(สำเนำ)
ระเบียบมหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์
ว่ำด้วยกำรศึกษำเพื่อปริญญำวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำยภำพบำบัด
พ.ศ. 2549
------------------โดยที่เป็ นกำรสมควรกำหนดระเบียบว่ำด้วยกำรศึกษำเพื่อปริ ญญำวิทยำศำสตร-บัณฑิต
สำขำวิชำ
กำยภำพบำบัด อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 15(2) แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์ พ.ศ. 2522
และโดยมติสภำมหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์ ในครำวประชุมครั้งที่ 289 (4/2549) เมื่อวันที่ 10 มิถุนำยน 2549 จึงให้วำง
ระเบียบไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรี ยกว่ำ “ระเบียบมหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์ ว่ำด้วยกำร ศึกษำเพื่อปริ ญญำวิทยำ
ศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำยภำพบำบัด พ.ศ. 2549”
ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้สำหรับนักศึกษำเพื่อปริ ญญำวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำ วิชำกำยภำพบำบัด ที่เข้ำ
ศึกษำตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2549 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ใช้ระเบียบนี้ร่วมกับระเบียบมหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์ ว่ำด้วยกำร ศึกษำขั้นปริ ญญำตรี
ข้อ 4 ระบบกำรศึกษำ
4.1 กำรจัดกำรศึกษำในสำมปี แรกของหลักสู ตรเป็ นระบบทวิภำค โดยกำหนดปริ มำณกำรศึกษำ
แต่ละรำยวิชำเป็ นหน่วยกิต ตำมระเบียบมหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์
ว่ำด้วยกำรศึกษำขั้นปริ ญญำตรี
4.2 กำรจัดกำรศึกษำในชั้นปี ที่สี่ของหลักสู ตรเป็ นชั้นปี ให้ศึกษำและฝึ กปฏิบตั ิงำนเป็ นกลุ่ม
หมุนเวียนกันไปในแต่ละรำยวิชำ โดยไม่มีกำรแบ่งภำคกำรศึกษำ กำหนดให้ระยะเวลำ 1 สัปดำห์ เป็ นปริ มำณกำรศึกษำ
เท่ำกับ 1 หน่วยกิต
ข้อ 5 กำรลงทะเบียนเรียน
5.1 กำรลงทะเบียนเรี ยนของนักศึกษำในสำมปี แรกของหลักสู ตร ให้เป็ นไปตำมระเบียบ
มหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์ ว่ำด้วยกำรศึกษำขั้นปริ ญญำตรี
5.2 นักศึกษำชั้นปี ที่สองและชั้นปี ที่สำม ให้ลงทะเบียนรำยวิชำตำมแผน กำรศึกษำที่หลักสู ตร
กำหนด ทั้งในกรณีนกั ศึกษำปกติและนักศึกษำในภำวะรอพินิจ

-25.3 กำรลงทะเบียนเรี ยนของนักศึกษำในชั้นปี ที่ 4 ของหลักสู ตร
5.3.1 นักศึกษำจะลงทะเบียนเรี ยนรำยวิชำในชั้นปี ที่สี่ได้เมื่อได้รับกำรประเมินผลผ่ำนทุก
รำยวิชำตำมหลักสู ตรของชั้นปี ที่หนึ่งถึงชั้นปี ที่สำม โดยได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่ำ 2.00 และสอบ
ประมวลควำมรู้ผ่ำน
5.3.2 นักศึกษำที่มีผลกำรศึกษำสมบูรณ์ และครบทุกรำยวิชำตำมที่กำหนดไว้ในหลักสู ตร
ก่อนวันเปิ ดเรี ยนของปี กำรศึกษำใหม่ ให้ลงทะเบียนเรี ยนทุกรำยวิชำของหลักสู ตร ภำยใน 2 สัปดำห์แรก นับจำกวัน
เปิ ดเรี ยนของปี กำรศึกษำใหม่
5.3.3 นักศึกษำที่มีผลกำรศึกษำไม่สมบูรณ์ หรื อไม่ครบทุกรำยวิชำตำมที่กำหนดไว้ใน
หลักสู ตรก่อนวันเปิ ดเรี ยนของปี กำรศึกษำใหม่ ให้ลงทะเบียนเรียนทุกรำยวิชำของ ชั้นปี ถัดไป ภำยใน 4 สัปดำห์
หลังจำกมีผลกำรศึกษำสมบูรณ์และครบทุกรำยวิชำ
5.3.4 กำรถอนกำรลงทะเบียนเรียนเฉพำะรำยวิชำใด นักศึกษำต้องดำเนิน
กำรก่อนกำรเรี ยนรำยวิชำนั้น โดยผ่ำนควำมเห็นชอบของอำจำรย์ที่ปรึ กษำและอำจำรย์ผสู้ อน และต้องลงทะเบียนเรี ยน
รำยวิชำนั้นใหม่ ภำยใน 2 สัปดำห์แรก นับจำกวันเปิ ดเรี ยนของปี กำรศึกษำถัดไป
5.4 นักศึกษำจะลงทะเบียนเรี ยนรำยวิชำที่มิได้กำหนดไว้ในหลักสู ตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำยภำพบำบัดได้ เมื่อได้รับอนุญำตจำกอำจำรย์ที่ปรึ กษำ และจะไม่นบั หน่วยกิตของรำยวิชำ
นั้นเป็ นหน่วยกิตสะสม ให้วดั และประเมินผลรำยวิชำเป็ นสัญลักษณ์ S หรื อ U
ข้อ 6 กำรวัดและประเมินผล
6.1 กำรวัดและประเมินผลในสำมปี แรกของหลักสู ตร
6.1.1 ให้เป็ นไปตำมระเบียบมหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์ ว่ำด้วยกำรศึกษำขั้นปริ ญญำตรี
6.1.2 ให้มีกำรวัดและประเมินผลรำยวิชำเมื่อสิ้ นสุ ดกำรศึ กษำในแต่ละรำยวิชำ และเมื่อ
สิ้ นสุ ดกำรศึกษำในแต่ละภำคกำรศึกษำ ให้มีกำรคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภำค และแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสม
6.2 นักศึกษำต้องได้รับกำรประเมินผลผ่ำนทุกรำยวิชำตำมหลักสู ตรของชั้นปี ที่หนึ่ง ถึงชั้นปี ที่
สำม สอบประมวลควำมรู้ผ่ำน และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่ำ 2.00 จึงจะได้รับพิจำรณำให้ศึกษำต่อใน
ชั้นปี ที่สี่ได้

-36.3 กำรวัดและประเมินผลในชั้นปี ที่สี่ของหลักสู ตร ให้กำหนดดังนี้
6.3.1 ให้มีกำรวัดและประเมินผลแต่ละรำยวิชำเมื่อสิ้ นสุ ดกำรศึกษำในแต่ละรำยวิชำที่
นักศึกษำหมุนเวียนไปศึกษำในครำวหนึ่ง ๆ และหรื อให้มกี ำรวัดและประเมินผลรวม
เพื่อหำค่ำแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจำปี และแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้ นสุ ดกำรศึกษำ
แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจำปี คือ ค่ำผลรวมของหน่วยจุดของทุกรำยวิชำที่ได้ศึกษำ
ในชั้นปี นั้น หำรด้วยหน่วยกิตรวมของรำยวิชำในชั้นปี ดังกล่ำว เฉพำะรำยวิชำที่
มีกำรประเมินผลเป็ นระดับคะแนน
6.3.2 นักศึกษำที่ไม่มีรำยวิชำใดที่ประเมินแล้วได้ระดับคะแนนต่ำกว่ำ Cหรื อสัญลักษณ์ F
หรื อ I ถือว่ำเป็ นผูส้ อบได้
6.3.3 นักศึกษำที่ยงั คงมีรำยวิชำที่ได้ระดับคะแนนต่ำกว่ำ C และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ำกว่ำ 1.50 ให้ลงทะเบียนเรียนใหม่ในรำยวิชำนั้น ๆ ถ้ำเรี ยนซ้ ำแล้วยังได้ระดับคะแนนต่ำกว่ำ C ให้ตกซ้ ำชั้น
6.3.4 นักศึกษำที่เรี ยนซ้ ำชั้นต้องลงทะเบียนเรียนทุกรำยวิชำของชั้นปี ที่สี่
6.3.5 กำรเรี ยนซ้ ำชั้นในชั้นปี ที่สี่ ทำได้ไม่เกิน 2 ครั้ง กำรเรี ยนซ้ ำชั้นจะไม่นำระดับคะแนน
และหน่วยกิตของรำยวิชำเดิมมำคำนวณ ทั้งแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจำปี และแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
6.4 กำรสอบประมวลควำมรู้
6.4.1 ให้นกั ศึกษาที่ได้รับการประเมินผลผ่านทุกรายวิชา และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ากว่า 2.00 ในชั้นปี ที่สาม สอบประมวลความรู้ดา้ นวิทยาศาสตร์การแพทย์และด้านพื้นฐานวิชาชีพ
กายภาพบาบัดก่อนขึ้นศึกษาและปฏิบตั ิงานในชั้นปี ที่สี่
6.4.2 ผูท้ ี่คณะประกำศให้เป็ นผูม้ ีสิทธิ์เข้ำสอบประมวลควำมรู้จะต้อง
เข้ำสอบตำมวัน เวลำที่กำหนด ยกเว้นได้รับกำรอนุมตั ิจำกหัวหน้ำภำควิชำศัลยศำสตร์ออร์โธปิ ดิกส์ และกำยภำพบำบัด
โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกอำจำรย์ที่ปรึ กษำ
6.4.3 ผูท้ ี่สอบประมวลควำมรู้ต้งั แต่ครั้งที่ 2 เป็ นต้นไป จะต้องจ่ำยค่ำธรรมเนียมกำรสอบ
ประมวลควำมรู้ รำยละเอียดตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนด
6.4.4 รำยละเอียดอื่น ๆ ให้เป็ นไปตำมที่คณะกรรมกำรประจำคณะแพทยศำสตร์ เป็ นผู้
กำหนด

-4ข้อ 7 กำรพ้นสภำพกำรเป็ นนักศึกษำ
7.1 เป็ นไปตำมระเบียบมหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์ ว่ำด้วยกำรศึกษำขั้นปริ ญญำตรี
7.2 ได้ระดับคะแนนต่ำกว่ำ C หรื อสัญลักษณ์ F ในรำยวิชำของปี ที่เรี ยนซ้ ำชั้นในชั้นปี ที่สี่ของ
หลักสู ตร
ข้อ 8 ให้อธิกำรบดีรักษำกำรตำมระเบียบนี้ ในกรณีที่จะต้องมีกำรดำเนินกำรใด ๆที่มิได้กำหนดไว้ใน
ระเบียบนี้ หรื อกำหนดไว้ไม่ชดั เจน หรื อกรณีที่มีควำมจำเป็ นต้องผ่อนผันข้อกำหนดในระเบียบนี้เป็ นพิเศษ เพื่อให้
กำรดำเนินกำรจัดกำรศึกษำเพื่อปริ ญญำวิทยำศำสตรบัณฑิตสำขำวิชำกำยภำพบำบัด เป็ นไปโดยเรียบร้อย ให้อธิกำรบดีมี
อำนำจตีควำมวินิจฉัยสั่งกำรและปฏิบตั ิตำมที่เห็นสมควร และให้ถือว่ำกำรกระทำของอธิกำรบดีดงั กล่ำวเป็ นที่สุด
แล้วรำยงำนให้สภำมหำวิทยำลัยทรำบ
ประกำศ ณ วันที่

กรกฎำคม พ.ศ. 2549

(ลงนำม)
เกษม สุ วรรณกุล
(ศำสตรำจำรย์เกษม สุ วรรณกุล)
นำยกสภำมหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์

สำเนำถูกต้อง
(นำงประภำรัตน์ ฉำยศิริพนั ธ์)
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