ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2555
..............................
โดยที่ เ ป็ นการสมควรให้ มี ข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย แม่ ฟ้ าหลวง ว่ าด้ ว ยการศึ กษาชั้ น ปริญ ญา
แพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2555
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 17 (2) แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง พ.ศ. 2541
และมติสภามหาวิท ยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวัน ที่ 18 มกราคม 2555 จึงตรา
ข้ อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ชื่อข้ อบังคับ
ข้ อบั งคับ นี้ เรีย กว่ า “ข้ อบั งคับ มหาวิท ยาลั ยแม่ ฟ้ าหลวง ว่ าด้ ว ย การศึ กษาชั้น ปริญ ญา
แพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2555”
ข้ อ 2 การใช้ ข้อบังคับ
ให้ ใช้ ข้ อ บัง คับ นี้ กับ นั กศึ ก ษาตามหลัก สู ต รแพทยศาสตรบั ณ ฑิต ซึ่ง ขึ้น ทะเบี ย นเป็ น
นักศึกษาใหม่ต้งั แต่ ปี การศึกษา 2556 เป็ นต้ นไป
บรรดาข้ อความในข้ อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง หรือประกาศอืน่ ใดที่กาหนดไว้ ในข้ อบังคับนี้แล้ ว
หรือที่ขัดแย้ งต่อข้ อบังคับนี้ให้ ใช้ ข้อบังคับนี้แทน
นอกจากที่ ก าหนดไว้ ในข้ อ บั งคั บ นี้ ให้ น าข้ อ บั งคั บมหาวิ ท ยาลัย แม่ ฟ้ าหลวง ว่ าด้ ว ย
การศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาบังคับใช้ โดยอนุโลม
ข้ อ 3 บทนิยาม
ในข้ อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาแม่ฟ้าหลวง
“สานักวิชา” หมายความว่า สานักวิชาแพทยศาสตร์
“หน่ ว ยกิต ” หมายความว่ า หน่ ว ยที่แ สดงการศึ กษาซึ่ งส านั ก วิช าจัด การศึ ก ษาให้ แ ก่
นักศึกษาตามปกติ
“หนึ่งหน่ว ยกิต” หมายความว่า ระยะเวลาที่นักศึกษาจะต้ องเรียนในห้ องเรียน หรือนอก
ห้ อ งเรี ยน หรือ การฝึ กปฏิบั ติ ในคลินิ ก ในหอผู้ป่ วย ภาคสนาม หรือชุ ม ชน โดยวิธีก ารเรียนการสอน
ทุ กประเภท โดยรายวิชาบรรยาย/ทฤษฎี 1 หน่ ว ยกิต เท่ ากับ การบรรยาย 1 ชั่ว โมง/สัปดาห์ ส าหรับ

รายวิชาปฏิบัติ 1 หน่ ว ยกิต เท่ ากับ ฝึ กทดลองหรือปฏิบัติ 2-3 ชั่ว โมง/สัปดาห์ ในภาคการศึกษาปกติ
ระบบทวิภ าค อนึ่งในการกาหนดจั ดชั่ว โมงการเรีย นในระยะเวลา 1 สั ป ดาห์ ให้ มี เ วลารวมประมาณ
30-45 ชั่วโมง
ข้ อ 4 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ดังนี้
4.1 การจัดการศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มี 2 ลักษณะ คือ
(1) รายวิชาศึกษาทั่วไปรายวิชาพื้ นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จัดการศึกษา
ตามระบบหน่วยกิตตาม ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้ วย การศึกษาชั้นปริญญาตรี
(2) รายวิชาที่ จัดสอนของส านักวิชา มีลักษณะบูรณาการของเนื้อหารายวิชาหลายๆ
รายวิชารวมกัน และจั ดการเรียนการสอนเป็ น หน่ ว ยการเรีย น (Block) โดยวิชาที่ จัด สอนในส านั กวิช า
เป็ นการศึกษาที่เน้ นกระบวนการใช้ ปัญหาเป็ นหลักและชุมชนเป็ นฐาน
4.2 การศึกษาตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จะใช้ ระยะเวลาสิบสองภาคการศึกษา
ปกติ โดยแบ่ งออกเป็ น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาทางด้ านรายวิชาศึกษาทั่ ว ไป รายวิชาพื้ นฐานทาง
วิท ยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ ใช้ เวลาในการศึกษาสองภาคการศึก ษา ระยะที่ 2 ศึกษารายวิชาพื้ นฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และรายวิชาเลือกเสรี 6 หน่ วยกิต ใช้ เวลาในการศึกษา
สี่ภาคการศึกษา ระยะที่ 3 ศึกษาทางด้ านคลินิก ใช้ เวลาในการศึกษาหกภาคการศึกษา
4.3 การศึกษาของคณะใช้ ระบบทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาในปี หนึ่งๆ เป็ นสองภาค
การศึกษาปกติ ซึ่งเป็ น ภาคการศึกษาที่บังคับ คือ ภาคการศึกษาต้ นและภาคการศึกษาปลาย ซึ่งอาจจัดให้ มี
ภาคฤดู ร้อนด้ ว ยก็ได้ ภาคการศึกษาปกติ ต้ องมีระยะเวลาไม่ น้ อยกว่ า 15 สัป ดาห์ และต้ อ งมีช่ั ว โมง
การสอนในแต่ ล ะรายวิช าครบถ้ ว นตามหลั กเกณฑ์ก ารคานวณชั่ว โมงต่ อ หน่ ว ยกิต ตามความในข้ อ 3
ส่วนการเปิ ดและปิ ดภาคการศึกษาในแต่ละปี การศึกษา ให้ เป็ นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
4.4 เมื่อได้ ข้ ึน ทะเบียนเป็ น นัก ศึกษาของส านัก วิชา ในภาคการศึกษาปกติครบสิบสอง
ปี การศึกษา หากนักศึกษาผู้ใดมีผลการศึกษายังไม่ เพี ยงพอที่จ ะได้ รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญ ญาตาม
ข้ อบังคับนี้ นักศึกษาผู้น้นั จะต้ องถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาและหน่วยกิตสะสมที่ได้ ไว้ ท้งั หมดจะ
นามาใช้ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยต่อไปไม่ได้
ข้ อ 5 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ าเป็ นนักศึกษา
ผู้สมัครจะต้ องมีคุณสมบัติตรงตามที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดของแต่ ล ะโครงการรั บเข้ า
ศึกษา และมีคุณสมบัติในทุกประการดังต่อไปนี้
5.1 มีสุขภาพดี ไม่เป็ นโรค อาการของโรค หรือพิการตามประกาศของทางราชการ
5.2 มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพแพทย์ เหตุผล แรงจูงใจ และความตั้งใจในการเป็ นแพทย์
5.3 ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม การรักษาระเบียบวินัย และขนบธรรมเนียมประเพณี
5.4 เป็ นผู้มีสุขภาพจิตและบุคลิกภาพที่ดี
5.5 มีความสนใจในสังคมและสิ่งแวดล้ อม
5.6 มีความรู้รอบตัวและความสนใจใฝ่ รู้
5.7 การกาหนดอายุของผู้มีสิทธิสมัครตามข้ อ 5.9 เป็ นไปตามเกณฑ์การคัดเลือก

5.8 มีประวัติความประพฤติและบุคลิกภาพดี และมีความตั้งใจที่จะเป็ นแพทย์ปฏิบัติงาน
เพื่อชุมชน
5.9 มีคุณวุฒิการศึกษา เป็ นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
5.10 ในกรณี ที่มี เหตุผ ลหรือความจ าเป็ นอื่น นอกเหนื อจากนี้ ให้ เป็ นไปตามมติ ส ภา
มหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษาต้ องเป็ นไปตามข้ อบังคับ ว่าด้ วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี
ข้ อ 6 การคัดเลือกผู้สมัครเข้ าเป็ นนักศึกษา
ให้ เป็ น ไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ าศึกษาในสถาบัน การศึกษาอุดมศึกษา
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือวิธีอื่น ๆ ที่ม หาวิท ยาลัยกาหนด โดยความเห็น ชอบของ
สภาวิชาการ
ข้ อ 7 การทาสัญญาผูกพัน
การทาสัญญาผูกพันก่อนขึ้นทะเบียนเป็ น นักศึกษาให้ ผ้ ทู ี่ผ่านการคัดเลือกทาสัญญาเข้ ารับ
ราชการหรือทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแล้ ว ตามระเบียบและเงือ่ นไขของราชการ
ข้ อ 8 การลงทะเบียนเรียน
8.1 การลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรระยะที่ 1 ให้ เป็ น ไปตามข้ อบังคับว่ าด้ ว ยการศึกษา
ชั้นปริญญาตรี
8.2 การลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรระยะที่ 2 และ 3 ในแต่ ล ะภาคการศึกษา นักศึกษา
จะต้ องลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามจานวนหน่วยกิตที่ปรากฏในแผนการศึกษาที่กาหนดขึ้น สาหรับชั้นปี น้นั ๆ
8.3 นักศึกษาจะต้ องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านรายวิชาตามหลักสูตรระยะที่ 1 ทั้งหมด
และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00 แล้ วจึงจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามหลักสูตรระยะที่ 2 ได้
8.4 นักศึกษาจะต้ องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านรายวิชาตามหลักสูตรระยะที่ 2 ทั้งหมด
และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00 แล้ วจึงลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามหลักสูตรระยะที่ 3 ได้
8.5 นักศึกษาที่กาลังศึกษารายวิชาตามหลักสูตร ระยะที่ 2 หรือ ระยะที่ 3 และมี ระดั บ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 2.00 สามารถลงทะเบียนเรียนซา้ ในรายวิชาของหลักสูตรระยะที่ 2 หรือระยะที่
3 ที่นักศึกษาสอบได้ ระดับต่ากว่า C+ ได้
ข้ อ 9 การวัดผลการศึกษา
ให้ มีการวัดผลการศึกษาสาหรับรายวิชาตามหลักสูตรระยะที่ 2 หรือระยะที่ 3 ที่นักศึกษา
ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษาทันทีที่การศึกษารายวิชานั้นๆ สิ้นสุดลง
ข้ อ 10 การสอบประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
10.1 การสอบประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 1
ให้ นักศึกษาชั้น ปี ที่ 3 ที่ศึกษาทุ กรายวิชาหลักของปี ที่ 3 ครบตามแผนศึกษาของ
สานักวิชา เป็ นผู้มีสิทธิ์สอบฯ

10.2 การสอบประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 2
ให้ นักศึกษาชั้นปี ที่ 5 ที่ศึกษาทุกรายวิชาหลักของปี ที่ 5 ครบตามแผนการศึกษาของสานักวิชา เป็ นผู้มีสิทธิ์สอบฯ
10.3 การสอบประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3
ให้ นั กศึกษาชั้น ปี ที่ 6 ที่ศึกษาทุ กรายวิชาหลักของปี ที่ 6 ครบตามแผนกาหนดการศึกษาของส านั กวิชา
เป็ นผู้มีสิทธิ์สอบฯ
ข้ อ 11 สภาพนักศึกษา
สภาพนั กศึ ก ษานอกจากจะเป็ นไปตามข้ อบั งคั บว่ าด้ ว ยการศึก ษาชั้น ปริญ ญาตรีแ ล้ ว
นักศึกษาอาจถูกถอนชื่อ ออกจากทะเบียนนักศึกษาในกรณีต่อไปนี้
11.1 ศึกษารายวิชาตามหลักสูตรระยะที่ 1 ไม่ ครบถ้ วนตามข้ อกาหนดของหลักสูตรหรือ
ได้ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 2.00 ภายในระยะเวลาสี่ภาคการศึกษาปกติ
11.2 ศึกษารายวิชาตามหลักสูตรระยะที่ 2 ไม่ ครบถ้ วนตามข้ อกาหนดของหลักสูตรหรือ
ได้ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่ า 2.00 ภายในระยะเวลาแปดภาคการศึกษานับแต่ ภ าคแรกที่เริ่ม ศึกษา
หลักสูตรระยะที่ 2
11.3 ศึกษารายวิชาตามหลักสูตรระยะที่ 3 ไม่ ครบถ้ วนตามข้ อกาหนดของหลักสูตรหรือ
ได้ ระดับคะแนนเฉลี่ ยสะสม 2.00 ภายในระยะเวลาสิบสองภาคการศึ กษานับ แต่ ภ าคแรกที่ เริ่ม ศึกษา
หลักสูตรระยะที่ 3
ข้ อ 12 การพ้ นสภาพการเป็ นนักศึกษา
การพ้ นสภาพการเป็ นนักศึกษาให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับ ว่าด้ วย การศึกษาชั้นปริญญาตรี
กรณีนักศึกษามีปัญหาทางด้ านพฤติกรรมและสุขภาพจิต จนอาจเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา
และการประกอบวิชาชีพในอนาคต ให้ อธิการบดีโดยการเสนอของคณบดีแต่งตั้งบุคคลจานวนไม่ น้อยกว่า 3 คน
เป็ นคณะกรรมการพิจารณาพฤติกรรมและสุขภาพจิตเพื่อพิจารณาว่านักศึกษาดังกล่าวสมควรพ้ นสภาพการ
เป็ นนักศึกษาหรือไม่ และเสนอต่ออธิการบดีอนุมัติต่อไป
ข้ อ 13 การพ้ นสภาพการเป็ นนักศึกษาตามข้ อ 12 วรรคสอง
ในกรณีที่พ้ น สภาพการเป็ น นักศึกษาตามข้ อ 12 วรรคสอง นักศึกษาผู้น้ัน สามารถแจ้ ง
ความประสงค์เ พื่อศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ภายใต้ หลักเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการ
ประจาสานักวิชาต้ นสังกัดของหลักสูตรที่นักศึกษาแจ้ งความประสงค์ที่จะเข้ าศึกษา
ข้ อ 14 การเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา
นอกจากจะเป็ น ไปตามข้ อบังคับว่ าด้ วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีแล้ ว นักศึกษาที่จะได้ รับ
การเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาจะต้ องศึกษารายวิชาต่ างๆ ให้ ครบตามข้ อกาหนดหลักสูตร ได้ ระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00 และได้ ข้ นึ ทะเบียนเป็ นนักศึกษามาแล้ วไม่น้อยกว่าสิบสองภาคการศึกษา
ข้ อ 15 การได้ รับปริญญาตรีเกียรตินิยม
นักศึกษาจะได้ รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาตรีเกียรตินิยม ต้ องมีผลการศึกษาดังต่อไปนี้
ครบถ้ วนทุกประการ คือ

*15.1 เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ให้ แก่นักศึกษาที่
(1) ได้ ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบหลักสูตรภายในหกปี
(2) ได้ ค่าระดับเฉลี่ยสะสมสาหรับทุกรายวิชาไม่ต่ากว่า 3.65
(3) ไม่เ คยได้ ระดับ ผลการประเมินยังไม่เป็ น ที่พอใจ (U) หรือต่ากว่าระดับพอใช้
(C) ในรายวิชาใด และ
(4) ไม่เคยศึกษาซา้ ในรายวิชาใด
15.2 เกียรตินิยมอันดับสอง ให้ แก่นักศึกษาที่
(1) ได้ ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบหลักสูตรภายในหกปี การศึกษา
(2) ได้ ค่าระดับเฉลี่ยสะสมสาหรับทุกรายวิชาไม่ต่ากว่า 3.25
(3) ไม่เคยได้ ระดับผลการประเมินยังไม่เป็ นที่พอใจ (U) หรือต่ากว่าระดับพอใช้
(C) ในรายวิชาใด และ
(4) ไม่เคยศึกษาซา้ ในรายวิชาใด
ระยะเวลาการศึก ษาตามความในวรรคแรกนั้ น ไม่ ให้ นั บระยะเวลาที่นั ก ศึก ษาลาพั ก
การศึกษา หรือมีเหตุจาเป็ นอย่างอืน่ ที่อธิการบดีเห็นสมควร
ข้ อ 16 ผู้รักษาการตามข้ อบังคับ
ให้ อธิการบดีเป็ น ผู้รักษาการตามข้ อบังคับและให้ มี อานาจออกระเบียบหรือแนวปฏิบัติ
ตามข้ อ บัง คับ นี้ไ ด้ ต ามความจ าเป็ น รวมทั้ งให้ มี อ านาจวินิ จ ฉั ยปั ญ หาที่เ กิดขึ้ นจากการใช้ ข้ อบั งคั บ นี้
คาวินิจฉัยของอธิการบดีให้ ถือเป็ นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2555
(ลงนาม) พลตารวจเอก เภา สารสิน
(เภา สารสิน)
นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

*แก้ไขข้อ 15.1 (2) และให้ใช้ขอ้ บังคับฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 แทน

