ่ืน เพ่ิมเติมตามที่คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
 29.4 หลักสูตรปริญญาเอก 
 29.4.1 ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สําเร็จปริญญาโทหรือเทียบเท่า ตามที่หลักสูตรกําหนด 
และมีคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด หรือ 
 29.4.2  ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สําเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเดียวกัน
หรือ สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันกับหลักสูตรที่เข้าศึกษา โดยมีผลการเรียนดีมาก และมีพ้ืนความรู้ความสามารถและ
ศักยภาพเพียงพอที่จะทําวิทยานิพนธ์ได้ หรือมีคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
 ข้อ 30 การรับสมัคร 
 ใบสมัคร ระยะเวลาสมัคร หลักฐานประกอบและเงื่อนไขอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัย
กําหนด  
 ข้อ 31 การรับเข้าศึกษา 
 31.1 จํานวนนักศึกษาที่จะรับในแต่ละสาขาวิชา ต้องได้รับความเหน็ชอบจากมหาวิทยาลัย 
 31.2 คณะเป็นผู้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการ
คัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามข้อ 29 เข้าเป็นนักศึกษา โดยมีการทดสอบความรู้ หรือวิธีการอ่ืนใดตามที่บัณฑิต
วิทยาลัยกําหนด 
 31.3 คณะอาจพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 29 เข้ามาทดลองศึกษา โดยมีเงื่อนไข
เฉพาะรายดังนี้ 
 31.3.1 ผู้ทดลองศึกษาในหลักสูตรที่ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ์ หรือศึกษา
เฉพาะรายวิชาอย่างเดียว ในภาคการศึกษาแรกจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
และสอบให้ได้แต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.00 หรือ 
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 31.3.2 ผู้ทดลองศึกษาในหลักสูตรที่ศึกษาเฉพาะทําวิทยานิพนธ์ ในภาคการศึกษา
แรกจะต้องมีความก้าวหน้าในการทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ได้ผลเป็นที่พอใจโดยได้สัญลักษณ์ P ตามจํานวนหน่วย
กิตที่ลงทะเบียน หรือ 
 31.3.3  เงื่อนไขอ่ืนๆ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
 31.4 คณะอาจพิจารณารับผู้มีพ้ืนฐานความรู้ไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าเข้า
ศึกษาหรือวิจัย โดยไม่รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยได้เป็นกรณีพิเศษ 
 31.5 บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณารับบุคคลที่คณะ รับเข้าเป็น ผู้ ร่วมเรียนตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาของผู้ร่วมเรียน 
 31.6 กรณีผู้สมัครกําลังรอผลการศึกษา การรับเข้าศึกษาจะมีผลสมบูรณ์  เม่ือผู้สมัครได้นํา
หลักฐานมาแสดงว่าสําเร็จการศึกษาแล้ว และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 
 ข้อ 32 การรายงานตัวและข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 
   การรายงานตัวและข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
 ข้อ 33 ประเภทของนักศึกษา แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ 
 33.1 นักศึกษาสามัญ คือ บุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาตามข้อ 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 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปหรือ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก แล้วแต่กรณี 
 34.3 การลงทะเบียนเรียน ต้องเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 34.4 จํานวนหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ การลงทะเบียนเรียนในแต่ละ
ภาคการศึกษาปกติ สําหรับระบบทวิภาค ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไ ม่เกิน  15 หน่วยกิต โดยให้นับรวม
จํานวนหน่วยกิตทั้งแบบนับหน่วยกิต (Credit) และไม่นับหน่วยกิต (Audit) ยกเว้นการลงทะเบียนระบบอ่ืน 
 34.5 นักศึกษาทดลองศึกษาตาม 33.2 ในภาคการศึกษาแรกที่ เข้าเรียน ต้องลงทะเบียน
เรียนรายวิชาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 34.6 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซํ้ารายวิชาที่เคยลงทะเบียนเรียน และได้รับผลการเรียน
ต้ังแต่ระดับคะแนน B ข้ึนไปแล้วมิได้  
 34.7 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ได้เม่ือมีอาจารย์ที่ป รึกษา
วิทยานิพนธ์หลักหรือสารนิพนธ์แล้ว  
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 34.8 การลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์ ต้องลงทะเบียนเรียนให้ครบหน่วยกิตทั้ งหมด 
ภายในภาคการศึกษาที่สอบวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์เพ่ิมให้ครบหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ได้ หลังพ้นกําหนดการเพ่ิมและถอนรายวิชา โดยได้รับอนุ มัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือให้
สามารถสอบวิทยานิพนธ์ได้ในภาคการศึกษานั้น 
 34.9 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรกําหนดแล้ว และอยู่
ระหว่างการทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ หรือรอสอบประมวลความรอบรู้ นักศึกษาจะต้อง รักษา
สถานภาพการเป็นนักศึกษา และชําระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด   
 ข้อ 35 การเพ่ิมและการถอนรายวิชา 
 35.1 การเพ่ิมและการถอนรายวิชาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ยกเว้นวิชา
วิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามข้อ 34.8 
 35.2 การเพ่ิมและถอนรายวิชาจะกระทําได้โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ป รึกษา
ทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก แล้วแต่กรณี และแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทราบ 
 ข้อ 36 การเปล่ียนแผนการศึกษา 
 36.1 นักศึกษาสามัญอาจขอเปล่ียนแผนการศึกษาได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะ และแจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบ  
 36.2 นักศึกษาสามารถเปล่ียนแผนการศึกษาได้ เม่ือเข้าศึกษาในสาขาวิชานั้นมาแล้วไม่น้อย
กว่า 1 ภาคการศึกษา 
 ข้อ 37  การย้ายสาขาวิชา 
 นักศึกษาสามัญขอย้ายสาขาวิชาโดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 37.1 นักศึกษาอาจขอย้ายสาขาวิชาได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
คณะทั้งสองฝ่าย และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 37.2 การเทียบโอนและการโอนรายวิชา ให้เป็นไปตามข้อ 40 
 ข้อ 38  การเปล่ียนระดับการศึกษา 
 38.1 นักศึกษาอาจขอเปล่ียนระดับการศึกษาจากระดับปริญญาโทเป็นระ ดับปริญญาเอก 
หรือ กลับกันได้ในสาขาวิชาเดียวกัน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
คณะกรรมการประจําคณะ และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 38.1.1 นักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโทแผน ก ในสาขาเดียวกัน กับหลักสูตร
ปริญญาเอกที่สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติซ่ึงจัดข้ึนสําหรับนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอกอาจได้รับการ
พิจารณาเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกได้   โดยนักศึกษาหลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 จะ ต้อง มีผลงานวิจัยเพ่ือ
วิทยานิพนธ์ ที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาให้เป็นวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรระ ดับปริญญาเอกได้ หรือในกรณีที่ เป็น
นักศึกษาหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 จะต้องศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และได้แต้มระ ดับ
คะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.50  
 38.1.2 นักศึกษาในหลักสูตรระ ดับปริญญาเอกที่สอบวัดคุณสมบั ติการสอ บ
วิทยานิพนธ์ไม่ผ่าน อาจได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทได้ 
 38.1.3 การเปล่ียนระดับการศึกษาจะกระทําได้เพียง 1 คร้ัง เท่านั้น 
 38.2  การเปล่ียนระดับการศึกษาที่นอกเหนือจาก 38.1 ให้ เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัย
กําหนด 
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 ข้อ 39 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอ่ืน 
 39.1 บัณฑิตวิทยาลัยอาจรับโอนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่สังกัดสถาบัน อ่ืนทั้ งภายในและ
ต่างประเทศเป็นนักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
คณะกรรมการประจําคณะและได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 39.2 การเทียบโอนวิชาเรียนและการโอนหน่วยกิต ต้องมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 39.2.1 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือเทียบเท่าที่
กระทรวงศึกษาธิการ หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายรับรอง 
 39.2.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีเนื้อหาสาระ
ไม่น้อยกว่าสามในส่ีของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ 
 39.2.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีผลการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับคะแนน B หรือ
เทียบเท่า หรือสัญลักษณ์ S 
 39.2.4 รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอน จะไม่นําผลการศึกษามาคํานวณแต้ม
ระดับคะแนนเฉล่ียสะสม 
 39.2.5  ใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 ปีการศึกษาและลงทะเบียน
รายวิชา หรือเรียนวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
 39.2.6 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่จะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้ไ ม่
เกินกว่าช้ันปีและภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว 
 ข้อ 40 การยกเว้นหรือการเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา 
 มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาให้นักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ 
ที่สามารถวัดมาตรฐานได้จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือสถาบัน อ่ืนทั้ งภายในและต่างประเทศ โดย
นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 40.1 รายวิชาที่อาจได้รับการเทียบโอน ต้อง เป็นรายวิชาระ ดับบัณฑิตศึกษาและ
วิทยานิพนธ์ และได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน 3 ปี หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยได้ผล
การศึกษาเป็นสัญลักษณ์ P หรือ S หรือไม่ตํ่ากว่าระดับคะแนน B หรือเทียบเท่า  
 40.2 กรณีรายวิชาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้ เป็นไปตามข้อ 39 .2.2 
และ 39.2.3 และให้นําผลการศึกษารายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนมาคิดเป็นแต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสม 
 40.3 รายวิชาและจํานวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นหรือเทียบโอนให้อยู่ใน ดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ 
 40.4 การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและหรือการศึกษา
ตามอัธยาศัย ให้อยู่ในดุลยพินิจของบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ข้อ 41 การโอนหน่วยกิต 
 41.1 นักศึกษาอาจได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะให้ไปเรียนรายวิชาที่เปิดสอน
ในสถาบันอ่ืนทั้งภายในและต่างประเทศ โดยลงทะเบียนเรียนเพ่ือหน่วยกิต แล้วนํามาเทียบโอนหน่วยกิตใน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือนับเป็นหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาได้ 
 41.2 รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตาม 41.1 ให้เป็นไปตามข้อแนะนําเก่ียวกับแนว
ปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
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หมวด 6 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

 
 ข้อ 42 การสอบในระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้ 
 42.1 การสอบประมวลความรอบรู้ เป็นการสอบความรู้ความสามารถที่จะนําหลักวิชาและ
ประสบการณ์การเรียนหรือการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
 42.2  การสอบวิทยานิพนธ์  เป็นการสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถของนักศึกษา ในการ
ทําวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ ความรอบรู้ในเนื้อหาที่เก่ียวข้องกับเร่ืองที่ทําการวิจัย ความสามารถในการนําเสนอผลงาน
ทั้งด้านการพูด การเขียน และการตอบคําถาม 
 42.3 การสอบสารนิพนธ์ เป็นการสอบเพ่ือประเมินผลงานการศึกษาอิสระของนักศึกษาใน
หลักสูตรปริญญาโท แผน ข 
 42.4  การสอบวัดคุณสมบั ติ เป็นการสอบเพ่ือประเมินความรู้พ้ืนฐาน ความพร้อม 
ความสามารถและศักยภาพของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก และเพ่ือวัดว่านักศึกษามีความพร้อมในการทํา
วิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก และนักศึกษาต้องสอบวัดคุณสมบัติผ่านภายใน 4 ภาคการศึกษานับ ต้ังแต่ภาค
การศึกษาแรกที่เข้าศึกษา 
 42.5 การสอบภาษาต่างประเทศ เป็นการสอบเทียบความรู้ความสามารถภาษาต่างประเทศ
ของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก 
 การสอบตาม  42.1- 42.5 ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
 ข้อ 43 การประเมินผลรายวิชา วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์  
 รายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน ให้มีค่าระดับคะแนน (Grade) ตามความหมาย 
และค่าระดับคะแนนดังต่อไปนี้  
 

ระดับคะแนน ความหมาย ค่าระดับคะแนน 
(ต่อหนึ่งหน่วยกิต) 

 A ดีเย่ียม  (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 
 
  ผลการศึกษาอาจแสดงด้วยสัญลักษณ์และความหมายอ่ืนได้ดังต่อไปนี้ 

สัญลักษณ์ ความหมาย 
S ผลการเรียนหรือการสอบเป็นที่พอใจ (Satisfactory) ใช้สําหรับรายวิชาที่

กําหนดให้มีการประเมินผลแบบไม่คิดค่าคะแนน หรือรายวิชาปรับ
พ้ืนฐาน หรือรายวิชาวิทยานิพนธ์  หรือสารนิพนธ์  
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U ผลการเรียนหรือการสอบยังไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) ใ ช้สําหรับ
รายวิชาที่กําหนดให้มีการประเมินผลแบบไม่คิดค่าคะแนนหรือรายวิชา
ปรับพ้ืนฐานหรือรายวิชาวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์   

X ผลการเรียนหรือการสอบอยู่ในระ ดับคะแนนดีเด่น (Excellent) ใ ช้
สําหรับรายวิชาวิทยานิพนธ์  หรือสารนิพนธ์   

I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) ใช้ในกรณีนักศึกษาปฏิบั ติงานไม่
ครบภายในเวลาที่กําหนดไว้หรือขาดสอบ โดยมีเหตุสุดวิสัยบางประการ
จะต้องมีการแก้ไขให้เป็นระดับคะแนนภายใน 6 สัปดาห์แรกของภาค
การศึกษาถัดไปที่นักศึกษาผู้นั้นลงทะเบียนเรียน มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะ
เปล่ียนสัญลักษณ์ I ให้เป็นระดับคะแนน E  โดยทันที 

P การเรียน หรือการวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ที่ ยัง มี
ความต่อเนื่องอยู่ (In  progress) และมีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจ 

N การเรียน หรือการวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ที่ ยัง มี
ความต่อเนื่องอยู่แต่ไม่มีความก้าวหน้าหรือไม่เป็นที่พอใจ (No progress) 
ในกรณีได้สัญลักษณ์ N  นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนซํ้าในหน่วยกิต
ที่ได้สัญลักษณ์ N 

W การถอนรายวิชาโดยได้รับอนุมัติ  (Withdrawn with permission) 
 
 ข้อ 44 การประเมินผลการศึกษา 
 44.1 ให้มีการประเมินผลการศึกษาเม่ือส้ินภาคการศึกษา ยกเว้นวิชาวิทยานิพนธ์ หรือวิชา
สารนิพนธ์ ให้มีการประเมินผลได้ก่อนส้ินภาคการศึกษา 
 44.2 ในการนับจํานวนหน่วยกิตให้ครบตามหลักสูตรนั้น  ให้นับหน่วยกิตจากรายวิชาที่
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพ่ือหน่วยกิต และได้ผลการศึกษาเป็นระดับคะแนน A, B+, B, C+, C  หรือสัญลักษณ์  S 
หรือ สัญลักษณ์ X ในกรณีที่หลักสูตรกําหนดรายวิชาปรับพ้ืนฐานไว้ให้ เรียนโดยไม่นับเป็นหน่วยกิตสะสมของ
หลักสูตร นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนเพ่ิมเติมรายวิชาดังกล่าวให้ครบถ้วน  และจะต้องได้สัญลักษณ์  S  
 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแต่ละรายวิชามากกว่า 1 คร้ัง ให้นับจํานวนหน่วย
กิตของรายวิชานั้นเป็นหน่วยกิตสะสมตามหลักสูตรได้เพียงคร้ังเดียวโดยพิจารณาจากการวัดและประเมินผลคร้ัง
หลังสุดในกรณีที่จําเป็นต้องเรียนรายวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีในบางสาขาเพ่ือสนับสนุนรายวิชาตามแผนการ
เรียนที่กําหนดไว้ในหลักสูตร ให้นับจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาระดับหมายเลข 300 ข้ึนไปได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต  
 44.3 เม่ือส้ินภาคการศึกษาหนึ่งๆ มหาวิทยาลัยจะประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาทุกคน
ที่ได้ลงทะเบียนเรียน โดยคํานวณผลตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 44.3.1 หน่วยจุดของรายวิชาหนึ่งๆ คือ ผลคูณระหว่างจํานวนหน่วยกิตกับค่าระ ดับ
คะแนนที่ได้จากการประเมินผลรายวิชานั้น 
 44.3.2 แต้มระดับคะแนนเฉล่ียประจําภาค คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุก
รายวิชาที่ได้ศึกษาในภาคการศึกษานั้นหารด้วยหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าว เฉพาะรายวิชาที่ มีการ
ประเมินผลเป็นระดับคะแนน 
 44.3.3 แต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสม คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุกรายวิชาที่
ได้ศึกษามาต้ังแต่เร่ิมเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยหารด้วยจํานวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าว เฉพาะรายวิชาที่
มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน และในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาใดมากกว่าหนึ่งคร้ัง  ให้นับจํานวน
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หน่วยกิตของรายวิชานั้น เป็นหน่วยกิตสะสมตามหลักสูตรได้เพียงคร้ัง เดียว โดยพิจารณาจากการวัดและ
ประเมินผลคร้ังสุดท้าย ยกเว้นรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนดให้ลงทะเบียนซํ้าได้ ให้นับหน่วยกิตสะสมได้ทุกคร้ัง 
 44.3.4  แต้มระดับคะแนนเฉล่ียประจําภาคและแต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสม ให้
คํานวณเป็นค่าที่มีเลขทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยไม่มีการปัดเศษจากทศนิยมตําแหน่งที่ 3 
 44.3.5 ในกรณีที่นักศึกษาได้สัญลักษณ์ I ในรายวิชาที่มีการวัดและประเมินผลเป็น
ระดับคะแนนให้รอการคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉล่ียประจําภาคและแต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไว้ก่อน 
จนกว่าสัญลักษณ์ I จะเปล่ียนเป็นอย่างอ่ืน 
 

หมวด  7 
การทําวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 

 
 ข้อ 45  การทําวิทยานิพนธ์  
 45.1 การเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 45.1.1 นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท จะเสนอโครง ร่าง วิทยานิพนธ์ไ ด้เม่ือมี
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักแล้ว 
 45.1.2 นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอกจะเสนอโครง ร่าง วิทยานิพนธ์ไ ด้เม่ือมี
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักแล้ว 
 45.1.3 การพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการ
ประจําคณะกําหนด 
 45.2  การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์  
  เป็นการสอบวัดความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาโดยพิจารณาขอบเขตของงาน วิจัยให้
สอดคล้องกับระยะเวลาในการทําวิจัยและประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
  นักศึกษาจะต้องสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายในระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัย/
มหาวิทยาลัยกําหนด 
 45.3 การขอเปล่ียนแปลงโครงร่างวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบั ติที่คณะกรรมการ
ประจําคณะกําหนด 
 ข้อ 46 การทําสารนิพนธ์ มีความมุ่งหมายเพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  โดย
ให้นักศึกษาได้ทําเป็นรายบุคคล สําหรับแนวปฏิบัติอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประจําคณะกําหนด 
 ข้อ 47 การประเมินผลความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
 47.1 การประเมินผลความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ต้องกระทําในทุก
ภาคการศึกษา 
 47.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์มีหน้าที่ในการประเมินผลความก้าวหน้า
ในการทํา  วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษา และรายงานผลการประเมิน ต่อคณะ
กรรมการบริหาร  หลักสูตรและคณะกรรมการประจําคณะ  
 47.3 ใช้สัญลักษณ์ P (In progress) สําหรับ ผลการประเมินความก้าวหน้าในการทํา
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษาเป็นที่พอใจ โดยระบุจํานวนหนว่ยกิตวิทยานพินธ์หรือสารนิพนธ์ที่ได้รับการ
ประเมินให้ได้สัญลักษณ์ P ของนักศึกษาแต่ละคนในแต่ละภาคการศึกษานั้น และใช้สัญลักษณ์ N (No progress) 
สําหรับผลการประเมินที่ไม่มีความก้าวหน้า หรือไม่เป็นที่พอใจ แต่ทั้งนีต้้องไม่เกินจํานวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน และผล
การศึกษาเป็นดังนี้ 
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 47.3.1 ให้สัญลักษณ์ P หรือ N ในกรณีที่ยังไม่สามารถจัดการวัดผลของรายวิชาได้
ในภาคการศึกษานั้น 
 47.3.2 การให้สัญลักษณ์ P หรือ N อาจให้ได้ตามสัดส่วนของความก้าวหน้าในการ
ทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ แนวปฏิบัติในการประเมินความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์ให้จัดทําเป็นประกาศ
ของคณะ และหากนักศึกษายังไม่ได้รับการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ จะประเมินผลให้ สัญลักษณ์ P ไ ด้ไ ม่เกิน
คร่ึงหนึ่งของจํานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตร  
 47.3.3 ให้ สัญลักษณ์ S หรือ U หรือ X ในกรณีที่ มีการประเมินผล หรือสอบ
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์เรียบร้อยแล้ว ภายในภาคการศึกษานั้น ๆ   
 47.4 รายวิชาที่ใช้เวลาเรียนเกิน 1 ภาคการศึกษา ให้มีการประเมินผลเป็นดังนี้ 
 47.4.1 ให้สัญลักษณ์ P หรือ N ในกรณีที่ยังไม่สามารถจัดการวัดผลของรายวิชาใน
ภาคการศึกษานั้น 
 47.4.2 ให้มีการประเมินเป็นระดับคะแนนตามข้อ 43 
 ข้อ 48 ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้เปล่ียนหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ซ่ึง มีผลต่อการ
เปล่ียนแปลง สาระสําคัญของเนื้อหาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินจํานวนหน่วยกิตจาก
หัวข้อเดิมที่สามารถนําไปใช้กับหัวข้อใหม่ได้ แต่ต้องไม่เกินจํานวนหน่วยกิตที่ผ่านในหัวข้อเดิม ทั้ งนี้ ให้นับจํานวน
หน่วยกิตดังกล่าว เป็นจํานวนหน่วยกิตที่ผ่านได้สัญลักษณ์ P ซ่ึงสามารถนํามานับเพ่ือสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ได้ โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีที่นักศึกษาสังกัดโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและสําเนา
แจ้งบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้อ 49 การสอบวิทยานิพนธ์  
 49.1 การสอบวิทยานิพนธ์ประกอบด้วยการตรวจ อ่าน วิทยานิพนธ์ การทดสอบความรู้
นักศึกษาด้วยการซักถาม หรือด้วยวิธีการอ่ืน ๆ จึงถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์ 
 49.2 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสามารถส่งผลการประเมินการ
ให้คําแนะนําและข้อเสนอแนะด้วยเอกสาร โดยประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เป็น ผู้นําเสนอผลการ
ประเมินต่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ในวันสอบ หรืออาจสอบโดยวิธีการใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
 49.3 การดําเนินการสอบวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
 ข้อ 50 การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์  
 การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้เป็นไปตามจํานวนและวิธีการที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
 ข้อ 51  การสอบสารนิพนธ์         
 การสอบสารนิพนธ์ประกอบด้วยการตรวจ อ่านสารนิพนธ์ การทดสอบความรู้นักศึกษาด้วย
การซักถาม หรือด้วยวิธีการอ่ืนๆ จึงถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์ การดําเนินการสอบสารนิพนธ์ให้ เป็นไปตามที่
บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
 ข้อ 52 การส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
 การส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้เป็นไปตามจํานวนและวิธีการที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
 ข้อ 53 รูปแบบการพิมพ์ และลิขสิทธ์ิในวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
 53.1  รูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ให้เป็นไปตามคู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ที่
บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
 53.2 ลิ ข สิ ท ธ์ิ ห รื อ สิ ท ธิ บั ต ร ใ น วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ห รื อ ส า ร นิ พ น ธ์ เ ป็ น ข อ ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นักศึกษา และ/หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์เร่ืองนั้นๆ สามารถ
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นําไปเผยแพร่ในเชิงวิชาการได้ แต่การนําเนื้อหาหรือผลจากการศึกษาไปใช้เพ่ือประโยชน์อ่ืนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
 กรณีที่การทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่ได้รับทุนวิจัยที่มีข้อผูกพันเก่ียวกับลิขสิทธ์ิ ห รื อ
สิทธิบัตรโดยได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย ให้ดําเนินการตามข้อผูกพันนั้นๆ 
 

หมวด  8 
การสําเร็จการศึกษา 

 
 ข้อ 54 การสําเร็จการศึกษา  
 นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้ 
 54.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
 54.1.1 สอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร 
 54.1.2  แต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมของรายวิชาตามหลักสูตรไม่ตํ่ากว่า 3.00  
 54.2 หลักสูตรปริญญาโท 
 54.2.1  สอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศตามที่บัณฑิตวิทยาลัย
กําหนด 
 54.2.2 แผน ก แบบ ก 1 สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ นําเสนอวิทยานิพนธ์และ
สอบผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะ ต้องได้รับ
การตีพิมพ์ หรือดําเนินการให้ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือส่ิง พิมพ์ทาง วิชาการ ซ่ึง
คณะกรรมการประจําคณะให้ความเห็นชอบหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) 
 54.2.3 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบตามที่ กําหนดในหลักสูตร ไ ด้แต้ม
ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.00 สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ นําเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการ
สอบปากเปล่าข้ันสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และผลงานวิทยานิพนธ์จะ ต้องได้รับการตีพิมพ์ 
หรือดําเนินการให้ผลงานได้รับการยอมรับให้ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือส่ิง พิมพ์ทาง วิชาการ ซ่ึง
คณะกรรมการประจําคณ ะให้ความเห็นชอบหรือ เสนอต่อที่ประ ชุมวิชากา รที่ มีรายงานการประชุ ม 
(Proceedings)  
 ในกรณีที่เป็นวิทยานิพนธ์ซ่ึงเก่ียวข้องกับส่ิงประดิษฐ์ อาจถือการได้รับการ
จดทะเบียน สิทธิบัตร และ/หรือ อนุสิทธิบัตร แทนการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการได้ 
 54.2.4 แผน ข ศึกษารายวิชาครบตามที่กําหนดในหลักสูตร ไ ด้แต้มระ ดับคะแนน
เฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.00 สอบผ่านสารนิพนธ์ และสอบผ่านการสอบประมวลความรอบรู้ (Comprehensive 
Examination) ด้วยข้อเขียนและ หรือ ปากเปล่าในสาขาวิชานั้น 
 54.3 หลักสูตรปริญญาเอก 
 54.3.1 สอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัย
กําหนด 
 54.3.2 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
 54.3.3 แบบ 1 สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ นําเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการ
สอบปากเปล่าข้ันสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ
ดําเนินการให้ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกล่ันกรอง (Peer Review) 
ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น  
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 54.3.4 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบตามที่กําหนดในหลักสูตร ไ ด้แต้มระ ดับคะแนน
เฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.00 สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ นําเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าข้ัน
สุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือดําเนินการให้
ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกล่ันกรอง (Peer Review) ก่อนการ
ตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น  
 ในกรณีที่เป็นวิทยานิพนธ์ซ่ึงเก่ียวข้องกับส่ิงประดิษฐ์ อาจถือการได้รับการ
จดทะเบียน สิทธิบัตร และ/หรือ อนุสิทธิบัตร แทนการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการได้ 
 54.4 ชําระหนี้สินทั้งหมดต่อมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 54.5 ปฏิบัติตามเงื่อนไขอ่ืนๆ ตามที่มหาวิทยาลัย คณะ หลักสูตร กําหนด 
 ข้อ 55 วันสําเร็จการศึกษา 
 วันสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
 ข้อ 56  การขออนุมัติปริญญา 
 56.1  นักศึกษาที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้ ย่ืน คําร้องแสดง
ความจํานงขอรับปริญญาต่อมหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 56.2 นักศึกษาซ่ึงจะได้รับการพิจารณาเสนอช่ือขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยต้อง
มีคุณสมบัติดังนี้ 
 56.2.1 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาครบถ้วนตามข้อ 54 
 56.2.2 ไม่มีหนี้สินหรือค้างชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา และหรือไม่เป็น ผู้มีพันธะ
สัญญาอ่ืนใดกับบัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 
 56.2.3 ไม่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา 
 

หมวด  9 
สถานภาพของนักศึกษา 

 
 ข้อ 57 การลาป่วยหรือลากิจ ให้ดําเนินการและพิจารณาตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่า
ด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรีโดยอนุโลม 
 ข้อ 58 การลาพักการศึกษา    
 58.1 นักศึกษาจะลาพักการศึกษาได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 58.1.1 เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็น เวลาติดต่อกันเกินกว่า 3 สัปดาห์  โดยมี
ใบรับรองแพทย์ 
 58.1.2 สาเหตุอ่ืน ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําคณะ 
 58.2  นักศึกษาที่ประสงค์จะลาพักการศึกษาต้องแสดงเหตุผลและความจําเป็นผ่านอาจารย์
ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก แล้วแต่กรณีและให้ยื่นคําร้องต่อคณะกรรมการประจําคณะ 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและแจ้งบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 58.3 การลาพักการศึกษาเป็นการลาพักทั้งภาคการศึกษา และถ้าได้ลงทะเบียนเรียนไปแล้ว 
เป็นการยกเลิกการลงทะเบียนเรียน โดยรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น จะไม่ปรากฏใน
ใบแสดงผลการศึกษา 
 58.4 การลาพักการศึกษา ให้ลาพักได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาปกติ  
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 58.5 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาจะต้องรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ ไ ด้รับ
  การอนุมัติให้ลาพักและชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด ยกเว้นภาคการศึกษาที่
  ได้ลงทะเบียนเรียนไปก่อนแล้ว 
 ข้อ 59 การลาออก 
 นักศึกษาผู้ประสง ค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา ให้ เสนอใบลาออกผ่านคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติต่ออธิการบดี ผู้ที่จะได้รับการอนุ มัติให้ลาออกได้ ต้อง
ไม่มีหนี้สินกับมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 60  การรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 
 การรักษาสถานภาพของนักศึกษา ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในข้อ 34.9 และข้อ 58.5 
 ข้อ 61  การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  
 นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเม่ือมีสภาพตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 
 61.1 ตาย 
 61.2 ได้รับอนุมัติให้ลาออก 
 61.3 ถูกให้ออกหรือไล่ออกเนื่องจากต้องโทษทางวินัย 
 61.4 ไม่มาลงทะเบียนเรียนรายวิชา หรือไม่รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือไม่ชําระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติโดยมิไ ด้รับ
อนุมัติให้ลาพักการศึกษา 
 61.5 ได้แต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากว่า 2.50 ในการประเมินผลทุกส้ินภาคการศึกษา 
 61.6 เรียนได้จํานวนหน่วยกิต 2 ใน 3 ของหลักสูตร โดยไม่นับหน่วยกิตวิทยานิพนธ์แล้วได้
แต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากว่า 2.75  
 61.7 ใช้เวลาในการศึกษาตามที่ กําหนดในข้อ 13 แล้ว และได้หน่วยกิตไม่ครบตาม
หลักสูตร หรือได้แต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากว่า 3.00  
 61.8 ไม่ได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายในระยะเวลาที่กําหนดดังนี้ 
 61.8.1 ระบบทวิภาค 
 61.8.1.1 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 
 1) ภายใน 4 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา  
 2) ภายใน 5 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา  
 61.8.1.2 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 
 1) ภายใน 5 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา  
 2) ภายใน 6 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา  
 61.8.1.3 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ 1 
 1) ภายใน 6 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา  
 2) ภายใน 7 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา  
 61.8.1.4 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ 2 
 1) ภายใน 7 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา  
 2) ภายใน 8 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา 
 61.8.2 ระบบไตรภาค 
 61.8.2.1 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 
 1) ภายใน 6 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา  
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 2) ภายใน 7 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา  
 61.8.2.2 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 
 1)  ภายใน 7 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา  
 2) ภายใน 8 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา  
 61.8.2.3 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ 1 
 1)  ภายใน 8 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา  
 2)  ภายใน 9 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา  
 61.8.2.4 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ 2 
 1)  ภายใน 9 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา  
 2)  ภายใน 12 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา  
 61.9 สอบวิทยานิพนธ์ หรือสอบประมวลความรอบรู้ หรือ สอบวัดคุณสมบั ติ คร้ังที่  2    
ไม่ผ่าน 
 61.10 ไม่สามารถส่ง วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ไ ด้ภายใน 6 เดือน นับจากวันสอบ
วิทยานิพนธ์ผ่าน เว้นแต่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดย
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ ทั้งนี้ระยะเวลาการศึกษาต้องไม่เกินเวลาที่กําหนดในข้อ 13 
 61.11 ไม่สามารถส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ได้ภายใน 3 เดือน นับจากวันสอบสารนิพนธ์
ผ่าน เว้นแต่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะ ทั้งนี้ ระยะเวลาการศึกษาต้องไม่เกินเวลาที่กําหนดในข้อ 13  
 61.12 เป็นนักศึกษาทดลองศึกษาที่ไม่สามารถเปล่ียนสถานภาพเป็นนักศึกษาสามัญตาม 
33.1 ได้ 
 61.13 บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่ามีความประพฤติไม่เหมาะสม 
 61.14 ได้รับการอนุมัติปริญญา 
 

หมวด  10 
การลงโทษทางวินัยนักศึกษา 

 
 ข้อ 62 การทุจริตในการวัดผล 
 เม่ือตรวจสอบพบว่านักศึกษาทุจริตในการวัดผลรายวิชาใด ให้ ดําเนินการและพิจารณา
ลงโทษ ตามร ะเบีย บมหา วิทยา ลัยสงข ลานค รินทร์  ว่ าด้วย การศึก ษาข้ัน ปริญญาตรี และข้ อบัง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษาโดยอนุโลม  
 ข้อ 63  การทุจริตในการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
 63.1 ข้ันตอนสําคัญที่นักศึกษาจะต้องดําเนินการวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ด้วย
ตนเอง 
 63.1.1  การจัดทําโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
 63.1.2  การทําการทดลอง (ถ้ามี) 
 63.1.3  การเขียนรายงานการวิจัย 
 63.1.4  อ่ืนๆ ตามที่หลักสูตรกําหนด 
 นอกเหนือจาก 63.1.1-63.1.4 หากนักศึกษามีความจําเป็นไม่สามารถดําเนินการด้วยตนเอง
ให้ขออนุมัติต่อประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
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 63.2 เม่ือมีผู้กล่าวหาเป็นลายลักษณ์อักษรว่านักศึกษาทุจริตการทําวิทยานิพนธ์หรือสาร
นิพนธ์ให้แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน โดยอธิการบดี ประกอบด้วย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยหรือรองคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน คณบดีหรือรองคณบดีคณะที่จัดการเรียนการสอน ผู้เก่ียวข้องที่
อธิการบดี เห็นสมควรอย่างน้อย 2 คน เป็นกรรมการ ผู้แทนฝ่ายกฎหมายเป็น เลขานุการและเจ้าหน้าที่บัณฑิต
วิทยาลัย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 63.3 คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 63.3.1  ดําเนินการสอบสวน รวมถึงให้มีอํานาจเรียกบุคคลผู้เก่ียวข้องมาให้ ถ้อยคํา 
หรือให้ถ้อยคําเป็นลายลักษณ์อักษรเรียกเอกสารที่อยู่ในครอบครองของบุคคลหรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
และรวบรวมพยานหลักฐานที่เก่ียวข้อง 
 63.3.2  สรุปผลการสอบสวนและเสนอบทลงโทษต่ออธิการบดี 
 63.4 ในการสอบสวนตาม 63.3 คณะกรรมการจะต้องให้ โอกาสผู้ถูกกล่าวหาได้ช้ีแจง
ข้อเท็จจริง หรือนําพยาน หลักฐานมาช้ีแจงแก้ข้อกล่าวหาด้วย 
 63.5 ให้คณะกรรมการดําเนินการสอบหาข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับ ต้ังแต่
วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบคําส่ังการแต่งต้ังคณะกรรมการ  
 กรณีที่ไม่อาจสอบสวนให้แล้วเสร็จตามวรรคหนึ่งให้ขอขยายเวลาสอบสวนได้ไ ม่เกิน 
30 วัน 
 63.6 เม่ือคณะกรรมการดําเนินการสอบสวนเสร็จส้ินแล้วให้ เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา
ลงโทษตามควรแก่กรณี ดังนี้ 
 63.6.1  คณะกรรมการเห็นว่า เป็นเหตุกรณีที่ มิไ ด้เป็นการจงใจ หรือเป็นกรณีที่
นักศึกษาละเลยการดําเนินการตามข้ันตอนการทําวิทยานิพนธ์ที่กําหนดไว้และไม่ร้ายแรง  อาจปรับให้การสอบ
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ปรากฏผลเป็น “ตก” และนักศึกษาต้องเร่ิมข้ันตอนการทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
ใหม่ ทั้งนี้ ต้องไม่ถือเป็นเหตุให้ต้องการมีการต่อระยะเวลาการศึกษา 
 63.6.2  หากเป็นการทุจริตร้ายแรง ให้เสนอบทลงโทษต่ออธิการบดี เพ่ือส่ังการให้ พ้น
สภาพการเป็นนักศึกษาในกรณียังคงสภาพเป็นนักศึกษา หรือกรณีที่นักศึกษาสําเร็จการศึกษาแล้วให้ เสนอสภา
มหาวิทยาลัยถอดถอนปริญญา 
 63.6.3  กรณีคณะกรรมการเห็นว่ามีการละเลยหน้าที่ของผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง กับการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษาให้เสนอบทลงโทษทางวินัยเช่นกัน 
 63.7  คณะกรรมการจะต้องแจ้งผลการสอบข้อเท็จจริงให้นักศึกษาทราบเป็นลายลักษณ์
อักษรภายใน 7 วัน ทําการ นับจากสอบสวนข้อเท็จจริงเสร็จส้ินแล้ว 
 63.8  การลงโทษนักศึกษาที่กระทําผิดวินัยให้ทําเป็นลายลักษณ์อักษรและให้มหาวิทยาลัย
แจ้งสิทธิและกําหนดเวลา ในการอุทธรณ์ 
 63.9  นักศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินัยมีสิทธิอุทธรณ์ภายในกําหนด 7 วันทําการ นับจากวันที่
ทราบคําส่ังลงโทษ นั้น โดยหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่า
ด้วยวินัยนักศึกษาโดยอนุโลม  
 ข้อ 64 การทุจริตทางวิชาการ 
 การทุจริตทางวิชาการมี 3 ลักษณะ คือ การลอกเลียนผลงานทาง วิชาการ การสร้าง ข้อมูล
เท็จ และการมิได้ทําผลงานวิชาการด้วยตนเอง 
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 64.1 การลอกเลียนผลงานทางวิชาการ หมายถึง การลอกเลียนข้อความของ ผู้ อ่ืนและของ
ตนเองที่ตีพิมพ์ไปแล้ว โดยไม่มีการอ้างอิง หรือปกปิดแหล่งที่มา หรือการเสนอความคิดหรือนําผลงานทาง วิชาการ
ที่มีผู้อ่ืนกระทําไว้มาเป็นของตนเอง 
 64.2 การสร้างข้อมูลเท็จ หมายถึง การตกแต่งข้อมูลหรือการสร้างข้อมูลที่ ไ ม่ตรง กับความ
เป็นจริง 
 64.3 การมิได้ทําผลงานวิชาการด้วยตนเอง หมายถึง การจ้างหรือให้ ผู้ อ่ืน ช่วยทํา หรือทํา
แทนตน หรือการมอบให้ผู้อ่ืนทําแทนนอกเหนือจากงานที่ได้ระบุไว้ในโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติแล้วว่าจะ
กระทําเอง ทั้งนี้ไม่รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ ข้อมูลการแปลวิทยานิพนธ์
จากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ 
 64.4 เม่ือตรวจสอบพบว่านักศึกษาทุจริตตาม 64.1 64.2 และ 64.3 ให้ถือว่าเป็นความผิด
ร้ายแรงไว้ก่อน แต่อาจลดหย่อนโทษได้ ทั้งนี้ การพิจารณาโทษหรือการลดหย่อนโทษให้อยู่ใน ดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประจําคณะ และเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือดําเนินการต่อไป 
 64.5 หากตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตภายหลังการอนุมัติป ริญญาแล้ว ให้คณะกรรมการ
ประจําคณะพิจารณา และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาส่ังเพิกถอนปริญญา 
 

บทเฉพาะกาล 
 
 ข้อ 65 การดําเนินการใดๆที่เกิดข้ึนก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ และยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ
ในขณะที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้ดําเนินการหรือปฏิบัติการต่อไปตามระเบียบ หรือมติคณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัยที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ จนกว่าจะดําเนินการหรือปฏิบัติการแล้วเสร็จ 
 
         ประกาศ  ณ  วันที่  17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 
 
 ลงช่ือ เกษม   สุวรรณกุล 
 (ศาสตราจารย์เกษม   สุวรรณกุล) 
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สําเนาถูกต้อง 

(นางนันทพร นภาพงศ์สุริยา) ภัคสราภรณ์/ร่าง/พิมพ์ 
หัวหน้าสํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย นันทพร/ทาน 


