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(สําเนา) 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ว าดวย การศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2556 
 

โดยเปนการสมควรใหออกขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวย การศึกษา       

เพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต  เพื่อใหการศึกษาชั้นปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งมีการเรียนการสอนเปนพิเศษแตกตางไปจากการศึกษาในสาขาอื่นที่ใชผลสัมฤทธิ์    

เปนหลักในการวางหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการในมหาวิทยาลัย สถาบันรวมผลิต 

สถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขและชุมชน ใหเปนไปดวยความเรียบรอย มีมาตรฐานและ            

มีคุณภาพ สอดคลองกับหลักเกณฑของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ 

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามขอ 16 (2) และ (3) และมาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี  พ.ศ. 2533 ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ในการประชุม   

คร้ังที ่ 3/2556  เมื่อวันที่  30  มิถุนายน  2556  จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้  

ขอ  1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวย การศึกษาเพื่อปริญญา

แพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2556” 

ขอ  2 ขอบังคับนี้ใหใชสําหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตั้งแตเริ่มเขาศึกษา ปการศึกษา 2556 

เปนตนไป     

 บรรดากฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด ประกาศ มติ หรือคําสั่งอื่นใด ซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้

ใหใชขอบังคับนี้แทน 

ขอ  3 ในขอบังคับนี้  

 “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 “สภาวิชาการ”  หมายความวา สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

 “อธิการบด”ี  หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 “สํานักวิชา”  หมายความวา สํานักวิชาแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

 “คณบดี” หมายความวา คณบดีสํานักวิชาแพทยศาสตร  

 “สถาบันรวมผลิต” หมายความวา ศูนยแพทยศาสตรศึกษานักศึกษาแพทยชั้นคลินิก  

    ทั้งที่มีการจัดตั้งในปจจุบัน หรือจะมีการจัดตั้งในเวลา 

    ตอมาอันมีวัตถุประสงคการดําเนินงานเชนเดียวกัน 
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 “คณะกรรมการประจําสํานักวิชา”   

   หมายความวา    คณะกรรมการประจําสํานักวิชาแพทยศาสตร 

 “หัวหนาสาขาวิชา” หมายความวา หัวหนาสาขาวิชาที่เปนเจาของรายวิชา 

 “หัวหนาสถานแพทยศาสตรศึกษา”  

   หมายความวา    หัวหนาสถานแพทยศาสตรศึกษาสํานักวิชาแพทยศาสตร 

 “อาจารยที่ปรึกษา” หมายความวา อาจารยที่ปรึกษาของนักศึกษา 

 “รายวิชาเอก”  หมายความวา รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะที่กําหนดไวในหลักสูตร 

 “ระบบการจัดการศึกษาแบบชวงละ 1 รายวิชา (Block Course System)”  

  หมายความวา การเรียนการสอนที่มีลักษณะการเรียนการสอนครั้งละ  

 1 รายวิชา  เมื่อเรียนจบในระบบนั้นแลวและสอบ

วัดผลการศึกษาจึงเรียนในรายวิชาถัดไป 

 “การศึกษาระยะที่ 1” หมายความวา การศึกษาชั้นปที่ 1 หรือปรีเมด 

 “การศึกษาระยะที่ 2” หมายความวา การศึกษาชั้นปที่ 2 และ 3 หรือปรีคลินิก 

 “การศึกษาระยะที่ 3” หมายความวา การศึกษาชั้นปที่ 4 และ 5 หรือคลินิก  

 “การศึกษาระยะที่ 4” หมายความวา การศึกษาชั้นปที่ 6 ภาคฝกเวชปฏิบัติ 

ขอ  4 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ และเปนผูมีอํานาจสั่งการวินิจฉัยหรือชี้ขาดในกรณีที่ม ี

 ปญหาจากการใชขอบังคับนี้ตามที่เห็นสมควร 
 

 หมวด 1 

การรับเขาศึกษา 
 

ขอ  5 คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาศึกษา  

5.1 ผูที่เขาศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตองเปนผูที่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา 

 ตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

5.2 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาไมรับบุคคลที่มหาวิทยาลัยพิจารณาวาไมเหมาะสมตอการศึกษา

  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

ขอ  6 วิธีการรับเขาศึกษา ใหเปนไปตามที่สภาวิชาการกําหนด 

ขอ  7 การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา  

 7.1  ผูสมัครเปนนักศึกษาจะมีสถานภาพนักศึกษาเมื่อไดขึ้นทะเบียนแลว 

 7.2 วิธีการขึ้นทะเบียนเปนนกัศึกษา  ใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลยักําหนด 
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หมวด 2 

ระบบการศึกษา 
 

ขอ 8 ระบบการศึกษา  

 8.1  เปนระบบเรียนเก็บหนวยกิตแบบไตรภาค (Trimester) ในปการศึกษาหนึ่งม ี3 ภาคการศึกษา  

    แตละภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาประมาณ 13 สัปดาห 

8.2 หนวยกิต หมายถึง หนวยนับที่ใชแสดงปริมาณการศึกษา การกําหนดจํานวนหนวยกิต  

 1 หนวยกิต มีหลักเกณฑดังนี ้ 

8.2.1 การบรรยายหรือการเรียนการสอนที่เทียบเทา  ที่ใชเวลาไมนอยกวา 12 ชั่วโมง 

ตอภาคการศึกษา 

8.2.2 การปฏิบัติการ  การทดลอง  หรือการฝก  ที่ใชเวลาไมนอยกวา  24  ชั่วโมง ตอภาค

การศึกษา 

8.2.3 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การฝกงาน การฝกภาคสนาม หรือการฝกงาน

วิชาชีพ  ที่ใชเวลาไมนอยกวา  36  ชัว่โมงตอภาคการศึกษา 

8.2.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย  ที่ใชเวลา    

ไมนอยกวา  36  ชั่วโมงตอภาคการศึกษา 

8.3 หนวยกิตเรียน หมายถึง จํานวนหนวยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษา 

8.4 หนวยกิตสะสม หมายถึง จํานวนหนวยกิตรวมทั้งหมดของทุกรายวิชาที่นักศึกษาไดรับระดับ

คะแนนตัวอักษร A B+ B C+ C D+ D และ F ในกรณีที่นักศึกษาไดรับระดับคะแนน

ตัวอักษรจากการลงทะเบียนเรียนซ้ําในรายวิชาใด ใหนับจํานวนหนวยกิตสะสมจากรายวิชา

นั้นในครั้งสุดทายเพียงครั้งเดียว 

8.5 หนวยกิตสอบได หมายถึง จํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาที่นักศึกษาไดรับระดับคะแนน

ตัวอักษร A B+ B C+ C D+ D S หรือ ST  ในกรณีที่นักศึกษาสอบไดรายวิชาใดมากกวาหนึ่ง

ครั้ง หรือสอบไดรายวิชาใดที่ระบุไววาเทียบเทารายวิชาที่สอบไดมาแลว ใหนับจํานวน    

หนวยกิตสอบไดครั้งสุดทายเพียงครั้งเดียว 

8.6 การศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มีระยะเวลาการศึกษาเต็มจํานวน 18 ภาค

การศึกษา โดยแบงการศึกษาเปน 4 ระยะ ดังนี้ 

8.6.1 การศึกษาระยะที่ 1 เปนการเรียนวิชาศึกษาทั่วไปและวิทยาศาสตรทั่วไป เปนเวลา

3 ภาคการศึกษา 

8.6.2 การศึกษาระยะที่ 2 เปนการเรียนวิชาเฉพาะทางดานวิทยาศาสตรการแพทย เปนเวลา

6 ภาคการศึกษา 
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8.6.3 การศึกษาระยะที่ 3 เปนการเรียนเฉพาะทางคลินิกของหลักสูตรแพทยศาสตร

บัณฑิตในสถาบันรวมผลิต เปนเวลา 6 ภาคการศึกษา 

8.6.4 การศึกษาระยะที ่4 เปนการเรยีนการฝกเวชปฏบิัติในสถาบันรวมผลิต  เปนเวลา 

3 ภาคการศึกษา 
 

  หมวด 3 

การลงทะเบียนเรียน 
 

ขอ 9 การลงทะเบียนเรียน  

9.1 นักศึกษาใหมที่ เขาศึกษาในภาคการศึกษาแรกตองลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่

มหาวิทยาลัยกําหนด มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิการเขาเปนนักศึกษาและจะถูกถอนชื่อ

ออกจากทะเบียน 

9.2 นักศึกษาปจจุบันจะตองลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด มิฉะนั้นจะไมมี

สิทธิลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น 

9.3 นักศึกษาปจจุบันที่มิไดลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด ตองไดรับอนุมัติ

ใหลาพักการศึกษาตามขอ 20 และจะตองชําระคาธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษา 

มิฉะนั้นจะพนสถานภาพนักศึกษา 

9.4 การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณก็ตอเมื่อไดชําระคาธรรมเนียมภายในเวลาที่มหาวิทยาลัย

กําหนด 

9.5 หนวยกิตเรียนในแตละภาคการศึกษาตองไมนอยกวา 9 หนวยกิต แตไมเกิน 22 หนวยกิต 

นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนต่ํากวาที่กําหนดไดก็ตอเมื่อจะจบหลักสูตร หรือรายวิชาที่

ลงทะเบียนเรียนไดตามหลักสูตรมีจํานวนหนวยกิตต่ํากวาที่กําหนด หรือในภาคการศึกษา

นั้นหลักสูตรกําหนดใหลงทะเบียนเรียนต่ํากวาที่กําหนด และจะลงทะเบียนเรียนเกินหนวยกิต

ที่กําหนดไดก็ตอเมื่อจะขอจบการศึกษาในภาคการศึกษานั้น การขอลงทะเบียนต่ําหรือเกิน

กวาหนวยกิตที่กําหนดขางตน ใหหัวหนาสถานแพทยศาสตรศึกษา เปนผูพิจารณาอนุมัติ

โดยคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษากอนการลงทะเบียนเรียน 

9.6 การลงทะเบียนเรียนซ้ํา 

 9.6.1 นักศึกษาที่ไดรับ F U หรือ W ในรายวิชาบังคับ จะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชา

นั้นซ้ําอีก จนกวาจะไดรับ A B+ B C+ C D+ D หรือ S  

9.6.2 นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนซ้ําในรายวิชาใด ๆ ที่ไดรับ D หรือ D+ อีกเพื่อปรับ  

  ระดับคะแนนก็ได  
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9.6.3 นักศึกษาที่ไดรับ F U หรือ W ในรายวิชาเลือก จะลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ํา

อีกจนกวาจะไดรับ A B+ B C+ C D+ D หรือ S หรือเลือกเรียนรายวิชาเลือกอื่น   

ก็ได ทั้งนี้โดยความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา และโดยอนุมัติจากหัวหนา

สาขาวิชา 

9.6.4 การลงทะเบียนเรียนตามขอ ขอ 9.6.1 ขอ 9.6.2 และขอ 9.6.3 ใหใชระดับ

คะแนนตัวอักษรที่ไดรับครั้งสุดทาย สําหรับการคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ย

สะสม และใหบันทึกผลการเรียนทุกครั้งที่ลงทะเบียนเรียนไวในใบแสดงผลการ

เรียน 

9.7 การลงทะเบียนเรียนรายวิชานอกจากที่กําหนดในหลักสูตร หากนักศึกษาประสงคจะขอรับ

ผลการประเมินเปนระดับคะแนนตัวอักษร S หรือ U ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารย  

ที่ปรึกษา โดยความยินยอมของอาจารยผูสอน  และไดรับอนุมัติจากหัวหนาสาขาวิชา ทั้งนี้

ใหนับเปนหนวยกิตเรียนดวย 

9.8 นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนรวมเรียนรายวิชานอกหลักสูตรเพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูได 

โดยตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา โดยความยินยอมของอาจารยผูสอน 

และไดรับอนุมัติจากหัวหนาสาขาวิชา ซึ่งนักศึกษาจะไดรับผลการประเมินเปนระดับ

คะแนนตัวอักษร V หรือ W ทั้งนี้ใหนับเปนหนวยกิตเรียนดวย 

9.9 นักศึกษาอาจไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการประจําสํานักวิชาโดยคําแนะนําของสาขาวิชา

ใหลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มีเนื้อหาและคุณภาพเหมือนหรือ

คลายคลึงกับรายวิชาในหลักสูตรที่กําลังศึกษา  เพื่อนําจํานวนหนวยกิต และผลการศึกษา

มาเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร แตจํานวนหนวยกิตตองไมเกิน 1 ใน 4 ของ

หลักสูตร 

9.10 การลงทะเบียนเรียน ใหเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และตองไดรับ

ความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา  

9.11 กําหนดวัน วิธีการลงทะเบียนเรียนและรายวิชาที่เปดใหลงทะเบียนเรียน ใหเปนไป

ตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

9.12 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนการศึกษาระยะที่  2 ได จะตองสอบผานรายวิชาตาม

ขอกําหนดของหลักสูตรทุกรายวิชา และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 

9.13 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนการศึกษาระยะที่  3 ได  จะตองสอบผานรายวิชาตาม

ขอกําหนดของหลักสูตรทุกรายวิชา และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 

9.14 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนการศึกษาระยะที่  4 ได  จะตองสอบผานรายวิชาตาม

ขอกําหนดของหลักสูตรทุกรายวิชา และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 
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ขอ 10 การขอเพิ่ม ขอลด และขอถอนรายวิชา 

10.1 การขอเพิ่ม ขอลด และขอถอนรายวิชานั้น ตองไมเปนผลใหจํานวนหนวยกิตเรียนลดลงหรือ

เพิ่มขึ้นจนแยงกับเกณฑในขอ 9.5  

10.2 การขอเพิ่มรายวิชา จะกระทําไดภายใน 10 วันแรกของภาคการศึกษา  และจะสมบูรณก็

ตอเมื่อนักศึกษาไดชําระคาธรรมเนียมภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

10.3 การขอลดรายวิชา จะกระทําไดภายใน 5 สัปดาหแรกของภาคการศึกษา ทั้งนี้จะไมมีการ

บันทึกรายวิชาที่ขอลดในใบแสดงผลการศึกษา  

10.4 การขอถอนรายวิชา จะกระทําไดหลังจาก 5 สัปดาหแรกของภาคการศึกษา แตไมเกิน 10 

สัปดาหแรกของภาคการศึกษา ทั้งนี้จะมีการบันทึกรายวิชาที่ขอถอนในใบแสดงผล

การศึกษา 

10.5 การขอเพิ่มและการขอลดรายวิชาตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา  

10.6 การขอถอนรายวิชาตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา และอาจารยผูสอน

รายวิชานั้น 

ขอ 11 เวลาเรียน 

11.1 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่มีเวลาเรียนซ้ําซอนกันมิได 

11.2 นักศึกษาตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชา หรือ

ของการปฏิบัติการ การทดลอง การฝกหรือการศึกษาที่เทียบเทาการฝกงาน การฝก

ภาคสนาม หรือการฝกงานวิชาชีพ จึงจะมีสิทธิเขาสอบในรายวิชาดังกลาวได  ในกรณีที่

นักศึกษามีเวลาเรียนนอยกวานี้ อาจารยผูสอนอาจพิจารณาอนุญาตใหเขาสอบในรายวิชา

นั้นได 
 

หมวด 4 

ระยะเวลาการศึกษา 
 

ขอ 12 ระยะเวลาการศึกษา 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตเปนหลักสูตรปริญญาตรี 6 ป มีระยะเวลาการศึกษาไมเกิน 36 ภาค

การศึกษา     

 การศึกษาระยะที่ 1 มีระยะเวลาการศึกษาไมเกิน   6 ภาคการศึกษา 

 การศึกษาระยะที่ 2 มีระยะเวลาการศึกษาไมเกิน 12 ภาคการศึกษา  

 การศึกษาระยะที่ 3 มีระยะเวลาการศึกษาไมเกิน 12 ภาคการศึกษา 

 การศึกษาระยะที่ 4 มีระยะเวลาการศึกษาไมเกิน   6 ภาคการศึกษา 
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หมวด 5 

ระบบการวัดและการประเมินผลการศึกษา 
 

ขอ 13 ระบบดัชนีผลการศึกษา  

13.1 ในการประเมินผลการศึกษาในแตละรายวิชา ใหใชระดับคะแนนตัวอักษรตามลําดับขั้น   

เปนดัชนีผลการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 ระดับคะแนนตัวอกัษร     ความหมาย   แตมระดับคะแนน  

        A  ดีเยี่ยม 4.00  

    B+  ดีมาก                                     3.50 

   B ด ี 3.00  

        C+  ดีพอใช 2.50 

         C พอใช 2.00 

   D+  ออน 1.50  

       D  ออนมาก 1.00  

         F  ตก 0  

ในกรณีที่ไมสามารถประเมินผลเปนระดับคะแนนตัวอักษรตามลําดับขั้นขางตนได ใหใชระดับ

คะแนนตัวอักษรตอไปนี้  

         ระดับคะแนนตัวอกัษร   ความหมาย  

   I การวัดผลยังไมสมบูรณ (Incomplete)  

   M นักศึกษาขาดสอบ (Missing)  

   P การสอนยังไมสิ้นสุด (In progress) 

   S ผลการประเมินเปนที่พอใจ (Satisfactory) 

   ST ผลการประเมินเปนที่พอใจสําหรับรายวิชาที่เทียบโอน 

   (Satisfactory, transferred credit) 

   U ผลการประเมินไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory) 

   V ผูรวมเรียน (Visitor)  

   W การถอนรายวิชา (Withdrawal) 

  X ยังไมไดรับผลการประเมิน (No report) 

13.2 การใหระดับคะแนนตัวอักษร 

13.2.1 ระดับคะแนน A B+ B C+ C D+ D  และ F ใหใชกับกรณีตอไปนี้  

(1) เปนรายวิชาที่นักศึกษาเขาสอบและหรือมีผลงานที่ประเมินไดเปนลําดับขั้น 
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(2) เปนการเปลี่ยนระดับคะแนนตัวอักษรจาก I หรือ M ที่ศูนยบริการ

การศึกษาไดรับแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวกอนสิ้นสุด 1 สัปดาหแรกของ

ภาคการศึกษาถัดไป 

(3) เปนการเปลี่ยนระดับคะแนนจาก P หรือ X  

13.2.2 ระดับคะแนน F นอกเหนือจากกรณีตามขอ 13.2.1 ใหใชกับกรณีตอไปนี้  

(1) ในรายวิชาที่นักศึกษาไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบตามขอ 11 

(2) นักศึกษาทําผิดระเบียบการสอบและไดรับการลงโทษใหไดระดับคะแนน F 

ตามขอ 21 

(3) เปนการเปลี่ยนระดับคะแนนโดยอัตโนมัติจาก I หรือ M ในกรณีที่ไมไดรับ

แจงจากสํานักวิชาหลังจาก 1 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาถัดไป  

13.2.3 ระดับคะแนน  I  ใชกับกรณีตอไปนี้ 

(1) นักศึกษาปวยจนเปนเหตุใหไมสามารถเขาสอบไดโดยปฏิบัติถูกตองตามขอ 18 

(2) นักศึกษาขาดสอบโดยเหตุอันพนวิสัย และไดรับอนุมัติจากหัวหนา

สาขาวิชา 

(3) นักศึกษาทํางานที่เปนสวนประกอบการศึกษายังไมสมบูรณ และอาจารย

ผูสอนโดยความเห็นชอบของหัวหนาสาขาวิชาที่รายวิชานั้นสังกัด เห็นวา

สมควรใหชะลอการวัดผลการศกึษา  

13.2.4 ระดับคะแนน M ใชกับกรณีที่นักศึกษาขาดสอบ แตยังไมสามารถแสดงหลักฐาน

ที่สมบูรณในการขาดสอบได  

13.2.5 ระดับคะแนน P ใชกับรายวิชาที่มีการสอนและหรือทํางานตอเนื่องล้ําเขาไปใน

ภาคการศึกษาถัดไป 

13.2.6 ระดับคะแนน S, U ใชกับกรณีที่ผลการประเมินเปนที่พอใจหรือไมพอใจ

ตามลําดับในรายวิชาตอไปนี้  

(1) รายวิชาที่หลักสูตรกําหนดไววา ใหประเมินเปน S, U  

(2) รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามขอ 9.7 

(3) เปนการเปลี่ยนระดับคะแนนจาก I, M, P หรือ X 

13.2.7 ระดับคะแนน ST ใชกับรายวิชาที่นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหเทียบโอนรายวิชา 

13.2.8 ระดับคะแนน V ใชกับรายวิชาที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเรียน      

เปนผูรวมเรียน โดยมีเวลาเรียนรวมทั้งส้ินไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียน

ทั้งหมดและอาจารยผูสอนวินิจฉัยวาไดเรียนดวยความตั้งใจ  

13.2.9 ระดับคะแนน W จะใหไดหลังจาก 5 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาในกรณ ี

ตอไปนี ้ 
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(1) รายวิชาที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหถอนตามขอ 10.4  

(2) นักศึกษาปวยจนไมสามารถเขาสอบไดโดยปฏิบัติถูกตองตามขอ 18 

และหัวหนาสาขาวิชาพิจารณารวมกับอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูสอน

เห็นวาสมควรใหถอนรายวิชานั้น  

(3) นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา ดวยเหตุผลตามขอ 20.1 หรือ 

20.2  

(4) นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น ดวยเหตุผลอื่นนอกจากที่

ระบุไวในขอ 21 

(5) หัวหนาสาขาวิชาอนุมัติใหเปลี่ยนจาก  I ที่ไดรับตามขอ 13.2.3 (1)  หรือ

ขอ 13.2.3 (2)  เนื่องจากการปวยหรือเหตุอันพนวิสัยนั้นยังไมสิ้นสุด 

(6) รายวิชาที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนเปนผูรวมเรียน ตามขอ 

9.8 และไดเขาชั้นเรียนเปนเวลาเรียนทั ้งสิ ้นนอยกวารอยละ 80 ของ

เวลาเรียนทั้งหมด หรืออาจารยผูสอนวินิจฉัยวาไมไดเรียนดวยความตั้งใจ 

(7) รายวิชาที่นักศึกษากระทําผิดเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียน  

13.2.10 ระดับคะแนน X ใหใชกับเฉพาะในรายวิชาที่ศูนยบริการการศึกษายังไมไดรับ

รายงานผลการประเมินการศึกษาในรายวิชานั้น ๆ ตามกําหนดเวลา 
  

หมวด 6 

การยายสาขาวิชา การโอนยาย และการเทียบโอนรายวิชา 
 

ขอ 14 การยายสาขาวิชา  

14.1 นักศึกษาที่มีสิทธิขอยายสาขาวิชาตองมีคุณสมบัต ิดังนี ้  

14.1.1 สังกัดสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งแลว และมีผลการเรียนรายวิชาในหมวดวิชา

เฉพาะของสาขาวิชานั้นแลว 

14.1.2 มีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาที่ยื่นขอยายไมตํ่ากวา 2.00 

14.1.3 มีคุณสมบัติอื่นที่อาจกําหนดเพิ่มเติมโดยสาขาวิชาซึ่งไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการประจําสํานักวิชา 

14.2 นักศึกษาตองยื่นคํารองขอยายสาขาวิชาตอศูนยบริการการศึกษาไมนอยกวา 30 วัน กอนวันสิ้น

ภาคการศึกษา 

14.3 คณะกรรมการประจําสํานักวิชาเปนผูอนุมัติการยายสาขาวิชาโดยคําแนะนําของหัวหนา

สาขาวิชาที่นักศึกษาขอยายเขา 

14.4 ระยะเวลาที่ไดศึกษาในหลักสูตรที่ยายออกใหนับรวมเปนระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร

ที่ยายเขาดวย 
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14.5 นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหยายสาขาวิชาแลวจะยื่นคํารองขอยายสาขาวิชาอีกไมได 

ขอ 15 การโอนยาย และการเทียบโอนรายวิชา   

  รายวิชาที่โอนยายจะไดรับระดับคะแนนตัวอักษรเดิม สวนรายวิชาที่เทียบโอนจะไดรับ

ระดับคะแนนตัวอักษร ST  

15.1 นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหยายสาขาวิชาใหดําเนินการดังนี ้  

15.1.1 นักศึกษาตองขอโอนยายรายวิชาภายใน 1 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาที่

ไดรับอนุมัติใหยายสาขาวิชา 

15.1.2      ตองโอนยายทุกรายวิชาที่เคยเรียนในหลักสูตรที่ยายออกและเปนรายวิชาที่ตอง

เรียนในหลักสูตรที่ยายเขา โดยใหไดรับระดับคะแนนตัวอักษรเดิม 

15.1.3 ใหหัวหนาสาขาวิชาเปนผูพิจารณาอนุมัติรายวิชาที่โอนยายโดยคําแนะนําของ

อาจารยที่ปรึกษา 

15.2 นักศึกษาที่ไดรับคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยและประสงคจะนําผลการศึกษาที่เคย

ศึกษาจากสถาบันการศึกษาเดิมมาเทียบโอนใหดําเนินการดังนี ้

15.2.1 นักศึกษาตองขอเทียบโอนรายวิชาภายใน 1 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาแรก

ที่เขาศึกษา โดยมีสิทธิยื่นไดเพียงครั้งเดียว 

15.2.2 ตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมจากสถาบันเดิมไมนอยกวา 2 ในระบบ 4 และตองไม

เปนผูที่พนสถานภาพการเปนนิสิต หรือนักศึกษา เนื่องจากกระทําผิดระเบียบ

วินัยนักศึกษา 

15.2.3 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเทียบโอนใหเฉพาะรายวิชาที่ปรากฏอยูในหลักสูตร

ของสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง และเห็นวามีมาตรฐานที่สามารถ

เทียบเคียงไดกับมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 

15.2.4 รายวิชาที่ขอเทียบโอนไดนั้นตองมีเนื้อหาสาระเหมือนหรือคลายคลึง และมี

จํานวนหนวยกิตเทียบเทา หรือมากกวาตามที่กําหนดไวในหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย 

15.2.5 รายวิชาที่มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเทียบโอนใหนั้น ตองเปนรายวิชาที่นักศึกษา

สอบไดระดับคะแนนตัวอักษรไมตํ่ากวา C หรือ S หรือเทียบเทา 

15.2.6 รายวิชาตามขอ 15.2.5 ตองเปนรายวิชาที่เรียนมาแลวไมเกิน 3 ป  นับถึง

วันที่นักศึกษายื่นคํารอง และจํานวนหนวยกิตที่เทียบโอนไดตองไมเกิน 1 ใน 4 

ของหลักสูตรที่กําลังศึกษาอยู 

15.2.7 นักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลยั ใหหัวหนาสาขาวิชาเปนผูพิจารณาอนุมัต ิ

15.2.8 นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นใหหัวหนาสาขาวิชาที่รับผิดชอบ

รายวิชานั้นพิจารณาอนุมัต ิ
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15.3 นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นตามขอ 9.9 

ใหขอเทียบโอนรายวิชาดังกลาว ในภาคการศึกษาถัดจากภาคการศึกษาสุดทายที่ไดรับ

อนุมัติใหไปศึกษาเทานั้น 
 

  หมวด 7 

การประเมินผลการศึกษา 
 

ขอ 16 การประเมินผลการศึกษาและการคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ย  

16.1 การประเมินผลการศึกษาใหกระทาํเมื่อสิ้นสุดการศึกษาแตละภาคการศึกษา 

16.2 การคํานวณแตมระดบัคะแนนเฉลี่ย 

16.2.1 แตมระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาค ใหคํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในแตละ

ภาคการศึกษา โดยเอาผลรวมของผลคูณระหวางหนวยกิตกับแตมระดับคะแนน

ที่นักศึกษาไดรับในแตละรายวิชาเปนตัวตั้ง แลวหารดวยผลรวมของจํานวน

หนวยกิตของรายวิชาเหลานั้น 

16.2.2 แตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณจากผลการศึกษาของรายวิชา           

ที่ลงทะเบียนตั้งแตเริ่มเขาศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่กําลังคํานวณ โดยเอา

ผลรวมของผลคูณระหวางหนวยกิตกับแตมระดับคะแนนที่นักศึกษาไดรับใน    

แตละรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในครั้งสุดทายเปนตัวตั้ง แลวหารดวยจํานวน

หนวยกิตสะสม 

16.3 การสอบแกตัว เนื่องจากกระบวนการจดัการเรียนการสอนในการศึกษาระยะที ่2, 3 และ 4 

ระบบการจัดการศึกษาแบบชวงละ 1 รายวิชา (Block Course System) จึงไดกําหนดการ

สอบแกตัวรายวิชาเอก ในแตละภาคการศึกษา  ดังนี ้

16.3.1 นักศึกษาที่มีความประสงคจะขอสอบแกตัวในรายวิชาที่สอบไมผาน ใหยื่น

คํารอง เพื่อขอสอบแกตัวกับอาจารยผูสอน 

16.3.2 นักศึกษาเมื่อยื่นคํารองขอสอบแกตัวและไดรับการอนุมัติตามขั้นตอนแลว     

จะถอนคํารองภายหลังไมได 

16.3.3 นักศึกษาที่สอบแกตวัไมผานจะตองลงทะเบียนเรียนซ้ําทันทีที่วิชานั้นเปดสอน 

16.4 การสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) 

16.4.1 นักศึกษาจะตองสอบประมวลความรูผานจึงจะถือวาเรียนจบหลักสูตรไดรับ

ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต 

16.4.2 การสอบประมวลความรู ประกอบดวยสองสวน คือ สวนความรูทางวิทยาศาสตร

การแพทยพื้นฐาน และสวนความรูทางวิทยาศาสตรคลินิก 
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16.4.3 การจัดสอบประมวลความรู  ในแตละครั้งใหคณะกรรมการประจําสํานักวิชา

และสถาบันรวมผลิตเปนผูกําหนด 

16.4.4 ผูมีสิทธิ์สอบประมวลความรู สวนความรูทางวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐาน 

จะตองสอบผานการศึกษาระยะที่ 2    

16.4.5 ผูมีสิทธิ์สอบประมวลความรู สวนความรูทางวิทยาศาสตรคลินิก จะตองสอบ

ผานการศึกษาระยะที่ 3   

16.4.6 การสอบประมวลความรู จะตองสอบผานทั้ง 2 สวน โดยจะบันทึกผลไวในใบ

แสดงผลการเรียน มีผลการประเมินเปนสัญลักษณ S และ U นักศึกษาที่ได

สัญลักษณ S ถือวาเปนผูสอบผาน นักศึกษาที่ไดสัญลักษณ U ถือวาสอบไมผาน 

จะตองสอบใหมจนกวาจะสอบผาน  แตทั้งนี้ ไมเกินระยะเวลาการศึกษาตาม     

ขอ 12 ซึ่งนักศึกษาจะตองรักษาสถานภาพนักศึกษาในระหวางที่รอสอบ

ประมวลความรู 
 

 หมวด 8 

การจําแนกสถานภาพนกัศึกษา 
 

ขอ 17 การจําแนกสถานภาพนักศึกษา 

17.1 การจําแนกสถานภาพนักศึกษาจะเริ่มจําแนกสถานภาพนักศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 3 

นับตั้งแตเร่ิมเขาศึกษา และจะกระทําตอไปเมื่อสิ้นสุดแตละภาคการศึกษา   

17.2 นักศึกษาที่ไดรับการจําแนกสถานภาพแลวมี 2 ประเภท ไดแก  

17.2.1 นักศึกษาสถานภาพปกติ  คือ นักศึกษาที่มีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา  

2.00  และสอบผานรายวิชาตามขอกําหนดของหลักสูตรทุกรายวิชา 

17.2.2 นักศึกษาสถานภาพรอพินิจ คือ นักศึกษาที่มีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 

1.50 ขึ้นไป แตไมถึง 2.00  หรือสอบผานรายวิชาตามขอกําหนดของหลักสูตร 

ไมครบทุกรายวิชา 
 

หมวด 9 

การลา  การลงโทษ  และการพนสถานภาพนักศึกษา 
 

ขอ 18 การลาปวย 

18.1 การลาปวย คือ  การลาของนักศึกษาทีป่วยจนไมสามารถเขาเรียนและหรือเขาสอบ       

ในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได  
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18.2 การลาปวยตามขอ 18.1 นักศึกษาตองยืน่คํารองตอหัวหนาสาขาวิชาภายใน 1 สปัดาห

นับจากวันที่นักศึกษาเริ่มปวย พรอมดวยใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลของ

มหาวิทยาลัยหรือสถานพยาบาลอื่นที่มหาวิทยาลยัรับรอง 

ขอ 19 การลาเนื่องจากเหตุสุดวิสัย นักศึกษาตองยื่นคํารองตอหัวหนาสาขาวิชาภายใน 1 สัปดาห นับแต

เกิดเหต ุ

ขอ 20 การลาพักการศึกษา  

20.1 นักศึกษาอาจยื่นคํารองตอหัวหนาสถานแพทยศาสตรศึกษา โดยผานอาจารยทีป่รึกษา  

ไมชากวาสัปดาหที ่10 ของภาคการศึกษา สําหรับกรณีตอไปนี ้  

20.1.1 ถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหารกองประจําการ  

20.1.2 ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศ หรือทุนอื่นซึ่งมหาวิทยาลัย

เห็นสมควรสนับสนุน 

20.1.3 มีความจําเปนสวนตัวโดยนักศึกษาผูนั้นไดศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวา 

1 ภาคการศึกษา  

ทั้งนี้ใหคณะกรรมการประจําสํานักวิชาเปนผูพิจารณาอนุมัต ิ

20.2 นักศึกษาที่ยังไมมีผลการเรียน แตจําเปนตองลาพักการศึกษาใหยื่นคํารองตอหัวหนา

สถานแพทยศาสตรศึกษาผานอาจารยที่ปรึกษาโดยเร็วที่สุด และใหคณะกรรมการประจํา

สํานักวิชาเปนผูพิจารณาอนุมัต ิ

20.3 การลาพักการศึกษาตามขอ 20.1 และ 20.2 ใหอนุมัติครั้งละไมเกิน 2 ภาคการศึกษา  

ถานักศึกษายังมีความจําเปนตองขอลาพักการศึกษาตอไปอีกใหยื่นคํารองใหม ยกเวน  

การลาตามขอ 20.1.1 ใหเปนไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด 

20.4 ใหถือวาระยะเวลาที่นักศึกษาไดรับอนุมตัิใหลาพักการศึกษาเปนสวนหนึ่งของระยะเวลา

การศึกษาของผูนั้น ยกเวนการลาพักการศึกษาตามขอ 20.1.1 และ 20.1.2  

20.5 นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา ตองชําระคาธรรมเนียมการรักษาสถานภาพ

นักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ลาพัก และคาธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัย ภายใน 15 วันนับจากวันที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา ยกเวนกรณีที่ได

ชําระคาหนวยกิตแลว มิฉะนั้นจะพนสถานภาพนักศึกษา  

20.6 นักศึกษาที่ประสงคจะกลับเขาศึกษากอนระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติ  ใหยื่นคํารองขอกลับ

เขาศึกษาตอหัวหนาสถานแพทยศาสตรศึกษากอนกําหนดวันลงทะเบียนเรียนในแตละ

ภาคการศึกษาไมนอยกวา 1 สัปดาห  และใหคณะกรรมการประจําสํานักวิชา            

เปนผูพิจารณาอนุมัต ิ

20.7 เมื่อนักศึกษากลับเขาศึกษาแลว ใหมีสถานภาพนักศึกษาเดียวกันกับสถานภาพกอนไดรับ

อนุมัติใหลาพักการศึกษา  
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ขอ 21 การลงโทษนักศึกษาผูกระทําผิด  

21.1 เมื่อนักศึกษากระทําผิด หรือรวมกระทําผิดระเบียบการสอบ หรือการวัดผลให

คณะกรรมการพิจารณาโทษนักศึกษาที่กระทําผิดระเบียบการสอบตามที่สภาวิชาการ

แตงตั้งเปนผูพิจารณา แลวรายงานผลการพิจารณาตอมหาวทิยาลัยเพื่อดําเนินการลงโทษ

และแจงโทษใหทุกฝายที่เกี่ยวของทราบ โดยมีแนวทางการพิจารณาโทษดังตอไปนี้  

21.1.1 ถาเปนความผิดประเภททุจริต ใหลงโทษโดยใหไดรับ F ในรายวิชาที่กระทําผิด

ระเบียบการสอบ สวนรายวิชาอื่นที่นักศึกษาผูนั้นลงทะเบียนเรียนไว ถาเปน

รายวิชาที่สอบมาแลว ใหไดผลการสอบตามที่สอบไดจริง ถาเปนรายวิชาที่

ยังไมไดสอบ ก็ใหดําเนินการสอบตามปกติและใหไดผลการสอบตามที่สอบได

จริง  และใหพิจารณาสั่งพักการศึกษานักศึกษาผูนั้น 1 ภาคการศึกษาเปนอยาง

นอยหรืออาจใหพนสถานภาพนักศึกษาก็ได  

21.1.2 ถาเปนความผิดประเภทสอเจตนาทุจริต ใหลงโทษโดยใหไดรับ F ในรายวิชาที่

กระทําผิดระเบียบการสอบ และอาจพิจารณาสั่งพักการศึกษานักศึกษาผูนั้นไดไม

เกิน 1 ภาคการศึกษา 

21.1.3 ถาเปนความผิดอยางอื่นที่ระบุไวในขอปฏิบตัิของนักศึกษาในการสอบ ใหลงโทษ

ตามควรแกความผิดนั้น แตจะตองไมเกินกวาระดับโทษต่ําสุดของความผิด

ประเภททุจริต ตามขอ 21.1.1  

21.2 ถานักศึกษากระทําผิดหรือรวมกระทําผิดอื่น ๆ  ที่เกี่ยวกับการศึกษา ใหคณะกรรมการพิจารณา

โทษนักศึกษาที่กระทํ าผิดระเบียบการสอบเปนผูพิจารณาเสนอการลงโทษตอ

มหาวิทยาลัยตามควรแกความผิดนั้น  

21.3 การใหพักการศึกษาของนักศึกษาตามคําสั่งของมหาวิทยาลัย ใหเริ่มเมื่อสิ้นสุดภาค

การศึกษาที่กระทําผิดนั้นโดยใหมีระยะเวลาการลงโทษตอเนื่องกัน  ทั้งนี้ใหนับระยะเวลา

ที่ถูกสั่งพักการศึกษาเขาเปนระยะเวลาการศึกษาและใหจําแนกสถานภาพนักศึกษาทุก

ภาคการศึกษาที่ถูกสั่งพักดวย 

21.4 นักศึกษาที่ถูกสั่งพักการศึกษาจะตองชําระคาธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษา 

ทุกภาคการศึกษาที่พักการศึกษา และคาธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัย ภายใน 15 วันนับจากวันที่ถูกสั่งพักยกเวนภาคการศึกษาที่ไดชําระ        

คาหนวยกิตแลว มิฉะนั้นจะพนสถานภาพนักศึกษา 

ขอ 22 การพนสถานภาพนักศึกษา 

 นอกจากกรณีที่ระบุไวในขออื่นแลว  นักศึกษาจะพนสถานภาพในกรณีดังตอไปนี้  

22.1 เมื่อไดรับอนุมัติใหสําเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัย  

22.2 เมื่อไดรับอนุมัติจากคณบดีใหลาออก 
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22.3 เมื่อสิ้นสุด 10 วันแรกของภาคการศึกษาแลวยังไมลงทะเบียนเรียน หรือยังไมชําระ

คาธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษา นักศึกษาที่พนสถานภาพในกรณีนี้อาจขอคืน

สถานภาพนักศึกษาภายในภาคการศึกษาเดียวกันไดโดยไดรับอนุมัติจากอธิการบดี 

22.4 เมื่อมีการจําแนกสถานภาพนักศึกษา และไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ต่ํากวา 1.50 

22.5 เมื่อเปนนักศึกษาสถานภาพรอพินิจ ตามขอ 17.2.2 ตอเนื่องกัน 9 ภาคการศึกษา  

22.6 เมื่อมีระยะเวลาการศึกษาครบตามขอ 12 แลวยังไมสําเร็จการศึกษา  

22.7 เมือ่การสอบประมวลความรู  สอบไมผาน ตามขอ 16.4 และเกินระยะเวลาการศึกษาตาม

ขอ 12  

22.8 เมื่อมหาวิทยาลัยโดยคําแนะนําของคณะกรรมการพิจารณาโทษนักศึกษาที่กระทําผิด

ระเบียบการสอบสั่งใหพนสถานภาพนักศึกษา ตามขอ 21 

22.9 เมื่อมหาวิทยาลัยมีประกาศใหพนสถานภาพนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ หรือทําผิด

ขอบังคับ หรือระเบียบอื่นของมหาวิทยาลัย 

22.10 เมื่อนักศึกษามีปญหาทางพฤติกรรมหรือสุขภาพจิต จนอาจเปนอุปสรรคตอการศึกษา

และการประกอบวิชาชีพแพทยในอนาคต ใหอธิการบดีโดยการเสนอของคณบดี แตงตั้ง

จํานวนบุคคลไมนอยกวา  5 คน ประกอบดวยจิตแพทยอยางนอย 1 คน เปน

คณะกรรมการพิจารณาพฤติกรรมและสุขภาพจิต เพื่อพิจารณาวานักศึกษาดังกลาว 

สมควรพนสถานภาพนักศึกษา และเสนออธิการบดีอนุมัติตอไป 

22.11 เมื่อเสียชีวิต 
 

หมวด 10 

การสําเร็จการศึกษา 
 

ขอ 23 ผูมีสิทธิขอสําเร็จการศึกษา และการสําเร็จการศึกษา 

23.1 นักศึกษาตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้อยางครบถวนจึงจะมีสิทธิขอสาํเร็จการศึกษา และ

สําเร็จการศึกษา 

23.1.1 เปนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรในภาคการศึกษาที่ขอสาํเร็จ

การศึกษา  

23.1.2 สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร  ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํา

กวา 2.00 และไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยในรายวิชาเอกไมต่ํากวา 2.00 

23.1.3 มีระยะเวลาการศึกษาไมเกินที่กําหนดไวในขอ 12  

23.1.4 สอบประมวลความรูผานตามขอ 16.4 
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23.2 นักศึกษาผูมีคุณสมบัติครบถวนตามที่ระบุไวในขอ 23.1 จะตองยื่นคํารองแสดง       

ความจํานงขอสําเร็จการศึกษาตอศูนยบริการการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด 

มิฉะนั้นจะไมไดรับการพิจารณาเสนอชื่อตอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาในภาค

การศึกษานั้น  

23.3 ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 23.1 แตมิไดยื่นคํารองแสดงความจํานง

ขอสําเร็จการศึกษาตามขอ 23.2 สามารถยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษา

ถัดไป  ทั้งนี้นักศึกษาจะตองรักษาสถานภาพนักศึกษาในภาคการศึกษานั้นไวดวย 

ขอ 24 การพิจารณาใหปริญญา 

24.1 นักศึกษาที่จะไดรับการพิจารณาใหปริญญาตองไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย และไมมี

พันธะหนี้สินคางชําระตอมหาวิทยาลัย  

24.2 คณบดี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสํานักวิชาที่นักศึกษาสังกัด เปนผู

พิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาตอสภาวิชาการ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบสําเร็จ

การศึกษา เมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติใหสําเร็จการศึกษาจึงจะมีสิทธิรับ

ปริญญา 

ขอ 25 การใหปริญญาเกียรตินิยม  

25.1 นักศึกษาผูจะไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ตองมีคุณสมบัติดังนี ้  

25.1.1 มีหนวยกิตสอบไดครบถวนตามหลักสูตร ภายในกําหนดเวลาปกติของหลักสูตร  

25.1.2 ไมมีรายวิชาใดในใบแสดงผลการเรียนไดรับระดับคะแนนตัวอักษร F หรือ U 

25.1.3 ไมเคยเรียนซ้ําในรายวิชาใด ๆ เพื่อปรับระดับคะแนน D หรือ D+ 

25.1.4 ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.50 ขึ้นไป  

25.2 นักศึกษาผูที่จะไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง ตองมีคุณสมบัติตามขอ 25.1.1 - 25.1.3 

และไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.25 ขึ้นไป  

25.3 คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสํานักวิชาที่นักศึกษาสังกัด เปนผู

พิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาที่สมควรไดรับปริญญาเกียรตินิยมตอสภาวิชาการ  เพื่อ

นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัต ิ

25.4 นักศึกษาผูมีสิทธิไดรับปริญญาเกียรตินิยม ตองไมเปนผูที่เทียบโอนรายวิชา 

ขอ 26 การใหเหรียญรางวัลและเข็มทองคํา 

 นักศึกษาผูมีสิทธิไดรับเหรียญรางวัล จะตองมีคุณสมบัติดังนี้  

26.1 นักศึกษาที่ไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จะไดรับเหรียญทองเกียรตินิยม 

26.2 นักศึกษาที่ไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง จะไดรับเหรียญเงินเกียรตินิยม  

26.3 นักศึกษาที่ไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุด

ในสาขาวิชา จะไดรับรางวัลเข็มทองคํา  
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ขอ 27 นักศึกษาซึ่งเขาศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจนครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของ

หลักสูตรแลว แตไมประสงคจะรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หรือมีเหตุจําเปนที่จะตองยุติ

การศึกษา หรือศึกษาไมครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของหลักสูตร และเมื่อเปรียบเทียบ          

ผลการศึกษาแลว ไดศึกษาครบถวนตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรการแพทย) 

สํานักวิชาแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ใหนักศึกษาผูนั้นยื่นคํารองขอสําเร็จ

การศึกษาในปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรการแพทย) 
              

บทเฉพาะกาล 
 

ขอ 28 นักศึกษาแพทยที่เขาศึกษาในรุนปการศึกษา 2555 ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1        

ปการศึกษา 2556 เปนตนไป การดําเนินการใด ๆ ที่ไดดําเนินการไปแลวกอนภาคการศึกษาที่ 1 

ปการศึกษา 2556 ใหถือวาการดําเนินการนั้น ๆ สิ้นสุด มิอาจขอเปลี่ยนแปลงใหเปนไปตาม

ขอบังคับนี้ได 

ขอ 29  การใดที่มิไดกําหนดไวในขอบังคับฉบับนี้ ใหพิจารณาใชขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   

วาดวย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546 โดยอนุโลม เพื่อเอื้อประโยชนตอนักศึกษา 
 

 

  ประกาศ ณ วันที่     23    พฤศจกิายน   พ.ศ.  2556 

 

 

      ลงนาม              วิจิตร  ศรีสอาน      

                 (ศาสตราจารย ดร.วิจิตร  ศรีสอาน) 

นายกสภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี

    

 
 


