
(ส ำเนำ) 
ระเบียบมหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ 

วำ่ดว้ยกำรศึกษำเพื่อปริญญำวทิยำศำสตรบณัฑิต  สำขำวชิำกำยภำพบ ำบดั 
พ.ศ. 2549 

------------------- 
  โดยที่เป็นกำรสมควรก  ำหนดระเบียบวำ่ดว้ยกำรศึกษำเพื่อปริญญำวทิยำศำสตร-บณัฑิต สำขำวชิำ
กำยภำพบ ำบดั    อำศยัอ  ำนำจตำมควำมในมำตรำ 15(2)   แห่งพระรำชบญัญตัิมหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ พ.ศ. 2522  
และโดยมติสภำมหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ ในครำวประชุมครั้ งที่  289 (4/2549)  เมื่อวนัที่ 10 มิถุนำยน 2549  จึงให้วำง
ระเบียบไวด้งัต่อไปน้ี 
 
  ขอ้ 1  ระเบียบน้ีเรียกวำ่     “ระเบียบมหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์    วำ่ดว้ยกำร ศึกษำเพื่อปริญญำวทิยำ
ศำสตรบณัฑิต สำขำวชิำกำยภำพบ ำบดั   พ.ศ. 2549” 
 
  ขอ้ 2  ให้ใชร้ะเบียบน้ีส ำหรับนกัศึกษำเพื่อปริญญำวทิยำศำสตรบณัฑิต   สำขำ วชิำกำยภำพบ ำบดั ที่เขำ้
ศึกษำตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2549 เป็นตน้ไป 
 
  ขอ้ 3  ให้ใชร้ะเบียบน้ีร่วมกบัระเบียบมหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์  วำ่ดว้ยกำร ศึกษำขั้นปริญญำตรี 
 
  ขอ้ 4  ระบบกำรศึกษำ 
            4.1  กำรจดักำรศึกษำในสำมปีแรกของหลกัสูตรเป็นระบบทวภิำค   โดยก  ำหนดปริมำณกำรศึกษำ
แต่ละรำยวชิำเป็นหน่วยกติ   ตำมระเบียบมหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์  
วำ่ดว้ยกำรศึกษำขั้นปริญญำตรี 
                                     4.2  กำรจดักำรศึกษำในชั้นปีที่ส่ีของหลกัสูตรเป็นชั้นปี  ให้ศึกษำและฝึกปฏิบตัิงำนเป็นกลุ่ม
หมุนเวยีนกนัไปในแต่ละรำยวชิำ โดยไม่มีกำรแบง่ภำคกำรศึกษำ  ก  ำหนดให้ระยะเวลำ 1 สัปดำห ์เป็นปริมำณกำรศึกษำ 
เท่ำกบั 1 หน่วยกติ 

 
ขอ้ 5  กำรลงทะเบียนเรียน 

            5.1  กำรลงทะเบียนเรียนของนกัศึกษำในสำมปีแรกของหลกัสูตร  ให้เป็นไปตำมระเบียบ
มหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์  วำ่ดว้ยกำรศึกษำขั้นปริญญำตรี 
            5.2  นกัศึกษำชั้นปีที่สองและชั้นปีที่สำม     ให้ลงทะเบียนรำยวชิำตำมแผน กำรศึกษำที่หลกัสูตร
ก  ำหนด ทั้งในกรณีนกัศึกษำปกติและนกัศึกษำในภำวะรอพินิจ 
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            5.3  กำรลงทะเบียนเรียนของนกัศึกษำในชั้นปีที่ 4 ของหลกัสูตร 
                                            5.3.1  นกัศึกษำจะลงทะเบียนเรียนรำยวชิำในชั้นปีที่ส่ีไดเ้มื่อไดร้ับกำรประเมินผลผ่ำนทุก
รำยวชิำตำมหลกัสูตรของชั้นปีที่หน่ึงถงึชั้นปีที่สำม     โดยไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต  ่ำกวำ่ 2.00 และสอบ
ประมวลควำมรู้ผ่ำน 
                                            5.3.2  นกัศึกษำที่มีผลกำรศึกษำสมบูรณ์        และครบทุกรำยวชิำตำมที่ก  ำหนดไวใ้นหลกัสูตร
กอ่นวนัเปิดเรียนของปีกำรศึกษำใหม ่      ให้ลงทะเบียนเรียนทุกรำยวชิำของหลกัสูตร ภำยใน 2 สัปดำห์แรก  นบัจำกวนั
เปิดเรียนของปีกำรศึกษำใหม ่
                                            5.3.3  นกัศึกษำที่มีผลกำรศึกษำไม่สมบรูณ์  หรือไม่ครบทุกรำยวชิำตำมที่ก  ำหนดไวใ้น
หลกัสูตรกอ่นวนัเปิดเรียนของปีกำรศึกษำใหม่     ให้ลงทะเบียนเรียนทุกรำยวชิำของ ชั้นปีถดัไป ภำยใน 4 สัปดำห์ 
หลงัจำกมีผลกำรศึกษำสมบรูณ์และครบทุกรำยวชิำ 
                               5.3.4  กำรถอนกำรลงทะเบียนเรียนเฉพำะรำยวชิำใด  นกัศึกษำตอ้งด ำเนิน 
กำรกอ่นกำรเรียนรำยวชิำนั้น    โดยผ่ำนควำมเห็นชอบของอำจำรยท์ี่ปรึกษำและอำจำรยผ์ูส้อน    และตอ้งลงทะเบียนเรียน
รำยวชิำนั้นใหม่ ภำยใน 2 สัปดำห์แรก นบัจำกวนัเปิดเรียนของปีกำรศึกษำถดัไป 
            5.4  นกัศึกษำจะลงทะเบียนเรียนรำยวชิำที่มิไดก้  ำหนดไวใ้นหลกัสูตรวทิยำ- 
ศำสตรบณัฑิต     สำขำวชิำกำยภำพบ ำบดัได ้   เมื่อไดร้ับอนุญำตจำกอำจำรยท์ี่ปรึกษำ   และจะไม่นบัหน่วยกติของรำยวชิำ
นั้นเป็นหน่วยกติสะสม  ให้วดัและประเมินผลรำยวชิำเป็นสัญลกัษณ์  S  หรือ U 
 
  ขอ้ 6  กำรวดัและประเมินผล 
            6.1  กำรวดัและประเมินผลในสำมปีแรกของหลกัสูตร 
                                            6.1.1  ให้เป็นไปตำมระเบียบมหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์   วำ่ดว้ยกำรศึกษำขั้นปริญญำตรี 
                                            6.1.2  ให้มีกำรวดัและประเมินผลรำยวชิำเมื่อส้ินสุดกำรศึกษำในแต่ละรำยวชิำ   และเมื่อ
ส้ินสุดกำรศึกษำในแต่ละภำคกำรศึกษำ  ให้มีกำรค ำนวณแตม้ระดบัคะแนนเฉลี่ยประจ ำภำค  และแตม้ระดบัคะแนนเฉลี่ย
สะสม 
            6.2  นกัศึกษำตอ้งไดร้ับกำรประเมินผลผ่ำนทุกรำยวชิำตำมหลกัสูตรของชั้นปีที่หน่ึง   ถึงชั้นปีที่
สำม   สอบประมวลควำมรู้ผ่ำน  และไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต  ่ำกวำ่ 2.00  จึงจะไดร้ับพิจำรณำให้ศึกษำต่อใน
ชั้นปีที่ส่ีได ้
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                                     6.3  กำรวดัและประเมินผลในชั้นปีที่ส่ีของหลกัสูตร ให้ก  ำหนดดงัน้ี 
                                            6.3.1  ให้มีกำรวดัและประเมินผลแต่ละรำยวชิำเมื่อส้ินสุดกำรศึกษำในแต่ละรำยวชิำที่
นกัศึกษำหมุนเวยีนไปศึกษำในครำวหน่ึง ๆ และหรือให้มกีำรวดัและประเมินผลรวม 
เพื่อหำค่ำแตม้ระดบัคะแนนเฉลี่ยประจ ำปี และแตม้ระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมเมื่อส้ินสุดกำรศึกษำ 
                                                       แตม้ระดบัคะแนนเฉลี่ยประจ ำปี  คือ  ค่ำผลรวมของหน่วยจุดของทุกรำยวชิำที่ไดศึ้กษำ
ในชั้นปีนั้น หำรดว้ยหน่วยกติรวมของรำยวชิำในชั้นปีดงักล่ำว เฉพำะรำยวชิำที่ 
มีกำรประเมินผลเป็นระดบัคะแนน 
                                            6.3.2  นกัศึกษำที่ไม่มีรำยวชิำใดที่ประเมินแลว้ไดร้ะดบัคะแนนต ่ำกวำ่ Cหรือสัญลกัษณ์ F  
หรือ I  ถือวำ่เป็นผูส้อบได ้
                                            6.3.3  นกัศึกษำที่ยงัคงมรีำยวชิำที่ไดร้ะดบัคะแนนต ่ำกวำ่ C  และไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต  ่ำกวำ่ 1.50  ให้ลงทะเบียนเรียนใหม่ในรำยวชิำนั้น ๆ  ถำ้เรียนซ ้ำแลว้ยงัไดร้ะดบัคะแนนต ่ำกวำ่ C  ให้ตกซ ้ำช ั้น 
                                            6.3.4  นกัศึกษำที่เรียนซ ้ำช ั้นตอ้งลงทะเบียนเรียนทุกรำยวชิำของชั้นปีที่ส่ี 
                                            6.3.5  กำรเรียนซ ้ำช ั้นในชั้นปีที่ส่ี   ท ำไดไ้ม่เกนิ 2 ครั้ ง  กำรเรียนซ ้ำช ั้นจะไม่น ำระดบัคะแนน 
และหน่วยกติของรำยวชิำเดิมมำค ำนวณ ทั้งแตม้ระดบัคะแนนเฉลี่ยประจ ำปี และแตม้ระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสม 
                                     6.4  กำรสอบประมวลควำมรู้ 
                                            6.4.1  ให้นกัศึกษาที่ไดร้ับการประเมินผลผ่านทุกรายวชิา     และไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต  ่ากวา่   2.00  ในชั้นปีที่สาม  สอบประมวลความรู้ดา้นวทิยาศาสตร์การแพทยแ์ละดา้นพื้นฐานวิชาชีพ
กายภาพบ าบดักอ่นขึ้นศึกษาและปฏิบติังานในชั้นปีที่ส่ี 
                                            6.4.2  ผูท้ี่คณะประกำศให้เป็นผูม้ีสิทธ์ิเขำ้สอบประมวลควำมรู้จะตอ้ง 
เขำ้สอบตำมวนั เวลำที่ก  ำหนด  ยกเวน้ไดร้ับกำรอนุมตัิจำกหวัหนำ้ภำควชิำศลัยศำสตร์ออร์โธปิดิกส์ และกำยภำพบ ำบดั 
โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกอำจำรยท์ี่ปรึกษำ  
      6.4.3  ผูท้ี่สอบประมวลควำมรู้ต ั้งแต่ครั้งที ่2 เป็นตน้ไป จะตอ้งจ่ำยค่ำธรรมเนียมกำรสอบ
ประมวลควำมรู้ รำยละเอียดตำมที่มหำวทิยำลยัก  ำหนด 
                                            6.4.4  รำยละเอียดอื่น ๆ    ให้เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรประจ ำคณะแพทยศำสตร์ เป็นผู้
ก  ำหนด 
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  ขอ้ 7  กำรพน้สภำพกำรเป็นนกัศึกษำ 
            7.1  เป็นไปตำมระเบียบมหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ วำ่ดว้ยกำรศึกษำขั้นปริญญำตรี 
                                     7.2  ไดร้ะดบัคะแนนต ่ำกวำ่ C  หรือสัญลกัษณ์ F  ในรำยวชิำของปีที่เรียนซ ้ำช ั้นในชั้นปีที่ส่ีของ
หลกัสูตร 
 
  ขอ้ 8  ให้อธิกำรบดีรักษำกำรตำมระเบียบน้ี ในกรณีที่จะตอ้งมีกำรด ำเนินกำรใด ๆที่มิไดก้  ำหนดไวใ้น
ระเบียบน้ี    หรือก  ำหนดไวไ้ม่ชดัเจน   หรือกรณีที่มีควำมจ ำเป็นตอ้งผ่อนผนัข้อก  ำหนดในระเบียบน้ีเป็นพิเศษ    เพื่อให้
กำรด ำเนินกำรจดักำรศึกษำเพื่อปริญญำวทิยำศำสตรบณัฑิตสำขำวชิำกำยภำพบ ำบดั เป็นไปโดยเรียบร้อย ให้อธิกำรบดีมี
อ  ำนำจตีควำมวนิิจฉยัสั่งกำรและปฏิบติัตำมที่เห็นสมควร     และให้ถือวำ่กำรกระท ำของอธิกำรบดดีงักล่ำวเป็นที่สุด     
แลว้รำยงำนให้สภำมหำวทิยำลยัทรำบ 
 
                ประกำศ  ณ  วนัที่                       กรกฎำคม  พ.ศ. 2549 
 
               (ลงนำม)                เกษม   สุวรรณกุล 
                (ศำสตรำจำรยเ์กษม  สุวรรณกุล) 
              นำยกสภำมหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ 
 
 
ส ำเนำถูกตอ้ง          อุไรวรรณ/พิมพ ์
            ประภำรัตน/์ทำน 
(นำงประภำรัตน ์ ฉำยศิริพนัธ์) 
  นกัวชิำกำรศึกษำ 7 
                  


