
           (ส ำเนำ) 
               ระเบียบมหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ 
   วำ่ดว้ยกำรศึกษำเพื่อปริญญำแพทยศำสตรบณัฑิต 
                      พ.ศ. 2542 
                              _____________ 
   

    โดยที่เป็นกำรสมควรปรับปรุงระเบียบวำ่ดว้ยกำรศึกษำเพื่อปริญญำแพทยศำสตร- 
บณัฑิต  อำศยัอ  ำนำจตำมควำมในมำตรำ  15(2)   แห่งพระรำชบญัญตัิมหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์    
พ.ศ.  2522    และโดยมติสภำมหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์     ในครำวประชุมครั้ งที่  228  (4/2542)   
เมื่อวนัที่ 15  พฤษภำคม 2542  จึงให้วำงระเบียบไวด้งัต่อไปน้ี 
 

  ขอ้ 1  ระเบียบน้ีเรียกวำ่   “ระเบียบมหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์   วำ่ดว้ยกำรศึกษำ 
เพื่อปริญญำแพทยศำสตรบณัฑิต  พ.ศ. 2542” 
 

  ขอ้ 2  ให้ใชร้ะเบียบน้ีส ำหรับนกัศึกษำเพื่อปริญญำแพทยศำสตรบณัฑิต ที่เขำ้ศึกษำ 
ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2541 เป็นตน้ไป 
 

  ขอ้ 3  ให้ใชร้ะเบียบน้ีร่วมกบัระเบียบมหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์       วำ่ดว้ยกำร 
ศึกษำขั้นปริญญำตรี พ.ศ. 2539 
 

  ขอ้ 4  บรรดำระเบียบ   ขอ้บงัคบั   ค ำสั่ง   หรือประกำศอื่นใดที่มีอยูก่อ่นระเบียบน้ี   
และมีควำมกล่ำวไวใ้นระเบียบน้ี    หรือที่ระเบียบน้ีกล่ำวเป็นอย่ำงอื่น    หรือที่ขดัหรือแยง้กบัควำม 
ในระเบียบน้ี  ให้ใชร้ะเบียบน้ีแทน 
 

  ขอ้ 5  คุณสมบติัของผูม้ีสิทธ์ิเป็นนกัศึกษำแพทย ์สำขำวชิำแพทยศำสตร์ 
            ผูม้ีสิทธ์ิขึ้นทะเบียนเป็นนกัศึกษำแพทย ์ นอกจำกตอ้งมีคุณสมบตัิตำมควำม 
ในขอ้ 6     แห่งระเบียบมหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์   วำ่ดว้ยกำรศึกษำขั้นปริญญำตรี     พ.ศ. 2539  
แลว้   ตอ้งเป็นผูส้ำมำรถท ำสัญญำกำรเป็นนกัศึกษำ         สำขำวชิำแพทยศำสตร์ไวก้บัมหำวทิยำลยั 
สงขลำนครินทร์ และมีสัญญำค ้ำประกนั  โดยบุคคลทีม่ีคุณสมบตัิและหลกัทรัพย ์  ซ่ึงมหำวทิยำลยั 
เห็นชอบ  ในกรณีที่เป็นผูเ้ยำว ์    จะตอ้งมีหนงัสือยินยอมของผูแ้ทนโดยชอบธรรม อนุญำตให้เป็น 
นกัศึกษำสำขำวชิำแพทยศำสตร์ 
 

  ขอ้ 6  ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 
            ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำที่ตอ้งช ำระให้แกม่หำวทิยำลยั  ให้เป็นไปตำมรำย 
ละเอียดที่มหำวทิยำลยัจะก  ำหนดเป็นครำว ๆ ไป แลว้แจง้ให้สภำมหำวทิยำลยัทรำบ 
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  ขอ้ 7  ระบบกำรศึกษำ 
            7.1  กำรศึกษำสำขำวชิำแพทยศำสตร์     เป็นหลกัสูตร 6 ปี    ในสำมปีแรก 
นกัศึกษำศึกษำวชิำพื้นฐำนทัว่ไป     ในคณะศิลปศำสตร์และวชิำวทิยำศำสตร์พื้นฐำนกบัวชิำวทิยำ- 
ศำสตร์กำรแพทยพ์ื้นฐำนในคณะวทิยำศำสตร์      และในคณะแพทยศำสตร์      ส่วนในสำมปีหลงั 
นกัศึกษำศึกษำวชิำแพทยศำสตร์   ในคณะแพทยศำสตร์ 
      ส ำหรับนกัศึกษำแพทยท์ี่รับจำกผูส้ ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรี     จะเขำ้ 
ศึกษำตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 
            7.2  กำรก  ำหนดปริมำณกำรศึกษำและกำรแบ่งภำคกำรศึกษำ ในสำมปีแรก 
ของหลกัสูตร ให้ก  ำหนดตำมระเบียบมหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ วำ่ดว้ยกำรศึกษำขั้นปริญญำตรี 
พ.ศ. 2539  และในสำมปีหลงัให้ก  ำหนดกำรศึกษำ  และกำรฝึกปฏิบตัิงำนในแต่ละรำยวชิำ  โดยจดั 
แบ่งนกัศึกษำออกเป็นกลุ่มหมุนเวยีนกนัไปศึกษำในภำควชิำหน่ึง  ๆ    ระยะเวลำ  1  สัปดำห์   เป็น 
ปริมำณกำรศึกษำของรำยวชิำนั้น เท่ำกบั  1 หน่วยกติ 
 

  ขอ้ 8  กำรลงทะเบียนเรียน 
            8.1  กำรลงทะเบียนเรียนของนกัศึกษำในชั้นปีที่ 1 ของหลกัสูตรใหเ้ป็นไป 
ตำมควำมในขอ้ 10     แห่งระเบียบมหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์     วำ่ดว้ยกำรศึกษำขั้นปริญญำตรี 
พ.ศ. 2539 
            8.2  กำรลงทะเบียนเรียนของนกัศึกษำในชั้นปีที่ 2  และชั้นปีที่ 3 
                                            8.2.1  กำรก  ำหนดวนั เวลำ สถำนที่ และวธีิกำรในกำรลงทะเบียนเรียน 
ในแต่ละภำคกำรศึกษำ   ให้เป็นไปตำมที่มหำวทิยำลยัก  ำหนด 
                                            8.2.2  นกัศึกษำที่ไม่ไดล้งทะเบียนเรียน     เมื่อพน้ก  ำหนด  2  สัปดำห ์  
นบัจำกวนัเปิดภำคกำรศึกษำปกติ  หรือ 1 สัปดำห์  นบัจำกวนัเปิดภำคฤดูร้อน จะหมดสิทธ์ิในกำร   
ลงทะเบียนเรียน ส ำหรับภำคกำรศึกษำนั้น 
      8.2.3  ในภำคกำรศึกษำปกติใด     หำกนกัศึกษำไม่ไดล้งทะเบียนเรียน 
จะตอ้งขอลำพกักำรศึกษำภำยใน 30 วนั  นบัจำกวนัเปิดภำคกำรศึกษำนั้น   หำกไม่ปฏิบตัิดงักล่ำว 
มหำวทิยำลยัจะถอนช่ือนกัศึกษำผูน้ ั้นออกจำกทะเบียนนกัศึกษำ 
      8.2.4  กำรลงทะเบียนเรียนรำยวชิำต่ำง ๆ ตอ้งไดร้ับอนุมตัิจำกอำจำรย ์
ที่ปรึกษำกอ่น  อำจำรยท์ี่ปรึกษำจะลงลำยมื่อช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำนในบตัรลงทะเบียนเรียน 
      8.2.5  นกัศึกษำตอ้งลงทะเบียนเรียนดว้ยตนเอง   และด ำเนินกำรช ำระ 
เงินค่ำธรรมเนียมและหน้ีสินต่ำง ๆ  (ถำ้มี)  ตำมประกำศของมหำวทิยำลยั 
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      8.2.6  ให้นกัศึกษำทั้งนกัศึกษำปกติและนกัศึกษำในภำวะรอพินิจ 
ลงทะเบียนเรียนรำยวชิำตำมแผนกำรศึกษำในแต่ละภำคกำรศึกษำของชั้นปีที ่2  และชั้นปีที่  3 
ตำมที่ก  ำหนดไวใ้นหลกัสูตร 
      8.2.7  กำรลงทะเบียนเรียนรำยวชิำเพิ่มเติม       ตอ้งกระท ำภำยใน 
2 สัปดำห์แรกของภำคกำรศึกษำปกติ  หรือภำยในสัปดำห์แรกของภำคฤดูร้อน  โดยไดร้ับกำร 
อนุมตัิจำกอำจำรยท์ี่ปรึกษำ  และแจง้อำจำรยผ์ูส้อนทรำบดว้ย 
      8.2.8  กำรถอนกำรลงทะเบียนเรียนรำยวชิำใด  ตอ้งไดร้ับกำรอนุมตั ิ
จำกอำจำรยท์ี่ปรึกษำ  โดยให้มีผลดงัน้ี 
                                                      8.2.8.1  ถำ้ถอนภำยในสัปดำห์แรกของกำรเรียนแต่ละรำยวชิำ 
รำยวชิำนั้นจะไม่ปรำกฏในใบแสดงผลกำรศึกษำ 
                8.2.8.2  ถำ้ถอนกอ่นสอบไล่แต่ละรำยวชิำ 1 สัปดำห์  รำยวชิำ 
นั้นจะปรำกฏในใบแสดงผลกำรศึกษำ  โดยจะไดส้ัญลกัษณ์  W 
                                                      8.2.8.3  เมื่อพน้ก  ำหนดกำรถอนรำยวชิำ  โดยไดส้ัญลกัษณ์  W 
ตำมขอ้  8.2.8.2 แลว้  นกัศึกษำจะถอนกำรลงทะเบียนเรียนเฉพำะรำยวชิำไม่ได้ 
                8.2.8.4  ในกรณีที่ถอนรำยวชิำที่ไดเ้ขำ้เรียนแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 
ร้อยละ 80  ของเวลำเรียนทั้งหมด  นกัศึกษำสำมำรถลงทะเบียนเรียนรำยวชิำอื่นที่รำยวชิำดงักล่ำว 
ระบุวำ่จะตอ้งเรียนมำกอ่นได ้
            8.3  นกัศึกษำลงทะเบียนเรียนรำยวชิำที่มิไดก้  ำหนดไวใ้นหลกัสูตรแพทย- 
ศำสตร์ได ้    โดยตอ้งไดร้ับอนุญำตจำกอำจำรยท์ี่ปรึกษำ   และจะไม่นบัหน่วยกติของรำยวชิำนั้น 
เป็นหน่วยกติสะสม   ให้วดัและประเมินผลรำยวชิำนั้นเป็นสัญลกัษณ์  S  หรือ  U    
            8.4  กำรลงทะเบียนเรียนของนกัศึกษำในสำมปีหลงัของหลกัสูตร 
                                            8.4.1  นกัศึกษำที่มีผลกำรศึกษำสมบูรณ์    และครบทุกรำยวชิำตำมที่ 
ก  ำหนดไวใ้นหลกัสูตรกอ่นวนัเปิดเรียนของปีกำรศึกษำใหม่  ให้ลงทะเบียนเรียนทุกรำยวชิำของ 
หลกัสูตร ภำยใน 2 สัปดำห์ นบัจำกวนัเปิดเรียนของปีกำรศึกษำใหม ่
      8.4.2  นกัศึกษำที่มีผลกำรศึกษำไมส่มบูรณ์  หรือไม่ครบทกุรำยวชิำ 
ตำมที่ก  ำหนดไวใ้นหลกัสูตรกอ่นวนัเปิดเรียนของปีกำรศึกษำใหม ่   ให้ลงทะเบียนเรียนทุกรำย 
วชิำของชั้นปีถดัไป  ภำยใน 4 สัปดำห์  หลงัจำกมีผลกำรศึกษำสมบรูณ์และครบทุกรำยวชิำ 
      8.3.3  กำรถอนกำรลงทะเบียนเรียนเฉพำะรำยวชิำใด   นกัศึกษำตอ้ง 
ด ำเนินกำรกอ่นกำรเรียนรำยวชิำนั้น    โดยผ่ำนควำมเห็นชอบของอำจำรยท์ี่ปรึกษำและหวัหนำ้ 
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ภำควชิำ และไดร้ับกำรอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะแพทยศำสตร์  และตอ้งลงทะเบียน 
เรียนรำยวชิำนั้นใหม่  ภำยใน 2 สัปดำห ์นบัจำกวนัเปิดเรียนของปีกำรศึกษำถดัไป 

 
 

  ขอ้ 9  กำรวดัและประเมินผล 
            9.1  กำรวดัและประเมินผลในแต่ละรำยวชิำให้วดัและประเมินผลเป็นระดบั 
ขั้นและสัญลกัษณ์ 
                   9.1.1  ระดบัขั้นมี  8  ระดบั     ก  ำหนดเป็นอกัษร   A B+ B C+ C D+ D 
และ E มีควำมหมำยดงัน้ี 
  ระดบัขั้น  ควำมหมำย  ค่ำระดบัข ั้น (ต่อหน่ึงหน่วยกติ) 
 A ดีเยี่ยม 4.00 
 B+ ดีมำก 3.50 
 B ดี 3.00 
 C+ ปำนกลำง 2.50 
 C พอใช ้ 2.00 
 D+ อ่อน 1.50 
 D อ่อนมำก 1.00 
 E ตก 0.00 
      
                   9.1.2  สัญลกัษณ์มีควำมหมำยดงัน้ี 

      G   หมำยควำมวำ่   ผลกำรศึกษำอยู่ในขั้นดี   ใชส้ ำหรับรำยวชิำที่ไม่มี 
             จ ำนวนหน่วยกติ 
       P    หมำยควำมวำ่   ผลกำรศึกษำอยู่ในขั้นพอใช ้ ใชส้ ำหรับรำยวชิำที่ 
             ไม่มีจ  ำนวนหน่วยกติ 
       F    หมำยควำมวำ่   ผลกำรศึกษำอยู่ในขั้นอ่อนมำก ใชส้ ำหรับรำยวชิำที่ 
              ไม่มีจ  ำนวนหน่วยกติ 
         H    หมำยควำมวำ่   ผลกำรปฏิบตัิงำนดีเยี่ยม ใชส้ ำหรับรำยวชิำในชั้นปีที่ 6 
       S    หมำยควำมวำ่   ผลกำรปฏิบตัิงำนเป็นที่น่ำพอใจ ใชส้ ำหรับรำยวชิำใน 
                                       ชั้นปีที่ 6  และรำยวชิำตำมที่หลกัสูตรก  ำหนด 
        U    หมำยควำมวำ่   ผลกำรปฏิบตัิงำนไม่เป็นที่น่ำพอใจ ใชส้ ำหรับรำยวชิำ 
                                       ในชั้นปีที่ 6  และรำยวชิำตำมที่หลกัสูตรก  ำหนด 
       X    หมำยควำมวำ่   กำรวดัและประเมินผลยงัไม่สมบรูณ์ ใชเ้มื่อภำควชิำที่ 
                                       รับผิดชอบรำยวชิำนั้น โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรประจ ำคณะ 
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พิจำรณำให้นกัศึกษำศึกษำและปฏิบติังำนเพิ่มเติมในรำยวชิำนั้น ๆ โดย 
              ชั้นปีที่ 2  และชั้นปีที่ 3 ผูท้ี่จะไดร้ับพิจำรณำให้ศึกษำและปฏิบติังำนเพิ่มเติม 
จะตอ้งไดส้ัญลกัษณ์  X ไม่เกนิ 8 หน่วยกติ ถำ้เกนิ 8 หน่วยกติ สัญลกัษณ์  X ของทุกรำยวชิำจะเปลี่ยน 
เป็นระดบัขั้น E หรือ U  แลว้แต่กรณี ผูท้ี่ไดร้ับกำรพิจำรณำให้ศึกษำและปฏิบติังำนเพิ่มเติมจะตอ้งผ่ำน 
กำรวดัและประเมินผลใหม ่ โดยจะไดร้ะดบัข ั้นไม่เกนิ  D 
              ชั้นปีที่ 4   และชั้นปีที่ 5   ตอ้งมีเวลำศึกษำและปฏิบตัิงำนเพิ่มเติมไม่นอ้ยกวำ่ 
คร่ึงหน่ึงของเวลำปกติของแต่ละรำยวชิำ และตอ้งผ่ำนกำรวดัและประเมินผลใหม ่ โดยจะไดร้ะดบัข ั้น 
ไม่เกนิ C 
              นกัศึกษำที่ไดส้ัญลกัษณ์  X       ตอ้งด ำเนินกำรติดต่ออำจำรยผ์ูส้อนหรือภำค 
วชิำที่รับผิดชอบรำยวชิำนั้น เพื่อให้มีกำรวดัและประเมินผลภำยในเวลำที่คณะก  ำหนด  เมื่อพน้ก  ำหนด 
ดงักล่ำว  ยงัไมส่ำมำรถวดัและประเมินผลได ้ สัญลกัษณ์ X  จะเปลี่ยนเป็นระดบัขั้น E  หรือ F หรือ U 
แลว้แต่กรณีทนัที 
       I    หมำยควำมวำ่   กำรวดัและประเมินผลยงัไม่สมบูรณ์     ใชเ้มื่ออำจำรยผ์ูส้อน 
                                     โดยควำมเห็นชอบของหวัหนำ้ภำควชิำที่รับผิดชอบรำยวชิำนั้น   เห็นสมควร 
            ให้รอกำรวดัและประเมินผลไวก้อ่น  เน่ืองจำกนกัศึกษำยงัปฏิบตัิงำน ซ่ึงเป็น 
                                      ส่วนประกอบกำรศึกษำรำยวชิำนั้นยงัไม่สมบรูณ์  หรือใชเ้มื่อนกัศึกษำไดร้ับ 
             กำรอนุมตัิให้ไดส้ัญลกัษณ์  I      จำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะตำมควำมใน 
             ขอ้ 16.1.2   แห่งระเบยีบมหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์   วำ่ดว้ยกำรศึกษำขั้น 
             ปริญญำตรี   พ.ศ. 2539    เมื่อไดส้ัญลกัษณ์  I   ในรำยวชิำใด  นกัศึกษำตอ้ง 
             ด ำเนินกำรติดต่ออำจำรยผ์ูส้อน     หรือภำควชิำที่รับผิดชอบรำยวชิำนั้นเพื่อ 
             ให้มีกำรวดัและประเมินผลเพิ่มเติมภำยในเวลำ  3  สัปดำห ์ ในกรณีที่มีเหตุ 
             อนัควร อำจำรยผ์ูส้อนหรือภำควชิำที่รับผิดชอบรำยวชิำนั้น อำจอนุญำตให้ 
             ขยำยก  ำหนดเวลำดงักล่ำวได ้      แต่ทั้งน้ี  ไม่เกนิ  1  สัปดำห์แรกของปีกำร 
             ศึกษำถดัไป    เมื่อพน้ก  ำหนดดงักล่ำว  ยงัไม่สำมำรถวดัและประเมินผลได ้
             สัญลกัษณ์  I  จะเปลี่ยนเป็นระดบัขั้น E  หรือสัญลกัษณ์  F หรือ U หรือ W 
             แลว้แต่กรณีทนัที 
       W   หมำยควำมวำ่   ถอนหรือยกเลิกกำรลงทะเบียนเรียน ใชเ้มื่อนกัศึกษำไดร้ับ 
                                       กำรอนุมติัให้ถอนหรือยกเลิกกำรลงทะเบยีนเรียนวชิำนั้น      ตำมควำมใน 
             ขอ้ 8.2.8.2    แห่งระเบียบน้ี     หรือ ขอ้ 16.1.2    แห่งระเบียบมหำวทิยำลยั             
                        สงขลำนครินทร์    วำ่ดว้ยกำรศึกษำขั้นปริญญำตรี    พ.ศ. 2539     หรือเมื่อ 
             คณะกรรมกำรประจ ำคณะอนุมตัิให้นกัศึกษำที่ไดส้ัญลกัษณ์  I  อยู่   ลำพกั 
                                      กำรศึกษำในภำคกำรศึกษำปกติถดัไป 
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             9.2  ในกรณีที่นกัศึกษำไดส้ัญลกัษณ์ I  หรือ X   ในรำยวชิำที่มีกำรวดัและ 
ประเมินผลเป็นระดบัขั้น  ให้รอกำรค ำนวณดชันีประจ ำภำค   ดชันีประจ ำปีและดชันีสะสมไวก้อ่น 
จนกวำ่สัญลกัษณ์ I  หรือ X  จะเปลี่ยนเป็นอย่ำงอื่น 
             9.3  กำรวดัและประเมินผลในสำมปีแรกของหลกัสูตร 
        9.3.1  ให้เป็นไปตำมควำมในขอ้ 11 แห่งระเบียบมหำวทิยำลยัสงขลำ- 
นครินทร์  วำ่ดว้ยกำรศึกษำขั้นปริญญำตรี พ.ศ. 2539 
        9.3.2  ให้มีกำรวดัและประเมินผลรำยวชิำเมื่อส้ินสุดกำรศึกษำในแต่ละ 
รำยวชิำ   และเมื่อส้ินสุดกำรศึกษำในแต่ละภำคกำรศึกษำ    ให้มีกำรค ำนวณดชันีประจ ำภำค    และ 
ดชันีสะสม 
             9.4  นกัศึกษำตอ้งไดร้ับกำรประเมินผลผ่ำนทุกรำยวชิำของหลกัสูตรในสำม 
ปีแรก สอบประมวลควำมรู้ข ั้นที่ 1 ผ่ำน    และไดด้ชันีสะสมไม่ต  ่ำกวำ่ 2.00   จึงจะไดร้ับพิจำรณำให้ 
ศึกษำต่อในชั้นปีที่ 4 ได ้
             9.5  นกัศึกษำตอ้งไดร้ับกำรประเมินผลผ่ำนทุกรำยวชิำของหลกัสูตรในชั้น 
ปีที่ 4 และไดด้ชันีประจ ำปีไม่ต  ่ำกวำ่ 2.00 จึงจะไดร้ับพิจำรณำให้ศึกษำต่อในชั้นปีที่ 5 ได ้
             9.6  นกัศึกษำตอ้งไดร้ับกำรประเมินผลผ่ำนทุกรำยวชิำของหลกัสูตรในชั้น 
ปีที่ 5  สอบประมวลควำมรู้ข ั้นที ่2 ผ่ำน  และไดด้ชันีประจ ำปีไม่ต  ่ำกวำ่ 2.00    จึงจะไดร้ับพิจำรณำ 
ให้ศึกษำต่อในชั้นปีที่ 6 ได ้
             9.7  กำรวดัและประเมินผลในสำมปีหลงัของหลกัสูตร  ให้ก  ำหนดดงัน้ี 
                                              9.7.1  กำรวดัและประเมินผลของนกัศึกษำชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 
                  9.7.1.1  ให้มีกำรวดัและประเมินผลของแต่ละรำยวชิำเมื่อส้ินสุด   
กำรศึกษำในแต่ละภำควชิำที่นกัศึกษำหมุนเวยีนไปศึกษำในครำว ๆ หน่ึง  และหรือให้มีกำรวดัและ 
ประเมินผลรวม  เพื่อหำค่ำดชันีประจ ำปี  และดชันีสะสมเมื่อส้ินสุดกำรศึกษำในแต่ละชั้นปี 
       ดชันีประจ ำปี  คือ  ค่ำผลรวมของหน่วยจุดของทกุรำย 
วชิำที่ไดศึ้กษำในชั้นปีนั้นหำรดว้ยหน่วยกติรวมของรำยวชิำชั้นปีดงักล่ำว 
                  9.7.1.2  นกัศึกษำที่ไดด้ชันีประจ ำปีของชั้นปีที่ลงทะเบียนเรียน   
ครบตำมหลกัสูตร   ตั้งแต่  2.00  ขึ้นไป       โดยไม่มรีำยวชิำใดที่ประเมินแลว้ไดร้ะดบัข ั้น E   หรือ 
สัญลกัษณ์  F  หรือ X  ถือวำ่เป็นผูส้อบได ้
                  9.7.1.3  เมื่อเปิดเรียนปีกำรศึกษำใหม่แลว้นกัศึกษำที่ยงัคงมีรำย   
วชิำที่ไดร้ะดบัข ั้น E    มำกกวำ่ 12 หน่วยกติ   ให้ตกซ ้ำช ั้น    ส ำหรับนกัศึกษำที่ยงัคงมีรำยวชิำที่ได ้
ระดบัขั้น E    นอ้ยกวำ่หรือเท่ำกบั 12 หน่วยกติ  ให้เรียนเฉพำะรำยวชิำนั้น ๆ  ซ ้ำทนัที่   ถำ้เรียนซ ้ำ 
แลว้ยงัไดร้ะดบัข ั้น E ให้ตกซ ้ำช ั้น 
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                  9.7.1.4  นกัศึกษำที่เรียนซ ้ำช ั้นตอ้งลงทะเบียนเรียนทุกรำยวชิำ   
ของชั้นปีที่ตกซ ้ำช ั้น 
                  9.7.1.5  กำรเรียนซ ้ำรำยวชิำจะไม่น ำระดบัข ั้นและหน่วยกติเดิม   
ของรำยวชิำนั้นมำค ำนวณทั้งดชันีประจ ำปีและดชันีสะสม 
                  9.7.1.6  กำรเรียนซ ้ำช ั้นจะไม่น ำระดบัข ั้น และหน่วยกติของรำย 
วชิำที่ตอ้งเรียนซ ้ำช ั้นมำค ำนวณ ทั้งดชันีประจ ำปีและดชันีสะสม 
                  9.7.1.7  มหำวทิยำลยัโดยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรประจ ำ   
คณะอำจอนุมติัให้นกัศึกษำแพทยช์ ั้นปีที่ 4   ที่มีเจตคติที่ดีต่อกำรเป็นแพทย ์    ใชเ้วลำในกำรเรียนชั้น 
คลินิคนำนกว่ำปกติ  โดยให้ลงทะเบียนเรียนในชั้นปีที่ 4  ไดเ้ป็นเวลำ 2 ปี นบัเป็น 1 ปีกำรศึกษำปกติ 
และให้มีกำรวดัและประเมินผลในปลำยปีที่ 2 
        9.7.2  กำรวดัและประเมินผลของนกัศึกษำชั้นปีที่ 6 
                  9.7.2.1  กำรวดัและประเมินผลในแต่ละรำยวชิำ  เป็นหนำ้ที่และ 
ควำมรับผิดชอบของอำจำรยผ์ูส้อนที่จะก  ำหนด   
                  9.7.2.2  กำรวดัและประเมินผลในแต่ละรำยวชิำ  นกัศึกษำจะได ้
สัญลกัษณ์ H หรือ S หรือ U  และให้นบัเป็นหน่วยกติสะสม  แต่ไม่นบัเป็นดชันีสะสม 
                  9.7.2.3  นกัศึกษำที่ไดส้ัญลกัษณ์ H หรือ S ทุกรำยวชิำ ถือวำ่เป็น 
ผูส้อบได ้
                  9.7.2.4  นกัศึกษำที่ไดส้ัญลกัษณ์ U ในรำยวชิำใด  ให้ปฏิบตัิงำน 
เพิ่มเติมจนกวำ่จะไดส้ัญลกัษณ์ S  โดยไม่ตอ้งลงทะเบียนเรียนใหม ่
        9.7.3  กำรสอบประมวลควำมรู้  ให้มีกำรสอบประมวลควำมรู้สองขั้นดงัน้ี 
                  9.7.3.1  กำรสอบประมวลควำมรู้ข ั้นที ่1  ให้นกัศึกษำที่ไดร้ับกำร 
ประเมินผลผ่ำนทุกรำยวชิำในชั้นปีที่ 1-3   มีกำรสอบประมวลควำมรู้ข ั้นที ่1  เพื่อประเมินควำมรู้ดำ้น 
วทิยำศำสตร์กำรแพทย ์
                  9.7.3.2  กำรสอบประมวลควำมรู้ข ั้นที ่2  ให้นกัศึกษำที่ไดร้ับกำร 
ประเมินผลผ่ำนทุกรำยวชิำ และไดด้ชันีประจ ำปีไม่ต  ่ำกวำ่ 2.00 ในชั้นปีที่ 5 มีกำรสอบประมวลควำม 
รู้ข ั้นที ่2  เพื่อประเมินควำมพร้อมในดำ้นควำมรู้ และทกัษะในกำรขึ้นปฏิบติังำนเป็นนกัศึกษำแพทย ์
ชั้นปีที่ 6 
                  9.7.3.3  ผูท้ี่คณะประกำศให้เป็นผูม้ีสิทธ์ิเขำ้สอบประมวลควำมรู้ 
จะตอ้งเขำ้สอบตำมวนั   เวลำที่ก  ำหนด   ยกเวน้   ไดร้บกำรอนุมตัิจำกคณบดี โดยผ่ำนควำมเห็นชอบ 
อำจำรยท์ี่ปรึกษำ 
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                  9.7.3.4  ผูท้ี่สอบประมวลควำมรู้ต ั้งแต่ครั้งที ่3 เป็นตน้ไป จะตอ้ง 
จ่ำยค่ำธรรมเนียมกำรสอบประมวลควำมรู้  รำยละเอียดตำมที่มหำวทิยำลยัก  ำหนด 
                   รำยละเอียดอื่น ๆ  ให้คณะกรรมกำรประจ ำคณะแพทย- 
ศำสตร์เป็นผูก้  ำหนด 
 
  ขอ้ 10  กำรเสนอช่ือเพือ่รับปริญญำและกำรอนุมตัิให้ปริญญำ 
              10.1  นกัศึกษำที่จะไดร้ับกำรเสนอช่ือเพื่อรับปริญญำ ตอ้งมีคุณสมบตัิครบถว้น 
ดงัน้ี 
           10.1.1  ไดศึ้กษำและผ่ำนกำรวดัและประเมินผลรำยวชิำต่ำง ๆ  ครบถว้น 
และเป็นผูส้อบไดต้ำมหลกัสูตรและขอ้ก  ำหนดของสำขำวชิำแพทยศำสตร์    ทั้งน้ีรวมถึงรำยวชิำที่ไดร้ับ 
กำรเทียบโอนดว้ย 
            10.1.2  ไม่มีรำยวชิำใดที่ไดร้ับสัญลกัษณ์  I   หรือ X   หรือ F    หรือ  U 
คำ้งอยู ่
             10.1.3  ไดด้ชันีสะสมไม่ต  ่ำกวำ่ 2.00 
           10.1.4  ไม่อยู่ในระหวำ่งกำรรอรับโทษทำงวนิยัที่ระบุให้งดกำร 
เสนอช่ือเพือ่รับปริญญำชัว่ระยะเวลำหน่ึง 
             10.1.5  ไดป้ฏิบตัิตำมระเบียบต่ำง ๆ  ครบถว้นและไม่มีหน้ีสินใด ๆ 
ต่อมหำวทิยำลยั 
           10.1.6  ไดด้  ำเนินกำรเพื่อขอรับปริญญำตำมที่มหำวทิยำลยัก  ำหนด 
                       10.2  นกัศึกษำที่จะไดร้ับกำรเสนอช่ือเพือ่ปริญญำเกยีรตินิยม ตอ้งมีคุณสมบตั ิ
ครบถว้น  ดงัน้ี 
            10.2.1  มีคุณสมบตัิครบตำมควำมในขอ้ 10.1 
            10.2.2  ไม่เคยเรียนซ ้ำช ั้นและไดร้ะดบัข ั้น E  หรือสญัลกัษณ์ F หรือ U 
หรือ  X     ในรำยวชิำใด ๆ  ตลอดหลกัสูตรและไมเ่คยเป็นผูม้ีประวตัิไดร้ับกำรลงโทษ     เน่ืองจำกผิด 
วนิยัอย่ำงร้ำยแรง 
            10.2.3  ไดข้ึ้นทะเบียนเป็นนกัศึกษำมหำวทิยำลยัมำแลว้ไม่เกนิจ ำนวนปี 
กำรศึกษำต่อเน่ืองกนั ตำมที่ก  ำหนดไวใ้นแผนก  ำหนดกำรศึกษำ 
            10.2.4  ปริญญำเกยีรตินิยมอนัดบัหน่ึง 
                        ไดด้ชันีสะสมถึงส้ินปีกำรศึกษำ  ชั้นปีที่ 5  ตั้งแต่ 3.50  ขึ้นไป 
และไม่เคยไดร้ะดบัข ั้น  D ในรำยวชิำใด ๆ  ตลอดหลกัสูตร 
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            10.2.4  ปริญญำเกยีรตินิยมอนัดบัสอง 
                        ไดด้ชันีสะสมถึงส้ินปีกำรศึกษำชั้นปีที่ 5 ตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป 
และไม่เคยไดร้ะดบัข ั้น  D ในรำยวชิำใด ๆ  ของกลุ่มวชิำเอก 
   10.3  เมื่อส้ินปีกำรศึกษำหน่ึง  ๆ     มหำวทิยำลยัจะเสนอช่ือนกัศึกษำที่ม ี
สิทธ์ิไดร้ับกำรเสนอช่ือเพื่อรับปริญญำ          หรือปริญญำเกยีรตินิยมเพื่อขออนุมตัิปริญญำต่อสภำ 
มหำวทิยำลยั 
  ขอ้ 11  กำรพน้สภำพกำรเป็นนกัศึกษำ 
              นอกจำกนกัศึกษำตอ้งพน้สภำพกำรเป็นนกัศึกษำตำมควำมในขอ้ 19 
แห่งระเบียบมหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์   วำ่ดว้ยกำรศึกษำขั้นปริญญำตรี   พ.ศ. 2539 แลว้  ให้ 
นกัศึกษำพน้สภำพกำรเป็นนกัศึกษำในกรณีดงัต่อไปน้ีดว้ย 
              11.1  ไดด้ชันีประจ ำปีไม่ถึง 1.50  ในสำมปีหลงัของหลกัสูตร 
              11.2  ไดด้ชันีประจ ำปีของปีที่เรียนซ ้ำช ั้นในสำมปีหลงัของหลกัสูตร 
ไม่ถึง 2.00  และหรือมีรำยวชิำที่ไดร้ะดบัข ั้น E 
              11.3  คณะจิตแพทยท์ี่ไดร้ับกำรแต่งตั้งจำกอธิกำรบดีให้ค  ำวนิิจฉยั 
วำ่นกัศึกษำเป็นหรือเคยเป็นโรคจิตประเภทใดประเภทหน่ึง      และคณะกรรมกำรประจ ำคณะ 
แพทยศำสตร์  มีควำมเห็นเป็นเอกฉนัทว์ำ่โรคจิตประเภทนั้น ๆ  หำกยงัมอียู่ต่อไปหรือเกดิก  ำเริบ 
ขึ้นหลงัจำกจบกำรศึกษำไปแลว้ จะมีผลเสียต่อกำรประกอบวชิำชีพเวชกรรมถึงข ั้นเป็นอนัตรำย 
ร้ำยแรงต่อผูป่้วย 
  ขอ้ 12  ให้อธิกำรบดีรักษำกำรตำมระเบียบน้ี       ในกรณีที่จะตอ้งมีกำรด ำเนิน 
กำรใด ๆ  ที่มิไดก้  ำหนดไวใ้นระเบียบน้ี  หรือก  ำหนดไวไ้ม่ชดัเจนหรือกรณีที่มีควำมจ ำเป็นตอ้ง 
ผ่อนผนัขอ้ก  ำหนดในระเบียบน้ีเป็นพิเศษ  เพื่อให้กำรด ำเนินกำรจดักำรศึกษำเพื่อปริญญำแพทย- 
ศำสตรบณัฑิต เป็นไปโดยเรียบร้อย  ให้อธิกำรบดีมีอ  ำนำจตีควำมวินิจฉยัสั่งกำรและปฏิบติัตำม 
ที่เห็นสมควร     และให้ถือวำ่กำรกระท ำของอธิกำรบดีดงักล่ำวเป็นที่สุด     แลว้รำยงำนให้สภำ 
มหำวทิยำลยัทรำบ 
              ประกำศ   ณ  วนัที่         28            มิถุนำยน  พ.ศ. 2542 
 

            (ลงนำม)                เกษม   สุวรรณกุล 
                  (ศำสตรำจำรยเ์กษม   สุวรรณกุล)  
             นำยกสภำมหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ 
ส ำเนำถูกตอ้ง                           อุไรวรรณ/พิมพ ์
                 /ทำน 
(นำงประภำรัตน ์  ฉำยศิริพนัธ์) 
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