(สำเนำ)
ระเบียบมหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์
ว่ำด้วยกำรศึกษำเพื่อปริญญำแพทยศำสตรบัณฑิต
พ.ศ. 2542
_____________
โดยที่เป็ นกำรสมควรปรับปรุ งระเบียบว่ำด้วยกำรศึกษำเพื่อปริญญำแพทยศำสตรบัณฑิต อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 15(2) แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์
พ.ศ. 2522 และโดยมติสภำมหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์ ในครำวประชุมครั้งที่ 228 (4/2542)
เมื่อวันที่ 15 พฤษภำคม 2542 จึงให้วำงระเบียบไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรี ยกว่ำ “ระเบียบมหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์ ว่ำด้วยกำรศึกษำ
เพื่อปริ ญญำแพทยศำสตรบัณฑิต พ.ศ. 2542”
ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้สำหรับนักศึกษำเพื่อปริ ญญำแพทยศำสตรบัณฑิต ที่เข้ำศึกษำ
ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2541 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ใช้ระเบียบนี้ร่วมกับระเบียบมหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์
ศึกษำขั้นปริ ญญำตรี พ.ศ. 2539

ว่ำด้วยกำร

ข้อ 4 บรรดำระเบียบ ข้อบังคับ คำสัง่ หรื อประกำศอื่นใดที่มีอยูก่ อ่ นระเบียบนี้
และมีควำมกล่ำวไว้ในระเบียบนี้ หรื อที่ระเบียบนี้กล่ำวเป็ นอย่ำงอื่น หรื อที่ขดั หรื อแย้งกับควำม
ในระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 5 คุณสมบัติของผูม้ ีสิทธิ์เป็ นนักศึกษำแพทย์ สำขำวิชำแพทยศำสตร์
ผูม้ ีสิทธิ์ข้ นึ ทะเบียนเป็ นนักศึกษำแพทย์ นอกจำกต้องมีคุณสมบัติตำมควำม
ในข้อ 6 แห่งระเบียบมหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์ ว่ำด้วยกำรศึกษำขั้นปริ ญญำตรี พ.ศ. 2539
แล้ว ต้องเป็ นผูส้ ำมำรถทำสัญญำกำรเป็ นนักศึกษำ สำขำวิชำแพทยศำสตร์ไว้กบั มหำวิทยำลัย
สงขลำนคริ นทร์ และมีสัญญำค้ำประกัน โดยบุคคลทีม่ ีคุณสมบัติและหลักทรัพย์ ซึ่งมหำวิทยำลัย
เห็นชอบ ในกรณีที่เป็ นผูเ้ ยำว์ จะต้องมีหนังสื อยินยอมของผูแ้ ทนโดยชอบธรรม อนุญำตให้เป็ น
นักศึกษำสำขำวิชำแพทยศำสตร์
ข้อ 6 ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำที่ตอ้ งชำระให้แก่มหำวิทยำลัย ให้เป็ นไปตำมรำย
ละเอียดที่มหำวิทยำลัยจะกำหนดเป็ นครำว ๆ ไป แล้วแจ้งให้สภำมหำวิทยำลัยทรำบ

-2ข้อ 7 ระบบกำรศึกษำ
7.1 กำรศึกษำสำขำวิชำแพทยศำสตร์ เป็ นหลักสู ตร 6 ปี ในสำมปี แรก
นักศึกษำศึกษำวิชำพื้นฐำนทัว่ ไป ในคณะศิลปศำสตร์และวิชำวิทยำศำสตร์พ้นื ฐำนกับวิชำวิทยำศำสตร์กำรแพทย์พ้นื ฐำนในคณะวิทยำศำสตร์ และในคณะแพทยศำสตร์ ส่ วนในสำมปี หลัง
นักศึกษำศึกษำวิชำแพทยศำสตร์ ในคณะแพทยศำสตร์
สำหรับนักศึกษำแพทย์ที่รับจำกผูส้ ำเร็จกำรศึกษำปริ ญญำตรี จะเข้ำ
ศึกษำตั้งแต่ช้นั ปี ที่ 2
7.2 กำรกำหนดปริ มำณกำรศึกษำและกำรแบ่งภำคกำรศึกษำ ในสำมปี แรก
ของหลักสู ตร ให้กำหนดตำมระเบียบมหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์ ว่ำด้วยกำรศึกษำขั้นปริ ญญำตรี
พ.ศ. 2539 และในสำมปี หลังให้กำหนดกำรศึกษำ และกำรฝึ กปฏิบตั ิงำนในแต่ละรำยวิชำ โดยจัด
แบ่งนักศึกษำออกเป็ นกลุ่มหมุนเวียนกันไปศึกษำในภำควิชำหนึ่ง ๆ ระยะเวลำ 1 สัปดำห์ เป็ น
ปริ มำณกำรศึกษำของรำยวิชำนั้น เท่ำกับ 1 หน่วยกิต
ข้อ 8 กำรลงทะเบียนเรียน
8.1 กำรลงทะเบียนเรี ยนของนักศึกษำในชั้นปี ที่ 1 ของหลักสู ตรให้เป็ นไป
ตำมควำมในข้อ 10 แห่งระเบียบมหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์ ว่ำด้วยกำรศึกษำขั้นปริ ญญำตรี
พ.ศ. 2539
8.2 กำรลงทะเบียนเรี ยนของนักศึกษำในชั้นปี ที่ 2 และชั้นปี ที่ 3
8.2.1 กำรกำหนดวัน เวลำ สถำนที่ และวิธีกำรในกำรลงทะเบียนเรี ยน
ในแต่ละภำคกำรศึกษำ ให้เป็ นไปตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนด
8.2.2 นักศึกษำที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรี ยน เมื่อพ้นกำหนด 2 สัปดำห์
นับจำกวันเปิ ดภำคกำรศึกษำปกติ หรื อ 1 สัปดำห์ นับจำกวันเปิ ดภำคฤดูร้อน จะหมดสิ ทธิ์ในกำร
ลงทะเบียนเรี ยน สำหรับภำคกำรศึกษำนั้น
8.2.3 ในภำคกำรศึกษำปกติใด หำกนักศึกษำไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
จะต้องขอลำพักกำรศึกษำภำยใน 30 วัน นับจำกวันเปิ ดภำคกำรศึกษำนั้น หำกไม่ปฏิบตั ิดงั กล่ำว
มหำวิทยำลัยจะถอนชื่อนักศึกษำผูน้ ้นั ออกจำกทะเบียนนักศึกษำ
8.2.4 กำรลงทะเบียนเรียนรำยวิชำต่ำง ๆ ต้องได้รับอนุมตั ิจำกอำจำรย์
ทีป่ รึ กษำก่อน อำจำรย์ที่ปรึ กษำจะลงลำยมื่อชื่อไว้เป็ นหลักฐำนในบัตรลงทะเบียนเรี ยน
8.2.5 นักศึกษำต้องลงทะเบียนเรี ยนด้วยตนเอง และดำเนินกำรชำระ
เงินค่ำธรรมเนียมและหนี้สินต่ำง ๆ (ถ้ำมี) ตำมประกำศของมหำวิทยำลัย
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ลงทะเบียนเรี ยนรำยวิชำตำมแผนกำรศึกษำในแต่ละภำคกำรศึกษำของชั้นปี ที่ 2 และชั้นปี ที่ 3
ตำมที่กำหนดไว้ในหลักสู ตร
8.2.7 กำรลงทะเบียนเรียนรำยวิชำเพิ่มเติม ต้องกระทำภำยใน
2 สัปดำห์แรกของภำคกำรศึกษำปกติ หรื อภำยในสัปดำห์แรกของภำคฤดูร้อน โดยได้รับกำร
อนุมตั ิจำกอำจำรย์ที่ปรึ กษำ และแจ้งอำจำรย์ผสู้ อนทรำบด้วย
8.2.8 กำรถอนกำรลงทะเบียนเรียนรำยวิชำใด ต้องได้รับกำรอนุมตั ิ
จำกอำจำรย์ที่ปรึ กษำ โดยให้มีผลดังนี้
8.2.8.1 ถ้ำถอนภำยในสัปดำห์แรกของกำรเรียนแต่ละรำยวิชำ
รำยวิชำนั้นจะไม่ปรำกฏในใบแสดงผลกำรศึกษำ
8.2.8.2 ถ้ำถอนก่อนสอบไล่แต่ละรำยวิชำ 1 สัปดำห์ รำยวิชำ
นั้นจะปรำกฏในใบแสดงผลกำรศึกษำ โดยจะได้สัญลักษณ์ W
8.2.8.3 เมื่อพ้นกำหนดกำรถอนรำยวิชำ โดยได้สัญลักษณ์ W
ตำมข้อ 8.2.8.2 แล้ว นักศึกษำจะถอนกำรลงทะเบียนเรียนเฉพำะรำยวิชำไม่ได้
8.2.8.4 ในกรณีที่ถอนรำยวิชำที่ได้เข้ำเรี ยนแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ
ร้อยละ 80 ของเวลำเรี ยนทั้งหมด นักศึกษำสำมำรถลงทะเบียนเรี ยนรำยวิชำอื่นที่รำยวิชำดังกล่ำว
ระบุวำ่ จะต้องเรี ยนมำก่อนได้
8.3 นักศึกษำลงทะเบียนเรี ยนรำยวิชำที่มิได้กำหนดไว้ในหลักสู ตรแพทยศำสตร์ได้ โดยต้องได้รับอนุญำตจำกอำจำรย์ที่ปรึ กษำ และจะไม่นบั หน่วยกิตของรำยวิชำนั้น
เป็ นหน่วยกิตสะสม ให้วดั และประเมินผลรำยวิชำนั้นเป็ นสัญลักษณ์ S หรื อ U
8.4 กำรลงทะเบียนเรี ยนของนักศึกษำในสำมปี หลังของหลักสู ตร
8.4.1 นักศึกษำที่มีผลกำรศึกษำสมบูรณ์ และครบทุกรำยวิชำตำมที่
กำหนดไว้ในหลักสู ตรก่อนวันเปิ ดเรี ยนของปี กำรศึกษำใหม่ ให้ลงทะเบียนเรี ยนทุกรำยวิชำของ
หลักสู ตร ภำยใน 2 สัปดำห์ นับจำกวันเปิ ดเรี ยนของปี กำรศึกษำใหม่
8.4.2 นักศึกษำที่มีผลกำรศึกษำไม่สมบูรณ์ หรื อไม่ครบทุกรำยวิชำ
ตำมที่กำหนดไว้ในหลักสู ตรก่อนวันเปิ ดเรี ยนของปี กำรศึกษำใหม่ ให้ลงทะเบียนเรี ยนทุกรำย
วิชำของชั้นปี ถดั ไป ภำยใน 4 สัปดำห์ หลังจำกมีผลกำรศึกษำสมบูรณ์และครบทุกรำยวิชำ
8.3.3 กำรถอนกำรลงทะเบียนเรียนเฉพำะรำยวิชำใด นักศึกษำต้อง
ดำเนินกำรก่อนกำรเรี ยนรำยวิชำนั้น โดยผ่ำนควำมเห็นชอบของอำจำรย์ที่ปรึ กษำและหัวหน้ำ

-4–
ภำควิชำ และได้รับกำรอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรประจำคณะแพทยศำสตร์ และต้องลงทะเบียน
เรี ยนรำยวิชำนั้นใหม่ ภำยใน 2 สัปดำห์ นับจำกวันเปิ ดเรี ยนของปี กำรศึกษำถัดไป
ข้อ 9 กำรวัดและประเมินผล
9.1 กำรวัดและประเมินผลในแต่ละรำยวิชำให้วดั และประเมินผลเป็ นระดับ
ขั้นและสัญลักษณ์
9.1.1 ระดับขั้นมี 8 ระดับ กำหนดเป็ นอักษร A B+ B C+ C D+ D
และ E มีควำมหมำยดังนี้
ระดับขั้น
ควำมหมำย
ค่ำระดับขั้น (ต่อหนึ่งหน่วยกิต)
A
ดีเยี่ยม
4.00
B+
ดีมำก
3.50
B
ดี
3.00
C+
ปำนกลำง
2.50
C
พอใช้
2.00
D+
อ่อน
1.50
D
อ่อนมำก
1.00
E
ตก
0.00

G
P
F
H
S
U
X

9.1.2 สัญลักษณ์มีควำมหมำยดังนี้
หมำยควำมว่ำ ผลกำรศึกษำอยู่ในขั้นดี ใช้สำหรับรำยวิชำที่ไม่มี
จำนวนหน่วยกิต
หมำยควำมว่ำ ผลกำรศึกษำอยู่ในขั้นพอใช้ ใช้สำหรับรำยวิชำที่
ไม่มีจำนวนหน่วยกิต
หมำยควำมว่ำ ผลกำรศึกษำอยู่ในขั้นอ่อนมำก ใช้สำหรับรำยวิชำที่
ไม่มีจำนวนหน่วยกิต
หมำยควำมว่ำ ผลกำรปฏิบตั ิงำนดีเยี่ยม ใช้สำหรับรำยวิชำในชั้นปี ที่ 6
หมำยควำมว่ำ ผลกำรปฏิบตั ิงำนเป็ นที่น่ำพอใจ ใช้สำหรับรำยวิชำใน
ชั้นปี ที่ 6 และรำยวิชำตำมที่หลักสู ตรกำหนด
หมำยควำมว่ำ ผลกำรปฏิบตั ิงำนไม่เป็ นที่น่ำพอใจ ใช้สำหรับรำยวิชำ
ในชั้นปี ที่ 6 และรำยวิชำตำมที่หลักสู ตรกำหนด
หมำยควำมว่ำ กำรวัดและประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ ใช้เมื่อภำควิชำที่
รับผิดชอบรำยวิชำนั้น โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรประจำคณะ
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ชั้นปี ที่ 2 และชั้นปี ที่ 3 ผูท้ ี่จะได้รับพิจำรณำให้ศึกษำและปฏิบตั ิงำนเพิ่มเติม
จะต้องได้สัญลักษณ์ X ไม่เกิน 8 หน่วยกิต ถ้ำเกิน 8 หน่วยกิต สัญลักษณ์ X ของทุกรำยวิชำจะเปลี่ยน
เป็ นระดับขั้น E หรื อ U แล้วแต่กรณี ผูท้ ี่ได้รับกำรพิจำรณำให้ศึกษำและปฏิบตั ิงำนเพิ่มเติมจะต้องผ่ำน
กำรวัดและประเมินผลใหม่ โดยจะได้ระดับขั้นไม่เกิน D
ชั้นปี ที่ 4 และชั้นปี ที่ 5 ต้องมีเวลำศึกษำและปฏิบตั ิงำนเพิ่มเติมไม่นอ้ ยกว่ำ
ครึ่ งหนึ่งของเวลำปกติของแต่ละรำยวิชำ และต้องผ่ำนกำรวัดและประเมินผลใหม่ โดยจะได้ระดับขั้น
ไม่เกิน C
นักศึกษำที่ได้สัญลักษณ์ X ต้องดำเนินกำรติดต่ออำจำรย์ผสู้ อนหรื อภำค
วิชำที่รับผิดชอบรำยวิชำนั้น เพื่อให้มีกำรวัดและประเมินผลภำยในเวลำที่คณะกำหนด เมื่อพ้นกำหนด
ดังกล่ำว ยังไม่สำมำรถวัดและประเมินผลได้ สัญลักษณ์ X จะเปลี่ยนเป็ นระดับขั้น E หรื อ F หรือ U
แล้วแต่กรณีทนั ที
I หมำยควำมว่ำ กำรวัดและประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ ใช้เมื่ออำจำรย์ผสู้ อน
โดยควำมเห็นชอบของหัวหน้ำภำควิชำที่รับผิดชอบรำยวิชำนั้น เห็นสมควร
ให้รอกำรวัดและประเมินผลไว้กอ่ น เนื่องจำกนักศึกษำยังปฏิบตั ิงำน ซึ่งเป็ น
ส่ วนประกอบกำรศึกษำรำยวิชำนั้นยังไม่สมบูรณ์ หรื อใช้เมื่อนักศึกษำได้รับ
กำรอนุมตั ิให้ได้สัญลักษณ์ I จำกคณะกรรมกำรประจำคณะตำมควำมใน
ข้อ 16.1.2 แห่งระเบียบมหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์ ว่ำด้วยกำรศึกษำขั้น
ปริ ญญำตรี พ.ศ. 2539 เมื่อได้สัญลักษณ์ I ในรำยวิชำใด นักศึกษำต้อง
ดำเนินกำรติดต่ออำจำรย์ผสู้ อน หรื อภำควิชำที่รับผิดชอบรำยวิชำนั้นเพื่อ
ให้มีกำรวัดและประเมินผลเพิ่มเติมภำยในเวลำ 3 สัปดำห์ ในกรณีที่มีเหตุ
อันควร อำจำรย์ผสู้ อนหรื อภำควิชำที่รับผิดชอบรำยวิชำนั้น อำจอนุญำตให้
ขยำยกำหนดเวลำดังกล่ำวได้ แต่ท้งั นี้ ไม่เกิน 1 สัปดำห์แรกของปี กำร
ศึกษำถัดไป เมื่อพ้นกำหนดดังกล่ำว ยังไม่สำมำรถวัดและประเมินผลได้
สัญลักษณ์ I จะเปลี่ยนเป็ นระดับขั้น E หรื อสัญลักษณ์ F หรื อ U หรื อ W
แล้วแต่กรณีทนั ที
W หมำยควำมว่ำ ถอนหรื อยกเลิกกำรลงทะเบียนเรี ยน ใช้เมื่อนักศึกษำได้รับ
กำรอนุมตั ิให้ถอนหรื อยกเลิกกำรลงทะเบียนเรี ยนวิชำนั้น ตำมควำมใน
ข้อ 8.2.8.2 แห่งระเบียบนี้ หรื อ ข้อ 16.1.2 แห่งระเบียบมหำวิทยำลัย
สงขลำนคริ นทร์ ว่ำด้วยกำรศึกษำขั้นปริ ญญำตรี พ.ศ. 2539 หรื อเมื่อ
คณะกรรมกำรประจำคณะอนุมตั ิให้นกั ศึกษำที่ได้สัญลักษณ์ I อยู่ ลำพัก
กำรศึกษำในภำคกำรศึกษำปกติถดั ไป

-69.2 ในกรณีที่นกั ศึกษำได้สัญลักษณ์ I หรื อ X ในรำยวิชำที่มีกำรวัดและ
ประเมินผลเป็ นระดับขั้น ให้รอกำรคำนวณดัชนีประจำภำค ดัชนีประจำปี และดัชนีสะสมไว้กอ่ น
จนกว่ำสัญลักษณ์ I หรื อ X จะเปลี่ยนเป็ นอย่ำงอื่น
9.3 กำรวัดและประเมินผลในสำมปี แรกของหลักสู ตร
9.3.1 ให้เป็ นไปตำมควำมในข้อ 11 แห่งระเบียบมหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์ ว่ำด้วยกำรศึกษำขั้นปริ ญญำตรี พ.ศ. 2539
9.3.2 ให้มีกำรวัดและประเมินผลรำยวิชำเมื่อสิ้ นสุ ดกำรศึกษำในแต่ละ
รำยวิชำ และเมื่อสิ้ นสุ ดกำรศึกษำในแต่ละภำคกำรศึกษำ ให้มีกำรคำนวณดัชนีประจำภำค และ
ดัชนีสะสม
9.4 นักศึกษำต้องได้รับกำรประเมินผลผ่ำนทุกรำยวิชำของหลักสู ตรในสำม
ปี แรก สอบประมวลควำมรู้ข้นั ที่ 1 ผ่ำน และได้ดชั นีสะสมไม่ต่ำกว่ำ 2.00 จึงจะได้รับพิจำรณำให้
ศึกษำต่อในชั้นปี ที่ 4 ได้
9.5 นักศึกษำต้องได้รับกำรประเมินผลผ่ำนทุกรำยวิชำของหลักสู ตรในชั้น
ปี ที่ 4 และได้ดชั นีประจำปี ไม่ต่ำกว่ำ 2.00 จึงจะได้รับพิจำรณำให้ศึกษำต่อในชั้นปี ที่ 5 ได้
9.6 นักศึกษำต้องได้รับกำรประเมินผลผ่ำนทุกรำยวิชำของหลักสู ตรในชั้น
ปี ที่ 5 สอบประมวลควำมรู้ข้นั ที่ 2 ผ่ำน และได้ดชั นีประจำปี ไม่ต่ำกว่ำ 2.00 จึงจะได้รับพิจำรณำ
ให้ศึกษำต่อในชั้นปี ที่ 6 ได้
9.7 กำรวัดและประเมินผลในสำมปี หลังของหลักสู ตร ให้กำหนดดังนี้
9.7.1 กำรวัดและประเมินผลของนักศึกษำชั้นปี ที่ 4 และชั้นปี ที่ 5
9.7.1.1 ให้มีกำรวัดและประเมินผลของแต่ละรำยวิชำเมื่อสิ้ นสุ ด
กำรศึกษำในแต่ละภำควิชำที่นกั ศึกษำหมุนเวียนไปศึก ษำในครำว ๆ หนึ่ง และหรื อให้มีกำรวัดและ
ประเมินผลรวม เพื่อหำค่ำดัชนีประจำปี และดัชนีสะสมเมื่อสิ้ นสุ ดกำรศึกษำในแต่ละชั้นปี
ดัชนีประจำปี คือ ค่ำผลรวมของหน่วยจุดของทุกรำย
วิชำที่ได้ศึกษำในชั้นปี นั้นหำรด้วยหน่วยกิตรวมของรำยวิชำชั้นปี ดังกล่ำว
9.7.1.2 นักศึกษำที่ได้ดชั นีประจำปี ของชั้นปี ที่ลงทะเบียนเรี ยน
ครบตำมหลักสู ตร ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป โดยไม่มรี ำยวิชำใดที่ประเมินแล้วได้ระดับขั้น E หรื อ
สัญลักษณ์ F หรื อ X ถือว่ำเป็ นผูส้ อบได้
9.7.1.3 เมื่อเปิ ดเรี ยนปี กำรศึกษำใหม่แล้วนักศึกษำที่ยงั คงมีรำย
วิชำที่ได้ระดับขั้น E มำกกว่ำ 12 หน่วยกิต ให้ตกซ้ ำชั้น สำหรับนักศึกษำที่ยงั คงมีรำยวิชำที่ได้
ระดับขั้น E น้อยกว่ำหรื อเท่ำกับ 12 หน่วยกิต ให้เรี ยนเฉพำะรำยวิชำนั้น ๆ ซ้ ำทันที่ ถ้ำเรี ยนซ้ ำ
แล้วยังได้ระดับขั้น E ให้ตกซ้ ำชั้น

-79.7.1.4 นักศึกษำที่เรี ยนซ้ ำชั้นต้องลงทะเบียนเรี ยนทุกรำยวิชำ
ของชั้นปี ที่ตกซ้ ำชั้น
9.7.1.5 กำรเรี ยนซ้ ำรำยวิชำจะไม่นำระดับขั้นและหน่วยกิตเดิม
ของรำยวิชำนั้นมำคำนวณทั้งดัชนีประจำปี และดัชนีสะสม
9.7.1.6 กำรเรี ยนซ้ ำชั้นจะไม่นำระดับขั้น และหน่วยกิตของรำย
วิชำที่ตอ้ งเรี ยนซ้ ำชั้นมำคำนวณ ทั้งดัชนีประจำปี และดัชนีสะสม
9.7.1.7 มหำวิทยำลัยโดยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรประจำ
คณะอำจอนุมตั ิให้นกั ศึกษำแพทย์ช้นั ปี ที่ 4 ที่มีเจตคติที่ดีต่อกำรเป็ นแพทย์ ใช้เวลำในกำรเรี ยนชั้น
คลินิคนำนกว่ำปกติ โดยให้ลงทะเบียนเรี ยนในชั้นปี ที่ 4 ได้เป็ นเวลำ 2 ปี นับเป็ น 1 ปี กำรศึกษำปกติ
และให้มีกำรวัดและประเมินผลในปลำยปี ที่ 2
9.7.2 กำรวัดและประเมินผลของนักศึกษำชั้นปี ที่ 6
9.7.2.1 กำรวัดและประเมินผลในแต่ละรำยวิชำ เป็ นหน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบของอำจำรย์ผสู้ อนที่จะกำหนด
9.7.2.2 กำรวัดและประเมินผลในแต่ละรำยวิชำ นักศึกษำจะได้
สัญลักษณ์ H หรื อ S หรื อ U และให้นบั เป็ นหน่วยกิตสะสม แต่ไม่นบั เป็ นดัชนีสะสม
9.7.2.3 นักศึกษำที่ได้สัญลักษณ์ H หรื อ S ทุกรำยวิชำ ถือว่ำเป็ น
ผูส้ อบได้
9.7.2.4 นักศึกษำที่ได้สัญลักษณ์ U ในรำยวิชำใด ให้ปฏิบตั ิงำน
เพิ่มเติมจนกว่ำจะได้สัญลักษณ์ S โดยไม่ตอ้ งลงทะเบียนเรี ยนใหม่
9.7.3 กำรสอบประมวลควำมรู้ ให้มีกำรสอบประมวลควำมรู้สองขั้นดังนี้
9.7.3.1 กำรสอบประมวลควำมรู้ข้นั ที่ 1 ให้นกั ศึกษำที่ได้รับกำร
ประเมินผลผ่ำนทุกรำยวิชำในชั้นปี ที่ 1-3 มีกำรสอบประมวลควำมรู้ข้นั ที่ 1 เพื่อประเมินควำมรู้ดำ้ น
วิทยำศำสตร์กำรแพทย์
9.7.3.2 กำรสอบประมวลควำมรู้ข้นั ที่ 2 ให้นกั ศึกษำที่ได้รับกำร
ประเมินผลผ่ำนทุกรำยวิชำ และได้ดชั นีประจำปี ไม่ต่ำกว่ำ 2.00 ในชั้นปี ที่ 5 มีกำรสอบประมวลควำม
รู้ข้นั ที่ 2 เพื่อประเมินควำมพร้อมในด้ำนควำมรู้ และทักษะในกำรขึ้นปฏิบตั ิงำนเป็ นนักศึกษำแพทย์
ชั้นปี ที่ 6
9.7.3.3 ผูท้ ี่คณะประกำศให้เป็ นผูม้ ีสิทธิ์เข้ำสอบประมวลควำมรู้
จะต้องเข้ำสอบตำมวัน เวลำที่กำหนด ยกเว้น ได้รบกำรอนุมตั ิจำกคณบดี โดยผ่ำนควำมเห็นชอบ
อำจำรย์ที่ปรึ กษำ

-89.7.3.4 ผูท้ ี่สอบประมวลควำมรู้ต้งั แต่ครั้งที่ 3 เป็ นต้นไป จะต้อง
จ่ำยค่ำธรรมเนียมกำรสอบประมวลควำมรู้ รำยละเอียดตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนด
รำยละเอียดอื่น ๆ ให้คณะกรรมกำรประจำคณะแพทยศำสตร์เป็ นผูก้ ำหนด
ข้อ 10 กำรเสนอชื่อเพือ่ รับปริ ญญำและกำรอนุมตั ิให้ปริ ญญำ
10.1 นักศึกษำที่จะได้รับกำรเสนอชื่อเพื่อรับปริ ญญำ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ดังนี้
10.1.1 ได้ศึกษำและผ่ำนกำรวัดและประเมินผลรำยวิชำต่ำง ๆ ครบถ้วน
และเป็ นผูส้ อบได้ตำมหลักสู ตรและข้อกำหนดของสำขำวิชำแพทยศำสตร์ ทั้งนี้รวมถึงรำยวิชำที่ได้รับ
กำรเทียบโอนด้วย
10.1.2 ไม่มีรำยวิชำใดที่ได้รับสัญลักษณ์ I หรื อ X หรื อ F หรื อ U
ค้ำงอยู่
10.1.3 ได้ดชั นีสะสมไม่ต่ำกว่ำ 2.00
10.1.4 ไม่อยู่ในระหว่ำงกำรรอรับโทษทำงวินยั ที่ระบุให้งดกำร
เสนอชื่อเพือ่ รับปริ ญญำชัว่ ระยะเวลำหนึ่ง
10.1.5 ได้ปฏิบตั ิตำมระเบียบต่ำง ๆ ครบถ้วนและไม่มีหนี้สินใด ๆ
ต่อมหำวิทยำลัย
10.1.6 ได้ดำเนินกำรเพื่อขอรับปริ ญญำตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนด
10.2 นักศึกษำที่จะได้รับกำรเสนอชื่อเพือ่ ปริ ญญำเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วน ดังนี้
10.2.1 มีคุณสมบัติครบตำมควำมในข้อ 10.1
10.2.2 ไม่เคยเรี ยนซ้ ำชั้นและได้ระดับขั้น E หรื อสัญลักษณ์ F หรื อ U
หรื อ X ในรำยวิชำใด ๆ ตลอดหลักสู ตรและไม่เคยเป็ นผูม้ ีประวัติได้รับกำรลงโทษ เนื่องจำกผิด
วินยั อย่ำงร้ำยแรง
10.2.3 ได้ข้ นึ ทะเบียนเป็ นนักศึกษำมหำวิทยำลัยมำแล้วไม่เกินจำนวนปี
กำรศึกษำต่อเนื่องกัน ตำมที่กำหนดไว้ในแผนกำหนดกำรศึกษำ
10.2.4 ปริ ญญำเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
ได้ดชั นีสะสมถึงสิ้ นปี กำรศึกษำ ชั้นปี ที่ 5 ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป
และไม่เคยได้ระดับขั้น D ในรำยวิชำใด ๆ ตลอดหลักสู ตร

-910.2.4 ปริ ญญำเกียรตินิยมอันดับสอง
ได้ดชั นีสะสมถึงสิ้ นปี กำรศึกษำชั้นปี ที่ 5 ตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป
และไม่เคยได้ระดับขั้น D ในรำยวิชำใด ๆ ของกลุ่มวิชำเอก
10.3 เมื่อสิ้ นปี กำรศึกษำหนึ่ง ๆ มหำวิทยำลัยจะเสนอชื่อนักศึกษำที่มี
สิ ทธิ์ได้รับกำรเสนอชื่อเพื่อรับปริ ญญำ
หรื อปริ ญญำเกียรตินิยมเพื่อขออนุมตั ิปริ ญญำต่อสภำ
มหำวิทยำลัย
ข้อ 11 กำรพ้นสภำพกำรเป็ นนักศึกษำ
นอกจำกนักศึกษำต้องพ้นสภำพกำรเป็ นนักศึกษำตำมควำมในข้อ 19
แห่งระเบียบมหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์ ว่ำด้วยกำรศึกษำขั้นปริ ญญำตรี พ.ศ. 2539 แล้ว ให้
นักศึกษำพ้นสภำพกำรเป็ นนักศึกษำในกรณีดงั ต่อไปนี้ดว้ ย
11.1 ได้ดชั นีประจำปี ไม่ถึง 1.50 ในสำมปี หลังของหลักสู ตร
11.2 ได้ดชั นีประจำปี ของปี ที่เรี ยนซ้ ำชั้นในสำมปี หลังของหลักสู ตร
ไม่ถึง 2.00 และหรื อมีรำยวิชำที่ได้ระดับขั้น E
11.3 คณะจิตแพทย์ที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกอธิกำรบดีให้คำวินิจฉัย
ว่ำนักศึกษำเป็ นหรื อเคยเป็ นโรคจิตประเภทใดประเภทหนึ่ง และคณะกรรมกำรประจำคณะ
แพทยศำสตร์ มีควำมเห็นเป็ นเอกฉันท์วำ่ โรคจิตประเภทนั้น ๆ หำกยังมีอยู่ต่อไปหรื อเกิดกำเริ บ
ขึ้นหลังจำกจบกำรศึกษำไปแล้ว จะมีผลเสี ยต่อกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรมถึงขั้นเป็ นอันตรำย
ร้ำยแรงต่อผูป้ ่ วย
ข้อ 12 ให้อธิกำรบดีรักษำกำรตำมระเบียบนี้ ในกรณีที่จะต้องมีกำรดำเนิน
กำรใด ๆ ที่มิได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้ หรื อกำหนดไว้ไม่ชดั เจนหรื อกรณีที่มีควำมจำเป็ นต้อง
ผ่อนผันข้อกำหนดในระเบียบนี้เป็ นพิเศษ เพื่อให้กำรดำเนินกำรจัดกำรศึกษำเพื่อปริ ญญำแพทยศำสตรบัณฑิต เป็ นไปโดยเรี ยบร้อย ให้อธิกำรบดีมีอำนำจตีควำมวินิจฉัยสั่งกำรและปฏิบตั ิตำม
ที่เห็นสมควร และให้ถือว่ำกำรกระทำของอธิกำรบดีดงั กล่ำวเป็ นที่สุด แล้วรำยงำนให้สภำ
มหำวิทยำลัยทรำบ
ประกำศ ณ วันที่
28
มิถุนำยน พ.ศ. 2542
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