
 
 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2555 

......................................... 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญา

แพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2555 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2541    
และมติสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555 จึงตรา

ข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1.  ชื่อข้อบังคับ 
  ข้อบังคับนี้เรียกว่า“ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การศึกษาชั้นปริญญา
แพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2555” 

ข้อ 2.  การใช้ข้อบังคับ 
 ให้ใช้ข้อบังคับนี้กับนักศึกษาตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ซึ่งขึ้นทะเบียนเป็น

นักศึกษาใหม่ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป 
 บรรดาข้อความในข้อบังคับ ระเบียบ ค าส่ัง หรือประกาศอื่นใดที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้แล้ว 
หรือที่ขัดแย้งต่อข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

 นอกจากที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้  ให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย

การศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาบังคับใช้โดยอนุโลม 

ข้อ 3.  บทนิยาม 
ในข้อบังคับนี้ 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาแม่ฟ้าหลวง 
“ส านักวิชา” หมายความว่า ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 
“หน่วยกิต” หมายความว่า หน่วยที่แสดงการศึกษาซึ่งส านักวิชาจัดการศึกษาให้แก่

นักศึกษาตามปกติ 
“หนึ่งหน่วยกิต” หมายความว่า ระยะเวลาที่นักศึกษาจะต้องเรียนในห้องเรียน หรือนอก

ห้องเรียน หรือการฝึกปฏิบัติในคลินิก ในหอผู้ป่วย ภาคสนาม หรือชุมชน โดยวิธีการเรียนการสอน        

ทุกประเภท โดยรายวิชาบรรยาย/ทฤษฎี 1 หน่วยกิต เท่ากับ การบรรยาย 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ ส าหรับ



รายวิชาปฏิบัติ 1 หน่วยกิต เท่ากับ ฝึกทดลองหรือปฏิบัติ 2-3 ชั่วโมง/สัปดาห์ ในภาคการศึกษาปกติ

ระบบทวิภาค อนึ่งในการก าหนดจัดชั่วโมงการเรียนในระยะเวลา 1 สัปดาห์ ให้มีเวลารวมประมาณ      
30-45 ชั่วโมง 

ข้อ 4.  ระบบการศึกษา 
ระบบการศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ดังนี้ 
4.1  การจัดการศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มี 2 ลักษณะ คือ 

 (1) รายวิชาศึกษาทั่วไปรายวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จัดการศึกษา
ตามระบบหน่วยกิตตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การศึกษาชั้นปริญญาตรี 

(2)  รายวิชาที่จัดสอนของส านักวิชา มีลักษณะบูรณาการของเนื้อหารายวิชาหลายๆ 
รายวิชารวมกันและจัดการเรียนการสอนเป็นหน่วยการเรียน (Block) โดยวิชาที่จัดสอนในส านักวิชา       
เป็นการศึกษาที่เน้นกระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลักและชุมชนเป็นฐาน 

4.2  การศึกษาตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จะใช้ระยะเวลาสิบสองภาคการศึกษา
ปกติ โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาทางด้านรายวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาพื้นฐานทาง

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ใช้เวลาในการศึกษาสองภาคการศึกษา ระยะที่ 2 ศึกษารายวิชาพื้นฐาน     
ทางวิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และรายวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต ใช้เวลาในการศึกษา     
ส่ีภาคการศึกษา ระยะที่ 3 ศึกษาทางด้านคลินิก ใช้เวลาในการศึกษาหกภาคการศึกษา 

4.3  การศึกษาของคณะใช้ระบบทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาในปี หนึ่งๆ เป็นสองภาค        
การศึกษาปกติ ซึ่งเป็นภาคการศึกษาที่บังคับ คือ ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย ซึ่งอาจจัดให้มี
ภาคฤดูร้อนด้วยก็ได้ ภาคการศึกษาปกติ ต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และต้องมีชั่วโมง         
การสอนในแต่ละรายวิชาครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การค านวณชั่วโมงต่อหน่วยกิต ตามความในข้อ  3       
ส่วนการเปิดและปิดภาคการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา ให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

4.4 เมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของส านักวิชา  ในภาคการศึกษาปกติครบสิบสอง      

ปีการศึกษา หากนักศึกษาผู้ใดมีผลการศึกษายังไม่เพียงพอที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาตาม

ข้อบังคับนี้ นักศึกษาผู้นั้นจะต้องถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาและหน่วยกิตสะสมที่ได้ไว้ทั้งหมดจะ

น ามาใช้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยต่อไปไม่ได้ 
ข้อ 5.  คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดของแต่ละโครงการรับเข้า

ศึกษา และมีคุณสมบัติในทุกประการดังต่อไปนี้ 
5.1 มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรค อาการของโรค หรือพิการตามประกาศของทางราชการ 
5.2 มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพแพทย์ เหตุผล แรงจูงใจ และความตั้งใจในการเป็นแพทย์ 
5.3 ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม การรักษาระเบียบวินัย และขนบธรรมเนียมประเพณี 
5.4 เป็นผู้มีสุขภาพจิตและบุคลิกภาพที่ดี 
5.5 มีความสนใจในสังคมและสิ่งแวดล้อม 
5.6 มีความรู้รอบตัวและความสนใจใฝ่รู้ 



5.7 การก าหนดอายุของผู้มีสิทธิสมัครตามข้อ 5.9 เป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือก 
5.8 มีประวัติความประพฤติและบุคลิกภาพดี และมีความตั้งใจที่จะเป็นแพทย์ปฏิบัติงาน

เพื่อชุมชน  
5.9 มีคุณวุฒิการศึกษา เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
5.10 ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจ าเป็นอื่นนอกเหนือจากนี้  ให้เป็นไปตามมติสภา

มหาวิทยาลัย 
ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี 

ข้อ 6.  การคัดเลือกผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
ให้เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาอุดมศึกษา

ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือวิธีอื่นๆ  ที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยความเห็นชอบของ        
สภาวิชาการ 

ข้อ 7.  การท าสัญญาผูกพัน 
การท าสัญญาผูกพันก่อนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกท าสัญญาเข้ารับ

ราชการหรือท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว ตามระเบียบและเงื่อนไขของราชการ 

ข้อ 8.  การลงทะเบียนเรียน 

8.1 การลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรระยะที่ 1 ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา  
ชั้นปริญญาตรี 

8.2 การลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรระยะที่ 2 และ 3 ในแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษา
จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามจ านวนหน่วยกิตที่ปรากฏในแผนการศึกษาที่ก าหนดขึ้น ส าหรับชั้นปีนั้นๆ 

8.3 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านรายวิชาตามหลักสูตรระยะที่ 1 ทั้งหมด 
และมรีะดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 แล้วจึงจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามหลักสูตรระยะที่ 2 ได ้

8.4 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านรายวิชาตามหลักสูตรระยะที่ 2 ทั้งหมด 
และมรีะดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 แล้วจึงลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามหลักสูตรระยะที่ 3 ได้ 

8.5 นักศึกษาที่ก าลังศึกษารายวิชาตามหลักสูตร ระยะที่ 2 หรือระยะที่ 3 และมีระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.00 สามารถลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชาของหลักสูตรระยะที่ 2 หรือระยะที่ 3 
ที่นักศึกษาสอบได้ระดับต่ ากว่า C+ ได้ 

ข้อ 9.  การวัดผลการศึกษา 
 ให้มีการวัดผลการศึกษาส าหรับรายวิชาตามหลักสูตรระยะที่ 2 หรือระยะที่ 3 ที่นักศึกษา

ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษาทันทีท่ีการศึกษารายวิชานั้นๆ ส้ินสุดลง 

ข้อ 10. การสอบประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
 10.1 การสอบประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 1 

  ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ศึกษาทุกรายวิชาหลักของปีที่ 3 ครบตามแผนศึกษาของ
ส านักวิชา เป็นผู้มีสิทธ์ิสอบฯ  



 10.2 การสอบประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 2  
  ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ที่ศึกษาทุกรายวิชาหลักของปีที่ 5 ครบตามแผนการศึกษาของ
ส านักวิชา เป็นผู้มีสิทธ์ิสอบฯ  
 10.3 การสอบประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 

  ให้นักศึกษาชั้นปีที่  6 ที่ศึกษาทุกรายวิชาหลักของปีที่  6 ครบตามแผนก าหนด

การศึกษาของส านักวิชา เป็นผู้มีสิทธ์ิสอบฯ  

ข้อ 11. สภาพนักศึกษา 
สภาพนักศึกษานอกจากจะเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีแล้ว  

นักศึกษาอาจถูกถอนชื่อ ออกจากทะเบียนนักศึกษาในกรณีต่อไปนี้ 
11.1 ศึกษารายวิชาตามหลักสูตรระยะที่ 1 ไม่ครบถ้วนตามข้อก าหนดของหลักสูตรหรือได้

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.00 ภายในระยะเวลาสี่ภาคการศึกษาปกติ 
11.2 ศึกษารายวิชาตามหลักสูตรระยะที่ 2 ไม่ครบถ้วนตามข้อก าหนดของหลักสูตรหรือได้

ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต่ ากว่า 2.00 ภายในระยะเวลาแปดภาคการศึกษานับแต่ภาคแรกที่เริ่มศึกษา
หลักสูตรระยะที ่2 

11.3 ศึกษารายวิชาตามหลักสูตรระยะที่ 3 ไม่ครบถ้วนตามข้อก าหนดของหลักสูตรหรือได้
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.00 ภายในระยะเวลาสิบสองภาคการศึกษานับแต่ภาคแรกที่เริ่มศึกษาหลักสูตร

ระยะที ่3 

ข้อ 12. การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับ ว่าด้วย การศึกษาชั้นปริญญาตรี 
กรณีนักศึกษามีปัญหาทางด้านพฤติกรรมและสุขภาพจิต จนอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

และการประกอบวิชาชีพในอนาคต ให้อธิการบดีโดยการเสนอของคณบดีแต่งตั้งบุคคลจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน 
เป็นคณะกรรมการพิจารณาพฤติกรรมและสุขภาพจิตเพื่อพิจารณาว่านักศึกษาดังกล่าวสมควรพ้นสภาพการ

เป็นนักศึกษาหรือไม่ และเสนอต่ออธิการบดีอนุมัติต่อไป 

ข้อ 13. การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ 12 วรรคสอง 
ในกรณีที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ 12 วรรคสอง นักศึกษาผู้นั้นสามารถแจ้ง

ความประสงค์เพื่อศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการ
ประจ าส านักวิชาต้นสังกัดของหลักสูตรที่นักศึกษาแจ้งความประสงค์ท่ีจะเข้าศึกษา 

ข้อ 14. การเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา 
นอกจากจะเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีแล้ว  นักศึกษาที่จะได้รับ

การเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาจะต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ให้ครบตามข้อก าหนดหลักสูตร ได้ระดับคะแนน
เฉล่ียสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 และได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่าสิบสองภาคการศึกษา 

 
 



ข้อ 15. การได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม 
นักศึกษาจะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาตรีเกียรตินิยม ต้องมีผลการศึกษาดังต่อไปนี้

ครบถ้วนทุกประการ คือ 
15.1 เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ให้แก่นักศึกษาที่ 

(1)  ได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบหลักสูตรภายในหกปี 
 

  (2)  ได้ค่าระดับเฉล่ียสะสมส าหรับทุกรายวิชาไม่ต่ ากว่า ๓.๖๕ 
(3)  ไม่เคยได้ระดับผลการประเมินยังไม่เป็นที่พอใจ (U) หรือต่ ากว่าระดับพอใช้ 

(C) ในรายวิชาใด และ 
 (4)  ไม่เคยศึกษาซ้ าในรายวิชาใด 

15.2 เกียรตินิยมอันดับสอง ให้แก่นักศึกษาที่ 
(1)  ได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบหลักสูตรภายในหกปีการศึกษา 
(2)  ได้ค่าระดับเฉล่ียสะสมส าหรับทุกรายวิชาไม่ต่ ากว่า 3.25 
(3)  ไม่เคยได้ระดับผลการประเมินยังไม่เป็นที่พอใจ (U) หรือต่ ากว่าระดับพอใช้    
        (C) ในรายวิชาใด และ 
(4)  ไม่เคยศึกษาซ้ าในรายวิชาใด 

ระยะเวลาการศึกษาตามความในวรรคแรกนั้น  ไม่ให้นับระยะเวลาที่นักศึกษาลาพัก

การศึกษา หรือมีเหตุจ าเป็นอย่างอื่นที่อธิการบดีเห็นสมควร 

ข้อ 16. ผู้รักษาการตามข้อบังคับ 
ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับและให้มีอ านาจออกระเบียบหรือแนวปฏิบัติ

ตามข้อบังคับนี้ได้ตามความจ าเป็น รวมทั้งให้มีอ านาจวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อบังคับนี้          

ค าวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด 

ประกาศ  ณ  วันที่  19  มกราคม  พ.ศ. 2555  

 
(ลงนาม) พลต ารวจเอก  เภา  สารสิน 

       (เภา  สารสิน) 
                          นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
 


