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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย  การศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑติ  พ.ศ. 2553 

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

 โดยที่เป็นการสมควรให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต 

เพื่อให้การศึกษาปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยพะเยา มีมาตรฐานและคุณภาพ สอดคล้องกับประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ .ศ.2548 จึงอาศัยความในมาตรา 21 แห่ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553 สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน  

พ.ศ.2553 จงึให้ออกขอ้บังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

 ขอ้ 1 ขอ้บังคับนีเ้รียกว่า “ขอ้บังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต         

พ.ศ. 2553” 

 ขอ้ 2  ขอ้บังคับนีใ้ห้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ขอ้ 3  คุณสมบัติและเงื่อนไขการเขา้เป็นนิสิตเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต 

  3.1  เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 4 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี           

พ.ศ. 2553 

  3.2  เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้า

ศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  

                        3.3  เป็นผู้สามารถท าสัญญาการเข้าเป็นนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตไว้กับมหาวิทยาลัยพะเยา     

และ/หรือ หน่วยงานที่มหาวิทยาลัยพะเยาเห็นชอบได้ และมีสัญญาค้ าประกันโดยบุคคลที่มีคุณสมบัติและหลักทรัพย์ซ่ึง

มหาวิทยาลัยพะเยาเห็นชอบ ในกรณีที่เป็นผู้เยาว์จะต้องมีหนังสือยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมอนุญาตให้เป็นนิสิต

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

 ขอ้ 4   การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตนั้น ให้ เป็นไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 

 ขอ้ 5  การรับโอนนิสิต หรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ให้น าความในข้อ 6 แห่งขอ้บังคับมหาวิทยาลัย

พะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 มาบังคับใช้โดยอนุโลม และให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

 ขอ้ 6  ระบบการศึกษา ใช้ระบบการจัดการศึกษาระบบทวิภาค   

                     6.1  การจัดการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

                                 ในสามปีแรก นิสิตจะศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และ /หรือ หมวดวิชาเฉพาะที่เป็นกลุ่มวิชา

บังคับพื้นฐานเฉพาะแพทย์ท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา และศึกษาหมวดวิชาเฉพาะที่เป็นกลุ่มวิชาชีพในสามปหีลังของหลักสูตรที่

โรงพยาบาลซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยยกเว้นการศึกษาในหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไปส าหรับนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทยีบเทา่ 

  6.2  การก าหนดปริมาณการศึกษา และการแบง่ภาคการศึกษา 
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                               ระบบการศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เน้นการเรียนที่มีการบูรณาการตลอดหลักสูตร การศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ 

                    6.2.1  ระยะที่หนึ่ง จ านวน 1 ปีการศึกษา ได้แก่ปีการศึกษาที่ 1 ของหลักสูตร ก าหนดตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ .ศ.2553 ซ่ึงเรียนตามระบบทวิภาค แบบ 2 ภาค

การศึกษาต่อ ปกีารศึกษา 

                               6.2.2  ระยะที่สอง จ านวน 2 ปกีารศึกษา หรือ ปกีารศึกษาท่ี 2-3 ของหลักสูตร เรียนตามระบบ

ทวิภาค แบบ 2 ภาคการศึกษาต่อปีการศึกษาและเรียนต่อเนื่องกัน  

                    6.2.3  ระยะที่สาม จ านวน 3 ปีการศึกษา หรือ ปีการศึกษาที่ 4-6 ของหลักสูตร ให้ก าหนด  

การศึกษาและการฝกึปฏิบัติงานในแต่ละรายวิชา โดยแบง่นิสิตออกเป็นกลุ่มหมุนเวียนกันไปเพื่อศึกษาในรายวิชาหนึ่งๆ  

 ขอ้ 7   การลงทะเบยีน 

  ให้เป็นไปตามความในข้อ 12 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2553    

  7.1  การลงทะเบยีนในสามปีแรกของหลักสูตร ให้ลงทะเบยีนเรียนรายวิชาตามภาคการศึกษา   

  7.2  การลงทะเบียนเรียนของนิสิตในสามปีหลังของหลักสูตร ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

เร่ือง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการลงทะเบยีนของนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร 6 ป ี 

 ขอ้ 8  การวัดและประเมินผล 

                  ให้เป็นไปตามความในข้อ 14 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2553  

                        8.1 ระยะที่สอง หรือ ปกีารศึกษาท่ี 2 - 3 ของหลักสูตร ก าหนดดังนี้ 

     8.1.1  นิสิตที่ได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยประจ าปีการศึกษาของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไม่ถึง 2.00 

นิสิตดังกล่าวจะต้องเรียนซ้ าช้ัน 

   8.1.2  นิสิตที่เรียนซ้ าช้ัน จะต้องลงทะเบยีนเรียนทุกรายวิชาของปีท่ีตกซ้ าช้ัน                        

                      8.2 นิสิตต้องสอบผ่านทุกรายวิชาของหลักสูตรในสามปแีรก และได้ค่าระดับข้ันสะสมเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 

2.00 ตามรายวิชาที่ก าหนดในโครงสร้างของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ก่อนเปิดภาคการศึกษาช้ันปีที่ 4 จึงจะได้รับ

พิจารณาให้ศึกษาในชัน้ปทีี่ 4 ของหลักสูตรได้ 

                      8.3 ระยะที่สาม หรือ ปกีารศึกษาท่ี 4 – 6  ของหลักสูตร ก าหนดดังนี้ 

                                8.3.1  ให้มีการวัดและประเมินผลของแต่ละรายวิชา เมื่อสิน้สุดการศึกษาในแต่ละรายวิชาที่นิสิต

หมุนเวียนไปศึกษาในคราวหนึ่งๆ และให้มีการวัดประเมินผลรวม เพื่อหาค่าระดับข้ันสะสมเฉลี่ยเมื่อสิน้ปกีารศึกษา และให้

รายงานทุกสิน้ปกีารศึกษา 

               8.3.2  นิสิตที่ได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยประจ าปีการศึกษาของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไม่ถึง 2.00  

นิสิตดังกล่าวจะต้องเรียนซ้ าช้ัน 

              8.3.3  นิสิตที่เรียนซ้ าช้ัน จะต้องลงทะเบยีนเรียนทุกรายวิชาของปีท่ีตกซ้ าช้ัน      

 ขอ้  9  การสอบเบ็ดเสร็จ 

   ให้นิสิตแพทย์ที่จบการศึกษาในช้ันปีที่ 3 ช้ันปีที่ 5 และช้ันปีที่ 6 ต้องสอบเบ็ดเสร็จตามประกาศของ

มหาวิทยาลัยพะเยา นิสิตที่สอบเบ็ดเสร็จไม่ผ่านรอบแรกจะต้องสอบเบ็ดเสร็จจนกว่าจะผ่าน 
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 ขอ้ 10  การเสนอช่ือเพื่อรับปริญญาและการอนุมัติใหป้ริญญา ให้น าความในข้อ 16 และ ข้อ 17 แห่งขอ้บังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 มาบังคับใช้โดยอนุโลม  

        ผูท้ี่มีสิทธไิด้รับการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญา จะต้องเป็นผูส้อบผ่านการสอบเบ็ดเสร็จท้ัง 3 ส่วน 

 ข้อ 11  การพ้นสภาพการเป็นนิสิต 

               นอกจากนิสิตต้องพ้นสภาพการเป็นนิสิตตามความในขอ้ 21 แห่งขอ้บังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 แล้ว ให้นิสิตพ้นสภาพการเป็นนิสิตในกรณีดังต่อไปนี้ 

   11.1  เมื่อนิสิตเรียนในระยะที่ 2 ของหลักสูตรมา 8 ภาคการศึกษาแล้ว ยังสอบไม่ผ่านรายวิชาใด

รายวิชาหนึ่งของหลักสูตร หรือได้ค่าระดับข้ันสะสมเฉลี่ยต่ ากว่า 2.00 

   11.2  นิสิตระยะที่ 3 ของหลักสูตร เมื่อลงทะเบยีนเรียนรายวิชาต่างๆ ตามแผนการศึกษาส าหรับช้ันปี

ใด เป็นเวลา 2 ปกีารศึกษาแล้วยังสอบไม่ผ่าน ให้พ้นสภาพการเป็นนิสิต 

   11.3  คณะกรรมการจติแพทย์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากอธกิารบดี ให้ค าวินิจฉัยว่า นิสิตเป็นหรือเคยเป็น

โรคจิตประเภทใดประเภทหนึ่ง และคณะกรรมการร่วมระหว่างคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์และคณะกรรมการ

จิตแพทย์มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่าโรคจิตประเภทนั้นๆ ท าให้ไม่สามารถศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ห รือ หาก

โรคเกิดก าเริบขึ้นหลังจากจบการศึกษาแล้ว จะมีผลเสียต่อการประกอบวิชาชีพเวชกรรมถึงขั้นเป็นอันตรายร้ายแรงต่อ

ผูป้ว่ย 

 ขอ้ 12  ความใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับนี ้ให้น าความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ.2553 มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

 ข้อ 13  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกประกาศเพื่อประโยชน์ในการ

ด าเนินการภายใต้ข้อบังคับนี ้ ในกรณีมปีัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามขอ้บังคับนี ้ ให้อธกิารบดีเป็นผูว้ินิจฉัยช้ีขาดและให้ถือ

เป็นที่สุด 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  27  พฤศจกิายน  พ.ศ.2553 

 

 

 

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี  ศรีอรุณ) 

นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

 

  


