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ค ำน ำ 
 

 
คู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา ได้จัดท าข้ึนเพื่อใช้เป็นแนวทางการ

ปฏิบัติงานในต าแหน่งวิชาการศึกษา เพ่ือให้ทราบถึงขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงาน (Procedure) 
และวิธีปฏิบัติ (Method) ตลอดจนทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการท างาน และรายละเอียด
ต่างๆ ซึ่งคู่มือฉบับนี้จะระบุว่าจะท างานอะไร (What) ท าอย่างไร (How) ท าเมื่อใด (When) ใครเป็น
คนท า (Who) และท าไมจึงต้องท า (Why) ตลอดจนการแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติงาน    

 

เนื่องจากปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงาน และมีการปรับเปลี่ยนภาระ
งานของนักวิชาการศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผู้จัดท าจึงได้ท าคู่มือ
ปฏิบัติงานการตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา เล่มนี้ขึ้นมาโดยปรับปรุงเนื้อหาให้ตรงกับงาน
ปัจจุบันและให้ทันสมัยต่อเหตุการณ์ เพ่ือให้มีความเหมาะสมและเอ้ืออ านวยต่อภารกิจงานบริการ
การศึกษาให้มากยิ่งขึ้น ตลอดจนข้อมูล อ่ืน ๆ เพ่ือให้เป็นปัจจุบัน  

 

ผู้จัดท าหวังว่าคู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อทั้งบุคลากรในงานด้านการศึกษาที่จะเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  และต่อผู้ใช้บริการไม่
ว่าจะเป็น อาจารย์ นักศึกษา ตลอดจนบุคลากรจากหน่วยงานอ่ืนทั้งในและนอกวิทยาลัย ได้มีความ
เข้าใจและมีความสะดวกในการขอรับบริการมากยิ่งขึ้น  หากท่านมีความคิดเห็นและมีข้อแนะน า
ประการใด ผู้จัดท ายินดีน้อมรับด้วยความขอบคุณยิ่ง  

 
 

 ณรัญญา    มีชัย 
 นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ  

                                                                          มีนาคม 2558 
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บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

 
ในปีการศึกษา 2549 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้เปิดรับนักศึกษา

รุ่นที่ 1 ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 
จ านวน 49 คน และหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550 จ านวน 50 คน ตั้งแต่เปิด
สอนในปีการศึกษา 2549 ถึงปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2557) เป็นเวลา 8 ปี มีนักศึกษา รวมทั้ง 2 
หลักสูตร จ านวน 1,166 คน และในปีการศึกษา 2552 มีนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ส าเร็จการศึกษาเป็นรุ่นแรกจ านวน 49 คน และในปีการศึกษา 2554 มี
นักศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ส าเร็จการศึกษาเป็นรุ่นแรก จ านวน 50 คน ปัจจุบัน        
(ปีการศึกษา 2557) มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษาทั้ง 2 หลักสูตรรวมจ านวน 492 คน (ข้อมูล ณ มีนาคม 
2558) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้มีการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม และเกณฑ์แพทยสภา รวมทั้ง  ได้มีการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือให้
สอดคล้องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ปัจจุบันได้จัดการเรียนการสอน
นักศึกษา 2 หลักสูตร ดังนี้ 
 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย 

- หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 เริ่มใช้กับ
นักศึกษา รหัส 49 – 52 

- หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 เริ่มใช้กับ
นักศึกษา รหัส 53 – 54 

- หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เริ่มใช้กับ
นักศึกษา รหัส 55 – ปัจจุบัน 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประกอบด้วย 
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- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2548 เริ่มใช้กับนักศึกษา รหัส 48 – 53 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2544 เริ่มใช้กับนักศึกษา รหัส 54 – ปัจจุบัน 

  

ผลจากการพัฒนาหลักสูตรฯ ท าให้วิทยาลัยฯ มีการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาให้
เป็นไปตามหลักสูตรที่เข้าศึกษา บางรุ่นที่รับเข้าศึกษาก็ส าเร็จการศึกษาไม่พร้อมกัน อีกทั้งการที่
นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาได้นั้น มีข้อก าหนดมากมาย เช่น การตรวจสอบว่านักได้ลงทะเบียนเรียน
ครบ และถูกต้องตามที่หลักสูตรก าหนดไว้หรือไม่ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่า
ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี หมวดที่ 13 การอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาและการให้ปริญญา
เกียรตินิยมหรือไม่ รวมทั้งมีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาล่าช้าเกินเวลาก าหนดของหลักสูตร หรือ
หลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลง ท าให้เกิดความยุ่งยากในการตรวจสอบ ส่งผลให้อาจเกิดความผิดพลาดท า
ให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาล่าช้าออกไปได้   
  จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าว ผู้จัดท าในฐานะที่ปฏิบัติงานในต าแหน่ง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จ
การศึกษา ให้ถูกต้อง มีความชัดเจน และเกิดความประทับใจแก่ผู้ที่มาติดต่อประสานงานในด้านความ
สะดวกรวดเร็ว ซึ่งเป็นดัชนีบ่งชี้ถึงภารกิจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อปัจจัยคุณภาพของผลผลิต จึงมี
ความสนใจจัดท าคู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนางานบริการการศึกษาขององค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ  ที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกันน าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำคู่มือ  
 

1) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 
2) เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

 
1.3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1) ให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 
2) ให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
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1.4 ขอบเขตของกำรจัดท ำคู่มือ  
 

การปฏิบัติงานนี้ ครอบคลุมขั้นตอนการตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา ตั้งแต่เมื่อ
นักศึกษาเรียนครบตามหลักสูตร งานทะเบียนฯ กองบริการการศึกษา ส่งเอกสารตรวจสอบเงื่อนไขการ
ส าเร็จการศึกษาให้วิทยาลัยตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา นักวิชาการศึกษาตรวจสอบเงื่อนไข
การส าเร็จการศึกษาตามแบบฟอร์มของวิทยาลัยฯ โดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากอาจารย์
ประจ าหลักสูตร(กรณีกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  (กรณีกลุ่มวิชา
สาธารณสุขศาสตร์) คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ และผ่านการรับรองและอนุมัติวันส าเร็จ
การศึกษาจากคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ งานบริการการศึกษา วิทยาลัยฯ ส่งรายชื่อผู้ ส าเร็จ
การศึกษาให้งานทะเบียนฯ กองบริการการศึกษา เพ่ือเสนอรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป เป็นประจ าทุกปีการศึกษา 
1.5 ค ำจ ำกัดควำม 

 คู่มือกำรปฏิบัติงำน หมายถึง เอกสารที่ใช้ประกอบการปฏิบัติงาน งานหนึ่งที่ก าหนดไว้ใน
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง มีค าอธิบายในงานที่ปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วย หัวเรื่อง ประวัติความเป็นมา 
วัตถุประสงค์ ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ พระราชบัญญัติ กฎหมาย หนังสือเวียน มติต่าง ๆ และ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง เทคนิคหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข โดยมี
เนื้อหาสาระที่มีความสมบูรณ์และมีรายละเอียดครอบคลุมเนื้อหาในแต่ละเรื่อง (เสถียร คามีศักดิ์ : 
2549) 

งำนบริกำรกำรศึกษำ หมายถึง การด าเนินงานทุกชนิด หรือกิจกรรมทุกอย่างในสถานศึกษา 
ที่ก่อให้เกิดความรู้ ความสามารถ และทัศนคติ เพื่อมุ่งส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนของสถานศึกษา
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาที่ก าหนด 

นักวิชำกำรศึกษำ หมายถึง ผู้สนับสนุนการศึกษาซึ่งเป็นผู้ท าหน้าที่ให้บริการหรือปฏิบัติงาน
เกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ การบริหารการศึกษา และงานอ่ื นใน
หน่วยงานการศึกษา 

งำนตรวจสอบเงื่อนไขส ำเร็จกำรศึกษำ หมายถึง งานตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา
ตามโครงสร้างหลักสูตร กฎ ระเบียบ ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือเวียน และมติที่เก่ียวข้อง 
 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาตามภาระงานที่ได้รับ
มอบหมายในหลักสูตรที่ประจ าไม่น้อยกว่า 5 คน  ท าหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการ
สอน การพัฒนาหลักสูตร  การติดตามประเมินผลหลักสูตรและหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศมหาวิทยาลัย 



4 

 

 คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร หมายถึง คณะกรรมการซึ่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้นเพ่ือท า
หน้าที่บริหาร ให้ค าปรึกษา อ านวยการและด าเนินการบริหาร และการจัดการหลักสูตร 

คณะกรรมกำรบริหำรงำนวิชำกำร หมายถึง คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากวิทยาลัยฯ  
ประกอบด้วยรองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา (เป็นประธาน) ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประธานคณะกรรมการวิชาการชั้นปรีคลินิก  หลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิตประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาชีวเวชศาสตร์ เลขานุการคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เลขานุการคณะกรรมการวิชาการ
ชั้นปรีคลินิก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เลขานุการคณะกรรมการวิชาการชั้นคลินิก เลขานุการ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เลขานุการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาชีวเวชศาสตร์ เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง และมีหัวหน้างานบริการการศึกษา เป็นกรรมการและ
เลขานุการ   
 คณะกรรมกำรประจ ำวิทยำลัยฯ หมายถึง คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 
ประกอบด้วยคณบดี เป็นประธานกรรมการ รองคณบดีเป็นรองประธานกรรมการ และมีกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสามคน ผู้แทนอาจารย์ซึ่งเป็นคณาจารย์และได้ท าการสอนมาแล้วไม่น้อย
กว่า 3 ปี จ านวนไม่เกิน 3 คน (ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552) 
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บทที่ 2 
 

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

2.1 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
 

      ต ำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำ ระดับปฏิบัติกำร ตำมเกณฑ์มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง นั้น
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้นที่ต้องใช้ควำมควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำรท ำงำน ปฏิบัติงำน
เกีย่วกับด้ำนวิชำกำรศึกษำ ภำยใต้กำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
(1) ศึกษำวิเครำะห์เกี่ยวกับหลักสูตร แบบเรียน กำรเทียบควำมรู้ กำรจัดกำรควำมรู้ งำน

กิจกำรนักศึกษำ งำนวินัยและพัฒนำนักศึกษำ งำนบริกำรและสวัสดิกำร งำนนักศึกษำวิชำทหำร กำรจัด
พิพิธภัณฑ์กำรศึกษำ เป็นต้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ และกิจกรรมทำงกำรศึกษำต่ำง ๆ ให้
เป็นไปตำมยุทธศำสตร์ แผน นโยบำยของหน่วยงำน 

(2) ส ำรวจ รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติทำงกำรศึกษำและกิจกำรนักศึกษำ ควำม
ต้องกำรก ำลังคน ศึกษำวิเครำะห์และจัดท ำหลักสูตร ทดลองใช้หลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร  กำรพัฒนำ
หนังสือหรือต ำรำเรียน ควำมรู้พ้ืนฐำน ตลอดจนควำมต้องกำรด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำ
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

(3) จัดท ำมำตรฐำนสถำนศึกษำ กำรติดต่อขอควำมช่วยเหลือจำกต่ำงประเทศทำง
กำรศึกษำ ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนทะเบียนและเอกสำรด้ำนกำรศึกษำ รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย เพ่ือเป็น
หลักฐำนอ้ำงอิงและให้กำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ 

(4) ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน กิจกรรมและสรุปผลด้ำนกำรศึกษำ วิ เครำะห์ วิจัย 
ส่งเสริมกำรวิจัยกำรศึกษำ และเผยแพร่ผลงำนทำงกำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำงำนด้ำนวิชำกำรศึกษำ 

(5) กำรให้บริกำรวิชำกำรด้ำนต่ำง ๆ เช่น กำรจัดบริกำรส่งเสริมกำรศึกษำ โดยใช้
เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ จัดประชุมอบรมและสัมมนำเกี่ยวกับกำรศึกษำและกิจกำรนักศึกษำ เผยแพร่
กำรศึกษำ เช่น ออกรำยกำรทำงวิทยุ โทรทัศน์ กำรเขียนบทควำม จัดท ำวำรสำร หรือเอกสำรต่ำง ๆ ให้
ค ำปรึกษำแนะน ำในกำรปฏิบัติงำนแก่เจ้ำหน้ำที่ระดับรองลงมำและแก่นักศึกษำที่มำฝึกปฏิบัติงำน ตอบ
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ปัญหำและชี้แจงเรื่องต่ำง ๆ เกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ เพ่ือสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง มีประสิทธิภำพ 
และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

2. ด้านการวางแผน 
วำงแผนกำรท ำงำน ร่วมวำงแผนกำรท ำงำนของหน่วยงำนหรือโครงกำรเพ่ือให้กำร

ด ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 
3. ด้านการประสานงาน 

(1) ประสำนงำนท ำงำนร่วมกันระหว่ำงทีมงำนหรือหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอก 
เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมที่ได้ก ำหนดไว้ 

(2) ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

4. ด้านการบริการ 
(1)  ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ำยทอดควำมรู้ ทำงด้ำนวิชำกำรศึกษำ รวมทั้ง

ตอบปัญหำชี้แจงเรื่องต่ำง ๆ เกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ เพ่ือให้ผู้รับบริกำรได้ทรำบข้อมูล ควำมรู้ต่ำงๆ ที่เป็น
ประโยชน์ 

(2)  จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริกำรข้อมูลทำงวิชำกำร เกี่ยวกับด้ำนวิชำกำรศึกษำ 
เพ่ือให้บุคลำกรทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำย นักศึกษำ ตลอดจนผู้รับบริกำร ได้ทรำบข้อมูลและควำมรู้
ต่ำง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภำรกิจของหน่วยงำน และใช้ประกอบกำรพิจำรณำก ำหนด
นโยบำย แผนงำน หลักเกณฑ์ มำตรกำรต่ำง ๆ 
 

 2.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติของนางสาวณรัญญา มีชัย ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ 
ตามที่ได้รับมอบหมาย มีดังนี้ 

(1) งำนพัฒนำหลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต 
(2) งำนจัดกำรเรียนกำรสอนชั้นคลินิก 
(3) งำนทะเบียนชั้นคลินิก 
(4) งำนสนับสนุนและช่วยเหลือนักศึกษำชั้นคลินิก 
(5) งำนข้อมูลและสถิติชั้นคลินิก 
(6) งำนรวบรวมผลกำรจัดสอบรวบยอด MCQ ปรีคลินิก ชั้นคลินิก Part MCQ , MEQ / 

สรุปผลสอบและรำยงำนข้อมูล 
(7) งำนตรวจสอบเงื่อนไขส ำเร็จกำรศึกษำกลุ่มวิชำแพทยศำสตร์ 
(8) งำนประสำนงำนกำรข้ึนทะเบียนสมำชิกแพทยสภำ 
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(9) ประชุมคณะกรรมกำรวิชำกำรชั้นคลินิก/คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรแพทยศำสตร
บัณฑิต / คณะกรรมกำรบริหำรงำนวิชำกำร 

(10) งำนประสำนงำนงำนสถำบันสมทบ / ร่วมสอน 

จำกงำนที่ได้รับมอบหมำยดังกล่ำวข้ำงต้น จึงได้เลือกมำเขียนคู่มือปฏิบัติงำนกำรตรวจสอบเงื่อนไข

กำรส ำเร็จกำรศึกษำ 

 

2.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ 

วิทยำลัยแพทยศำสตร์และกำรสำธำรณสุข ได้ปรับโครงสร้ำงโดยผ่ำนกำรประชุมสสภำมหำวิทยำลัย 
ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน 2555 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม 2555  เพ่ือให้กำรจัดกำร
กำรบริหำรงำนของวิทยำลัยฯ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพโดยผ่ำนกำรบริหำรจำกคณะกรรมกำรประจ ำ
วิทยำลัยฯ ซึ่งประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้ำกลุ่มวิชำ ผู้แทนอำจำรย์ และผู้ช่วย
คณบดีฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล ท ำหน้ำที่เลขำนุกำร ซึ่งมีกำรแบ่งกลุ่มภำรกิจ และสำยกลุ่มวิชำ ที่มีหลักสูตร
หลำยหลักสูตรอยู่อยู่ ในควำมรับผิดชอบ ส่วนในแต่ละหลักสูตรจะมีกำรบริหำรหลักสูตรโดยคณะ
กรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯ ท ำหน้ำที่วำงแผนรับนักศึกษำ จัดกำรเรียนกำรสอนพัฒนำงำนสอนและบุคลำกร
ผู้สอนร่วมกับงำนบริกำรกำรศึกษำของวิทยำลัยฯ 

 

2.3.1 โครงสร้างของงาน 
กำรปรับโครงสร้ำงและน ำมำสู่กำรปฏิบัติ โดยแบ่งส่วนรำชกำรออกเป็น ส ำนักงำนเลขำนุกำร กลุ่ม

วิชำแพทยศำสตร์ กลุ่มวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ ศูนย์พัฒนำเด็ก และศูนย์กำรศึกษำและวิจัยทำงกำรแพทย์ ซึ่ง
ส ำนักงำนเลขำนุกำร ประกอบด้วย  9 งำน ได้แก่ งำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรบุคคล งำนคลังและพัสดุ 
งำนแผนและงบประมำณ งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำและสำรสนเทศ งำนส่งเสริมกำรวิจัยบริกำรวิชำกำร
และท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม งำนบริกำรกำรศึกษำ งำนพัฒนำนักศึกษำ และงำนคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย  
กลุ่มวิชำแพทยศำสตร์ ประกอบด้วย 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต กลุ่มวิชำสำธำรณสุข
ศำสตร์ ประกอบด้วย 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำสำธำรณสุขศำสตร์ และศูนย์
กำรศึกษำและวิจัยทำงกำรแพทย์ ประกอบด้วย ส ำนักงำนศูนย์กำรศึกษำและวิจัยทำงกำรแพทย์ ฝ่ำย
กำรศึกษำและบริกำรทำงกำรแพทย์ และกลุ่มงำนสนับสนุน จึงนับได้ว่ำวิทยำลัยแพทยศำสตร์และกำร
สำธำรณสุขได้เริ่มปฏิบัติพันธกิจตำมโครงสร้ำงใหม่เต็มรูปแบบ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม 2555 เป็นต้นไป 
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ภาพที่ 2.1 โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนงำนภำยในของวิทยำลัยแพทยศำสตร์และกำรสำธำรณสุข 
 

2.3.2 โครงสร้างการบริหารจัดการในงานบริการการศึกษา 
 

วิสัยทัศน์ 
เป็นหน่วยงำนที่ผู้ปฏิบัติงำน ท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจ 

 

นโยบายงานบริการการศึกษา 
        ให้กำรบริกำรและสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในหลักสูตรต่ำงๆ ของวิทยำลัยฯ ให้ด ำเนินไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ด้วยระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี มีกำรจัดเก็บข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ และเอ้ืออ ำนวย
ควำมสะดวกต่อกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
 

ภารกิจ 
          งำนบริกำรกำรศึกษำ มีภำรกิจหลักคือ กำรบริกำรด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำรพัฒนำหลักสูตรและ
ส่งเสริมวิชำกำร และกำรจัดสิ่งสนับสนุนที่เอ้ืออ ำนวยต่อกำรเรียนกำรสอนและกำรศึกษำของนักศึกษำ 
ตลอดจนกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนอื่น ๆ ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย และโรงพยำบำลหลัก ใน
สังกัดกระทรวงสำธำรณสุข 

ผ่ำนกำรประชุมสภำมหำวิทยำลยั ครั้งท่ี 7/2555 เมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน 2555 

   โดยมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 สิงหำคม 2555 
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บทบาทของงานบริการการศึกษา 
1. งำนพัฒนำหลักสูตร 
2. งำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
3. งำนทะเบียน 
4. งำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 
5. งำนสนับสนุนและช่วยเหลือนักศึกษำ 
6. งำนรับเข้ำ  
7. งำนตรวจสอบเงื่อนไขส ำเร็จกำรศึกษำ 
8. งำนข้อมูลและสถิติ 
9. งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

 
งำนบริกำรกำรศึกษำ วิทยำลัยแพทยศำสตร์และกำรสำธำรณสุข มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

มีโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนงำนของงำนบริกำรกำรศึกษำ ที่อยู่ภำยใต้กำรบังคับบัญชำของรองคณบดีฝ่ำยบริกำร
กำรศึกษำ ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 
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รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 
พ.ญ.ศุทธินี  ธิราช 

 

โครงสร้างการปฏิบัติงานงานภายในงานบริการการศึกษา 
 
 
                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูล  ณ วันท่ี 1 มีนำคม 2558 

ภาพที่ 2.2 โครงสร้ำงกำรปฏิบัติงำนภำยในงำนบริกำรกำรศึกษำ 

หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 
อาจารย์พลากร สืบส าราญ 

นักวิชาการศึกษา 
นางสาวลินดา  ค ามุงคุณ 

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
นางสาวเบญชญา คุณละทิ 

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
นางสาวจิวรา  โสดากุล 

นักวิชาการศึกษา 
นางสาวรัตติกาล วังคะฮาด 

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
นางสาวนิภาพร  สิงห์เปี้ย 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป 
นางสาวกฤติญา  จันทร์พันธ์ 

รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานบริการการศกึษา 
นางสาวณรัญญา  มีชัย* 

หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
ผศ.ธันยาการย์  ศรีวรมาศ 

 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป 
นางสาวกนกวรรณ  ศิวะรัตน์ 

นักวิชาการศึกษา 
นางสาวณรัญญา  มีชัย* 
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ภาพที่ 2.3 หน้ำที่งำนที่รับผิดชอบภำยในงำนบริกำรกำรศึกษำ 
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บทที่ 3 

 
หลักเกณฑ์วิธกีารปฏิบัติงานและเงื่อนไข 

  
 3.1 หลักเกณฑ์การปฏิบตัิงาน 
 

 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี     
ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ผู้ปฏิบัติงาน ต้องเป็นผู้รอบรู้ในงานที่พึงปฏิบัติ ทั้งใน
วิธีการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบ ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือเวียน และมติที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน้าที่ศึกษา 
ปฏิบัติ ให้ค าปรึกษา แนะน า ตรวจสอบ และรายงานผลการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
หนังสือเวียน มติ ที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 

- การอนุมัติปริญญา 
- การอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาและการให้ปริญญาเกียรตินิยม 
- การให้ปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ 
- การสอบเพ่ือปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
- สิทธิในการขอรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต 
- การก าหนดวันส าเร็จการศึกษา 
- การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2550 
- การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2553 
- เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 

1) การอนุมัติปริญญา   
การอนุมัติปริญญา ให้ใช้ข้อบังคับนี้ ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาท่ีเข้าศึกษาตั้งแต่ปี

การศึกษา 2547 – 2552 (ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2547, 25 มิถุนายน 2547 : 7) มีดังนี้ 

ข้อที ่52 นักศึกษาจะมีสิทธิขอรับปริญญาต้องศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
หลักสูตร ทั้งนี้ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 

 52.1 ต้องได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative G.P.A.) ตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 
2.00 และ 

 52.2 ต้องได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชาที่หลักสูตรก าหนดไม่ต่ ากว่า 2.00 
หรือ 
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 52.3 ได้คะแนนทุกรายวิชาที่หลักสูตรก าหนดไม่ต่ ากว่า C 
ข้อที่ 53 นักศึกษาจะต้องยื่นค าร้องแสดงความจ านงขอรับปริญญาต่อคณบดี ผ่านกองบริการ

การศึกษาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ข้อที่ 55 การพิจารณาอนุมัติปริญญาทุกสาขาวิชา ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณา

อนุมัติ 
ข้อที่ 56 การให้ปริญญาเกียรตินิยม นักศึกษาที่มีสิทธิได้รับเกียรตินิยมจะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์

ต่อไปนี้  
56.1 มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกินระยะเวลาปกติที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร  
56.2 ไม่เคยเรียนซ้ารายวิชาใดเพ่ือเปลี่ยนแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมหรือเพ่ือนับ

หน่วยกิตในรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียน ร่วมมาก่อน 
56.3 ไม่เคยสอบได้ F หรือ U ในรายวิชาใด  
56.4 ผู้ที่จะได้เกียรตินิยมอันดับสอง จะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 56.1, 56.2 และ 

56.3 รวมทั้งได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป  
56.5 ผู้ที่จะได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 56.1, 56.2 และ 

56.3 รวมทั้งได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และไม่เคยได้ D หรือ D+ ในรายวิชาใด  
56.6 ในกรณีที่นักศึกษาได้รับการเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาหรือเคยได้สัญลักษณ์ W 

ในรายวิชาใดจะไม่ได้รับการเสนอชื่อให้ ได้รับเกียรตินิยม ยกเว้นสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเป็น
รายบุคคล 

 

2) การอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาและการให้ปริญญาเกียรตินิยม 
การอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาและการให้ปริญญาเกียรตินิยม ให้ใช้ข้อบังคับนี้ 

ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาท่ีเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 – ปัจจุบัน (ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553, 30 กรกฎาคม 2553 : 16) 
มีดังนี้ 

ข้อ 61 นักศึกษาจะมิสทธิ์ขอรับปริญญาต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้ 
61.1 ต้องศึกษาและสอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร โดย 

ต้องได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative G.P.A.) ตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2.00 ทั้งนี้หลักสูตรอาจ
ก าหนดเงื่อนไขอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรนั้น ๆ 

61.2 ไม่อยู่ในระหว่างรับโทษทางวินัยที่ระบุให้งดการเสนอชื่อเพ่ือขอรับปริญญาหรือ
อนุปริญญา 

61.3 ไม่เป็นผู้ค้างช าระหนี้สินกับทางมหาวิทยาลัย 
61.4 ในกรณีที่คณะก าหนดให้มีการให้อนุปริญญา คณะจะเป็นผู้เสนอชื่อผู้สมควร

ได้รับอนุปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมับติตามข้อ 61.2 และ 
61.3 และต้อง 

 61.4.1 ศึกษาและสอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรแล้วแต่มีระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ตั้งแต่ 1.75 – 1.99 หรือ 
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 61.4.2 ศึกษาและสอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรอนุปริญญา 
และมีหน่วยกิตที่ได้และค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรหรือที่หลักสูตรก าหนด 
 ข้อ 62 การขอรับปริญญา 
  นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรแล้วและคาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษาในภาคการศึกษานั้น ๆ จะต้องยื่นค าร้องแสดงความจ านงขอรับปริญญาต่อมหาวิทยาลัยตาม
วิธีและก าหนดการที่มหาวิทยาลัยก าหนด มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าปรับตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
และอาจไม่ได้รับพิจารณาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาในภาคการศึกษานั้น 
 ข้อ 63 การอนุมัติปริญญา 
  คณะกรรมการประจ าคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่เป็นผู้รับรองการส าเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนและสมควรได้รับปริญญา โดยเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติ
ปริญญา 
 ข้อ 64 การขอแก้ไขการอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ซึ่งสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาไปแล้ว ให้กระท าได้ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่สภามหามติ
วิทยาลัยมีมติอนุมัติ 
 ข้อ 65 การเพิกถอนปริญญาหรืออนุปริญญา 

 หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่าผู้ส าเร็จการศึกษา ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติ
ปริญญาไปแล้วมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 5 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา (ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553, 30 กรกฎาคม 2553 : 2) มีดังนี ้
  5.1 ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณสมบัติตามที่สภาเห็นชอบ 
  5.2 ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง ไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษใน
คดีอาญาตามค าพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดให้รับโทษจ าคุก เว้นแต่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 
  5.3 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันอุดมศึกษา เพราะมีกรณีท าความผิดทางวินัย 
  5.4 มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามประกาศของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการับเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัย 

และข้อ 61 ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพิกถอนปริญญาหรืออนุปริญญาโดยให้มีผลตั้งแต่
วันที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาให้กับบุคคลนั้น 

ข้อ 66 การให้ปริญญาเกียรนิยม 
 นักศึกษาท่ีมีสิทธิได้รับเกียรตินิยมจะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 
 66.1 ศึกษาอยู่ในหลักสูตรปริญญาตรีที่มีระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป และ

ไม่ได้เป็นนักศึกษาในหลักสูตรต่อเนื่องหรือหลักสูตรเฉพาะกิจ 
 66.2 ไม่เคยเรียนซ้ ารายวิชาใดเพ่ือเปลี่ยนล าดับขั้นหรือค่าคะแนนเพ่ือนับหน่วยกิตใน

รายวิชาที่ได้ลงทะเบียนแบบร่วมเรียน (Audit) มาก่อน 
 66.3 ไม่เคยสอบได้ F หรือ U ในรายวิชาใด 
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 66.4 ผู้ที่ได้เกียรตินิยมอันดับสอง จะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 66.1, 66.2, 66.3 และ
ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป 

 66.5 ผู้ที่ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 66.1, 66.2, 66.3 และ
ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.60 ขึ้นไป และไม่เคยได้ D หรือ D+ ในรายวิชาใด 

 66.6 ในกรณีที่นักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาหรือเคยได้รับสัญลักษณ์ W ใน
รายวิชาหรือมีระยะเวลาการศึกษาเกินระยะเวลาปกติที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรจะไม่ได้รับการเสนอชื่อ
ให้ได้รับเกียรตินิยม ยกเว้นคณะกรรมการประจ าของคณะเห็นชอบและสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัติ 

 

3)  การให้ปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ 
การให้ปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ (ประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การ

ให้ปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2555, 22 พฤศจิกายน 2555 : 1) มีดังนี้ 
ข้อ 2 ให้ใช้ประกาศนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป 
ข้อ 3 การให้ปริญญาเกียรตินิยม จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในข้อ 56.1 ถึงข้อ 

56.5 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2547 หรือข้อ 
66.1 ถึงข้อ 66.5 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2553 แต่ตามข้อ 56.6 และ 66.6 แห่งข้อบังคับเดียวกันนี้ มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ปริญญาเกียรติ
นิยมเป็นกรณีพิเศษได้ เพราะเหตุที่นักศึกษาได้รับการเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาหรือเคยได้สัญลักษณ์ 
W ในรายวิชาใด หรือมีระยะเวลาการศึกษาเกินระยะเวลาปกติท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรในกรณี
ดังต่อไปนี้ 
  3.1 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาของนักศึกษาต้องไม่เกิน 1 ใน 4 ของหน่วย
กิตรวมตลอดหลักสูตรที่หลักสูตรก าหนด 

 3.2 นักศึกษาเคยได้รับสัญลักษณ์ W ในรายวิชาของภาคเรียนที่ได้รับอนุมัติให้ลาพัก
การศึกษาด้วยเหตุสุดวิสัยอันเนื่องมาจากการป่วย และหรือประสบอุบัติเหตุที่มีหลักฐานพิสูจน์ได้ 

 3.3 มีระยะเวลาการศึกษาเกินระยะเวลาปกติที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ในกรณีต่อไปนี้ 
  3.3.1 นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ด้วยเหตุสุดวิสัยอัน

เนื่องมาจากการป่วย และหรือประสบอุบัติเหตุที่มีหลักฐานพิสูจน์ได้ 
  3.3.2 นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา เพ่ือเข้าร่วมโครงการ

แลกเปลี่ยนนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบ 
 ข้อ 4 การให้ปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ ให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาเสนอ
ต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 

4) การสอบเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
การสอบเพ่ือปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ให้ใช้ประกาศนี้

กับนักศึกษาแพทย์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป (ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
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สาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 1/2550) เรื่อง การจัดการศึกษาและการวัดผลส าหรับ
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2550, 7 พฤษภาคม 2550 : 3) มีดังนี้ 

ข้อ 13 การสอบเพ่ือปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
 13.1 นักศึกษาต้องสอบผ่านทุกรายวิชาในหลักสูตร มีค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 

2.00 จึงจะถือว่าเรียนจบหลักสูตรและได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต 
 13.2 นักศึกษาต้องสอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมทั้ง 3 ขั้นตอน ตามประกาศของ

แพทยสภาผ่าน จึงจะได้รับใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
 

5) สิทธิในการขอรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต   
สิทธิในการขอรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ

สาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง สิทธิในการขอรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต, 1 
สิงหาคม 2550 : 1 ) มีดังนี ้

 ข้อ 1 นักศึกษาท่ีศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจะมีสิทธิขอรับปริญญา
แพทยศาสตรบัณฑิต ต้องศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร และ 

1. ต้องได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative G.P.A.) ตลอดหลักสูตรไม่
ต่ ากว่า 2.00 และ 

2. ได้ล าดับขั้น (Grade) ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะไม่ต่ ากว่า C 
ข้อ 2 ให้ใช้ประกาศนี้ส าหรับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป 

 

6) การก าหนดวันส าเร็จการศึกษา 
การก าหนดวันส าเร็จการศึกษา (มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ คราวการประชุม

ครั้งที่ 3/2556 ในวันพุธ ที่ 6 มีนาคม 2556) ก าหนดให้วันส าเร็จการศึกษา คือ วันสุดท้ายของการ
สอบปลายภาคของภาคการศึกษานั้นๆ โดยให้ถือปฏิบัติตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2555 เป็นต้นไป 

 

7) การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2550 

การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2550 ส าหรับนักศึกษา รหัส 49 – 52 (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 : 
8) มีดังนี้ 

11. การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา 
   การวัดผลและเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตนักศึกษาจะต้อง

เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตและแผนการศึกษาที่หลักสูตรก าหนด โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วย
การศึกษาปริญญาตรี พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หมวดที่ 8-10 และประกาศ / ข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือวิทยาลัยฯ ที่เกี่ยวข้องกับการวัดผลและการส าเร็จการศึกษาหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต  
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    ผู้ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต จะต้องสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (National licensing examination) ผ่านทั้ง 3 ขั้นตอน ตามที่แพทยสภา
ก าหนดจึงจะได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 

8) การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2553  

การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2553 ส าหรับนักศึกษา รหัส 53 – 54 (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2553 : 5 ) มีดังนี้ 
 10.  การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา 

10.1  การวัดผล ให้ใช้ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ. 2553 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการจัดการศึกษาและการวัดผลส าหรับหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปัจจุบัน   

10.2  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มีดังนี้ 
10.2.1 นักศึกษาจะต้องเรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตที่หลักสูตรก าหนด และต้อง 

ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2.00 จากระบบ 4 แต้มระดับคะแนน ตาม
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2553 และข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีว่าด้วยการจัดการศึกษาและการวัดผลส าหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปัจจุบัน  
และ 

10 .2 .2  สอบ ผ่ าน การสอบ รวบ ยอด เพ่ื อป ระม วลค วาม รู้  (Comprehensive 
examination) ทุกข้ันตอน ได้แก่  

1. การสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน 
2. การสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก และ 
3. การสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก  

 

9) เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555 

เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555  ส าหรับนักศึกษา รหัส 55 – ปัจจุบัน (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555  : 92) 

3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร    
  3.1 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้ 

3.1.1 นักศึกษาจะต้องเรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตที่หลักสูตรก าหนด และต้องได้
แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2 .00 จากระบบ 4 แต้มระดับคะแนน ตาม
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2553 และข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีว่าด้วยการจัดการศึกษาและการวัดผลส าหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2555  และ 
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3.1.2 สอบผ่านการสอบรวบยอดเพื่อประมวลความรู้ (Comprehensive examination) 
ทุกข้ันตอน ได้แก่  

1. การสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน 
2. การสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  

อนึ่ง หากสอบไม่ผ่านการสอบรวบยอด ในขั้นตอนใดๆ สามารถน าผลการสอบผ่านในการสอบ
เพ่ือประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ของศูนย์ประเมินและ
รับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ในขั้นตอนเดียวกันมาใช้แทนได้
โดยอนุโลม 
 

3.2 วิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ของ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 

          การตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข มีผู้เกี่ยวข้อง คือ นักศึกษา งานทะเบียน และวิทยาลัยฯ ที่นักศึกษาสังกัด ดังนั้นแนว
ปฏิบัติจึงแยกรายละเอียดตามผู้ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
นักศึกษา 
         -  นักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาทุกคนต้องด าเนินการขอส าเร็จการศึกษาภายในระยะ  
เวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ปัจจุบันเป็นการยื่นขอส าเร็จการศึกษาผ่าน Web   
การด าเนินการของงานทะเบียนฯ กองบริการการศึกษา ม.อุบลฯ 

ตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษากับหลักสูตร และระเบียบว่าด้วยการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 
ประมวลรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา เสนอวิทยาลัยฯเพ่ือรับรองผลการเรียนครบตามหลักสูตร และอ้าง
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ คราวประชุมครั้งท่ี 3/2556 เมื่อวันพุธ ที่ 6 
มีนาคม 2556 ก าหนดให้วันส าเร็จการศึกษา คือ วันสุดท้ายของการสอบปลายภาคของภาคการศึกษา
นั้น โดยให้ถือปฏิบัติตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2555 เป็นต้นไป 
การด าเนินการของวิทยาลัยฯ ที่นักศึกษาสังกัด 
 การตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยฯ เริ่มตั้งแต่การรับ
เรื่องขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษา จากงานทะเบียนฯ กองบริการ
การศึกษา นักวิชาการศึกษาด าเนินการตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาตามแบบ
ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 

1. ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของนักศึกษา เช่น ซื่อ-สกุล รหัสประจ าตัวนักศึกษา 
2. ตรวจสอบว่าเป็นนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.ใด 
3. ตรวจสอบรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรในระบบ www.reg.ubu.ac.th เมนูตรวจสอบจบ 
4. ตรวจสอบผลการเรียน/ผลสอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามข้อบังคับ ม.อุบลฯ/ประกาศวิทยาลัยฯ 

ดังนี้ 
4.1  ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative G.P.A.) ตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2.00 
4.2  ได้ล าดับขั้น (Grade) ทุกรายวิชาในหมวดเฉพาะไม่ต่ ากว่า C 

http://www.reg.ubu.ac.th/
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4.3  ตรวจสอบจ านวนรายวิชาที่เทียบโอนหน่วยกิต 
4.4  ตรวจสอบการได้รับสัญลักษณ์ W   
4.5  ตรวจสอบสถานะการเงิน 
4.6  ตรวจสอบเกียรตินิยม(ตามข้อบังคับ ป.ตรี) 
4.7  ส าหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 และหลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2555 ตรวจสอบผลการสอบสอบรวบยอดเพ่ือประมวลความรู้ (ในการสอบประมวล
ความรอบรู้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 – 2556 วิทยาลัยฯ ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาเข้าสอบ
ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น และคณะแพทย์ฯ ม.ขอนแก่น ได้จัดส่งผลสอบให้วิทยาลัยฯ 
เพ่ือจัดเก็บเป็นข้อมูลในการตรวจสอบผลการสอบ) 

4.8  ส าหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 จะต้อง
ตรวจสอบผลการสอบเพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

ส าหรับนักศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หาก
สอบไม่ผ่านการสอบรวบยอด ในขั้นตอนใดๆ สามารถน าผลการสอบผ่านในการสอบเพ่ือประเมินและ
รับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ของศูนย์ประเมินและรับรองความรู้
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ในขั้นตอนเดียวกันมาใช้แทนได้โดยอนุโลม 

5. นักวิชาการศึกษาลงชื่อผู้ตรวจสอบในแบบตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา เสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษา และหัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์เพื่อรับทราบ 

6. นักวิชาการศึกษา เกษียนหนังสือเรียนรองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา ดังนี้ 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

การก าหนดวันที่ส าเร็จการศึกษาอ้างตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ คราว
ประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันพุธ ที่ 6 มีนาคม 2556 ก าหนดให้วันส าเร็จการศึกษา คือ วันสุดท้ายของ
การสอบปลายภาคของภาคการศึกษานั้น โดยให้ถือปฏิบัติตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2555 เป็นต้นไป ส่วน
ในกรณีที่ส าเร็จการศึกษาระหว่างภาคการศึกษา ซึ่งไม่เป็นไปตามแนวทางการก าหนดวันที่ส าเร็จ
การศึกษา ก าหนดให้วันที่คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ มีมติรับรองการส าเร็จการศึกษา หรือวันที่
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดให้เป็นวันส าเร็จการศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยฯ ตามรายงานการประชุมในคราวที่ประชุมรับรองการส าเร็จการศึกษา ถือเป็นวัน

เรียน รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 
- เพ่ือโปรดพิจารณา 
- งานบริการการศึกษาได้ด าเนินการตรวจสอบเงื่อนไขการ

ส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาแล้วผ่านเงื่อนไขการส าเร็จ
การศึกษา และวันที่ส าเร็จการศึกษาคือ........ 

- เห็นควรเรียนหัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ เพ่ือพิจารณา 
                 ณรัญญา มีชัย 
               วันที…่….เดือน…………………..พ.ศ......... 
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ส าเร็จการศึกษา ซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบัติเดิมเกี่ยวกับการก าหนดวันที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
หรืออนุปริญญา 

7. รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา สั่งการ เห็นชอบตามเสนอ 
8.  หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ สั่งการ เพ่ือน าเข้าท่ีประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต เพ่ือพิจารณา  
- ในกรณีที่นักศึกษาจะต้องรีบไปรายงานตัวปฏิบัติงานชดใช้ทุนที่กระทรวงสาธารณสุข 

นักวิชาการศึกษาจะขอหารือกับประธานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เพ่ือขอนัด
อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ประชุมวาระพิเศษ หากไม่สามารถนัดประชุมวาระพิเศษ 
จะเสนอประธานหลักสูตรฯ เพ่ือขอแจ้งเวียนอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือพิจารณา
รับรอง 

9. อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ มีมติ รับรอง งานบริการการศึกษาท าบันทึกเรียน
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ เพื่อพิจารณารับรอง (คณะกรรมการบริหารงานวิชาการจะประชุม 
2 เดือนครั้ง) 

- ในกรณีที่ยังไม่ถึงวันก าหนดประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  กรรมการและ
เลขานุการจะเสนอประธานคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ เพ่ือขอแจ้งเวียน
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ เพ่ือพิจารณารับรอง 

10. คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มีมติรับรอง งานบริการการศึกษาท าบันทึกเรียน
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณารับรอง (คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ มีก าหนด
ประชุมทุกวันพฤหัสบดี ที่ 3 ของทุกเดือน) 

- ในกรณีที่ยังไม่ถึงวันก าหนดประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ  กรรมการและ
เลขานุการจะเสนอประธานคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ เพ่ือขอแจ้งเวียน
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณารับรอง 

11. คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ มีมติรับรอง งานบริการการศึกษาท าบันทึกเรียน รอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการ เพื่อแจ้งผลการตรวจสอบเงื่อนไขและรับรองการส าเร็จการศึกษา 

12. งานทะเบียนฯ กองบริการการศึกษา ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
           

ประเด็นส าคัญของคุณสมบัติของนักศึกษามีสิทธิขอรับปริญญา เฉพาะประเด็นที่ต้องท าความ
เข้าใจให้ตรงกัน 
 ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative G.P.A.) ตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2.00 
หมายถึง การวัดผลการเรียนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแต่ละภาคเรียนเป็นเกรด (A B+ B C+ C 
D+ D) และมีการค านวณค่าคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค(GPA. = Grade Point Average) และเมื่อมีการ
เรียนต่อเนื่องในภาคเรียนถัดไป จะมีการค านวณค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative G.P.A.) = 
Cumulative Grade Point Average) โดยค านวณค่าคะแนนรวมตั้งแต่ภาคเรียนแรกท่ีเริ่มเข้าศึกษา 
จนถึงภาคเรียนสุดท้ายที่นักศึกษาลงทะเบียนและมีผลการเรียน ตลอดหลักสูตรต้องไม่ต่ ากว่า 2.00 
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ประเด็นส าคัญของคุณสมบัติที่มีผลต่อการได้รับปริญญาเกียรตินิยม  เฉพาะประเด็นที่ต้องท าความ
เข้าใจให้ตรงกัน 
              ความหมายของคุณสมบัติท่ีมีผลต่อการได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
 โทษทางวินัยที่ระบุให้งดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา หมายถึง การกระท าผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง (ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวนิัยและการปกครอง พุทธศักราช 2537) 
ดังต่อไปนี้ 

1) กระท าการทุจริต อันก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย แก่มหาวิทยาลัยหรือกระท าการทุจริตใน
การสอบหรือพยายามกระท าการเช่นว่านั้น 

2) เป็นตัวการก่อเหตุหรือยุยง ให้เกิดความวุ่นวายร้ายแรงขึ้นในมหาวิทยาลัย หรือ
ก่อให้เกิดการแตกแยกสามัคคีในระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัย 

3) เล่นการพนัน เสพ หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ 
4) เสพสุราหรือของมึนเมาอย่างอ่ืนจนเป็นเหตุให้ตนเมาประพฤติตนวุ่นวายหรือครองสติ

ไม่ได้ หรือก่อเหตุทะเลาะวิวาท หรือกระท าการใด ๆ อันเป็นการไม่สมควร 
     จ านวนปีการศึกษาต่อเนื่องกันตามแผนการศึกษา หมายถึง ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษามี
ความต่อเนื่องกันตามแผนการศึกษาของหลักสูตร/สาขาวิชานั้นๆ 
 

            คุณสมบัติของการได้รับปริญญาเกียรตินิยม เฉพาะประเด็นที่ต้องท าความเข้าใจให้
ตรงกัน 
 เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเกียรตินิยมอันดับสอง 
 มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกินระยะเวลาปกติที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 ค าอธิบาย 
 จ านวนปีการศึกษาต่อเนื่องกัน หมายถึง จ านวนปีการศึกษาตามท่ีก าหนดในหลักสูตร เช่น 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรปกติเต็มเวลา ใช้เวลาศึกษา 4 ปี หลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต เป็นหลักสูตรปกติเต็มเวลา ใช้เวลาศึกษา 6 ปี และจ านวนปีการศึกษาท่ีนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนต้องต่อเนื่องติดต่อกัน จะเว้นช่วงไม่ได้ 
  

 ไม่เคยสอบได้ F หรือ U ในรายวิชาใด 
 ค าอธิบาย 
 ทุกรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ต้องไม่เคยได้สัญลักษณ์ F ในรายวิชาที่นับหน่วยกิต 
หรือสัญลักษณ์ U ในรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต 
 

 เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
   ไม่เคยได้ D หรือ D+  ในรายวิชาใด 
   ค าอธิบาย 
   การพิจารณาให้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หมายถึง ทุกรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ต้อง
ไมเ่คยได้สัญลักษณ์ D หรือ D+ ในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน 
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 การได้รับปริญญาเกียรตินิยม กับการเทียบโอนรายวิชาในกรณีต่างๆ 
 ส าหรับนักศึกษาท่ีโอนย้ายสถาบันการเทียบโอนรายวิชาจากสถาบันอ่ืนทั้งภายในและ
ต่างประเทศ รายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนหรือรับโอน ต้องไม่เกินหนึ่งในสี่ ของหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตรที่หลักสูตรก าหนด  
 ค าอธิบาย 
 ส าหรับนักศึกษาท่ีโอนย้ายสถาบัน หรือได้รับการเทียบโอนกรณีไปศึกษาที่สถาบันอื่น 
มหาวิทยาลัยไม่ได้ปิดกั้นการได้รับปริญญาเกียรตินิยม แต่ก าหนดเกณฑ์เพ่ือรักษามาตรฐานการศึกษา 
และเพ่ือความเป็นธรรม โดยนักศึกษากรณีนี้เทียบโอนหรือรับโอนรายวิชาได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ ของหน่วย
กิตรวมตลอดหลักสูตรที่หลักสูตรก าหนด  
 

3.3 สิ่งที่ควรค านึงในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา          
     ระดับปริญญาตรี ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 

1. นักวิชาการศึกษา ต้องมีความรอบรู้ในงานที่พึงปฏิบัติ ทั้งในวิธีการปฏิบัติงาน กฎ 
ระเบียบ ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือเวียน และมติที่เก่ียวข้อง โดยมีหน้าที่ศึกษา ปฏิบัติ ให้ค าปรึกษา 
แนะน า ตรวจสอบ และรายงานผลการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือเวียน มติ ที่เกี่ยวข้อง
กับการตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 

- การอนุมัติปริญญา 
- การอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาและการให้ปริญญาเกียรตินิยม 
- การให้ปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ 
- การสอบเพ่ือปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
- สิทธิในการขอรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต 
- การก าหนดวันส าเร็จการศึกษา 
- การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2550 
- การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2553 
- เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2555 
รวมทั้งต้องความสามารถในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย โดย

ค านึงถึงความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์และงานเสร็จทันเวลา ทั้งนี้รวมถึงความสามารถในการ
แก้ปัญหา เชาว์ปัญญา ความถนัดเฉพาะงาน มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา 
และสรุปเหตุผล 

2. ขั้นตอนการตรวจสอบ นักวิชาการศึกษาด าเนินการตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาตามแบบตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา มีข้อควรค านึงในการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
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2.1 นักวิชาการศึกษาตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของนักศึกษา เช่น ซื่อ-สกุล รหัส
ประจ าตัวนักศึกษา 

2.2 นักวิชาการศึกษาตรวจสอบว่าเป็นนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.ใด 

2.3 นักวิชาการศึกษาตรวจสอบรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
2.4 ตรวจสอบผลการเรียน/ผลสอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามข้อบังคับ ม.อุบลฯ/

ประกาศวิทยาลัยฯ ดังนี้ 
2.4.1 ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative G.P.A.) ตลอดหลักสูตรไม่

ต่ ากว่า 2.00 
2.4.2 ได้ล าดับขั้น (Grade) ทุกรายวิชาในหมวดเฉพาะไม่ต่ ากว่า C 
2.4.3 ตรวจสอบเกียรตินิยม(ตามข้อบังคับ ป.ตรี) 

ส าหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 และหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 ตรวจสอบผลการสอบสอบรวบยอดเพ่ือประมวลความรู้ (ในการสอบประมวล
ความรอบรู้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 – 2556 วิทยาลัยฯขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาเข้าสอบ
ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น และคณะแพทย์ฯ ม.ขอนแก่น ได้จัดส่งผลสอบให้วิทยาลัยฯ 
เพ่ือจัดเก็บป็นข้อมูลในการตรวจสอบผลการสอบ) 

ส าหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 จะต้องตรวจสอบผล
การสอบเพ่ือประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

ส าหรับนักศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หาก
สอบไม่ผ่านการสอบรวบยอด ในขั้นตอนใดๆ สามารถน าผลการสอบผ่านในการสอบเพ่ือประเมินและ
รับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ของศูนย์ประเมินและรับรองความรู้
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ในขั้นตอนเดียวกันมาใช้แทนได้โดยอนุโลม 

3. เอกสารประกอบการพิจารณาการตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา มีดังนี้ 
3.1 เอกสารที่ส่งมาจากงานทะเบียนและประมวลผล กองบริการการศึกษา: 

บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษา พร้อมเอกสารแนบ ดังนี้ 
  1) ใบรายชื่อนักศึกษาแจ้งส าเร็จการศึกษา  
  2) ใบตรวจสอบเกรดนักศึกษา 
  3) ใบเกรดเฉลี่ยตามโครงสร้างหลักสูตร 
  4) ใบตรวจสอบจบรายคน 

3.2 เอกสารที่วิทยาลัยฯ จัดท าขึ้นเพ่ือประกอบการพิจารณาตรวจสอบ: แบบ
ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา โดยตรวจสอบจากเอกสารที่ส่งมาจากงานทะเบียนและ
ประมวลผล กองบริการการศึกษา และตรวจสอบในระบบ Reg เมนูตรวจสอบจบ 

4. คณะกรรมการ / ผู้ที่เก่ียวข้อง มีดังนี ้
4.1 นักวิชาการศึกษา ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา 
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4.2 หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์เสนอรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาต่ออาจารย์
ประจ าหลักสูตรแพทยศาสตร์ 

4.3 ประธานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตเสนอรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาต่อ
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ 

4.4 ประธานกรรมการบริหารงานวิชาการเสนอรายชื่อผู้ผู้ส าเร็จการศึกษาต่อ
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 

4.5 คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยพิจารณารับรองและอนุมัติวันและรายชื่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

4.6 งานบริการการศึกษาส่งรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาให้งานทะเบียน 
4.7 งานทะเบียนฯ กองบริการศึกษาตรวจสอบและอนุมัติส าเร็จการศึกษา และ

เสนอรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเพ่ือพิจารณา 
4.8 รองอธิการบดีฝ่ ายวิชาการ เสนอรายชื่ อผู้ ส าเร็จการศึกษาต่อสภา

มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
4.9 งานทะเบียนกองบริการศึกษาประกาศรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาทางเวปไซด์ 

www.ubu.ac.th 
5. ระยะเวลา : นักวิชาการศึกษาจะต้องวางแผนระยะเวลาการตรวจสอบเงื่อนไขการ

ส าเร็จการศึกษาของวิทยาลัยฯ ให้แล้วเสร็จและสอดคล้องกับการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมของนักศึกษา และให้ทันกับช่วงเวลาการส่งตัวนักศึกษาคู่สัญญามามาปฏิบัติงานชดใช้ทุนที่
กระทรวงสาธารณสุข 
 

3.4 แนวคิดหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 สุภาภรณ์ อัศววิโรจน์ (2549 ) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับสาเหตุการออกกลางคันและไม่ส าเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดคณะเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ผลการวิเคราะห์
ข้อมูล ด้านองค์ประกอบนักศึกษา พบว่า ขาดการวางแผนการเรียนที่ดี เป็นสาเหตุของการออก
กลางคันและไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดมากที่สุด ส่วนด้านทัศนคติต่อ
สาขาวิชา พบว่าเนื้อหาวิชาไม่เหมาะกับระดับความรู้ของผู้เรียนและเมื่อเข้าเรียนแล้วพบว่าหลักสูตรไม่
ตรงตามความต้องการของผู้เรียน ส่วนความคิดเห็นของอาจารย์เห็นว่าคุณภาพของนักศึกษาที่รับเข้า
มามีพ้ืนฐานความรู้เดิมไม่เพียงพอต้องใช้เวลาในการท าความเข้าใจและปรับตัวมากขึ้น เมื่อมีปัญหาไม่
กล้าซักถามอาจารย์ที่ปรึกษา การตรวจสอบสมมติฐานพบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุการออก
กลางคันและไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดในภาพรวมแต่ละองค์ประกอบมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 สราวุธ สืบแย้ม (2552) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาสาเหตุการออกกลางคันและไม่ส าเร็จ
การศึกษาตาม  ระยะเวลาที่ ก าหนดในหลักสูตรของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผลการวิจัยพบว่า สาเหตุมาก
ที่สุดในรายหัวข้อใหญ่เพราะการเรียนการสอน และหากวิเคราะห์ตาม  ประเภทกลุ่มตัวอย่างในราย
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หัวข้อรองแต่ละประเด็น พบว่า นักศึกษาลาออก สาเหตุมากที่สุดในรายหัวข้อทัศนคติต่อสาขาวิชาที่
เรียน เพราะเป็นอาชีพที่ใช้ความคิดมาก นักศึกษาพ้นสภาพ สาเหตุมากท่ีสุดในรายหัวข้อการเรียนการ
สอน เพราะขาดการเตรียมตัวที่ดีในการสอบแต่ละครั้ง นักศึกษาตกค้าง สาเหตุมากที่สุดในรายหัวข้อ
การเรียนการสอน เพราะขาดการวางแผนการเรียนที่ดีอาจารย์ที่ปรึกษา สาเหตุมากที่สุดในรายหัวข้อ
การเรียนการสอน เพราะขาดการเตรียมตัวที่ดีในการสอบแต่ละครั้ง และผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
อนุมานเพ่ือการทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตัวอย่าง โดยท าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยในแต่ละประเด็น
พบว่า ประเด็นทัศนคติต่อสาขาวิชาที่เรียน ในรายด้านต่างๆ ที่แตกต่างกัน มีระดับสาเหตุไม่แตกต่าง
กัน ในขณะที ่ประเด็นนักศึกษา การเรียนการสอน สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา ในรายด้านต่างๆ 
ที่แตกต่างกัน มี ระดบัสาเหตุแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง (2555)  ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลเสียให้นิสิตสาขาส่งเสริมและ
นิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรียนไม่จบหลักสูตรปริญญา
ตรีภายใน 4 ปี ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตมีความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้ามกับ
ทัศนคติ  เกี่ยวกับวิธีการสอนของอาจารย์ที่เข้าใจยาก และสภาพแวดล้อมรอบๆ มหาวิทยาลัยที่ท าให้
ไม่มีสมาธิในการเรียน ขณะที่การจัดท าแผนการเรียนล่วงหน้าส าหรับ 4 ปีมีผลในทิศทางเดียวกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นิสิต ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนไม่จบภายใน 4 ปีของนิสิต ได้แก่ 
แผนการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนิสิต เกรดเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
และระบบการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย แสดงให้เห็นว่าพ้ืนฐานในการศึกษาก่อนเข้ามหาวิทยาลัยของ
นิสิตมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการส่งผลในการเรียนในระดับอุดมศึกษา ซึ่งปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัย
ภายในตัวผู้เรียนเอง ดังนั้นการกระตุ้นผู้เรียนให้พัฒนาตนเองให้มีเป้าหมาย และวางแผนการเรียน
ล่วงหน้าส าหรับ 4 ปีโดยอาจารย์ที่ปรึกษาน่าจะมีส่วนช่วยให้นิสิตสามารถพัฒนาตนเองได้ดียิ่งขึ้น 
 
 

 
 

http://www.tnrr.in.th/2558/?page=research_result&name=%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B9%8C+%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Publish.aspx?PublishID=10722
http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Publish.aspx?PublishID=10722
http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Publish.aspx?PublishID=10722
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บทที่ 4 
 

เทคนิคในการปฏิบัติงาน 
 
 4.1 แผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน 
 

ปรัชญา   
       วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เป็นสติปัญญาของสังคมอีสานใต้ บนพ้ืน
ฐานเศรษฐกิจพอเพียง  
 

วิสัยทัศน์  (Vision) 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเป็นสถาบันชั้นน าแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์

สุขภาพในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน 
 

เป้าหมาย  
1. เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2. ผลิตบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขท่ีมีความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือ 
    ชุมชน และประชาชนในพื้นท่ีในด้านการดูแล ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
3. สนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์และการกระจายแพทย์ใน 
    พ้ืนที่ชนบทห่างไกล 

          4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ดีขึ้น 
 

พันธกิจ (Mission) 
1. สร้างบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล มีคุณธรรมน า

ความรู้ คิดเป็น ท าเป็น และด ารงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง 
2. วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และผลงานสร้างสรรค์ ที่สามารถน าไป 

ประยุกต์ใช้ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน 
3.  บริการวิชาการ สร้างเสริมสุขภาวะ และสร้างความร่วมมือกับชุมชน สังคม ในภูมิภาคลุ่ม

น้ าโขง 
4.  ท านุบ ารุง ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
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แผนการปฏิบัติงาน 
ในการปฏิบัติงานตามคู่มือการตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีของ

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีกิจกรรม/แผนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 

กิจกรรม 
เวลาด าเนินงาน หมาย

เหตุ ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1. งานทะเบียนฯส่งบันทึก
ข้อความแจ้งคณะขอความ
อนุเคราะห์ตรวจสอบและ
รับรองการส าเร็จการศึกษา 

             

2. นักวิชาการศึกษา 
ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จ
การศึกษาตามแบบฟอร์มของ
วิทยาลัยฯ 

             

3. หัวหน้ากลุ่มวิชา
แพทยศาสตร์เสนอรายชื่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษาต่ออาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

             

4. ประธานหลักสูตร
แพทยศาสตร์เสนอรายชื่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษาต่อ
คณะกรรมการบริหารงาน
วิชาการ 

             

5. ประธานกรรมการบริหาร
งานวิชาการเสนอรายชื่อผู้
ผู้ส าเร็จการศึกษาต่อ
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 

             

6. คณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยพิจารณารับรองและ
อนุมัติวันและรายชื่อผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

             

7. งานบริการการศึกษาส่ง
รายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาให้งาน
ทะเบียน 

             

8. งานทะเบียนกองบริการ
ศึกษาตรวจสอบและอนุมัติ
ส าเร็จการศึกษาและเสนอ
รายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาต่อรอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการเพื่อ
พิจารณา 
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แผนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

กิจกรรม 
เวลาด าเนินงาน หมาย

เหตุ ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
9. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เสนอรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณา 

             

10. งานทะเบียนกองบริการ
ศึกษาประกาศรายชื่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาทางเวปไซด์ 
www.ubu.ac.th 

             

 
ตารางท่ี 4.1 แสดงกิจกรรม/แผนการปฏิบัติงาน 
 

 4.2 ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 
 

  4.2.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรีของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

การด าเนินงานตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มี
กระบวนการด าเนินงานจ านวน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1 งานทะเบียนฯด าเนินการก่อนส่งบันทึกข้อความแจ้งคณะขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและ
รับรองการส าเร็จการศึกษา พร้อมเอกสารแนบ ดังนี้ 
 1) ใบรายชื่อนักศึกษาแจ้งส าเร็จการศึกษา  
 2) ใบตรวจสอบเกรดนักศึกษา 
 3) ใบเกรดเฉลี่ยตามโครงสร้างหลักสูตร 
 4) ใบตรวจสอบจบรายคน 
 2. นักวิชาการศึกษา ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศกึษาตามแบบฟอร์มของวิทยาลัยฯและ
เสนอรองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาเพ่ือพิจารณาสั่งการ โดยผ่านการพิจารณาจากหัวหน้ากลุ่มวิชา
แพทยศาสตร์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะกรรมการบริหารงานงานวิชาการ คณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณารับรองและอนุมัติวันส าเร็จการศึกษา และแจ้งผลการพิจารณาให้งานทะเบียน
ฯ ทราบและด าเนินการต่อไป 
 3. งานทะเบียนด าเนินการขออนุมัติปริญญา     

จากกระบวนการด าเนินงานการตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 3 ขั้นตอน นั้น ขอน าเสนอขั้นตอนการปฏิบัติงานในรูปแบบของ Flow  Chart 
ดังนี้ 
 



29 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ส่งเอกสารตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา 

ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จ

การศึกษา 

ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาตาม
แบบฟอร์มของวิทยาลัยฯและเสนอรองคณบดี

ฝ่ายฯบริการการศึกษาเพ่ือพิจารณาสั่งการ 

เสนอรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาต่ออาจารย์
ประจ าหลักสูตรฯ 

เสนอรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาต่อ
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ 

พิจารณารับรองและอนุมัติวันและรายชื่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ส่งรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาให้งานทะเบียน 

1. งานทะเบียน  
กองบริการการศึกษา 

เริ่มต้น 

2. นักวิชาการศึกษา 

Yes 
3. หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร ์

Yes 

Yes 

4.ประธานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

6. คณะกรรมการประจ าวิทยาลยัฯ 

Yes 7. งานบริการการศึกษา 

เสนอรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาต่อ
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 

Yes 

5.ประธานกรรมการบริหารงานวิชาการ 

A 
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4.2 ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.1 แสดงข้ันตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญา
ตรีของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 

4.2.2 เทคนิคการปฏิบัติงานการตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี
ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
  คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีของ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ฉบับนี้ได้อธิบายขั้นตอนการด าเนินงานตั้งแต่เมื่อนักศึกษา
เรียนครบตามหลักสูตร งานทะเบียนฯ กองบริการการศึกษา ส่งเอกสารตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จ
การศึกษาให้คณะตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา โดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจาก
อาจารย์ประจ าหลักสูตร(กรณีกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร (กรณีกลุ่มวิชา
สาธารณสุขศาสตร์) คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ และผ่านการรับรองและอนุมัติวันส าเร็จ
การศึกษาจากคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ งานบริการการศึกษา วิทยาลัยฯ ส่งรายชื่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาให้งานทะเบียนฯ กองบริการการศึกษา เพ่ือเสนอรายชื่อผู้ส าเร็ จการศึกษาต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติโดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

ตรวจสอบและอนุมัติส าเร็จการศึกษาและ
สนอรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาต่อรอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการเพื่อพิจารณา 

Yes 

8.งานทะเบียนกองบริการศึกษา 

ประกาศรายชื่อผูส้ าเรจ็การศึกษาทางเวปไซด ์

www.ubu.ac.th 

ยุต ิ

10.งานทะเบียนกองบริการศึกษา 

A 

เสนอรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

9.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

Yes 
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- งานทะเบียนฯส่งบันทึกข้อความแจ้งวิทยาลัยเพ่ือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบ
และรับรองการส าเร็จการศึกษา 

- นักวิชาการศึกษา ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาตามแบบฟอร์มของ
วิทยาลัยฯ 

- หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์เสนอรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาต่ออาจารย์ประจ า
หลักสูตรแพทยศาสตร์ 

- ประธานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เสนอรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาต่อ
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ 

- ประธานกรรมการบริหารงานวิชาการเสนอรายชื่อผู้ผู้ส าเร็จการศึกษาต่อ
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 

- คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยพิจารณารับรองและอนุมัติวันและรายชื่อผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

- งานบริการการศึกษาส่งรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาให้งานทะเบียน 
- งานทะเบียนกองบริการศึกษาตรวจสอบและอนุมัติส าเร็จการศึกษา และเสนอ

รายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเพ่ือพิจารณา 
- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเสนอรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ

พิจารณา 
- งานทะเบียนกองบริการศึกษาประกาศรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาทางเวปไซด์ 

www.ubu.ac.th 
 

1. งานทะเบียนฯส่งบันทึกข้อความแจ้งวิทยาลัยฯ เพื่อขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและรับรอง
การส าเร็จการศึกษา 

 งานทะเบียนฯด าเนินการก่อนส่งให้วิทยาลัย ตรวจสอบและรับรองฯ มีข้ันตอนดังนี้ 
 1.1 ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ท าการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและช าระค่าธรรมเนียม และ

ผลการเรียนสมบูรณ์ทุกรายวิชา 
 1.2 ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาเบื้องต้นตามที่หลักสูตรก าหนด (รายวิชาที่

ศึกษาและเงื่อนไขส าเร็จการศึกษายึดตามที่หลักสูตรก าหนด) ผ่านระบบบริการการศึกษาและพิมพ์ใบ
ตรวจสอบจบรายคน 

 1.3 จัดพิมพ์เอกสารเพ่ือประกอบการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาผ่านระบบบริการ
การศึกษา โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 
 1) น าเสนอรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาโดยก าหนดวันน าเสนอเป็นวันที่ด าเนินการ 
 2) บันทึกเกียรตินิยมรายคนส าหรับผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยมตาม
ข้อบังคับฯ 
 3) พิมพ์ใบรายชื่อนักศึกษาแจ้งส าเร็จการศึกษา 
 4) พิมพ์ใบตรวจสอบเกรดนักศึกษา 
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 5) พิมพ์ใบเกรดเฉลี่ยตามโครงสร้างหลักสูตร 
 1.4 จัดเรียงเอกสารตามคณะต้นสังกัดนักศึกษา สาขาวิชา วิธีรับเข้าศึกษา (ปริญญาตรี

ภาคปกติ/ปริญญาตรีโครงการพิเศษ/ปริญญาตรีต่อเนื่อง/อนุปริญญา) และปี/ภาคการศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษา โดยเรียงเอกสารตามล าดับดังนี้ 
 1) ใบรายชื่อนักศึกษาแจ้งส าเร็จการศึกษา  
 2) ใบตรวจสอบเกรดนักศึกษา 
 3) ใบเกรดเฉลี่ยตามโครงสร้างหลักสูตร 
 4) ใบตรวจสอบจบรายคน 

 1.5 บันทึกข้อความแจ้งคณะขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จ
การศึกษา 
 หมายเหตุ : ด้วยได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบความถูกต้องของเกรดของนักศึกษา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นคลินิก ก่อนน าส่งเกรดที่งานทะเบียนและประมวลผล ของ
มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือบันทึกในระบบทะเบียนออนไลน์นั้น ในเบื้องต้นก็จะทราบว่าในเกรดในแต่ละรอบ
จะมีนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาในรอบนั้น ๆ ก่อนน าส่งเกรดที่งานทะเบียนและประมวลผล จะ
ประสานไปยังนักวิชาการศึกษาที่รับผิดชอบบันทึกในระบบทะเบียนออนไลน์ของงานทะเบียนและ
ประมวลผลว่ามีรายวิชาใดบ้างที่มีนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาโดยแจ้ง ชื่อ - สกุล รหัสประจ าตัว 
เพ่ือให้ด าเนินการบันทึกในระบบทะเบียนออนไลน์ให้ก่อน 

หลังจากนั้นก็จะประสานไปยังนักวิชาการศึกษาของงานทะเบียนและประมวลผลว่ามี
นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาในรอบนี้ เพ่ือให้ด าเนินการให้ก่อน 
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ภาพที ่4.2  แสดงตัวอย่างบันทึกข้อความแจ้งคณะขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและ 
               รับรองการส าเร็จการศึกษา 
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ภาพที่ 4.3  แสดงตัวอย่างใบรายชื่อนักศึกษาแจ้งส าเร็จการศึกษา 
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ภาพที่ 4.4  แสดงตัวอย่างใบตรวจสอบเกรดนักศึกษา 
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ภาพที ่4.5  แสดงตัวอย่างใบเกรดเฉลี่ยตามโครงสร้างหลักสูตร 
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ภาพที ่4.6  แสดงตัวอย่างใบตรวจสอบจบรายคน 
 
2. นักวิชาการศึกษา ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาตามแบบฟอร์มของวิทยาลัยฯ 
 นักวิชาการศึกษาด าเนินการตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาในระบบ Reg 
เมนูตรวจสอบจบตามแบบตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 

1. ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของนักศึกษา เช่น ซื่อ-สกุล รหัสประจ าตัวนักศึกษา 
2. ตรวจสอบว่าเป็นนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.ใด 
3. ตรวจสอบรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
4. ตรวจสอบผลการเรียน/ผลสอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามข้อบังคับ ม.อุบลฯ/ประกาศวิทยาลัย

ฯ ดังนี้ 
4.1  ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative G.P.A.) ตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2.00 
4.2  ได้ล าดับขั้น (Grade) ทุกรายวิชาในหมวดเฉพาะไม่ต่ ากว่า C 
4.3  ตรวจสอบจ านวนรายวิชาที่เทียบโอนหน่วยกิต 
4.4  ตรวจสอบการได้รับสัญลักษณ์ W   
4.5  ตรวจสอบสถานะการเงิน 
4.6  ตรวจสอบเกียรตินิยม(ตามข้อบังคับ ป.ตรี) 
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4.7  ส าหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 และ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 ตรวจสอบผลการสอบสอบรวบยอดเพ่ือประมวลความรู้ (ในการสอบประมวล
ความรอบรู้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 – 2556 วิทยาลัยฯขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาเข้าสอบ
ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น และคณะแพทย์ฯ ม.ขอนแก่น ได้จัดส่งผลสอบให้วิทยาลัยฯ 
เพ่ือจัดเก็บเป็นข้อมูลในการตรวจสอบผลการสอบ) 

4.8  ส าหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 จะต้อง
ตรวจสอบผลการสอบเพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

ส าหรับนักศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 หาก
สอบไม่ผ่านการสอบรวบยอดในขั้นตอนใดๆ สามารถน าผลการสอบผ่านในการสอบเพื่อประเมินและ
รับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ของศูนย์ประเมินและรับรองความรู้
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ในขั้นตอนเดียวกันมาใช้แทนได้โดยอนุโลม 

5. นักวิชาการศึกษาลงชื่อผู้ตรวจสอบในแบบตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา  เสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษา และหัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์เพื่อรับทราบ 

6. นักวิชาการศึกษา เกษียนหนังสือเรียนรองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

7. รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา สั่งการ เห็นชอบตามเสนอ 
หมายเหตุ 

1. การก าหนดวันที่ส าเร็จการศึกษา มี 2 แนวทาง ดังนี้ 
1.1  กรณีที่ส าเร็จการศึกษาปลายภาคการศึกษาของภาคนั้น ๆ ก าหนดให้วันส าเร็จ

การศึกษา คือ วันสุดท้ายของการสอบปลายภาคของภาคการศึกษานั้น โดยให้ถือปฏิบัติตั้งแต่ภาค
เรียนที่ 2/2555 เป็นต้นไป อ้างตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบริหารงานวิชาการ คราว
ประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันพุธ ที่ 6 มีนาคม 2556 

1.2  กรณีที่ส าเร็จการศึกษาระหว่างภาคการศึกษา ซึ่งไม่เป็นไปตามแนวทางการก าหนด
วันที่ส าเร็จการศึกษา ก าหนดให้วันที่คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ มีมติรับรองการส าเร็จการศึกษา 
หรือวันที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดให้เป็นวันส าเร็จการศึกษาโดยความเห็นชอบของ

เรียน รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 
- เพ่ือโปรดพิจารณา 
- งานบริการการศึกษาได้ด าเนินการตรวจสอบเงื่อนไขการ

ส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาแล้วพบว่านักศึกษา
จ านวน……….คนผ่านเกณฑ์เงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา 
และวันที่ส าเร็จการศึกษาคือ........ 

- เห็นควรเรียนหัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ เพ่ือพิจารณา 
                 ณรัญญา มีชัย 
               วันที…่….เดือน…………………..พ.ศ......... 
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คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ตามรายงานการประชุมในคราวที่ประชุมรับรองการส าเร็จการศึกษา 
ถือเป็นวันส าเร็จการศึกษา ซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบัติเดิมเกี่ยวกับการก าหนดวันที่ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาหรืออนุปริญญา 

 

 
 
ภาพ 4.7  แสดงตัวอย่างการตรวจสอบจบจากระบบ Reg 
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ภาพ 4.7  แสดงตัวอย่างแบบตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา  
              วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
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3. หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์เสนอรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร
แพทยศาสตร์ 

3.1 หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ สั่งการ เพ่ือน าเข้าท่ีประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต เพ่ือพิจารณา  

3.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ มีมติ รับรอง 
   หมายเหตุ 

- ในกรณีที่นักศึกษาจะต้องรีบไปรายงานตัวปฏิบัติงานชดใช้ทุนที่กระทรวงสาธารณสุข 
นักวิชาการศึกษาจะขอหารือกับประธานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เพื่อขอนัดอาจารย์ประจ า
หลักสูตรฯ ประชุมวาระพิเศษ หากไม่สามารถนัดประชุมวาระพิเศษ จะเสนอประธานหลักสูตรฯ เพ่ือ
ขอแจ้งเวียนอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ เพ่ือพิจารณารับรอง 

 
 
 ภาพที่ 4.8  แสดงตัวอย่างหนังสือแจ้งเวียนอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ เพ่ือพิจารณารับรอง 
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4. ประธานหลักสูตรแพทยศาสตร์เสนอรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาต่อคณะกรรมการบริหารงาน
วิชาการ 

4.1  งานบริการการศึกษาท าบันทึกเรียนคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ เพื่อพิจารณา
รับรอง (คณะกรรมการบริหารงานวิชาการจะประชุม 2 เดือนครั้ง) 

4.2 ในกรณีที่ยังไม่ถึงวันก าหนดประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  กรรมการและ
เลขานุการจะเสนอประธานคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ เพ่ือขอแจ้งเวียนคณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการ เพ่ือพิจารณารับรอง 

4.3 คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มีมติรับรอง 

 
 ภาพที่ 4.9 แสดงตัวอย่างหนังสือแจ้งเวียนคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ เพ่ือพิจารณารับรอง 
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5. ประธานกรรมการบริหารงานวิชาการเสนอรายชื่อผู้ผู้ส าเร็จการศึกษาต่อคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยฯ 

5.1  งานบริการการศึกษาท าบันทึกเรียนคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณา
รับรอง (คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย มีก าหนดประชุมทุกวันพฤหัสบดี ที่ 3 ของทุกเดือน) 

5.2 ในกรณีที่ยังไม่ถึงวันก าหนดประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ กรรมการและ
เลขานุการจะเสนอประธานคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย เพ่ือขอแจ้งเวียนคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณารับรอง 

 
 ภาพที่ 4.10  แสดงตัวอย่างหนังสือแจ้งเวียนมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย  
                     พิจารณารับรอง 
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6. คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯพิจารณารับรองและอนุมัติวันและรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
6.1  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ มีมติรับรอง  

 

 
 ภาพที่ 4.11  แสดงตัวอย่างหนังสือแจ้งเวียนคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ  
                    เพ่ือพิจารณารับรอง 
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7. งานบริการการศึกษาส่งรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาให้งานทะเบียน 
7.1  งานบริการการศึกษาท าบันทึกเรียน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เพื่อแจ้งผลการ

ตรวจสอบเงื่อนไขและรับรองการส าเร็จการศึกษา 
 

 
 ภาพที่ 4.12  แสดงตัวอย่างหนังสือเรียนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
                    เพ่ือแจ้งผลการตรวจสอบเงื่อนไขและรับรองการส าเร็จการศึกษา 



46 

 

 

 

 

8. งานทะเบียนกองบริการศึกษาตรวจสอบอนุมัติส าเร็จการศึกษาและเสนอรายชื่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเพื่อพิจารณา 
 

9. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเสนอรายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 

10. งาน ทะเบี ยนกองบ ริก ารศึ กษ าประกาศรายชื่ อผู้ ส า เร็ จการศึ กษ าท างเวป ไซด์ 
www.ubu.ac.th 
 

 
 
ภาพที่ 4.13  แสดงตัวอย่างประกาศรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาทางเวปไซด์ www.ubu.ac.th 
 

 วิทยาลัยฯ มีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตรุ่นแรกในปี
การศึกษา 2554 จนถึงปัจจุบัน(ปีการศึกษา 2556) มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 จ านวน 3 รุ่น นักวิชาการศึกษาสามารถตรวจสอบ
เงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาตามเอกสารที่งานทะเบียนและประมวลผล กองบริการการศึกษาส่งมา
พร้อมหนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษาได้ เช่นนักศึกษาจะต้อง
เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตและแผนการศึกษาท่ีหลักสูตรก าหนด โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วย
การศึกษาปริญญาตรี พ.ศ.2547 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หมวดที่ 8-10 และประกาศ / ข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือวิทยาลัยฯ ที่เกี่ยวข้องกับการวัดผลและการส าเร็จการศึกษาหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต  

ส าหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 ได้ก าหนดการวัดผลและ
การส าเร็จการศึกษาไว้ว่า การวัดผลให้ใช้ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัย

http://www.ubu.ac.th/
http://www.ubu.ac.th/
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อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๓ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการจัดการศึกษาและการวัดผล
ส าหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปัจจุบัน แล้วเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต มีดังนี้ 

1. นักศึกษาจะต้องเรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีหลักสูตรก าหนด และต้องได้แต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ จากระบบ ๔ แต้มระดับคะแนน ตามข้อบังคับว่า
ด้วยการศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๓ และข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีว่าด้วยการจัดการศึกษาและการวัดผลส าหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปัจจุบัน 
เกณฑ์ข้อนี้สามารถตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาตามเอกสารที่งานทะเบียนและประมวลผล 
กองบริการการศึกษาส่งมาพร้อมหนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษา
ได้  และ มีเกณฑท์ี่เพ่ิมขึ้นมาและไม่สามารถตรวจสอบได้จากเอกสารที่งานทะเบียนและประมวลผล กอง
บริการการศึกษาส่งมาพร้อมหนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษาได้ 
ดังนี้ 

2. สอบผ่านการสอบรวบยอดเพ่ือประมวลความรู้ (Comprehensive examination) ทุก
ขั้นตอน ได้แก่  

(๑) การสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน 
(๒) การสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก และ 
(๓) การสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก  

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ได้ก าหนดเกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษา ให้เป็นไปตามเกณฑ์และข้อบังคับ ดังนี้ 

1. นักศึกษาจะต้องเรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตที่หลักสูตรก าหนด และต้องได้แต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2.00 จากระบบ 4 แต้มระดับคะแนน ตามข้อบังคับ
ว่าด้วยการศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย
การจัดการศึกษาและการวัดผลส าหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2555  เกณฑ์ข้อนี้สามารถ
ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาตามเอกสารที่งานทะเบียนและประมวลผล กองบริการ
การศึกษาส่งมาพร้อมหนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษาได้  และมี
เกณฑ์ที่เพ่ิมข้ึนมาและไม่สามารถตรวจสอบได้จากเอกสารที่งานทะเบียนและประมวลผล กองบริการ
การศึกษาส่งมาพร้อมหนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษาได้ ดังนี้ 

2. ส อ บ ผ่ า น ก า รส อ บ รวบ ย อ ด เพื่ อ ป ร ะม วล ค ว าม รู้  (Comprehensive 
examination) ทุกข้ันตอน ได้แก่  

(1) การสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน 
(2) การสอบรวบยอดวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  
อนึ่ง หากสอบไม่ผ่านการสอบรวบยอด ในขั้นตอนใดๆ สามารถน าผลการสอบผ่านใน

การสอบเพ่ือประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ของศูนย์
ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ในขั้นตอนเดียวกันมา
ใช้แทนได้โดยอนุโลม 



48 

 

 

 

 

เพ่ือให้การตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาให้ถูกต้องและเป็นไปตามเกณฑ์การ
ส าเร็จการศึกษาในแต่ละหลักสูตร จึงได้จัดท าแบบการตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา เพ่ือ
เป็นเครื่องมือช่วยในการตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาใน
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 และหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
          ในส่วนของการตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษาของวิทยาลัยฯ นั้น ในกรณีที่ส าเร็จ
การศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ให้เป็นไปตามตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ 
คราวประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันพุธ ที่ 6 มีนาคม 2556 ก าหนดให้วันส าเร็จการศึกษา คือ วัน
สุดท้ายของการสอบปลายภาคของภาคการศึกษานั้น ส่วนในกรณีที่ส าเร็จการศึกษาระหว่างภาค
การศึกษา ซึ่งไม่เป็นไปตามแนวทางการก าหนดวันที่ส าเร็จการศึกษา ก าหนดให้วันที่คณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยฯ มีมติรับรองการส าเร็จการศึกษา หรือวันที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดให้
เป็นวันส าเร็จการศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ  ตามรายงานการ
ประชุมในคราวที่ประชุมรับรองการส าเร็จการศึกษา ถือเป็นวันส าเร็จการศึกษา ซึ่งเป็นไปตามแนว
ปฏิบัติเดิมเก่ียวกับการก าหนดวันที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาหรืออนุปริญญา 

ผู้ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต จะต้องสอบเพ่ือประเมินความรู้ความสามารถใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม (National licensing examination) ผ่านทั้ง 3 ขั้นตอน ตามที่แพทย
สภาก าหนดจึงจะได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมนั้น แพทยสภาเป็นผู้ด าเนินการ โดยแพทยสภาก าหนดประชุมเพ่ือรับรองและอนุญาตการขอ
ขึ้นทะเบียนเพ่ือรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทุกวันพฤหัสบดีที่ 2 ของทุกเดือน และจะต้อง
เสนอเรื่องก่อนมีการประชุมอย่างน้อย 3 – 5 วัน ดังนั้น นอกจากจะต้องตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จ
การศึกษาให้ถูกต้องและเป็นไปตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาในแต่ละหลักสูตรแล้ว นักวิชาการศึกษา
จะต้องวางแผนระยะเวลาการตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของวิทยาลัยฯ ให้แล้วเสร็จและ
สอดคล้องกับการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของนักศึกษา และให้ทันกับช่วงเวลา
การส่งตัวนักศึกษาคู่สัญญามามาปฏิบัติงานชดใช้ทุนที่กระทรวงสาธารณสุข 
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กรณีศึกษา : คุณสมบัติของนักศึกษามีสิทธิขอรับปริญญา 
 

1. ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative G.P.A.) ตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2.00 
 

ตัวอย่างที่ 1 การค านวณค่าคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค(GPA.)และค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม 
(Cumulative G.P.A.)  

ภาคเรียนที่ 1   ภาคเรียนที่ 2 
วิชา หน่วย

กิต 
เกรด ค านวณ

เกรด 
เท่ากับ วิชา หน่วย

กิต 
เกรด ค านวณ

เกรด 
เท่ากับ 

กกกก 3 A 4.00 x 3 12.00 ฉฉฉฉ 3 B 3.00 x 3 9.00 
ขขขข 3 B+ 3.50 x 3 10.50 ชชชช 3 C+ 2.50 x 3 7.50 
คคคค  3 D+ 1.50 x 3 4.50 ญญญญ 3 A 4.00 x 3 12.00 
งงงง  3 C+ 2.50 x 3 7.50 ซซซซ 3 B+ 3.50 x 3 10.50 
จจจจ  3 B 3.00 x 3 9.00 ฌฌฌ 3 C 2.00 x 3 6.00 
รวม 15  43.5 รวม 15  45.00 
ผลการเรียนเฉลี่ยภาคเรียนที่ 1 = 43.5/15 = 2.90 ผลการเรียนเฉลี่ยภาคเรียนที่ 2 = 45/15 = 3.00 

ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative G.P.A.) = (43.5+45)/ (15-15) = 2.95  
การคิดค่าคะแนน 
1. คิดจากคะแนนทุกรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนที่มีค่าคะแนนทั้งรายวิชาที่สอบได้

และสอบตก และทุกรายวิชาที่เรียนจะถูกบันทึกผลการศึกษาในใบแสดงผลการศึกษา 
2. หากรายวิชาใดมีการลงทะเบียนซ้ าให้คิดเฉพาะครั้งที่ได้รับคะแนนสูงสุดของวิชานั้น 
3. การคิดค่าหน่วยกิตสะสมในรายวิชาที่มีการลงทะเบียนเรียนซ้ าให้นับค่าหน่วยกิตใน

รายวิชานั้นเพียงครั้งเดียว 
 

กรณีศึกษา : คุณสมบัติของการได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
 

ตัวอย่างที่ 1  กรณีนักศึกษาลาพักการศึกษา และสามารถส าเร็จการศึกษาภายในเวลา 6 ปี ตามที่
หลักสูตรก าหนด 
นาย ก เป็นนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปี ใช้เวลาศึกษา ดังนี้ 
  ปีการศึกษาที่ 1   ลงทะเบียนเรียน 
  ปีการศึกษาที่ 2   ภาคการศึกษาท่ี 1  ลาพักการศึกษา 
    ภาคการศึกษาที่ 2  ลงทะเบียนเรียน 
  ปีการศึกษาที่ 3  ลงทะเบียนเรียน 
  ปีการศกึษาท่ี 4  ลงทะเบียนเรียน 
  ปีการศึกษาที่ 5  ลงทะเบียนเรียน 
  ปีการศึกษาที่ 6  ลงทะเบียนเรียน และส าเร็จการศึกษา 
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 เมื่อนาย ก ส าเร็จการศึกษา โดยมีคุณสมบัติอ่ืนๆ ครบถ้วน นาย ก ได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
เนื่องจากระยะเวลาตามแผนการศึกษาของนาย ก (รวมลาพัก) ไม่เกินจ านวนปีการศึกษาที่หลักสูตร
ก าหนดและต่อเนื่องกัน 
 

ตัวอย่างที่ 2  กรณีนักศึกษาลาพักการศึกษา และส าเร็จการศึกษา โดยใช้เวลาเกินจากที่
หลักสูตรก าหนด 
นาย ข เป็นนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปี ใช้เวลาศึกษา ดังนี้ 

ปีการศึกษาที่ 1   ลงทะเบียนเรียน 
  ปีการศกึษาท่ี 2   ภาคการศึกษาท่ี 1  ลาพักการศึกษา 
    ภาคการศึกษาที่ 2  ลงทะเบียนเรียน 
  ปีการศึกษาที่ 3  ลงทะเบียนเรียน 
  ปีการศึกษาที่ 4  ลงทะเบียนเรียน 
  ปีการศึกษาที่ 5  ลงทะเบียนเรียน 
  ปีการศึกษาที่ 5  ลงทะเบียนเรียน 
  ปีการศึกษาที่ 7  ลงทะเบียนเรียน และส าเร็จการศึกษา 
 เมื่อนาย ข  ส าเร็จการศึกษา มีคุณสมบัติการได้รับปริญญาเกียรตินิยมข้ออ่ืนๆ  ครบถ้วนแต่ 
นาย ข ไม่ได้ปริญญาเกียรตินิยม เพราะใช้ระยะเวลาตามแผนการศึกษาเกินจ านวนปีการศึกษาที่
หลักสูตรก าหนด 
 

 ตัวอย่างที่ 3  กรณีนักศึกษาลาพักการศึกษา เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่
มหาวิทยาลัยเห็นชอบ  และนักศึกษาได้รับปริญญาเกียรตินิยม  
 นาย ช  เป็นนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปี ใช้เวลาศึกษา ดังนี้ 
  ปีการศึกษาที่ 1   ภาคการศึกษาท่ี 1      ลาพักการศึกษา       ได้รับทุนแลกเปลี่ยน       
               ภาคการศึกษาท่ี 2      ลาพักการศึกษา          ศึกษาต่อต่างประเทศ 
  ปีการศึกษาที่ 2   ลงทะเบียนเรียน 
  ปีการศึกษาที่ 3   ลงทะเบียนเรียน 
  ปีการศึกษาที่ 4   ลงทะเบียนเรียน 
  ปีการศึกษาที่ 5   ลงทะเบียนเรียน 
  ปีการศึกษาที่ 6   ลงทะเบียนเรียน 
  ปีการศึกษาที่ 7   ลงทะเบียนเรียน และส าเร็จการศึกษา 
 ส าหรับกรณีนาย ช  นักศึกษาลาพักการศึกษาเป็นเวลา 1  ปีการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 
และ 2  ของชั้นปีที่ 1 เนื่องจากเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยเห็นชอบ หลังจาก
นั้นใช้เวลาศึกษาต่อเนื่องจนส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่แผนการศึกษาในหลักสูตรได้ก าหนดไว้ 
นาย ช มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม (โดยคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาเสนอต่อ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย) 
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 ตัวอย่างที่ 4  กรณีนักศึกษาย้ายคณะ และใช้เวลาศึกษาในหลักสูตรใหม่ 4 ปีการศึกษา 
ตามที่หลักสูตรก าหนด 

นาย อ  เป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ศึกษาอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ 2 ปีการศึกษา ต่อมา
ได้รับอนุมัติให้ย้ายไปศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โดยได้รับการเทียบโอนรายวิชา จ านวน 5 รายวิชา รวม 15 หน่วยกิต  
และศึกษาในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จนครบตามหลักสูตรอีก 4 ปีการศึกษา ได้แต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.30 
 นาย อ ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม เนื่องจากระยะเวลาศึกษาเกินจ านวนปีการศึกษาที่
หลักสูตรก าหนด (4 ปีการศึกษาในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  2 ปีการศึกษา ในคณะวิทยาศาสตร์ 
โดยได้รับการเทียบโอน) 
 

กรณีศึกษา : การได้รับปริญญาเกียรตินิยม กับการเทียบโอนรายวิชาในกรณีต่างๆ 
 

ตัวอย่างที่ 1  กรณีนักศึกษาย้ายคณะ และได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
น.ส. ก ย้ายคณะและได้รับการเทียบโอนรายวิชา 5 รายวิชา รวม 15 หน่วยกิต ส าหรับแต้ม

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมที่ น.ส. ก ได้รับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่จนส าเร็จการศึกษาคือ 
3.62 และ น.ส. ก ไม่เคยได้ระดับคะแนนต่ ากว่า C ในทุกรายวิชาที่ศึกษามา ทั้งรายวิชาในหลักสูตร
เดิมและหลักสูตรใหม่ น.ส. ก มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
 

 ตัวอย่างที่ 2  กรณีนักศึกษาย้ายคณะ และไม่ได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
นาย ค ย้ายคณะและได้รับการเทียบโอนรายวิชา 10 รายวิชา รวม 30 หน่วยกิต ส าหรับแต้ม

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมที่ นาย ค ได้รับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่จนส าเร็จการศึกษา คือ 
3.61 และนาย ค เคยได้ระดับคะแนน D  1 รายวิชา นาย ค ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ
หนึ่ง 
 

 ตัวอย่างที่ 3  กรณีนักศึกษาย้ายสาขาวิชา และได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
น.ส.จ ย้ายสาขาวิชาและได้รับการเทียบโอนรายวิชา ไม่เกินหนึ่งในสี่ ของหน่วยกิตรวมตลอด

หลักสูตรที่หลักสูตรก าหนด รวม 63 หน่วยกิต ส าหรับแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมที่ น.ส.จ ได้รับ
ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่จนส าเร็จการศึกษา คือ 3.35 โดยวิชาเอกไม่เคยได้ต่ ากว่า C และไม่
เคยได้ E หรือ F หรือ U ในรายวิชาใดๆ น.ส. จ มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง 
 

 ตัวอย่างที่ 4  กรณีนักศึกษาย้ายคณะ และมีรายวิชาในหลักสูตรเดิมได้ระดับคะแนน D+ 
น.ส.ญ ย้ายคณะและได้รับการเทียบโอนรายวิชา จ านวน 15 รายวิชา รวม 45 หน่วยกิต แต่มี

รายวิชาในหลักสูตรเดิมที่ไม่ได้รับการเทียบโอน ได้ระดับคะแนน D+ น.ส.ญ ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญา
เกียรตินิยม แม้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในหลักสูตรที่เข้าศึกษาใหม่ จะได้มากกว่า 3.50 ก็ตาม 
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 ตัวอย่างที่ 5 กรณีนักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย สอบเข้าได้ใหม่ และได้รับปริญญา
เกียรตินิยม 

น.ส. ข เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสอบเข้าได้ใหม่ ได้รับการเทียบโอน
รายวิชา 10 รายวิชา รวม 30 หน่วยกิต ส าหรับแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมที่ น.ส. ข ได้รับตั้งแต่เริ่ม
เข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่จนส าเร็จการศึกษาคือ 3.63 และ น.ส. ข ไม่เคยได้ระดับคะแนนต่ ากว่า C 
ในทุกรายวิชาที่ศึกษามารวมทั้งรายวิชาที่ได้รับการเทียบโอน น.ส. ข มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง 
 

 ตัวอย่างที่ 6  กรณีนักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย สอบเข้าได้ใหม่ และไม่ได้รับ
ปริญญาเกียรตินิยม 

นาย ง เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและสอบเข้าได้ใหม่ ได้รับการเทียบโอนรายวิชา 
3 รายวิชา รวม 9 หน่วยกิต ส าหรับแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมที่ นาย ง ได้รับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาใน
หลักสูตรใหม่จนส าเร็จการศึกษา คือ 2.80 นาย ง ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอับดับสอง 
 

 ตัวอย่างที่ 7  กรณีนักศึกษาเทียบโอนรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน  
นาย ช ได้รับการเทียบโอนรายวิชาที่ไปศึกษาท่ีสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ จ านวน 3 

รายวิชา รวม 10 หน่วยกิต ส าหรับแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมที่นาย ช ได้รับในหลักสูตรที่ศึกษาอยู่ 
คือ 3.68 ส่วนคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วน นาย ช มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
 

 ตัวอย่างที่ 8  การได้รับสัญลักษณ์ W และการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน กับการได้รบั
ปริญญาเกียรตินิยม 

น.ส.ฎ ได้ถอนรายวิชา โดยได้รับสัญลักษณ์ W และได้ลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ผลการ 
ศึกษาของ น.ส. ฎ  ในภาคการศึกษาสุดท้ายของชั้นปีที่ 4 = 3.41  น.ส.ฎ มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรติ
นิยมอันดับสอง หากมีคุณสมบัติอื่นๆ ครบถ้วนตามระเบียบ 
 

4.3 วิธีการให้บริการกับผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจ 
 

 4.3.1 ความหมายของการบริการ 
 ตรีเพ็ชร์ อ่ าเมือง (มปป. : 4-6 ) การบริการ (Services) หมายถึง การกระท ากิจกรรมใดๆ 
ด้วยร่างกายเพ่ือตอบสนองความ ต้องการของบุคคลอ่ืน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการอ านวยความสะดวก 
ความสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับ ผู้รับบริการได้ซึ่งการกระท าด้วยร่างกาย : คือการแสดงออก
ด้วยการแต่งกาย ปฏิบัติการ กิริยา ท่าทาง และวิธีการพูดจา ซึ่งการบริการสามารถแสดงออกเป็น 2 
แบบ คือ  

1. ขั้นตอนการให้บริการ เป็นการปฏิบัติการตามข้ันตอน และเทคนิค ของวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง 
เหมาะสม เพ่ือให้ผู้รับบริการ ได้ประโยชน์ตรงตามความต้องการมากท่ีสุด  

2. พฤติกรรมการบริการ เป็นการแสดงออกด้านการแต่งกาย สีหน้า แววตา กิริยา ท่าทาง 
และ การพูดจา ซึ่งพฤติกรรมที่ดีย่อมสร้างความสุข ให้เกิดขึ้นกับผู้บริการได้เป็นอย่างดีได้แก่การแต่ง
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กายทีสุขภาพ สะอาด เรียบร้อย สีหน้าและแววตาที่ยิ้มแย้ม แจ่มใส อ่อนโยน กิริยาท่าทางที่ สุภาพ 
อ่อนน้อม การพูดจาด้วยน้ําเสียงที่นุ่มนวล สุภาพ ชัดเจน ให้เกียรติมีหางเสียง จากความหมายที่กล่าว
มาข้างต้นจะเห็นว่าการบริการจะเก่ียวข้องกับบุคคล 2 ฝ่าย คือ ผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ  

ผู้ให้บริการ : ผู้ให้บริการ หมายถึง ผู้ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือต่อบุคคลอื่นที่ร้องขอความ 
ช่วยเหลือ หรือแสดงความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่ง  

ผู้รับบริการ : ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้ที่แจ้งความประสงค์หรือ ความต้องการเพ่ือให้บุคคลใด 
บุคคลหนึ่งตอบสนองตามความต้องการของตนเองและตนเองรู้สึกพอใจ 
 จากการศึกษาความหมายของการบริการ พบว่ามีผู้ให้ความหมายของ การบริการ ไว้ดังนี้ 
 จิตตินันท์ เดชะคุปต์ (2549 : 7) ได้กล่าวไว้ว่า การบริการไม่ใช่สิ่งที่มีตัวตน แต่เป็น
กระบวนการหรือกจิกรรมต่างๆ ที่เกิดข้ึนจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ต้องการใช้บริการ (ผู้บริโภค/
ลูกค้า/ผู้รับ บริการ) กับผู้ให้บริการ (เจ้าของกิจการ/พนักงานงานบริการ/ระบบการจัดการบริการ) 
หรือในทางกลับกัน ระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ ในอันที่จะตอบสนองความต้องการอย่างใด
อย่างหนึ่ง ให้บรรลุผลส าเร็จ ความแตกต่างระหว่างสินค้าและการบริการ ต่างก็ก่อให้เกิดประโยชน์
และความพึงพอใจแก่ลูกค้าท่ีมาซื้อ โดยที่ธุรกิจบริการจะมุ่งเน้นการกระท าที่ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า อันน าไปสู่ความพึงพอใจที่ได้รับบริการนั้น ในขณะนี้ธุรกิจทั่วไป มุ่งขายสินค้าที่ลูกค้าชอบ
และท าให้เกิดความพึงพอใจที่ได้เป็นเจ้าของสินค้านั้น 
 จินตนา บุญบงการ (2539 : 15) ได้ให้ความหมายของการบริการ ว่าเป็นสิ่งจับต้องสัมผัสแตะ
ต้องอาศัยได้ยาก และเสื่อมสูญสภาพไปได้ง่าย บริการจะท าขึ้นทันทีและส่งมอบให้ผู้รับบริการทันที
หรือเกือบจะทันที ดังนั้นการบริการจึงเป็นกระบวนการของกิจกรรมของการส่งมอบบริการจากผู้ให้ไป
ยังผู้รับบริการ ไม่ใช่สิ่งที่จับต้องได้ชัดเจน แต่ออกมาในรูปของเวลา สถานที่รูปแบบ และที่ส าคัญเป็น
สิ่งที่เอ้ืออ านวยทางจิตใจ ท าให้เกิดความพึงพอใจ ค าว่าการบริการ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า SERVICE 
ซึ่งถ้าหากหาความหมายดี ๆ ให้กับอักษรภาษาอังกฤษ 7 ตัวนี้ อาจได้ความหมายของการบริการที่
สามารถยึดเป็นหลักการปฏิบัติได้ตามความหมายของอักษร ทั้ง 7 นี้ คือ 
            S = Smiling & Sympathy ยิ้มแย้มและเอาใจเขามาใส่ใจเรา เห็นอกเห็นใจต่อความล าบาก
ยุ่งยากของผู้มารับการบริการ 
            E = Early Response ตอบสนองต่อความประสงค์จากผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว 
            R = Respectful แสดงออกถึงความนับถือให้เกียรติผู้รับบริการ 
            V = Voluntariness Manner การให้บริการที่ท าอย่างสมัครใจเต็มใจท าไม่ใช่ท างานอย่าง
เสียไม่ได้ 
            I = Image Enhancing การรักษาภาพลักษณ์ของผู้ให้บริการและภาพลักษณ์ขององค์กร
ด้วย 
           C = Courtesy ความอ่อนน้อม อ่อนโยน สุภาพมีมารยาทดี 
           E = Enthusiasm ความกระฉับกระเฉง กระตือรือร้นขณะให้บริการและให้บริการมากกว่า
ผู้รับบริการคาดหวังเอาไว้ 
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 วัชราภรณ์  สุริยาภวิัฒน์ (2546 : 15) ได้ให้ความหมายของการบริการว่า หมายถึง กิจกรรมที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้นเพ่ือให้แก่สมาชิกตาม ความสามารถและหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน โดย
อาศัยความต้องการของสมาชิกที่ได้รับบริการจาก หน่วยงานที่เกีย่วข้อง เป็นแนวทางในการด าเนิน
โครงการในระยะต่อไป พร้อมทั้งให้เกิดความพอใจแก่ สมาชิก  

จากความหมายของการบริการดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า การบริการเป็นกิจกรรมการกระท า 
และการปฏิบัติที่ผู้ให้บริการจัดท าข้ึน และส่งมอบสู่ผู้รับบริการหรือเป็นกิจกรรมเพ่ือสนองความ
ต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการอย่างทันทีทันใด  

4.3.2 ความส าคัญของการบริการ 
สมิต สัชฌุกร (2542 : 14-15) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการบริการ ว่าอาจพิจารณาได้ใน 2 

ด้าน ดังนี้  
1. บริการที่ดีจะส่งผลให้ผู้รับบริการมีความรู้สึกชอบหรือพึงพอใจ ทั้งต่อตัวผู้ให้บริการและ 

หน่วยงานที่ให้บริการ ดังนี้  
1.1 มีความชื่นชมในตัวผู้ให้บริการ  
1.2 มีความนิยมในหน่วยงานที่ให้บริการ  
1.3 มีความระลึกถึงและยินดีมาขอรับบริการอีก  
1.4 มีความประทับใจที่ดีไปอีกนาน 
1.5 มีการบอกต่อไปยังผู้อื่นหรือแนะน าให้มาใช้บริการเพ่ิมขึ้น  
1.6 มีความภักดีต่อหน่วยบริการที่ให้บริการ  
1.7 มีการพูดถึงผู้ให้บริการและหน่วยงานในทางที่ดี  

2. บริการที่ไม่ดีจะส่งผลให้ผู้รับบริการมีความรู้สึกไม่ชอบหรือไม่พึงพอใจ ทั้งต่อตัวผู้ให้บริการ 
และหน่วยงานที่ให้บริการ ดังนี้  

2.1 มีความรังเกียจตัวผู้ให้บริการ  
2.2 มีความเสื่อมศรทธาในหน่วยงานที่ให้บริการ  
2.3 มีความผิดหวังและไม่มาใช้บริการอีก  
2.4 มีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อการบริการของหน่วยงานไปอีกนาน  
2.5 มีการบอกต่อไปยังผู้อื่นหรือแนะน าไม่ให้ผู้อื่นมาใช้บริการ  
2.6 มีการพูดถึงผู้ให้บริการและหน่วยงานในทางที่ไม่ดี 

  สมชาย  กิจยรรยง (2536 : 15) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการบริการเป็นการให้บริการที่ดี
และมีคุณภาพจากตัวบุคคลซึ่งต้องอาศัยเทคนิค กลยุทธ์ ทักษะและความแนบเนียมต่างๆ ที่จะท าให้
ชนะใจลูกค้า ผู้ที่มาติดต่อธุรกิจ หรือบุคคลทั่วไปที่มาใช้บริการจึงถือได้ว่ามีความส าคัญอย่างยิ่ง ใน
ปัจจุบันนี้ การให้บริการสามารถกระท าได้ ทั้งก่อนและในระหว่างการติดต่อหรือภายหลังการติดต่อ  
โดยได้รับการบริการจากตัวบุคคลทุกระดับภายในองค์กร รวมทั้งผู้บริหารขององค์กรนั้นๆ การบริการ
ที่ดีจะเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้ติดต่อกับองค์กรธุรกิจเกิดความเชื่อถือศรัทธา และการสร้างภาพลักษณ์ซึ่ง
จะมีผลในการจัดซื้อหรือบริการอ่ืนๆ ในโอกาสหน้า 
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4.3.3 ลักษณะของการบริการ 
 ปณิศา ลัญชานนท์ (2548 : 163) ได้กล่าวถึง ลักษณะบริการว่าสามารถจ าแนกออกเป็น 4 
ประการ ดังนี้ 

1. ไม่สามารถจับต้องได้ (Intangibility) หมายความว่า ผู้บริโภค (ลูกค้าที่คาดหวัง) 
ไม่สามารถรู้สึกมองเห็น ได้ยิน ลิ้มรส หรือได้กลิ่น ท าให้ไม่สามารถทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะท า
การซื้อ เช่น การท าศัลยกรรม หรือการโดยสารบนเครื่องบิน สิ่งเหล่านี้ผู้บริโภคไม่สามารถรู้ผลของการ
บริการได้จนกว่าจะมีการผ่าตัดหรือการเดินทางจริง ท าให้ผู้บริโภคพยายามจะแสวงหาสิ่งที่จะบ่งบอก
ถึงคุณภาพของการบริการ (Service quality) เพ่ือท าให้ตัวเองเกิดความเชื่อมั่นที่จะใช้บริการนั้นๆ 
นักการตลาด จึงต้องพยายามท าให้บริการมีความสามารถในจับต้องได้ให้มากที่สุดโดยโปรแกรมการ
ส่งเสริมการตลาดควรชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากบริการอย่างชัดเจนมากว่าที่จะเน้นตัวบริการ
เท่านั้น 

2. ความไม่สามารถแบ่งแยกได้ (Service inseparability) หมายความว่า การผลิต
และการบริโภคเกิดขึ้นในขณะเดียวกัน ในประเด็นนี้จะตรงข้ามกับการผลิตสินค้าซึ่งเริ่มจากการน า
วัตถุดิบมาผลิต แล้วน าไปเก็บไว้ในคลังสินค้า และหลังจากที่ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อจึงจะเกิดการบริโภค 
ส่วนบริการนั้นเริ่มจากการที่ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อแล้วจึงเกิดการผลิตและการบริโภคในขณะเดียวกัน 
เช่น ผู้บริโภคตัดสินใจว่าจะตัดผมที่ร้านนี้แล้วช่างตัดผมจึงเริ่มกระบวนการผลิต (การตัดผม) และ
ผู้บริโภคได้รับผมทรงใหม่ในขณะเดียวกัน 

3. ความไม่แน่นอน (Service variability) กล่าวคือ คุณภาพในการให้บริการจะผัน
แปรไปตามผู้ให้บริการ และขึ้นอยู่กับว่าให้บริการเมื่อไหร่ ที่ไหน และอย่างไร ตัวอย่าง ภาพรวมการ
ให้บริการของโรงแรมแมริออท (Marriott) อาจสูงกว่ามาตรฐานทั่วไป แต่การให้บริการของพนักงาน
ภายในโรงแรมแต่ละคนอาจไม่เหมือนกัน บางคนอาจให้บริการดีกว่าอีกคนหนึ่ง ซึ่งท าให้การให้บริการ
เกิดความไม่แน่นอน เป็นต้น 

4. ความไม่สามารถเก็บไว้ได้ (Perish ability) บริการเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเก็บไว้ใน
โกดังหรือคลังสินค้า เมื่อบริการเกิดขึ้นนักการตลาดจะไม่สามารถเก็บไว้เพ่ือขายหรือใช้ในภายหลังได้ 
ความไม่สามารถเก็บไว้ได้ และไม่เกิดปัญหาถ้าอุปสงค์ที่มีต่อบริการนั้นคงที่แต่เมื่ออุปสงค์ท่ีมีต่อบริการ
มีความผันผวนมาก จะท าให้เกิดอุปสรรคในการบริหาร เช่น ในช่วงที่ไม่ใช่วันหยุดเทศกาล โรงแรม
และรีสอร์ทต่างๆ จะคิดราคาห้องพักในระดับต่ า หรือกรณีของร้านอาหารจ้างพนักงานชั่วคราว เพ่ือ
เสิร์ฟอาหารในช่วงที่มีลูกค้ามาก 

4.3.4 การเพิ่มคุณภาพการให้บริการ 
พิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคากุล (2557.: 68-70) กล่าวไว้ว่า คุณภาพการให้บริการขององค์กรนับว่า

เป็นหัวใจส าคัญของความส าเร็จขององค์กร การสร้างคุณภาพการบริการขององค์กร จ าเป็นต้องสรร
หาบุคลากรที่เหมาะสมกับการให้บริการ เช่น มีจิตใจเป็นผู้ให้บริการ (Service Mind) และมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ สามารถควบคุมคุณภาพในขอบเขตงานที่ตน
รับผิดชอบ เป็นต้น กล่าวคือ บุคลากรเข้าใจว่างานที่ตนปฏิบัตินั้น ท าเพ่ืออะไร ความต้องการของผู้ที่
จะรับบริการคืออะไร และสิ่งส าคัญคือจะท าอย่างไรไม่ให้มีข้อบกพร่องในการให้บริการ หรืองานที่ส่ง
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มอบเกิดข้ึนการให้บริการเช่นนี้จึงเรียกว่า บุคลากรมีความรู้เรื่องการควบคุมคุณภาพ หากองค์กรใดไม่
สามารถส่งเสริมให้บุคลากรเข้าใจเรื่องเหล่านี้อาจท าให้ผู้รับบริการไม่พึงพอใจ เช่น การส่งจดหมาย
หรือหนังสือผิดที่ การให้ผู้รับบริการรอคอยนาน และการปฏิบัติไม่ได้ตามท่ีแจ้งไว้ล่วงหน้าองค์กร
สามารถส่งเสริมให้บุคลากร ณ จุดให้บริการและงานสนับสนุนต่าง ๆ ส่งมอบบริการให้ลูกค้าอย่าง
ประทับใจ ด้วยวิธีการ ดังนี้ 

1. การคัดเลือกบุคลากรให้เหมาะสมกับงานบริการ เช่น มีใจรักงานบริการ (Service Mind) 
มีบุคลิกภาพ การพูดจา และอัธยาศัยดี เป็นต้น 

2. การอบรมและให้ความรู้ด้านการบริการ และการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ด้วย
ตนเองแก่บุคลากร ซึ่งเนื้อหาการอบรมอาจประกอบด้วย ความรู้ในปรัชญาด้านคุณภาพและการ
ควบคุมคุณภาพ วิธีการสร้างระบบงานให้มีคุณภาพเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์ เทคนิคการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เป็นต้น โดยต้องให้บุคลากรตระหนักและเข้าใจความส าคัญ และเหตุผลของ
การให้บริการอย่างมีคุณภาพ ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการที่บุคลากรส่งมอบบริการที่ไม่มีคุณภาพ
ไปยังลูกค้า และประโยชน์ที่บุคลากรจะได้รับ เมื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ 

3. การปฏิบัติการส่งมอบบริการ 
4. การติดตามผลการปฏิบัติงาน หัวหน้าควรเปรียบตัวเองเป็นตัวแทนของผู้รับบริการ แล้ว

พิจารณาว่าผู้รับบริการจะรู้สึกอย่างไรในบริการที่ได้รับ พร้อมทั้งหาวิธีปรับปรุงแก้ไข ณจุดบริการ 
รวมทั้งสนับสนุนให้ก าลังใจ และให้ค าแนะน าแก่บุคลากรเพ่ือให้บริการที่ดีกว่าเดิม 

5. การปรับปรุงการให้บริการที่ดีอย่างต่อเนื่อง นอกจากการสร้างความตระหนักในคุณภาพ 
ให้เกิดกับบุคลากรเพ่ือให้ผู้รับบริการพึงพอใจในการให้บริการแล้ว องค์กรยังต้องสร้างหรือเพ่ิมความ
พึงพอใจ หรือลดความไม่พอใจของลูกค้า โดยรับข้อร้องเรียนและจัดการกับข้อร้องเรียนเหล่านั้น ซึ่งจะ
เริ่มจากการแก้ไขปัญหา (Correction) เช่น การกล่าวขออภัยในกรณีท่ีรอนาน หากมีข้อผิดพลาด
ร้ายแรง อาจให้สิ่งของทดแทนหรือวิธีการอ่ืน ๆ ที่องค์กรก าหนดไว้ เพ่ือช่วยให้ผู้รับบริการรู้สึกดีข้ึน 
จากการได้รับบริการที่บกพร่องสิ่งที่ต้องด าเนินการต่อ หลังจากท่ีได้รับข้อร้องเรียนและแก้ไขปัญหา
แล้ว คือ การน าข้อร้องเรียนมาปรับปรุง เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น (Corrective Action) เช่น การวาง
ระบบงานให้ใช้เวลาสั้นลง เป็นต้น โดยด าเนินการ ดังนี้ 

1. แบ่งข้อร้องเรียน เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 
- ข้อร้องเรียนที่มีความรุนแรง (ลูกค้าไม่พอใจมากจนอาจเลิกใช้บริการ) 
- ข้อร้องเรียนที่มีความถ่ีสูง (ลูกค้าจ านวนมากได้รับผลกระทบ) 
- ข้อร้องเรียนที่มีความรุนแรงและความถี่สูง 
- ข้อร้องเรียนอ่ืน ๆ 

2. เลือกแก้ไขปัญหาในกลุ่มที่หนึ่งถึงสามก่อน โดยเฉพาะกลุ่มที่สาม 
3. พิจารณาสาเหตุที่ท าให้เกิดข้อร้องเรียนนั้น ว่าอยู่ในระดับปฏิบัติการหรือระดับ

บริหาร 
- ระดับปฏิบัติการ สาเหตุเกิดจากข้อบกพร่อง/ผิดพลาดในระดับบุคลากร หรือสามารถแก้ไข

ได้ทันที โดยไม่กระทบระดับนโยบาย และไม่จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงระบบการท างาน 
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- ระดับบริหาร สาเหตุเกิดจากข้อบกพร่อง/ผิดพลาดในระดับนโยบาย เกี่ยวข้องกับหลาย
ส่วน/งาน เกินขอบเขตท่ีส่วนงานใดส่วนงานหนึ่งจะแก้ไขได้ 

4. ตัดสินใจและด าเนินการแก้ไข หาสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหา ถ้าอยู่ในระดับ
ปฏิบัติการ ผู้ดูแลงานนั้นจะเป็นผู้ปรับปรุงแก้ไขด้วยตนเอง หากสาเหตุเกิดขึ้นในระดับบริหาร ให้เสนอ 
ผู้บริหารพิจารณาและตัดสินใจ 
 การสร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปัจจัยส าคัญท่ีสุด คือ คน หรือ พนักงานให้บริการ ซ่ึง
ต้องการการสนับสนุนจากงานหลังบ้าน (Back Office) เช่น การให้สิ่งจูงใจ การช่วยสนับสนุนในเรื่องที่
ลูกค้าไม่พอใจ หรือเรื่องที่ต้องตอบค าถามบ่อย ๆ องค์กรจึงต้องมีระบบสนับสนุนอย่างชัดเจน เพ่ือให้
บุคลากรมีขวัญก าลังใจ ตลอดจนรับฟังข้อมูลและปัญหาที่บุคลากรส่วนหน้า (Front Office) ได้รับจาก
ลูกค้า เพ่ือน ามาวางแผนพัฒนาคุณภาพการให้บริการต่อไป 

4.3.4 การให้บริการสู่ความเป็นเลิศ 
พิษณุพร รุโจปการ. (2556 : ไม่มีเลขหน้า) ได้กล่าวถึงการให้บริการสู่ความเป็นเลิศไว้ว่า ใน

งานบริการลูกค้าท่ีหลายๆ ธุรกิจกาลังด าเนินการอยู่นั้น มักจะมีคาถามของผู้ประกอบการ หรือ
ผู้จัดการ ว่าท าอย่างไรถึงจะท าให้องค์การของเรา มีบริการที่ดี รวดเร็ว และครบวงจร จนมีลูกค้าที่ชม 
บอกปากต่อปากว่าให้มาท่ีเราลูกค้ามาแล้วรู้สึกประทับใจ จนท าให้เกดิแบรนด์ในบริการ อันจะส่งผล
ต่อ แบรนด์ขององค์กรแน่นอนว่าทุกๆ องค์กรต้องการให้เกิดภาพนี้ขึ้น วิธีการสร้างนั้นมิใช่สร้างได้
เพียงไม่ก่ีเดือน แต่มันต้องสร้างกันหลายปี จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร หลายองค์กรก็มีวิธีที่แตกต่าง
กันไป ขึ้นอยู่กับลักษณะธุรกิจ ค่านิยม และวัฒนธรรมขององค์กรนั้นๆด้วย วิธีการสร้างระบบบริการที่
เป็นเลิศและครบวงจร (One-Stop-Service) นั้นเป็นวิธีหนึ่งที่สาคัญและสามารถน ามาใช้ได้ โดย
จะต้องมีการปรับปรุงปัจจัยสู่ความส าเร็จในสามปัจจัยหลัก คือ 

1. บุคลากรผู้ให้บริการ 
2. สถานที่สิ่งแวดล้อม 
3. กระบวนการให้บริการ 
ความหมายการให้บริการแบบแบบครบวงจรและการปรับปรุงการบริการ 
การให้บริการแบบแบบครบวงจร One-Stop Service ว่า หมายถึง การน างานที่ให้บริการ

ทั้งหมดท่ีเกี่ยวข้อง มารวมให้บริการอยู่ในสถานที่เดียวกัน ในลักษณะที่ส่งต่องานระหว่างกันทันทีหรือ
เสร็จในขั้นตอนหรือเสร็จในจุดให้บริการเดียว โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้การให้บริการมีความรวดเร็วขึ้น 
ท าให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและพึงพอใจต่อการใช้บริการและส่งผลดีต่อองค์กรที่ให้บริการนั้น 

1. ปรับปรุงบุคลากรผู้ให้บริการ (People) 
1.1 ให้ผู้รับผิดชอบมอบหน้าที่ให้ผู้ให้บริการแบบครบวงจร 
ในการเริ่มต้น บุคลากรที่ปฏิบัติงานในงานแบบครบวงจรจะต้องแลกเปลี่ยนวิธีการ

ให้บริการที่เคาเตอร์ให้บริการครบวงจรในหลายด้านเพื่อให้ผู้บริการแบบครบวงจรนี้รับมอบงานให้
สามารถท างานแทนได้ในคนเดียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้มีความเข้าใจตรงกันอยู่เสมอ ยกตัวอย่าง
ของงานศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เช่นการรับสมัครนักศึกษา การรับลงทะเบียนและค าร้อง การให้
ค าปรึกษาและตอบปัญหา ต่อมาเม่ือมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันแล้วจึงให้บุคลากรในงานให้บริการ
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แบบครบวงจรกระจายงาน อ านาจหน้าที่ และการตัดสินใจในการให้บริการปกติทั่วไปมอบให้แก่
เจ้าหน้าทีท่ี่จะท าหน้าที่ให้บริการแทนเพ่ือให้บริการแบบครบวงจรทั้งหมดที่โต๊ะบริการโดยไม่ต้องขอ
ความเห็น หรือผ่านความเห็นชอบจากผู้รับผิดชอบโดยตรงในขณะให้บริการ ยกเว้นแต่เรื่องที่เป็น
ปัญหาที่มคีวามจ าเป็นต้องให้ช่วยเหลือ สามารถบริการผู้ใช้บริการได้อย่างเต็มที่ สะดวก รวดเร็ว เป็น
ที่พอใจของผู้ใช้บริการ โดยมุ่งสู่การพัฒนาบริการ ดังนี้ คือ 

1. มีความถูกต้องเป็นมาตรฐานตรงกันในการบริการ (Reliability) 
2. มีความสะดวกรวดเร็วในการบริการ (Responsiveness) 
3. มีความสุภาพให้ความไว้วางใจในการบริการ (Assurance) 
4. มีความเอาใจใส่เข้าใจต่อผู้ใช้บริการ (Empathy) 
และให้บุคลากรในงานให้บริการแบบครบวงจรน าเอกสารวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินการ

ด้าน ต่างๆ และได้จัดระบบเทคนิค วิธีการที่ต้องใช้เพื่อให้เกิดความสะดวกคล่องตัว และมีความ
รวดเร็วในการให้บริการ ให้แก่ผู้ให้บริการแบบครบวงจรทั้งหมดที่โต๊ะบริการการศึกษาตรงกลาง
บริเวณท่ีผู้ใช้บริการเข้ามาภายในห้องงานบริการแบบครบวงจร โดยมีเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียวท าหน้าที่
ให้บริการครบวงจรทั้งหมดที่จุดเดียวโดยผลัดเปลี่ยนหน้าที่รับบริการตามกาหนดเวลา 

1.2 การพัฒนาบุคลากรในการให้บริการให้สอดคล้องกับการบริการแบบครบ
วงจร 

บุคลากรที่ปฏิบัติงานบริการแบบครบวงจรจะต้องหาวิธีการท างานที่ดีขึ้นและ
สะดวกสบายแก่ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการมากข้ึนอยู่ตลอดเวลา เพ่ือส่งผลต่อการให้บริการที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถลดเวลา ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากแต่ยังคงท าให้มีมาตรฐานที่ถูกต้อง สร้าง
ผลผลิตหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บริการให้พัฒนาดีขึ้น โดยให้มีการถ่ายทอดวิธีการท างานที่
เปลี่ยนแปลงใหม่ๆให้แก่ผู้ร่วมงานในโอกาสน าเสนอเทคนิคการด าเนินงานในกิจกรรม KM 
(Knowledge Management) เพ่ือการปรับปรุงงานร่วมกันโดยใช้แนวคิดของการปรับปรุงงานให้ง่าย
ขึ้น (Work Simplification) 

2. ปรับปรุงสถานที่และสิ่งแวดล้อม (Place) 
เพ่ือการให้บริการทุกอย่างในการรับสมัคร ลงทะเบียน ค าร้อง ให้ค าปรึกษา แก้ไขปัญหาให้

สามารถใช้ได้อย่างครบวงจรที่เดียวที่โต๊ะบริการและอยู่ภายในห้องเดียวกันโดยเจ้าหน้าที่ไม่ต้อง
เสียเวลาไปที่อ่ืน ตัวอย่างเช่น การใช้คอมพวิเตอร์ การใช้เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร สแกนเนอร์ใน
เครื่องเดียวกัน (Multi function) และมีโทรศัพท์ ชั้นเก็บเอกสารที่โต๊ะบริการหรือในบริเวณเดียวกัน 

3. ปรับปรุงกระบวนการให้บริการ (Process) 
3.1 ปรับปรุงกระบวนการท างานให้ง่าย (Work Simplification) โดยใช้แนวคิด

ของการปรับปรุงงานให้ง่าย (Work Simplification) ที่ให้ความส าคัญต่อหลักการพ้ืนฐานที่สาคัญ 4 
ประการ (ECRS) ได้แก่ 

1. การขจัด (Eliminate) คือ การตัดขั้นตอนการท างานที่ไม่จ าเป็นในกระบวนการ
ออกไป ช่วยลดเวลาทรัพยากร ค่าใช้จ่ายที่จะต้องสูญเปล่าหรือไม่คุ้มค่าในการท างานออกไป 
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2. การรวม (Combine) คือ การรวมข้ันตอนการท างานเข้าด้วยกันโดยให้มี
มาตรฐานที่ถูกต้องและลดข้อผิดพลาดเพื่อความรวดเร็วและประหยัดทรัพยากร แรงงาน รวมถึง
ค่าใช้จ่ายในการทางาน 

3. การจัดการใหม่ (Rearrange) คือ การจัดล าดับงานใหม่ให้เหมาะสม ท าให้เกิด
ความสอดคล้องกันเกิดการสะดวกคล่องตัวในการท างาน 

4. การท าให้ง่ายขึ้น (Simplify) คือ ปรับปรุงวิธีการท างานหรือสร้างอุปกรณ์ช่วย
ให้ท างานได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น สะดวกขึ้นและช่วยลดข้อผิดพลาดในการท างาน 

1) ขจัดขั้นตอน (Eliminate) การท างานของเจ้าหน้าที่และจัดล าดับการท างานใหม่ 
(Rearrange) โดยสร้างมาตรฐานกระบวนการท างานของเจ้าหน้าที่ท่ีผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน
ให้บริการรวมกัน (Combine) ที่จุดเดียวโดยมีอุปกรณ์ช่วยให้ท างานได้ง่ายขึ้น (Simplify) 

เพ่ือการให้บริการให้ง่ายขึ้นและรวดเร็วแต่ถูกต้องตรงกัน ตัวอย่างเช่น ผู้ให้บริการที่ศูนย์วิทย
พัฒนา ที่โต๊ะบริการ One Stop Service จะท างานที่โต๊ะบริการเพื่อให้บริการรับสมัครนักศึกษาตาม
กระบวนการที่ก าหนดเท่านั้นไม่ต้องเสียเวลาส่งเงินและหลักฐานข้อมูลไปให้มหาวิทยาลัยเอง โดยจะมี
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านนี้โดยตรงด าเนินการต่อให้อยู่แล้ว เช่นเดียวกันกับ การให้บริการลงทะเบียน
เรียน ค าร้อง เพ่ือให้มีความสะดวกรวดเร็วและถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันด้วย 

2) ลดขั้นตอน (Eliminate) ของผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการให้สะดวกรวดเร็ว 
โดยลดขั้นตอนการติดต่อการใช้บริการให้น้อยที่สุดเหลือเพียงจุดเดียว และมีการกรอกข้อมูล

ตามแบบฟอร์มต่างๆของผู้ใช้บริการให้ง่ายเท่าที่จ าเป็นให้เหลือน้อยที่สุดตัวอย่างเช่น ที่ศูนย์วิทย
พัฒนา ในการลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษากรอกข้อมูลเพียงชื่อนักศึกษา รหัสนักศึกษา เบอร์โทรศัพท์ 
ลงทะเบียนเรียน/ซ่อมชุดวิชาหรือลาพัก ซึ่งสอดคล้องกับการรับลงทะเบียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตใน
ขั้นตอนเดียวพร้อมกับชาระเงิน 

3) การท าให้ง่ายข้ึน (Simplify) โดยให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์
เพื่อให้บริการได้เสร็จทันที ช่วยให้ท างานได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น สะดวกขึ้นและช่วยลดข้อผิดพลาดใน
การท างาน 

โดยใช้ฐานข้อมูลผู้ใช้บริการจากองค์กรนั้นผ่านระบบอินเตอร์เน็ตหรือข้อมูลจากงานบริการ
แบบครบวงจรที่บันทึกไว้ซึ่งมีเครื่องคอมพิวเตอร์มาสนับสนุนที่จุดให้บริการท าให้การบริการเกิดความ
สะดวกรวดเร็ว โดยไม่จ าเป็นต้องเสียเวลาค้นหาเอกสารเพ่ือตรวจสอบ และนอกจากการให้บริการจาก
ผู้ให้บริการเองแล้วผู้ใช้บริการสามารถบริการตนเองได้ในการหาข้อมูลต่างๆโดยมีการเตรียมสถานที่
และคอมพิวเตอร์ไว้บริการอีกด้วย 

กล่าวโดยสรุปแล้วการพัฒนาด้านการบริการแบบครบวงจร จะท าให้บุคลากรผู้ให้บริการและ
ผู้ใช้บริการ (People) สถานที่ (Place) และกระบวนการ (Process) มีการพัฒนาที่ส าคัญ ดังนี้ 

1) การพัฒนาบุคลากรผู้ให้บริการ (People) ให้เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่เหมาะสมในการ
ให้บริการเช่น มีทัศนคติท่ีถูกต้องในการให้บริการ มีมิตรไมตรี สามารถให้บริการด้วยความรวดเร็ว มี
ความรู้ในเรื่องที่ให้บริการเป็นอย่างดี มีความสุภาพ มีความเต็มอกเต็มใจช่วยเหลือ และให้บริการด้วย
ความเสมอภาค 
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2) การพัฒนาสถานที่ (Place) และสภาพแวดล้อม จะมีความเหมาะสมต่อการให้บริการที่จะ
ช่วยให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว ท าเกิดความพึงพอใจและประทับใจมากขึ้น 

3) การพัฒนากระบวนการ (Process) จะต้องเอ้ือให้เกิดความถูกต้องแม่นย า รวดเร็ว การ
ให้บริการแบบครบวงจรท าให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการได้ง่าย มีความชัดเจนของข้อมูลต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการบริการที่สื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบ มีการติดตามผลการบริการในด้านต่าง ๆ เพ่ือ
ปรับปรุงให้เหมาะสมต่อไป 

 

4.4 วิธกีารติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (มปป. : 9) ได้ให้ความหมายการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ว่าหมายถึง การติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน และการวัดผล
การปฏิบัติงานของทรัพยากรบุคคลในหน่วยงาน เพ่ือเปรียบเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้
ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

ในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน ก็เพ่ือที่จะท าให้ทราบถึงความก้าวหน้าของงาน 
และเพ่ือพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีศักยภาพมากข้ึน 

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (มปป. : 10-11) กล่าวไว้ มีดังนี้ 

1. Feedback หรือ การให้ผลตอบกลับ คือ ผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้ว
หรือไม่แล้วขณะนี้ก าลังท าอยู่ในขั้นตอนใด 

2. Records หรือ การบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน คือ การบันทึกว่าบุคลากรคนนี้มีผลการ
ปฏิบัติงานเป็นอย่างไร แค่ไหน 

3. Recognition หรือ การยอมรับ คือ การยอมรับว่าบุคลากรรายนี้มีความตั้งใจจริงในการ
ปฏิบัติงาน และมีผลการปฏิบัติงานชัดเจน 

4. Performance Improvement หรือ การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน ซึ่งในปัจจุบันถือว่า
เป็นหัวใจส าคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

5. Planning หรือ การวางแผน หลังการประเมินผลการปฏิบัติงาน จะต้องวางแผนเพื่อ
พัฒนางานในอนาคต 

6. Development หรือ การพัฒนา ผลการประเมินจะเป็นตัวบ่งบอกว่า ผู้รับการประเมิน
ควรได้รับการพัฒนาในด้านใดเพ่ิมเติม ให้เหมาะกับงานหรือหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

7. Expectations หรือ ความคาดหวัง การประเมินผลการปฏิบัติงานจะเป็นโอกาสที่
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาได้ท าการตกลงกัน ว่าแต่ละคนนั้นมีความต้องการอย่างไร ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น ท่านควรใช้หลัก I’m OK, you’re OK. คือจะต้องให้ทั้งผู้ประเมินและ
ผู้รับการประเมินเกิดความรู้สึกที่ดีต่อกันทั้งสองฝ่าย ท าให้ผู้รับการประเมินต้องการปรับปรุง
ข้อบกพร่อง หรือข้อจ ากัดต่างๆ 
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ปัญหาในการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีหลายประการ เช่น 
– ไม่มีการก าหนดเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ท าให้ผู้ประเมินต้องใช้

ประสบการณ์และความรู้สึกของตัวเองเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา เช่น ผู้บังคับบัญชาที่มาท างานเช้า ก็
มักจะให้คะแนนผู้ใต้บังคับบัญชาที่มาปฏิบัติงานเช้าสูงกว่าคนที่มาปฏิบัติงานตามเวลาปกติ 

– ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ทราบว่าสิ่งที่ตัวเองได้รับการประเมินนั้นมีอะไรบ้าง ประเมินแล้วอยู่ใน
ระดับไหน และไม่ทราบว่าต้องปฏิบัติงานอย่างไร จึงตรงตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

– ทุกต าแหน่งงานได้รับการประเมินด้วยหัวข้อที่คล้ายกัน ทั้งๆ ที่งานที่ปฏิบัติมีความแตกต่าง
กัน เช่น ท าหน้าที่ขับรถ ท าบัญชีท าด้านฝึกอบรม ฯลฯ ก็ได้รับการประเมินด้วยหัวข้อเดียวกัน เช่น 
"ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์" "มนุษยสัมพันธ์" "ความละเอียด" เป็นต้น 

– ขาดการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ เมื่อมาทราบผลการประเมินในแต่ละรอบ 6 
เดือนแล้ว ก็ไม่อาจแก้ไขข้อบกพร่อง หรือข้อจ ากัดต่างๆ ได้ทันท่วงที 

– ประเมินเฉพาะเรื่องพฤติกรรม ไม่ได้ประเมินผลการปฏิบัติงาน หรืออาจจะก าหนดเพียงว่า 
“ปริมาณงาน” “คุณภาพงาน” แต่ไม่ได้ระบุว่าคุณภาพ หรอืปริมาณงานที่ต้องการเป็นอะไร อย่างไร 
ระดับไหน 

สรุปก็คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นเรื่องที่ทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติและต้องปฏิบัติ
ตลอดไป และในอนาคตระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานจะต้องมีความชัดเจน โปร่งใส และเป็น
ธรรมมากขึ้น จะเห็นว่าหลายๆ หน่วยงานได้น าเอาระบบ Balanced Scorecard หรือตัวชี้วัดที่
เรียกว่า KPIs, Competencies และการประเมินแบบ 360 องศามาใช้กันมากยิ่งขึ้น เพราะเครื่องมือ
เหล่านี้สามารถช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประเมิน และผู้รับการประเมินได้เป็นอย่างดี การ
ที่จะท าให้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับของคนในหน่วยงาน
นั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเปลี่ยนแปลงแบบทั้งระบบไม่ใช่เพียงการแก้ไขหรือปรับปรุงเพียงบางส่วน 

ข้อควรพิจารณาในการมอบหมายงานที่ไม่มีการติดตามผลการปฏิบัติงาน ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (มปป. : 21-24) กล่าวไว้ว่า การมอบหมายงานเป็นเครื่องมือส าคัญ
ของผู้บังคับบัญชา และเม่ือผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายงานออกไปแล้ว ความสะดวก ความคล่องตัวก็
จะเกิดขึ้นยิ่งถ้าผู้ปฏิบัติงานที่มีคุณภาพแล้ว ผู้บังคับบัญชาอาจเห็นว่าไม่จ าเป็นต้องติดตามงานแต่
ปัญหาที่ตามมาภายหลัง คือ ผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานอาจไม่ตรงวัตถุประสงค์หรือได้ผลไม่ดี
เท่าท่ีควร ผู้มอบหมายงานอาจเห็นว่าเป็นความบกพร่องของผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้ปฏิบัติงานก็เห็นว่าเป็น
ความบกพร่องของผู้มอบหมายงานท าให้เกิดความขัดแย้งและกระทบประสิทธิภาพของงาน 
ดังนั้น จึงขอเน้นให้เห็นข้อควรพิจารณาในการมอบหมายงาน ที่ไม่มีการติดตามผลการปฏิบัติงาน ซ่ึง
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก ่

1. ผลเกี่ยวกับงาน 
1.1 ท าให้งานเกิดความล่าช้า หรือผู้ปฏิบัติงานขาดความกระตือรือร้น 

ในการท างาน 
1.2 งานไม่บรรลุตามแผนปฏิบัติการ หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
1.3 งานไม่ได้คุณภาพตามความต้องการ 



62 

 

 

 

 

1.4 การพัฒนางานไม่ก้าวหน้าเท่าท่ีควร 
2. ผลที่อาจเกิดกับผู้มอบหมายงาน 

2.1 การที่ผู้มอบหมายงานไม่ได้รับข้อมูลที่ทันท่วงทีอาจท าให้งานมีปัญหาใน 
ภายหลังได้ 

2.2 หากงานมีข้อผิดพลาด จะท าให้เสียเวลามากในการทบทวน หรือปรับแผน 
ใหม่ 

2.3 ผู้บังคับบัญชาอาจขาดความไว้วางใจผู้ใต้บังคับบัญชา 
3. ผลที่อาจเกิดกับผู้ปฏิบัติงาน 

3.1 ผู้ปฏิบัติงาน จะไม่ได้รับการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานเท่าที่ควร 
3.2 อาจก่อให้เกิดการผิดพลาด หรืออันตรายแก่ผู้ปฏิบัติงานได้ 
3.3 ท าให้ผู้ปฏิบัติงานขาดความเชื่อมั่นในงานที่ท า 
3.4 ผู้ปฏิบัติงานได้รับการพิจารณาความดีความชอบไม่ตรงตามความเป็นจริง 
3.5 ท าให้ผู้ปฏิบัติงานขาดขวัญ และก าลังใจ 
3.6 ผู้ใต้บังคับบัญชาอาจขาดความเชื่อถือผู้บังคับบัญชา 
3.7 ท าให้ไม่ได้เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ในการท างานเท่าที่ควร 

การติดตามผลการปฏิบัติงานโดยให้การสนับสนุน (Management by Support)
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (มปป. : 25-31) กล่าวไว้ว่า การติดตามงานเป็นส่วน
ส าคัญอย่างยิ่งในการควบคุมงาน ผู้บังคับบัญชาต้องควบคุม ติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผน หรือ
แนวปฏิบัติที่ก าหนดไว้ในแต่ละช่วงเวลาว่าได้มีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดหรือไม่มีอุปสรรค
ในการด าเนินงานอย่างไร เพ่ือได้ทราบถึงเหตุและผลที่เกิดขึ้น การติดตามผลการปฏิบัติงานเป็นการ
ประเมินการปฏิบัติงานในขณะด าเนินการตามแผนงาน ท าให้สามารถปรับปรุงแก้ไข หรือขจัดอุปสรรค
ในการด าเนินการตามแผนได้ทันท่วงที 
 การติดตามผลการปฏิบัติงานจ าเป็นต้องกระท าอย่างมีข้ันตอน และเป็นระบบ หากละเลยการ
ติดตามผลการปฏิบัติงาน อาจจะทราบผลเสียหายเมื่อมีการประเมินผลแล้ว ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นอาจเกิด
ความเสียหายที่ปรับปรุงแก้ไขได้ยาก การติดตามการปฏิบัติงานท าได้หลายลักษณะตามสภาพของแต่
ละงาน โดย 

1. มอบหมายให้มีบุคคล หรือหน่วยงานเฉพาะติดตาม 
2. จัดระบบการติดตามผลปฏิบัติงานเป็นช่วงระยะเวลาการก าหนดวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายที่ชัดเจนในแผนงาน ให้สามารถประเมินผลเปรียบเทียบได้ จะท าให้ติดตามผลการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนในการติดตามผลการปฏิบัติงาน 
1. ก าหนดจุดตรวจสอบ ในแผนงานที่ดีจะมีวัตถุประสงค์เป้าหมาย ขั้นตอนการปฏิบัติรวมทั้ง

ระยะเวลาก าหนดไว้ซึ่งใช้เปรียบเทียบในการควบคุมงานได้แต่ในการติดตามผลการปฏิบัติงาน ต้องน า
เป้าหมายมาแบ่งเป็นแต่ละขั้นตอน ซึ่งเป็นเสมือน “จุดตรวจสอบ” ท าให้ติดตามความก้าวหน้าของผล
การปฏิบัติงานได้เป็นระยะๆ และท าให้ทราบล่วงหน้าว่าการด าเนินงานจะบรรลุเป้าหมายได้มากน้อย 



63 

 

 

 

 

เพียงใด ทั้งช่วยเป็นพื้นฐานส าหรับการวัดผลและการประเมินผลการปฏิบัติงานในการควบคุมให้
เป็นไปตามแผนได้อีกด้วย 

2. การติดตามการปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาโดยตรงสามารถติดตามการปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้เสมอ เพ่ือทราบว่างานได้รับความส าเร็จเพียงใด ฉะนั้น ในการติดตามการ
ปฏิบัติงานตามแผน ต้องท าให้ทราบว่างานในแต่ละจุดตรวจสอบเป็นไปตามเป้าหมายที่แบ่งย่อยไว้
หรือไม่การติดตามนี้อาจตรวจสอบหรือวิเคราะห์ข้อเท็จจริงจากรายงาน เพ่ือให้ทราบว่างานบรรลุ
เป้าหมายตามที่แบ่งไว้เป็นขั้นๆ หรือเบี่ยงเบนไปอย่างไร หากมีอุปสรรคและข้อขัดข้องในการ
ด าเนินงานตามแผน จะได้แก้ไขให้เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งการติดตามงานอาจท าได้ดังนี้ 

ก. ตั้งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน 
ข. ก าหนดให้มีการรายงานเป็นระยะๆ 
ค. ตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
ง. ตรวจสอบว่าได้มีการปฏิบัติตามข้ันตอนการท างาน และวิธีการปฏิบัติงานหรือไม่ 
จ. ตรวจสอบว่ามีปัญหา อุปสรรค หรือข้อขัดแย้งอย่างไรในการปฏิบัติงาน 
ฉ. ตรวจสอบว่ามีพฤติกรรมปฏิบัติงาน ที่ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือไม่มากน้อยเพียงใด และ

แก้ไขอย่างไร 
ในการติดตามงานที่ดีนั้น ควรจะใช้หลักการสนับสนุน (Management by Support หรือ 

MBS) ซึ่งเป็นการตามงานแบบสนับสนุน คอยช่วยเหลือ โดยแบ่งออกเป็น 
1. ทรัพยากรบุคคล (Human Resource) เป็นการสนับสนุนในเรื่องของก าลังคนควร

พิจารณาว่างานที่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท านั้น มีอัตราก าลังคนเพียงพอหรือไม่ 
2. เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ (Non Human Resource) เป็นการสนับสนุนในเรื่องที่ไม่ใช่

ก าลังคน เช่น เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ ในบางกรณีผู้ใต้บังคับบัญชาอาจจะปฏิบัติงานไม่ได้เนื่องจาก
ขาดอุปกรณ์บางอย่าง ผู้บังคับบัญชาจึงจ าเป็นต้องจัดหามาให้ 

3. งบประมาณ (Budget) เป็นการสนับสนุนในเรื่องของก าลังเงิน จะต้องมีการติดตามว่า 
งานที่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปท านั้น มีงบประมาณเพียงพอหรือไม่ 

4. ความรู้ (Knowledge) เป็นการสนับสนุนทางด้านความรู้ต้องพิจารณาว่างานที่ให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาไปท านั้น เขาเคยท ามาก่อนหรือไม่มีทักษะความรู้สอดคล้องกับงานหรือไม่ถ้าไม่มี
ผู้บังคับบัญชาจะต้องมีการสอนงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาก่อน 

5. อ านาจบังคับบัญชา (Authority) เป็นการสนับสนุนในเรื่องของอ านาจบังคับบัญชา 
อย่างในกรณีท่ีมอบหมายงานไปให้ผู้ปฏิบัติงานระดับต าแหน่งเดียวกันคนที่ท าหน้าที่ประสานงาน
อาจจะไม่มีอ านาจเนื่องจากเป็นคนระดับต าแหน่งเดียวกัน ท่านจึงต้องเข้าไปให้การช่วยเหลือ 

6. ขวัญก าลังใจ (Morale) เป็นการสนับสนุนในเรื่องของขวัญก าลังใจ ในการให้ก าลังใจกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชานั้น อาจแสดงด้วยภาษาท่าทาง เช่น การตบไหล่เบาๆ หรือจะเป็นภาษาค าพูดก็ได้เช่น 
การชื่นชมกับผลงาน 

เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงสัมภาษณ์ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือน (มปป. : 32-34) กล่าวไว้ว่า การสัมภาษณ์เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ในเรื่องใดเรื่อง
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หนึ่ง ในที่นี้จะกล่าวถึงการสัมภาษณ์เพ่ือส าหรับใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยการสนทนา
กับผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้น ผู้ที่ท าหน้าที่สัมภาษณ์
ควรได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาในเรื่องเทคนิคและวิธีการสัมภาษณ์เพ่ือวิเคราะห์และเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้ได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม 

เทคนิคการประเมินผลเชิงสัมภาษณ์ 
เนื่องด้วยการสัมภาษณ์นี้มีเป้าหมายแน่นอนว่าเพ่ือเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือ

เป็นการติดตามการปฏิบัติงานอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งอาจไม่เป็นทางการ จึงมีเทคนิคท่ีจะแนะน า ดังนี้ 
– ควรใช้เทคนิค I’m ok, you’re ok. คือ เป็นการถาม หรือการสนทนาเพ่ือให้ทั้งผู้สัมภาษณ์

และผู้ถูกสัมภาษณ์เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกันทั้ง 2 ฝ่าย 
– ควรมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีสนทนาอย่างเป็นกันเอง ไม่ต้องเป็นทางการมาก และเปิดโอกาสให้ผู้

ถูกสัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นให้มากที่สุด 
– อาจจะท าการสัมภาษณ์จากผู้ร่วมงานหลายๆ คน เพ่ือความหลากหลายของข้อมูล และ

เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มากท่ีสุด 
– อาจจะท าการสัมภาษณ์ผู้อื่นที่อาจจะไม่ได้ท างานในโครงการเดียวกัน แต่ทราบความ

เป็นมาของโครงการ 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (มปป. : 41-43) ได้สรุปว่า ผู้บังคับบัญชาที่ดี

นอกจากจะต้องมอบหมายงานเป็นแล้ว ยังต้องท าการติดตามผลการปฏิบัติงานด้วย ซึ่งประโยชน์ใน
การติดตามการปฏิบัติงาน คือ ท าให้ทราบถึงความก้าวหน้าของงาน และสามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงที
หากเกิดอุปสรรคขึ้นมา รวมทั้งเป็นการพัฒนาสอนงาน และสร้างขวัญก าลังใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
ในการปฏิบัติงานด้วย 

การติดตามผลการปฏิบัติงานที่ดีควรก าหนดจุดตรวจสอบ ซึ่งเป็นการน าเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์และขั้นตอนการปฏิบัติในแผนงาน มาแบ่งเป็นขั้นๆ แต่ละขั้นเป็นเสมือน “จุดตรวจสอบ” 
ท าให้สามารถติดตามความก้าวหน้าของผลงานได้เป็นระยะๆ และสามารถใช้เปรียบเทียบเป็นการ
ก ากับการปฏิบัติงานได้ดี 

ทั้งนี้ผู้บังคับบัญชาสามารถติดตามการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาได้เสมอ เพ่ือทราบว่า
งานได้รับความส าเร็จเพียงใด 

อย่างไรก็ตาม การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดผลดีกับทั้งสองฝ่าย 
รวมทั้งให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเต็มใจให้ความร่วมมือ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานนั้น จะต้องมีระบบการประเมินที่ดีโดยก าหนดเป้าหมายของงานที่ต้องการ
อย่างชัดเจน และมีการแจ้งให้ผู้ใต้บังคับบัญชารับทราบมาตั้งแต่ต้นผู้ใต้บังคับบัญชาควรได้ทราบว่า
เรื่องท่ีตัวเองได้รับการประเมินนั้นมีอะไรบ้าง อยู่ในระดับไหน ต้องปฏิบัติงานอย่างไร จึงจะบรรลุ
เป้าหมายในการติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

นอกจากนี้ผู้บังคับบัญชาควรใช้หลักการติดตามงานโดยให้การสนับสนุน (Management by 
Support หรือ MBS) เพ่ือคอยช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย โดยให้
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การสนับสนุนทั้งในเรื่องของทรัพยากรบุคคลเครื่องจักร คอมพิวเตอร์วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ งบประมาณ 
ความรู้ อ านาจบังคับบัญชา ขวัญและก าลังใจ เป็นต้น 

เมื่อใดที่ผู้บังคับบัญชาเห็นว่าผู้ใต้บังคับบัญชาประสบความส าเร็จก็ควรชื่นชม หรือในขณะที่
ผู้ใต้บังคับบัญชาประสบปัญหา ก็ควรให้ก าลังใจ ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 
และมีทัศนคติที่ดีต่อผู้บังคับบัญชาและหน่วยงาน อันจะท าให้ผลงานมีประสิทธิภาพ รวมทั้งหน่วยงาน
มีความเจริญก้าวหน้าและบุคลากรในหน่วยงานทุกคนมีความสุขในการท างาน 
 

สรุปวิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในต าแหน่งนักวิชาการศึกษา สามารถด าเนินการได้

ใน4 ลักษณะ คือ  
1. การศึกษาข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ต่าง ๆ เช่น  

1.1 ข้อตกลงการปฏิบัติงาน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (แบบ ปม.1) 
1.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน (แบบ ปม.2) 

รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน  
1.3 เอกสาร หลักฐานประกอบอ่ืน ๆ เช่น รายงานการประชุม ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 

แผนการด าเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจ ภาพถ่าย งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
2. การสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เช่น  

2.1 รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 
2.2 หัวหน้ากลุ่มวิชา  
2.3 เพ่ือนร่วมงาน  
2.4 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการปฏิบัติงาน ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ บัณฑิต  

3. การสังเกตการณ์ เป็นการพิจารณาการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของส่วนราชการ เช่น  
3.1 สภาพแวดล้อมของสถานที่ที่ด าเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก  
3.2 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร / ข้อมูล  
3.3 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ  
3.4 ระบบฐานข้อมูล  

 

4.5 แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน 
1. ศึกษากฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศึกษามาตรฐานการ

อุดมศึกษา และเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
2. ท างานร่วมกับรองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและรองคณบดีฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

เป็นผู้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเสนอแนะให้กับรองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาในด้านขั้นตอน 
และกฎระเบยีบต่างๆ 

3. จัดท าแผนประจ าปี แผนงานด้านวิชาการ รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปสถิติเป็น
ฐานข้อมูล เพ่ือน ามารายงานผู้บริหารและตอบโจทย์ตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาของ
หน่วยงานและ มหาวิทยาลัย  
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4. ติดตามและประสานงานกับนักศึกษา หาแนวทางการแก้ไขปัญหาให้นักศึกษา (ต้อง
เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ) กรณีปัญหาของนักศึกษานอกเหนือขอบเขตของนักวิชาการ
ศึกษา จะด าเนินการประสานงานระหว่างนักศึกษาและรองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เพ่ือจัดหาแนว
ทางการแก้ไขปัญหาต่อไป นอกจากนี้ยังต้อง ประสานงานกับอาจารย์/บุคลากร ประสานงานระหว่าง
หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในด้าน ต่างๆ 
 

4.6 จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 4.6.1 จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 
 ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ได้ยึดถือและปฏิบัติตนตามประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่องมาตรฐานก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารง
ต าแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ. 2553 (ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ. 2553 :  6 – 7 ) ในส่วนที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 ในการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น ต้องค านึงถึงจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ดังนี้ 

(1) ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาชีพ ไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นผลงานของตน 
และไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืน รวมทั้งไม่น าผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการหรือวิชาชีพมากกว่าหนึ่งฉบับในลักษณะที่จะท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ 

(2) ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในผลงาน
ทางวิชาชีพของตนเองและแสดงหลักฐานการค้นคว้า 

(3) ต้องไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาชีพจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
ของผื่นและสิทธิมนุษยชน 

(4) ผลงานทางวิชาชีพต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาชีพเป็นเกณฑ์ ไม่
มีอคติมาเก่ียวข้อง และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษา วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือวิจัย  โดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อ่ืน และเสนอ
ผลงานตามความเป็นจริง ไม่ขยายข้อค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาชีพ 

(5) ต้องน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 
ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ได้ยึดถือและปฏิบัติตนตามข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ.2552 (ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ.2552) ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
จรรยาบรรณต่อตนเอง 

(1) บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงปฏิบัติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสม

กับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ไม่กระท าการใด ๆ ให้เกิดความเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง 
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(3) บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงประพฤติตนถูกต้องตามท านองครองธรรม  วางตน
เป็นแบบอย่างที่ดี ด ารงตนโดยจากปราศจากอคติ ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้อื่นเพราะเหตุแห่งความแตกต่าง 

(4) บุคลากรต้องไม่กล่าวอ้างหรือใช้สัญลักษณ์หรือชื่อของมหาวิทยาลัย หรือ
หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยไปกล่าวอ้างเพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจแห่งตนและผู้อ่ืน หรือในทางที่ท า
ให้มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเสื่อมเสียชื่อเสียง 

(5) บุคลากรพึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และไม่
แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาบรรณวิชาชีพก าหนดไว้พึงปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพนั้นด้วย 

(6) บุคลากรพึงมีทัศนคติที่ดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้ง
เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถและทักษะในการท างาน เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
 

จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน และหน่วยงาน 
(1) บุคลากรต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและไม่แสวงหาประโยชน์

โดยมิชอบ 
(2) บุคลากรพึงมีเจตคติท่ีดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้ง

เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะในการท างานเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล และต้องฝึกฝนตนเองให้แตกฉานและแม่นย าช านาญ 

(3) บุคลากรพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต เสมอภาค และปราศจาก
อคติ 

(4) บุคลากรพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว 
ขยันหมั่นเพียร ถูกต้อง สมเหตุสมผล โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นส าคัญ 

(5) บุคลากรประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาราชการปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นประโยชน์ต่อทางราชการอย่างเต็มที่ 

(6) บุคลากรพึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า โดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 
 

จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน 
(1) ผู้บังคับบัญชา พึงดูแลเอาใจใส่ ผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งในด้านการปฏิบัติงาน 

ขวัญก าลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดจนปกครอง
ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล 

(2) บุคลากรพึงปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วย
ความสุภาพ มีน้ าใจไมตรีเอ้ืออาทรและมนุษย์สัมพันธ์อันดี 

(3) บุคลากรพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การให้ความร่วมมือ
ช่วยเหลือ กลุ่มงานของตน และส่วนรวมท้งในด้านการให้ความคิดเห็น การช่วยท างานและแก้ปัญหา
ร่วมกัน รวมทั้งการเสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย 
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(4) บุคลากรพึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางท่ีชอบ รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดความ
สามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

(5) บุคลากรต้องละเว้นจากการน าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน และต้องไม่
คัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่นโดยมิชอบ หรือน าผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืน หรือ
จ้างวาน หรือใช้ผู้อื่นท าผลงานทางวิชาการ เพื่อน าไปใช้ในการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง หรือการเลื่อน
ต าแหน่งให้สูงขึ้น หรือการให้ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น หรือในการอ่ืนใด 

(6) บุคลากรพึงเคารพเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ยกย่อง ให้เกียรติใน
ศักดิ์ศรีของเพื่อนร่วมงาน 

การกลั่นแกล้ง การดูหมิ่น เหยียดหยาม กดข่ี ข่มเหง ผู้ร่วมปฏิบัติราชการ 
นักศึกษา หรือประชาชนอย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 

จรรยาบรรณต่อนักศึกษา และผู้รับบริการ 
(1) บุคลากรพึงให้บริการผู้มาติดต่องานอย่างเต็มก าลังความสามารถ ด้วยความ

เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม และใช้ภาษา ถ้อยค า ส านวนที่ชัดเจนสุภาพ เหมาะสมและเข้าใจง่าย 
ในการสื่อความหมายต่อนักศึกษาและผู้รับบริการที่มาติดต่อราชการ 

(2) บุคลากรต้องไม่เรียก  รับ หรอืยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจาก
นักศึกษา หรือผู้รับบริการเพื่อกระท าการหรือไม่กระท าการใด 

(3) บุคลากรต้องไม่สอนหรืออบรมนักศึกษา  ผู้รับบริการ เพ่ือให้กระท าการที่
รู้อยู่ว่าผิดกฎหมายหรือฝ่าฝืนศีลธรรมอันดีของประชาชน 

(4) บุคลากรต้องไม่เปิดเผยความลับของนักศึกษา หรือผู้รับบริการ ที่ได้จากการ
ปฏิบัติหน้าที่หรือจากความไว้วางใจ ทั้งนี้โดยมิชอบ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักศึกษาหรือ
ผู้รับบริการ 

(5) บุคลากรต้องไม่ล่วงละเมิดทางเพศ หรือมีความสัมพันธ์ทางเพศกับนักศึกษา
ซึ่งมิใช่คู่สมรสของตน 
 

จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม 
(1)  บุคลากรพึงให้บริการนักศึกษา ประชาชน ผู้รับบริการอย่างเต็มก าลัง

ความสามารถด้วยความเป็นธรรม เอ้ือเฟ้ือ มีน้ าใจ และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน เมื่อเห็นว่าเรื่อง
ใดไม่สามารถปฏิบัติได้หรือไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของตนที่ต้องปฏิบัติ การชี้แจงเหตุผล หรือแนะน าให้
ติดต่อยังหน่วยงานอ่ืนหรือบุคคลซึ่งตนทราบว่ามีอ านาจหน้าที่เก่ียวข้องกับเรื่องนั้น ๆ ต่อไป 

(2) บุคลากรพึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป 
(3) บุคลากรพึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งมีมูลค่าเกินปกติ

วิสัยที่วิญญูชนจะให้กันโดยเสน่หาจากผู้มารับบริการหรือผู้ซึ่งได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่
ราชการนั้น 

หากได้รับไว้แล้วและทราบภายหลังว่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีรับไว้มี
มูลค่าเกินปกติวิสัยก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพื่อด าเนินการตามสมควรต่อไป 
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(4) บุคลากรต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมือง บุคลากรต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง
กับการด าเนินการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการทุจริตโดยการซื้อสิทธิ์หรือขายเสียงในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือการเลือกตั้งอ่ืนที่มีลักษณะเป็นการ
ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งไม่ให้การส่งเสริม สนับสนุน หรือชักจูงให้ผู้อ่ืน
แนะน ากระท าการในลักษณะเดียวกัน 
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 บทที่ 5 
 

ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และการพัฒนางาน 
 

 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การการตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีของ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ผู้จัดท าได้รวบรวมปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข และ
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา จากการประชุม อบรม สัมมนาความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การท างานวิชาการระหว่างคณะกับงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ส านักงาน
อธิการบดี และจากการปฏิบัติงานจริงของนักวิชาการศึกษา ทั้งนี้ในการปฏิบัติงาน หากมีหลักการปฏิบัติงาน
ที่ดีจะช่วยให้ภารกิจต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายส าเร็จลุล่วงและเป็นผลดีต่อทางราชการ จากประสบการณ์ใน
การท างานของผู้เขียนและจากการสอบถามผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานพบว่าการปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา พบปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ดังนั้นผู้เขียนจึง
ขอสรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขและการพัฒนางาน ดังนี้ 
 
 5.1 ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค 
1. งานทะเบียนฯส่งบันทึกข้อความ
แจ้งคณะขอความอนุเคราะห์
ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จ
การศึกษา 

- 

2. นักวิชาการศึกษา ตรวจสอบ
เงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาตาม
แบบฟอร์มของวิทยาลัยฯ 

1. การตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษามี
ข้อก าหนดมากมาย ท าให้การตรวจสอบอาจเกิดข้อผิดพลาด
ได้ และแต่ละรายต้องใช้เวลาและความละเอียดรอบคอบใน
การตรวจสอบว่าลงทะเบียนเรียนครบ และถูกต้องตามที่
หลักสูตรก าหนดไว้หรือไม่ 

 2. การตรวจสอบวันที่ ส า เร็จ การศึ กษ า  ด้ วยหลั กสู ต ร
แพทยศาสตรบัณฑิต ในชั้นคลินิก (ปี 4-6) เปิดภาคเรียน
ในช่วงเดือนพฤษภาคม ของทุกปี ซึ่งไม่ตรงกับปฏิทินของม.
อุบลฯ (เปิดเดือนส.ค.)ในแต่ละปีจะมีนักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษา  และ ส าเร็จการศึกษา
ระหว่างภาคการศึกษา ท าให้การตรวจสอบเงื่อนการส าเร็จ
การศึกษาในแต่ละปีการศึกษาต้องปฏิบัติงานอยู่หลายครั้ง 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค 
 2. นักศึกษาบางรายสถานะทางการเงินพบว่ามีหนี้ หากนักศีกษา

ไม่ช าระหนี้สินจะไม่ได้รับการอนุมัติปริญญา 
 3. นักศึกษาบางรายมีสิทธิ์ได้รับเกียรตินิยมแต่ขาดคุณสมบัติบาง

ข้อ เช่น ได้รับการเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาจิตเวชในชั้นปทีี่ 
5  จ านวน 4 หน่วยกิต ถ้าอ้างตามข้อบังคับ ม.อุบลฯ ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี ข้อ 66.6 ในกรณีที่นักศึกษาได้รับ
การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาหรือเคยได้รับสัญลักษณ์ W ใน
รายวิชาใดหรือมีระยะเวลาการศึกษาเกินระยะเวลาปกติที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตรจะไม่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับเกียรติ
นิยม ยกเว้นคณะกรรมการประจ าคณะเห็นชอบและสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 

 5. การประชุมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร / คณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการ /คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ไม่ตรง
ตามช่วงเวลาในการปฏับิงานตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็ จ
การศึกษา แต่นักศึกษาจะต้องรีบไปรายงานตัวปฏิบัติงานชดใช้
ทุนที่กระทรวงสาธารณสุข 
 

3. หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์เสนอ
รายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาต่ออาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

1. หลักสูตรแพทย์มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
จ านวน 10 คน ประกอบด้วยอาจารย์สังกัดกลุ่มวิชาแพทย์ฯ 
จ านวน 6 คน ตัวแทนอาจารย์จาก ร.พ.สรรพสิทธิประสงค์ 
จ านวน 2 คน และตัวแทนอาจารย์จาก ร.พ.ศรีสะเกษ จ านวน 
2 คน ในการเสนอรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาต่ออาจารย์ประจ า
หลักสูตรฯ นั้นจะด าเนินการได้ค่อนข้างยากในการเชิญทั้ง 10 
ท่านมาประชุมเพ่ือพิจารณาผู้ส าเร็จการศึกษา 

4. ประธานหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิตเสนอรายชื่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาต่อคณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการ 

1. คณะกรรมการบริหารงานวิชาการมีก าหนดการประชุมทุก 2 
เดือนของวันศุกร์ที่  2 ของสัปดาห์ ท าให้ประธานหลักสูตร
แพทยศาสตร์ต้องรอวันก าหนดการประชุมท าให้ไม่สามารถ
เสนอรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาต่อคณะกรรมการบริหารงาน
วิชาการได้ แต่นักศึกษาจะต้องรีบไปรายงานตัวปฏิบัติงานชดใช้
ทุนที่กระทรวงสาธารณสุข 

5. ประธานกรรมการบริหารงาน
วิชาการเสนอรายชื่อผู้ผู้ส าเร็จ
การศึกษาต่อคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยฯ 

1. คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ มีก าหนดการประชุมทุกวัน
พฤหัสบดีที่ 3 ของทุกเดือน 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค 
6. คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ
พิจารณารับรองและอนุมัติวันและ
รายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา 

1. คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯมีก าหนดการประชุมทุกวัน
พฤหัสบดีที่  3 ของทุกเดือน  ท าให้ประธานคณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการต้องรอวันก าหนดการประชุมท าให้ไม่
สามารถเสนอรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาต่อคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยได้ แต่นักศึกษาจะต้องรีบไปรายงานตัวปฏิบัติงาน
ชดใช้ทุนที่กระทรวงสาธารณสุข 

7. งานบริการการศึกษาส่งรายชื่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษาให้งานทะเบียน 

- 

8. งานทะเบียนกองบริการศึกษา
ตรวจสอบและเสนอรายชื่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาต่อรองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการเพ่ือพิจารณา 

- 

9. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเสนอ
รายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

- 

10.งานทะเบียนกองบริการศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาทาง
เวปไซด์ www.ubu.ac.th 

- 

 
 5.2 แนวทางแก้ไขและพัฒนางาน 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขและการพัฒนางาน 

1. งานทะเบียนฯส่ง
บันทึกข้อความแจ้ง
คณะขอความ
อนุเคราะห์ตรวจสอบ
และรับรองการส าเร็จ
การศึกษา 

- - 

2. นักวิชาการศึกษา 
ตรวจสอบเงื่อนไขการ
ส าเร็จการศึกษาตาม
แบบฟอร์มของ
วิทยาลัยฯ 

1. การตรวจสอบ เงื่อน ไขการส า เร็ จ
การศึกษาของนักศึกษามีข้อก าหนด
มากมาย ท าให้การตรวจสอบอาจเกิด
ข้อผิดพลาดได้ และแต่ละรายต้องใช้
เวลาและความละเอียดรอบคอบในการ
ตรวจสอบว่าลงทะเบียนเรียนครบ และ

1. ได้จัดท าแบบตรวจสอบเงื่อนไขการ
ส าเร็จการศึกษา (รายละเอียดในหน้าที่ 
40 )เพ่ื อ เป็ น เครื่ อ งมื อช่ วย ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว  
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ขั้นตอนการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขและการพัฒนางาน 
ถูกต้องตามท่ีหลักสูตรก าหนดไว้หรือไม่ 

 2. การตรวจสอบวันที่ส าเร็จการศึกษา 
ด้วยหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ใน
ชั้นคลินิ ก  (ปี  4-6) เปิ ดภ าคเรียน
ในช่วงเดือนพฤษภาคม ของทุกปี ซึ่ง
ไม่ตรงกับปฏิทินของม.อุบลฯ (เปิด
เดือนส.ค.)ในแต่ละปีจะมีนักศึกษาที่
ส าเร็จการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษา 
และ ส าเร็จการศึกษาระหว่างภาค
การศึกษา ท าให้การตรวจสอบเงื่อน
การส า เร็ จ ก ารศึ กษ า ใน แต่ ล ะปี
การศึกษาต้องปฏิบัติงานอยู่หลายครั้ง 

2. หลั กสู ตรแพทย์ ฯ ได้ จั ดท าปฏิ ทิ น
การศึกษาระดับชั้ น คลิ นิ ก  ภายใต้
ค ว า ม เ ห็ น ข อ บ ข อ ง ค ณ ะ
กรรมการบริหารหลักสูตรแพทย์ฯ 
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการและ
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ และ
น าเสนอมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือลงนามใน
ประกาศปฏิทินการศึกษา การก าหนด
วันที่ส าเร็จการศึกษา จึงด าเนินการได้ 
2 กรณี ดังนี้ 
A. ส า เร็ จ ก ารศึ กษ า เมื่ อ สิ้ น ภ าค

การศึกษา วันส าเร็จการศึกษาคือ
วันสุดท้ายของการสอบปลายภาค
ของภ าคการศึ ก าษ า  (สิ้ น สุ ด 
Block 2 หรือ Block 4) 

B. ส า เร็ จการศึ กษาระหว่ างภ าค
การศึกษา ก าหนดให้วันส าเร็จ
การศึกษาเป็นดังนี้ 

- วันที่คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ มี
มติรับรองการส าเร็จ 

- วันที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ก าหนดให้เป็นวันส าเร็จการศึกษาโดย
ความ เห็ นชอบของคณ ะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยฯ 
          ใน ก า ร ก า ห น ด วั น ส า เร็ จ
การศึกษา ส าหรับบัณฑิตแพทย์นั้น
จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จเพ่ือให้
เข้าทันรอบการประชุมของแพทยสภา 
ด้วยนักศึกษาจะต้องน าหนังสือรับรอง
คุณวุฒิฉบับจริง เพ่ือประกอบการสมัคร
เป็ นสมาชิกแพทยสภา และขอขึ้ น
ทะเบียนเพ่ือรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม ไปยื่นที่แพทยสภา
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ขั้นตอนการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขและการพัฒนางาน 
ทั้งนี้แพทยสภาจะประชุมเพ่ือรับรอง
และอนุญาตการขอขึ้นทะเบียนเพ่ือรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมทุก
วันพฤหัสบดีที่  2 ของทุกเดือน ทั้ งนี้
จะต้องเสนอเรื่องก่อนวันประชุมอย่าง
น้อย 3-5 วัน ดังนั้นในการก าหนดวัน
ส า เร็ จ ก ารศึ กษ าต้ อ งพิ จ ารณ าให้
รอบคอบเพ่ือไม่ให้นักศึกษาเสียสิทธิใน
การบรรจุเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุน 

 3. นักศึกษาบางรายสถานะทางการเงิน
พบว่ามีหนี้  หากนักศีกษาไม่ช าระ
หนี้สินจะไม่ได้รับการอนุมัติปริญญา 

3. หากตรวจพบว่านั กศึกษาบางราย
สถานะทางการเงินพบว่ามีหนี้  จะ
ประสานงานกับนักศึกษาทางโทรศัพท์ 
เพ่ือแจ้งให้ทราบว่าสถานะทางการเงิน
ว่ามีหนี้ ให้รีบติดต่องานทะเบียนฯ กอง
บริการการศึกษาเพ่ือตรวจสอบ และ
ช าระเงินที่กองคลัง มหาวิทยาลัยต่อไป 

 4. นักศึกษาบางรายมีสิทธิ์ได้รับเกียรติ
นิยมแต่ขาดคุณสมบัติบางข้อ เช่น 
ได้รับการเทียบโอนหน่วย กิตรายวิชา
จิตเวชในชั้นปีที่ 5  จ านวน 4 หน่วย
กิต ถ้าอ้างตามข้อบังคับ     ม.อุบลฯ 
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ข้อ 
66.6 ในกรณีที่นักศึกษาได้รับการ
เทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาหรือเคย
ได้รับสัญลักษณ์ W ในรายวิชาใดหรือ
มีระยะเวลาการศึกษาเกินระยะเวลา
ปกติท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรจะไม่ได้
รับการเสนอชื่อให้ได้รับเกียรตินิยม 
ยกเว้นคณะกรรมการประจ าคณะ
เห็นชอบและสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติ 

4. เจ้าหน้าที่กองบริการการศึกษา ม.อุบล
ฯ  จะระบุ ใน ช่ อ ง เกี ย รติ นิ ย ม ขอ ง
นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับเกียรตินิยมว่า 
โอน 4 หน่วยกิต นักวิชาการศึกษา ผู้ท า
หน้าที่ ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จ
การศึกษา จะเกษี ยนหนั งสื อ เรียน
หั วหน้ ากลุ่ มวิชาแพทยศาสตร์ เพ่ื อ
พิจารณา ดังนี้ 
“เรียน รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 
ผ่านหัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ เพ่ือ
โปรดพิจารณา จากการตรวจสอบ
เงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาพบว่า
นักศึกษาทั้งหมดจ านวน 10 รายผ่าน
เงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา และมีนศ.
จ านวน 2 รายมีสิทธิ์ได้รับเกียรตินิยม
แต่ได้รับการเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา
จิตเวชในชั้นปีที่ 5  จ านวน 4 หน่วยกิ
ตอ้างตามข้อบังคับ ม.อุบลฯ ว่าด้วย
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ขั้นตอนการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขและการพัฒนางาน 
การศึกษาระดับปริญญาตรี ข้อ 66.6 ใน
กรณีที่นักศึกษาได้รับการเทียบโอน
หน่วยกิตรายวิชาจะไม่ได้รับการเสนอ
ชื่ อ ให้ ได้ รั บ เกี ย ร ติ นิ ย ม  ย ก เว้ น
คณะกรรมการประจ าคณะเห็นชอบและ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ  ใน
การนี้จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาสั่ง
การ 

 5. การป ระชุ ม ขอ งอ าจารย์ ป ระจ า
หลักสูตร / คณะกรรมการบริหารงาน
วิช าการ  /คณ ะกรรมการประจ า
วิทยาลัยฯ ไม่ตรงตามช่วงเวลาใน
การปฏับิงานตรวจสอบเงื่อนไขการ
ส าเร็จการศึกษา แต่นักศึกษาจะต้อง
รีบไปรายงานตัวปฏิบัติงานชดใช้ทุนที่
กระทรวงสาธารณสุข 
 

5. ในฐานะที่รับผิดชอบเรื่องการตรวจสอบ
เงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา จึงได้เสนอ
ขั้นตอนการตรวจสอบเงื่อนไขการ
ส าเร็จการศึกษา กรณีพิเศษในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้ง
ที…่…และท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้
นักศึกษากรอกค าร้องค าร้องเพ่ือขอให้
งานบริการการศึกษาด าเนินการ
ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา 
เป็นกรณีพิเศษ  (รายละเอียดใน
ภาคผนวก 6) เพ่ือขอให้ด าเนินการ
ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา
เป็นกรณีพิเศษและแนบหลักฐาน
ประกอบ (เช่นก าหนดการประชุม
แพทยสภา ประกาศรับสมัครงาน ฯลฯ) 
เพ่ือประกอบการพิจารณา ทั้งนี้รอง
คณบดีฝ่ายบริการการศึกษาจะเป็นผู้
พิจารณา และสั่งการ 

3. หัวหน้ากลุ่มวิชา
แพทยศาสตร์เสนอ
รายชื่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาต่ออาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

1. หลักสู ตรแพทย์มีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จ านวน 
10 คน ประกอบด้วยอาจารย์สังกัด
ก ลุ่ ม วิ ช าแ พ ท ย์ ฯ  จ าน วน  6 ค น 
ตัวแทนอาจารย์จาก ร.พ.สรรพสิทธิ
ประสงค์ จ านวน 2 คน และตัวแทน
อาจารย์จาก ร.พ.ศรีสะเกษ จ านวน 2 
คน  ใน ก าร เสน อ รายชื่ อ ผู้ ส า เร็ จ

1. นักวิชาการศึกษาและประธานหลักสูตร
จึงได้หาแนวทางในการปฏิบัติ งาน
เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ทันตาม
ห้วงเวลา จึงให้เสนอต่ออาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่เป็นอาจารย์สังกัดกลุ่มวิชา
แพทย์ฯ ของวิทยาลัยฯจ านวน 6 คน  
- ในกรณีที่นักศึกษาจะต้องรีบไป

รายงานตัวปฏิบัติงานชดใช้ทุนที่
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ขั้นตอนการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขและการพัฒนางาน 
การศึกษาต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
นั้นจะด าเนินการได้ค่อนข้างยากในการ
เชิ ญ ทั้ ง  10 ท่ า น ม าป ระ ชุ ม เ พ่ื อ
พิจารณาผู้ส าเร็จการศึกษา 

กระทรวงสาธารณสุข นักวิชาการ
ศึกษาจะขอหารือกับประธาน
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เพื่อขอ
นัดอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ประชุม
วาระพิเศษ หากไม่สามารถนัดประชุม
วาระพิเศษ จะเสนอประธานหลักสูตร
ฯ เพื่อขอแจ้งเวียนอาจารย์ประจ า
หลักสูตรฯ เพ่ือพิจารณารับรอง 

- และให้น าเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจ า
หลักสูตร (ชุดใหญ่ 10 คน)ในครั้ง
ถัดไปเพ่ือเสนอวาระเพ่ือทราบ 

4. ประธานหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต
เสนอรายชื่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาต่อ
คณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการ 

1. คณะกรรมการบริหารงานวิชาการมี
ก าหนดการประชุมทุก 2 เดือนของวัน
ศุกร์ที่ 2 ของสัปดาห์ ท าให้ประธาน
หลั กสู ตรแพทยศาสตร์ต้ อ งรอวัน
ก าหนดการประชุมท าให้ไม่สามารถ
เสนอรายชื่ อผู้ ส าเร็จการศึกษาต่อ
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการได้ 
แต่นักศึกษาจะต้องรีบไปรายงานตัว
ป ฏิ บั ติ ง าน ช ด ใช้ ทุ น ที่ ก ร ะท รว ง
สาธารณสุข 

1. งานบริการการศึกษาจัดท าบันทึกจาก
ประธานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
เรียนประธานคณะกรรมการบริหารงาน
วิช าการ เพ่ื อขอความอนุ เคราะห์
ต รวจสอบ และรั บ รอ งการส า เร็ จ
การศึกษา          
- หากนักศึกษาไม่มีความจ าเป็นที่ต้อง

รีบไปรายงานตัวปฏิบัติงานชดใช้ทุนที่
กระทรวงสาธารณสุขก็จะให้รอน าเข้า
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
วิชาการในครั้งถัดไป  
- หากนักศึกษามีความจ าเป็นที่ต้องรีบ

ไปรายงานตัวปฏิบัติงานชดใช้ทุนที่
ก ระท รวงส าธารณ สุ ข  ป ระธาน
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการจะ
สั่งการให้แจ้งเวียนคณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการ 

5. ประธาน
กรรมการบริหารงาน
วิชาการเสนอรายชื่อผู้
ผู้ส าเร็จการศึกษาต่อ
คณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยฯ 

1. คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ มี
ก าหนดการประชุมทุกวันพฤหัสบดีที่ 3 
ของทุกเดือน 

1. งานบริการการศึกษาจัดท าบันทึกจาก
ประธานคณะกรรมการบริหารงาน
วิชาการ เรียนเลขานุการคณะกรรมการ
ป ระจ า วิ ท ย าลั ย ฯ  เ พ่ื อ ข อ ค ว าม
อนุเคราะห์ตรวจสอบรับรองและอนุมัติ
วันส าเร็จการศึกษา  
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ขั้นตอนการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขและการพัฒนางาน 
6. คณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยฯพิจารณารับรอง
และอนุมัติวันและรายชื่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

1. คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯมี
ก าหนดการประชุมทุกวันพฤหัสบดีที่ 3 
ข อ ง ทุ ก เดื อ น  ท า ใ ห้ ป ร ะ ธ า น
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการต้อง
รอวันก าหนดการประชุมท าให้ ไม่
สามารถเสนอรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา
ต่อคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยได้ 
แต่นักศึกษาจะต้องรีบไปรายงานตัว
ป ฏิ บั ติ ง าน ช ด ใช้ ทุ น ที่ ก ร ะท รว ง
สาธารณสุข 

- หากนักศึกษาไม่มีความจ าเป็นที่
ต้องรีบไปรายงานตัวปฏิบัติงานชดใช้ทุนที่
กระทรวงสาธารณสุขก็จะให้รอน าเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯใน
ครั้งถัดไป  
- หากนักศึกษามีความจ าเป็นที่ต้อง

รีบไปรายงานตัวปฏิบัติงานชดใช้ทุนที่
กระทรวงสาธารณสุข  เลขานุการคณะ
กรรมกาประจ าวิทยาลัยฯ จะสั่งการให้แจ้ง
เวียนคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 

7. งานบริการการศึกษา
ส่งรายชื่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาให้งานทะเบียน 

- 1. ก่ อ น ส่ งห นั ง สื อ ให้ ง า น ท ะ เบี ย น
ด า เนิ น ก า ร นั ก วิ ช า ก า ร ศึ ก ษ า ที่
รั บ ผิ ด ชอบ จะโท ร ไป ป ระสาน กั บ
เจ้าหน้าที่งานทะเบียนฯ กองบริการ
การศึกษาว่าจะส่งหนังสือตรวจสอบ
และรับรองการส าเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาไปให้และขอความอนุเคราะห์
ด าเนินการให้โดยด่วน 

8. งานทะเบียนกอง
บริการศึกษาตรวจสอบ
และเสนอรายชื่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาต่อรอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เพ่ือพิจารณา 

- - 

9. รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการเสนอรายชื่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษาต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณา 

- - 

10.งานทะเบียนกอง
บริการศึกษาประกาศ
รายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา
ทางเวปไซด์ 
www.ubu.ac.th 

- - 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 

1. กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ควรจัดท าคู่มือแนวทางปฏิบัติงานส าหรับ
นักวิชาการศึกษา ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยยึดระเบียบที่ถูกต้องเป็นหลัก 

2. ควรมีการจัดการความรู้(KM) ส าหรับนักวิชาการศึกษาโดยเฉพาะ  โดยให้นักวิชาการศึกษาใน
แต่ละคณะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ทั้งงานที่ปฏิบัติได้ตามแผนและงานที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามแผนให้เป็น
กรณีศึกษาและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน เป็นการสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานก่อให้เกิดการพัฒนางานอยู่
เสมอ จะท าให้การปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามก าหนดและบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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บรรณานุกรม 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2547, เอกสารอัดส าเนา, 

2547. 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553, เอกสารอัดส าเนา, 

2553. 
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ.2552. เอกสารอัด

ส าเนา, 2552. 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ.

2552 
จิตตินันท์ เดชะคุปต์. 2549. ความหมายของการบริการ. (ออน-ไลน์) แหล่งที่มา เว็บไซด์: 

http://servicearts.wordpress.com/การบริการ/ 
จินตนา บุญบงการ. (2539). การสร้างจิตส านึกการให้บริการกับการปรับปรุงการบริการภาครัฐ /

จินตนา บุญบงการ. กรุงเทพฯ: ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ. 
ดิลกรัตน์ โคตรสุมาตย์. (2554). ปัจจัยท่ีส่งผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น /ดิลกรัตน์ โคตรสุมาตย์. 
    ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

ตรีเพ็ชร์ อ่ าเมือง. คู่มือ-เทคนคิการให้บริการ. งานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย์กองบริหารงาน
ทั่วไป ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, มปป. 

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ. 2553. เอกสารอัดส าเนา, 2553.  

ประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การให้ปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2555, 
เอกสารอัดส าเนา, 2555. 

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 1/2550) เรื่อง 
การจัดการศึกษาและการวัดผลส าหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2550.เอกสารอัด
ส าเนา, 2550. 

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง สิทธิในการขอรับ
ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต. เอกสารอัดส าเนา, 2550.  

ปณิศา ลัญชานนท์. หลักการตลาด. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ธรรมสาร, 2548. 
พิษณุพร รุโจปการ.  การให้บริการสู่ความเป็นเลิศ. ค้นเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2558, จาก 

http://www.stou.ac.th/offices/rdec/chan/main/Doc/Article/2556/Art-25-11-
56-1.pdf.   
 

http://dric.nrct.go.th/login.php?page=search&topic=author&search_input=%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B2%20%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%9A%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://dric.nrct.go.th/login.php?page=search&topic=author&search_input=%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C%20%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://www.stou.ac.th/offices/rdec/chan/main/Doc/Article/2556/Art-25-11-56-1.pdf
http://www.stou.ac.th/offices/rdec/chan/main/Doc/Article/2556/Art-25-11-56-1.pdf
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บรรณานุกรม (ต่อ) 

 
พิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคากุล "การสร้างคุณภาพให้เกิด ณ จุดบริการ" Productivity World ปีที ่9 ฉบับ  

ที ่50 พ.ค. - มิ.ย. 47 หน้า 68-70. 
พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง. ปัจจัยท่ีส่งผลเสียให้นิสิตสาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร 

ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรียนไม่จบหลักสูตรปริญญาตรีภายใน 4 ปี", 
วารสารสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มกราคม 
- มิถุนายน 2012, หน้า 29-42 

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ คราวการประชุมครั้งที่ 3/2556 ในวันพุธ ที่ 6 มีนาคม 
2556. เอกสารอัดส าเนา, 2556. 

วัชราภรณ์  สุริยาภวิัฒน์ .วิจยัธุรกิจยุคใหม่ .กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2546 

สมชาย กิจยรรยง. สร้างบริการ สร้างความประทับใจ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2536. 
สราวุธ สืบแย้ม. (บทคัดย่อ) การศึกษาสาเหตุการออกกลางคันและไม่ส าเร็จการศึกษาตาม 

ระยะเวลาที่ก าหนดในหลักสูตรของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. การประชุมวิชาการวิศวศึกษา ครั้งที่ 8 6 – 
8 พฤษภาคม 2552 โรงแรมเลอเมอริเคียน จังหวัดเชียงใหม, 2552. 

สุภาภรณ์  อัศววิโรจน์. สาเหตุการออกกลางคันและไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตร
ก าหนดคณะเทคโนโลยีการจดัการอุตสาหกรรม. บทความวิจัย. 2549. ค้นเมื่อ 10 
กุมภาพันธ์ 2558, จาก http://blog.prachyanun.com/view.php?article_id=685.  

สมิต สัชฌุกร. ศิลปะการให้บริการ. พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพ: ส านักพิมพ์วิญญูชน, 2548. 
เสถียร คามีศักดิ์ และคณะ.  คู่มือการขอต าแหน่งทางเป็นผู้ช านาญการ 6, 7-8 ผู้เชี่ยวชาญ 9  
 ผู้ช านาญการพิเศษ 9 ของข้าราชการประเภทท่ัวไป ในสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ.   
 เอกสารอัดส าเนา, 2549. 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. หลักสูตรที่ 7 การติดตาม และประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน. นนทบุรี, มปป. 
อุบลราชธานี, มหาวิทยาลัย. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2540. 

อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. เอกสารอัดส าเนา, 2550. 
อุบลราชธานี, มหาวิทยาลัย. หลักสูตรวิแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2543. 

อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. เอกสารอัดส าเนา, 2553. 
อุบลราชธานี, มหาวิทยาลัย. หลักสตูรวิแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2545. 

อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. เอกสารอัดส าเนา, 2555. 
 

http://www.tnrr.in.th/2558/?page=research_result&name=%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B9%8C+%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Publish.aspx?PublishID=10722
http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Publish.aspx?PublishID=10722
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอบุลราชธานี  
ว่าด้วยการศึกษาระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2547  

หมวด 13 การอนุมัติปริญญา  
ข้อ 52 – 56 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอบุลราชธานี  
ว่าด้วยการศึกษาระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2553  

หมวด 13 การอนุมตัิปริญญาและการให้ปริญญาเกยีรตินิยม  
ข้อ 61 – 66 
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ประกาศสภามหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 
 เรื่อง การให้ปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2555 
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ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เรื่อง การให้ปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ 
พ.ศ. 2555 

 
 เพ่ือให้การอนุมัติปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 56.6 และข้อ 
66.6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาละยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดัยบปริญญาตรี พ.ศ. 2547 
และ 2553 ตามล าดับ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับมติของคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 
 ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2553 ประกอบกับความในข้อ 62 และ ข้อ 68 แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2547 และ 2553 ตามล าดับ 
และมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันที่ 27 
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 จึงออกประกาศดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การให้ปริญญา
เกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2555”  
 ข้อ 2. ให้ใช้ประกาศนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. การให้ปริญญาเกียรตินิยม จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในข้อ 56.1 ถึง
ข้อ 56.5 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 
แต่ตามข้อ 56.6 และ 666 แห่งข้อบังคับเดียวกันนี้ มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ปริญญาเกียรตินิยม
เป็นกรณีพิเศษได้ เพราะเหตุที่นักศึกษาได้รับการเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาหรือเคยได้สัญลักษณ์ W 
ในรายวิชาใด หรือมีระยะเวลาการศึกษาเกินระยะเวลาปกติที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรในกรณีดังต่อไปนี้ 
  3.1 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาของนักศึกษาต้องไม่เกิน 1 ใน 4 ของหน่วย
กิตรวมตลอดหลักสูตรที่หลั้กสูตรก าหนด 
  3.2 นักศึกษาที่เคยได้สัญลักษณ์ W ในรายวิชาใดของภาคเรียนที่ได้รับอนุมัติให้ลา
พักการศึกษาด้วยเหตุสุดวิสัยอันเนื่องมาจากมีอาการป่วย และหรทอประสบอุบัติเหตุที่มีหลักฐาน
พิสูจน์ได้ 
 
       / 3.3 มีระยะเวลา... 
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  3.3 มีระยะเวลาการศึกษาเกินระยะเวลาปกติที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ในกรณี
ต่อไปนี้ 
 3.3.1 นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ด้วยเหตุสุดวิสัยอัน
เนื่องมาจากมีอาการป่วย และหรือประสบอุบัติเหตุที่มีหลักฐานพิสูจน์ได้ 
 3.3.2 นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา เพื่อเข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบ 
 ข้อ 4. การให้ปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ ให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา
เสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 5. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ 
 
  ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 
 
 
 

               
   (ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล) 
     นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี (ฉบับที่ 1/2550)  

เรื่อง การจัดการศึกษาและการวัดผลส าหรับหลักสตูร
แพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2550 

ประกาศ ณ วันที ่7 พฤษภาคม 2550 
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ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี  

เรื่อง สิทธิในการขอรับปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต  
 ประกาศ ณ วันที่ 1  สิงหาคม 2550 
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ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เรื่องสิทธิในการขอรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต 
---------------------------------------------- 

 
 เพ่ือการอนุวัตรเป็นไปตามความในข้อ 52 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่า 
ด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547 และให้มาตรฐานการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ของวิทยาลัยฯ มีมาตรฐานสอดคล้องกับการเทียบมาตรฐานในการเข้ารับการศึกษาของแพทยสภา 
อาศัยอ านาจที่ประชุมกรรมการบริหาร ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 จึงออกประกาศไว้ ดังนี้ 
 ข้อ 1 นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจะมีสิทธิขอรับปริญญาแพทยศาสตร
บัณฑิต ต้องศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรและ 

1. ต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative G.P.A.) ตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 
2.00  และ 

2. ได้ล าดับขั้น (Grade) ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะไม่ต่ ากว่า C 
 ข้อ 2 ให้ใช้ประกาศนี้ส าหรับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป 
 
 
   ประกาศ ณ วันที่  1 สิงหาคม พ.ศ. 2550 
                     

             
                                               (ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์  เพ็งสา) 
           รักษาการในต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
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ค าร้องเพื่อขอให้งานบริการการศึกษาด าเนินการตรวจสอบ
เงื่อนไขการส าเรจ็การศึกษา เปน็กรณีพิเศษ 
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