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 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นคณะเภสัชศาสตร์ของรัฐ ลําดับที่ 8 และ
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จากทบวงมหาวิทยาลัยให้จัดต้ังเป็นคณะเภสัชศาสตร์ เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ.2536 และมีพระ
ราชกฤษฎีกาจัดต้ังคณะเภสัชศาสตร์  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 111 ตอนที่ 21 ก. เม่ือวันที่ 
3 มิถุนายน พ.ศ. 2537 สําหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ระยะเวลาการศึกษา 5 ปี ได้รับความ
เห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 และสํานักงาน ก.พ.รับรองคุณวุฒิ
ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เม่ือวันท่ี  30 มิถุนายน พ.ศ.2536  ในปี 
2551 ได้ดําเนินการปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ซ่ึงมีระยะเวลาการศึกษา 6 ปี      
ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การจัดการเรียนการสอนที่กําหนดโดยสภาเภสัชกรรมแห่งประเทศไทย และเร่ิม
เปิดรับนักศึกษา ต้ังแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป ดังนั้นวิชาชีพเภสัชกรนับได้ว่าเป็นวิชาชีพท่ีขาด
แคลน รัฐบาลจึงมีเจตจํานงมุ่งหมายให้นิสิตนักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ทุกคนทํางานหรือรับราชการสนอง
ความต้องการของประเทศชาติภายหลังสําเร็จการศึกษา โดยให้ทําสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว 

 การจัดทําคู่มือปฏิบัติงานการทําสัญญาการเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์   
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ค้ํา
ประกัน ตลอดจนบุคลากร ได้ทําความเข้าใจในเน้ือหาของสัญญาฯ ไม่ว่าจะเป็นการกรอกสัญญา 
ขั้นตอนการทําสัญญา การลงนามรับสัญญา การเก็บสัญญา และการคํานวณค่าปรับสัญญา กรณี
นักศึกษาเภสัชศาสตร์คู่สัญญากระทําผิดสัญญา ในการน้ีผู้จัดทําคู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้หวังเป็นอย่างย่ิงว่า
จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ค้ําประกัน บุคลากรผู้ปฏิบัติงานคณะเภสัชศาสตร์ ตลอดจน
ผู้สนใจต่อไป 
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คู่มือปฏิบัติงานการทําสัญญาเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1 

 

บทที่ 1 
บทนํา 

 

1.1  ความเป็นมา ความจําเป็น และความสําคัญ 
เภสัชศาสตร์ คือ ศิลปะและวิทยาศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับการปรุงผสม ผลิตและจ่ายยา

รวมถึงการเลือกสรรจัดหายาสําเร็จรูป เวชภัณฑ์ต่างๆ ตลาดจนข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือให้บริการ และ   
ให้คําปรึกษาแนะนําที่เหมาะสม ตรวจสอบทบทวนการใช้ยา พร้อมท้ังติดตามดูแลและการใช้ยาของ
ผู้ป่วย โดยภาพรวมคือ ระบบความรู้ท่ีก่อให้เกิดความสามารถที่จะให้บริการด้านสุขภาพด้วยความเข้าใจ
ในเรื่องของยา เพ่ือให้การบําบัดได้ผลดีท่ีสุด โดยรับผิดชอบร่วมกับบุคลากรสุขภาพอ่ืนๆ ในอันท่ีจะทําให้
ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

นอกจากน้ีสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ยังเกี่ยวข้องกับการศึกษา ค้นคว้า ประดิษฐ์ ผลิตยา         
ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้เหมาะสมและสะดวกต่อการนํามาใช้บําบัดรักษาโรคของผู้ป่วย ตลอดจนควบคุม
คุณภาพและผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องให้ได้มาตรฐานตามท่ีกําหนด 

เดิมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดทําการสอนหลักสูตรเภสัชศาสตร
บัณฑิต (ฉบับปรับปรุง) ปี พ.ศ. 2547 ซ่ึงมีระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 5 ปี ผู้สําเร็จการศึกษา     
จะได้รับปริญญา “เภสัชศาสตรบัณฑิต” (Bachelor of Pharmacy) โดยหลักสูตรมีโครงสร้างและ
แผนการศึกษาแยก เป็น 2 สาขาเฉพาะทาง ได้แก่ สาขาเภสัชกรรมปฏิบัติ และสาขาเภสัชภัณฑ์ โดย
สาขาเภสัชกรรมปฏิบัติ  เน้นความรู้และทักษะด้านเภสัชกรรมคลินิกและเภสัชกรรมบริการ ส่วนสาขา    
เภสัชภัณฑ์เน้นความรู้ด้านการผลิตและควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ ตลอดจนการออกแบบและพัฒนา
ตํารับยาและเภสัชภัณฑ์ ท้ังน้ีนักศึกษาจะเลือกเรียนสาขาเฉพาะทาง ในภาคการศึกษาปลายของ       
ช้ันปีท่ี 4 

ต้ังแต่ปี 2552 เป็นต้นมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดทําการสอน
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง) ปี พ.ศ. 2551 ซ่ึงเป็นหลักสูตรท่ีมีระยะเวลาการศึกษา 6 ปี 
สําเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา “เภสัชศาสตรบัณฑิต” (Doctor of Pharmacy) โดยหลักสูตรน้ีพัฒนา
มาจากสาขาเภสัชกรรมปฏิบัติเดิม มุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ และความเช่ียวชาญ
ด้านงานบริบาลเภสัชกรรมมากข้ึน ท้ังน้ีเพ่ือให้สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของวิชาชีพ    
เภสัชกรรม ในประเทศและสากล ซ่ึงเภสัชกรได้พัฒนาบทบาทและความรับผิดชอบในงานบริบาล    
เภสัชกรรม คือ การให้คําปรึกษาแนะนํา การวางแผน การติดตามและประเมินผลการใช้ยาของผู้ป่วยทั้ง
ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยสามารถทํางานร่วมกับทีมสหวิชาชีพอ่ืน อาทิ แพทย์และพยาบาล เพ่ือให้
การใช้ยาในผู้ป่วยมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด  
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ปัจจุบัน คณะเภสัชศาสตร์จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต      
(ฉ บับปรับ ป รุ ง ) ปี  พ .ศ . 2555  เป็ นหลั กสู ต ร  6  ปี  ผู้ สํ า เร็ จ ก าร ศึ กษ าจะ ได้ รับ ป ริญ ญ า               
“เภสัชศาสตรบัณฑิต” (Doctor of Pharmacy) มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบุคลากรทางเภสัชศาสตร์      
ท่ีสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ตามกระแสโลกาภิวัฒน์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมและมีบทบาทในการส่งเสริมพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของสังคมไทยโดยมุ่งเน้น      
การพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ และความเช่ียวชาญด้านงานบริบาลเภสัชกรรม คือการให้
คําปรึกษาแนะนําการวางแผน การติดตามและประเมินผลการใช้ยาของผู้ป่วยท้ังผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน         
โดยสามารถทํางานร่วมกับ ทีม สหวิชาชีพอ่ืน อาทิ แพทย์และพยาบาลเพ่ือให้การใช้ยาในผู้ป่วย         
มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด โดยเพ่ิมจํานวนรายวิชาทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการฝึก
ปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะทางเพ่ือเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ด้านผู้ป่วย ท้ังน้ีโครงสร้างและ
แผนการศึกษาของหลักสูตรมีสัดส่วนจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาท่ีมีเน้ือหาด้านผู้ป่วยด้านผลิตภัณฑ์
และด้านสังคม ไม่ตํ่ากว่าเกณฑ์ท่ีสภาเภสัชกรรมกําหนด จํานวนชั่วโมง ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพรวมแล้ว   
ไม่น้อยกว่า 2,000ช่ัวโมง และระยะเวลาการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับของ  สภาเภสัชกรรมว่าด้วยการ
รับรองปริญญา ประกาศนียบัตรในวิชาเภสัชศาสตร์ หรือวุฒิบัตร ในวิชาชีพเภสัชกรรมของสถาบันต่างๆ 
เพ่ือประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก พ .ศ . 2551 ข้อ 5 “ต้ังแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป          
สภาเภสัชกรรมจะให้การรับรองเฉพาะปริญญาท่ีเกิดจากหลักสูตร ท่ีมีมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ของ
หลักสูตร 6 ปี” (ปีการศึกษา 2557 หมายถึง ปีท่ีสําเร็จการศึกษา) นอกจากน้ีหลักสูตรยังเน้นการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะความเชี่ยวชาญด้านงานบริบาลเภสัชกรรม สามารถบูรณาการความรู้เพ่ือ
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ยา และสุขภาพเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะของ
ประชาชน จากการท่ีหลักสูตรได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยให้นักศึกษาไป ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
เพ่ิมมากข้ึนน้ัน นับเป็นการพัฒนาศักยภาพและความพร้อมในการปฏิบัติงานจริงด้านผู้ป่วยของบัณฑิต         
เม่ือสําเร็จการศึกษาเพ่ือให้สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของวิชาชีพเภสัชกรรมในประเทศ   
และสากล ซ่ึงจะนําไปสู่การยอมรับและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อไป 
 

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณ ฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ .2559 เป็นหลักสูตร 6 ปี 
ประกอบด้วย 2 สาขา ได้แก่ สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมและสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ           
มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบุคลากรทางเภสัชศาสตร์ที่สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ตามกระแส
โลกาภิวัฒน์ท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีบทบาทในการส่งเสริมพฤติกรรม   
สร้างเสริมสุขภาพของสังคมไทย โดยมุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ และความเช่ียวชาญ
ด้านงานบริบาลทางเภสัชกรรม คือการให้คําปรึกษาแนะนํา การวางแผน การติดตามและประเมินผล
การใช้ยาของผู้ป่วยท้ังผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยสามารถทํางานร่วมกับทีมสหวิชาชีพอ่ืน อาทิ แพทย์
และพยาบาล เพ่ือให้การใช้ยาในผู้ป่วยมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด และมุ่งเน้นนักศึกษาให้มี
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ความรู้ ทักษะ หรือความเชี่ยวชาญด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ ได้แก่การวิจัย การผลิต การประกันและ
การควบคุมคุณภาพยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ ตลอดจนการบริหารและการจัดการด้านการ
ผลิตในสถานประกอบการ โดยเพ่ิมจํานวนรายวิชาท้ังภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการ ฝึกปฏิบัติงาน
วิชาชีพเฉพาะทางเพ่ือเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ด้านผู้ป่วยและด้านผลิตภัณฑ์ ท้ังน้ีโครงสร้าง
และแผนการศึกษาของหลักสูตรมีสัดส่วนจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาท่ี มีเนื้อหาด้านผู้ ป่วย            
ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหารเภสัชกิจ ไม่ตํ่ากว่าเกณฑ์ท่ีสภาเภสัชกรรม
กําหนดและสอดคล้องกับ (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2558 
(หลักสูตรหกปี) จํานวนช่ัวโมงการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพรวมแล้วไม่น้อยกว่า 2,000 ช่ัวโมง และระยะ 
เวลาการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับของสภาเภสัชกรรมว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร     
ในวิชาเภสัชศาสตร์ หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพเภสัชกรรมของสถาบันต่างๆ เพ่ือประโยชน์ในการสมัครเป็น
สมาชิก พ.ศ. 2551 นอกจากน้ีหลักสูตรยังเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ    
และเภสัชศาสตร์ ท่ีสอดคล้องกับสมรรถนะร่วมของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2555 พร้อมท้ังมี
ความรู้เฉพาะด้านและทักษะความเชี่ยวชาญด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมหรือด้านเภสัชกรรม        
อุตสาหการ ตามเกณฑ์มาตรฐาน ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม        
พ.ศ. 2554 และเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2557 
ตามลําดับ ซ่ึงเป็นมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ ที่ทางสภาเภสัชกรรมได้จัดทําขึ้น สามารถบูรณาการ
ความรู้เพ่ือประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ยาและสุขภาพเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะ
ของประชาชน จากการท่ีหลักสูตรได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยให้นักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
เพ่ิมมากขึ้นน้ัน นับเป็นการพัฒนาศักยภาพและความพร้อม ในการปฏิบัติงานจริงด้านผู้ป่วยและ     
ด้านเภสัชภัณฑ์ของบัณฑิตเม่ือสําเร็จการศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของวิชาชีพ
เภสัชกรรมในประเทศและสากล ซ่ึงจะนําไปสู่การยอมรับและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อไป 
 

 เภสัชกร คือ ผู้ได้รับปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต ซ่ึงได้ขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาต
ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันเภสัชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ต้องเป็นผู้มีความรู้ความ
รับผิดชอบและความสามารถในการปฏิบัติงาน และควรมีคุณลักษณะที่เอ้ือต่อการประกอบวิชาชีพ ดังน้ี 

สําลี  ใจดี (2541) กล่าวถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม     
ไว้ 7 ด้านหรือเภสัชกรเจ็ดดาว (7 Star Pharmacist, 7 SP) คือเป็น 

1. ผู้อุทิศตัวในการประกอบวิชาชีพ เรียนรู้เป็น (Leaning how to learn) และมีความรัก
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Livelong education) 

2. นักบริการด้านยาและสุขภาพ (Health Care Provider/Pharmacy Services) เพ่ือให้
เกิดความเท่าเทียมและท่ัวถึงในการใช้ยาท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน และส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีของ
ประชาชน 
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3. นักบริหารจัดการระบบยา เป็นผู้นําในการคุ้มครองผู้ป่วย ผู้บริโภคด้านสาธารณสุข 
4. ผู้ ตัดสินใจเลือกสรรยาที่ เท่ าทัน ต่อข้อมูลรอบด้านทั้ ง Safety, Efficacy, Cost 

effective  ของยา วัฒนธรรมความเชื่อ พฤติกรรมสุขภาพของประชาชน ฯลฯ เพ่ือสร้างระบบการใช้ยา
ท่ีเหมาะสม (Rational Use of Drug)  

5. นักวิทยาศาสตร์ท่ีสามารถวิเคราะห์ ติดตาม- ตรวจสอบ - ประเมินผล วิจัย สร้าง
ทางเลือกและความรู้ใหม่ได้ 

6. ครู/เป็นผู้สื่อสาร สามารถเผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ป่วย ประชาชน นิสิต นักศึกษา
และบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับได้ 

7. ผู้สนับสนุนงานสาธารณสุข/งานพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

 

กล่าวโดยสรุปเภสัชกร คือ ผู้ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
- ค้นคว้าและพัฒนาสูตรยาตํารับใหม่ๆ เพ่ือขึ้นทะเบียนและส่งสูตรท่ีสําเร็จแล้วให้    

ฝ่ายผลิตเพ่ือทําการผลิตยาออกจําหน่าย 
- ควบคุมการผลิตยาให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กําหนดไว้ 
- วิเคราะห์ ตรวจสอบยาที่ผลิตให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว้ 
- ปรุงยา จ่ายยา และสิ่งท่ีเกี่ยวข้องตามใบสั่งหรือตามสูตรเตรียมการผลิตยา เช่น ยานํ้า   

ยาขี้ผึ้ง ยาผง ยาเม็ดกลม ยาเม็ดแบน แคปซูล และยาฉีดตามใบส่ังของแพทย์หรือตามสูตรท่ีได้รับ     
การรับรองแล้ว 

- ช้ีแจงแก่แพทย์ พยาบาล และผู้ปฏิบัติงานในแขนงอ่ืนๆ ทางการแพทย์เกี่ยวกับยา 
เคมีภัณฑ์ และการใช้สิ่งนั้นๆ  

- ควบคุมและจ่ายยาเสพติดให้โทษ ยาพิษ และสารพิษท่ีต้องการใช้เพ่ือการแพทย์ 
กิจการในบ้านอุตสาหกรรมหรือเกษตรกรรม และจ่ายสิ่งนั้นๆ ตามกฎข้อบังคับ 

- ทําหน้าที่วิเคราะห์และทดสอบตามปกติ เพ่ือให้ทราบชนิดความบริสุทธ์ิและความแรง  
ของยา 

- จัดระเบียบและควบคุมรักษายาในคลัง ทําบัญชีประจําคลัง โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ เช่น      
ยาเสพติดให้โทษ ยาอันตราย ยาสามัญ เคมีภัณฑ์ และสะสมเครื่องใช้ในการแพทย์ อาจจัดซ่ือเวชภัณฑ์
และเคมีภัณฑ์ และสะสมเครื่องใช้ในการแพทย์ไว้จ่ายคนไข้ และห้องรักษาโรค 

- อาจผลิต จําหน่าย และช้ีแจงเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ เช่น สุขภัณฑ์ เครื่องสําองค์ 
เคมีภัณฑ์ สําหรับเกษตรกรรมและพืชสวน และยาสําหรับสัตว์ 

- ศึกษาวิธีการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ รวมท้ังวิธีการใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องจักร  
ท่ีใช้ผลิตยา เครื่องมือในการวิเคราะห์ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมของเครื่องมือ 
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คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพเภสัชกร 
1. เป็นคนละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต และมีความระมัดระวัง 
2. มีสุขภาพกายและจิตใจดี ไม่พิการ ไม่ตาบอดสี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้นํา 

เน่ืองจากอาจจะต้องทํางานควบคุมผู้อ่ืน โดยเฉพาะงานการผลิต มีบุคลิกภาพดี 
3. มีทัศนคติท่ีดี รักและสนใจในอาชีพน้ี สนใจและเต็มใจท่ีจะทํางานบริการด้าน

สาธารณสุข มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมสูง 
4. มีความสนใจและถนัดทางเรียนในวิชาชีพวิทยาศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และสามารถสอบ

ได้คะแนนดีในวิชาเหล่านี้ 
5. ชอบค้นคว้า ทดลอง และมีความสามารถในการวิเคราะห์ 
6. มีจิตใจหนักแน่น ซ่ือสัตย์ต่อวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม 
7. มีความเช่ือม่ันในตนเอง มีทัศนคติท่ีดีต่องาน มีอุดมการณ์ในการทําประโยชน์แก่ 

บุคคลอ่ืน 
8. มีความสามารถในการวางแผน มีความสนใจวิทยาการใหม่ๆ โดยเฉพาะทางด้านเคมี 

และชีววิทยา 
9. มีความสามารถในการท่องจํา เพราะต้องจําชนิดของยา ส่วนประกอบของยา ช่ือและ

ประโยชน์ของต้นไม้ท่ีเป็นสมุนไพรและมีฤทธ์ิทางยารวมท้ังช่ือยา และช่ือสารเคมีท่ีใช้ในการรักษาโรค 
10. มีสุขภาพร่างกาย สมบูรณ์ แข็งแรงท้ังร่างกายและจิตใจ 
 

 แนวทางประกอบอาชีพ 
 จากรายงานผลการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี) จากโครงการ
ศึกษาติดตามผลบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สํารวจจากบัณฑิตท่ีสําเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2559 ณ วันท่ี 20 ธันวาคม 2560 สรุปได้ดังน้ี 
  

สาขา จํานวน
บัณฑิตท่ี
สําเร็จ

การศึกษา 

ข้าราชการ/
เจ้าหน้าท่ี
หน่วยงาน
ของรัฐ 

รัฐวสิาหกิจ องค์กรธุรกิจ
เอกชน/
พนักงาน
บริษัท 

ดําเนินธุรกิจ
อิสระ/
เจ้าของ
กิจการ 

อ่ืน ๆ 

เภสัชศาสตร ์ 79 43 2 29 4 1 
 

ท่ีมา : กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี ภาระการมีงานทําของบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี) ประจําปี       
การศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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 จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของการมีงานทําของเภสัชกร โดยเภสัชกร
สามารถเลือกแนวทางในการประกอบอาชีพได้หลายทาง และสามารถทํางานที่เกี่ยวข้องได้ดังน้ี 
 1. เภสัชกรโรงพยาบาล เป็นเภสัชกรประจําในโรงพยาบาล ศูนย์อนามัยแม่และเด็กและ
สถานีอนามัย เป็นต้น 
 2. เภสัชกรอุตสาหกรรม เป็นเภสัชกรประจําโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบัน หรือบริษัท
จําหน่ายยาทั้งของรัฐบาลและเอกชน โดยอาจทําหน้าท่ีในแผนกต่างๆ ดังน้ี 

2.1 แผนกการผลิต  ทําหน้าท่ีผลิตยารูปแบบต่างๆ สู่ตลาด 
2.2 แผนกควบคุมมาตรฐาน ทําหน้าท่ีตรวจและควบคุมท้ังวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์

สําเร็จรูปให้อยู่ในมาตรฐานก่อนสู่ตลาด 
2.3 แผนกวิจัย  ทําหน้าท่ีค้นคว้าเพ่ือหายา ตํารับยาเตรียมยาที่เหมาะสมและดีขึ้น 

 3. เภสัชกรชุมชน ช่ือก็บอกอยู่แล้วว่าเกี่ยวข้องกับชุมชนโดยตรง หมายถึง ร้านขายยา
ท่ัวไป อาจเป็นเจ้าของ ผู้จัดการ หรือเป็นเภสัชกรประจําร้านขายยา 
 4. เภสัชกรการตลาด เภสัชกรท่ีไปทํางานทางด้านนี้ เรียกว่า “ดีเทลเลอร์” (DETIALER) 
หมายถึง ผู้แทนที่จะออกไปพบลูกค้า พบหมอตามโรงพยาบาล หรือเภสัชกรตามห้องยา เพ่ือแนะนําและ
ขายยาของบริษัทที่สังกัดอยู่  
 5. เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองผู้บริโภค เช่น สารวัตรอาหารและยา เจ้าหน้าท่ีประจํากองวิเคราะห์
ยาและในงานท่ีเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคทางยา อาหารหรือเคร่ืองสําอาง 
 6. งานอ่ืนๆ เช่น เป็นเภสัชกรทํางานในหน่วยงานต่างๆ เช่น สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กองเวชภัณฑ์ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมศุลกากร สํานักงานสาธารณสุข
ประจําจังหวัด รวมทั้งอาจทํางานในด้านการศึกษา เช่น เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นนักวิจัย 
นักวิเคราะห์ในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นต้น 
 

 โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ 
 เรื่องของความก้าวหน้าท่ีการงานน้ัน ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลเป็นสําคัญ  กล่าวคืออยู่ ท่ี
ความสามารถ ผลการปฏิบัติงาน และรวมทั้งลักษณะงานในระบบงานที่เข้าไปทําด้วย เช่น 

- ในสายงานการตลาด จะทํางานด้านน้ีได้ดีหากมีความคล่องตัวกระตือรือร้น ขวนขวายใน
การศึกษาหาความรู้ด้านการตลาด และรู้จักวิเคราะห์เศรษฐกิจ และสังคมได้เป็นอย่างดี 

- ในสายงานในโรงพยาบาล ควรมีความสามารถในการบริการและการบริหารเป็นอย่างดี  
 - ในสายงานราชการ ขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถ ผลงานทางวิชาการและอายุราชการ 
 - ในสายงานด้านเอกชน อยู่ท่ีความสามารถและผลงาน ซ่ึงสามารถไต่เต้าขึ้นไปถึงระดับ 

ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ หรือผู้จัดการทั่วไป  รวมทั้งสามารถออกมาประกอบธุรกิจส่วนตัวโดย
เปิดกิจการได้ คือ เป็นเจ้าของร้านขายยา สําหรับผู้ ท่ีสามารถผลิตยาหรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ท่ีสามารถ



คู่มือปฏิบัติงานการทําสัญญาเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 7 

 

บําบัดรักษาอาการเจ็บป่วยหรือบํารุงรักษาสุขภาพได้โดยผ่านการทดสอบและได้รับอนุญาตจากองค์การ
เภสัชกรรม สามารถจดลิขสิทธ์ิการเป็นเจ้าของสูตรในการปรุงยา 

- ความก้าวหน้าในการศึกษา เภสัชกรที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้วสามารถ
ศึกษาต่อได้ในระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 

ปัจจุบันความต้องการยาสําหรับรักษาโรคทางการแพทย์แผนปัจจุบันและแผนโบราณ    
ได้เพ่ิมมากขึ้นตามอัตราการเพ่ิมของประชากร และชนิดของเช้ือโรคท่ีพัฒนาตามสภาพแวดล้อม         
ท่ีเปลี่ยนไป การพัฒนาคุณภาพยา ตลอดจนการควบคุมขั้นตอน การผลิตยารักษาโรคให้มีประสิทธิภาพ 
ในการบําบัดรักษาโรคต้องดําเนินการอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้มียาท่ีสามารถใช้ในการรักษาบําบัดโรคต่างๆ 
ท่ีเพียงพอกับจํานวนประชากร เภสัชกรจึงเป็นวิชาชีพท่ีขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
ท้ังภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างมาก และมีโอกาสสูงในการได้เข้าทํางานตามหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงหน่วยงานภาครัฐ ในถิ่นทุรกันดารตามภาคต่างๆ ยังขาดแคลนเภสัชกร เช่น ภาคใต้           
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ยังขาดแคลนเภสัชกรจํานวนมาก และแนวโน้มความต้องการ  
เภสัชกรในประเทศไทยมีมากข้ึน เพราะประชากรนับวันย่ิงเพ่ิมมากขึ้น 

 

 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นคณะวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ    
มีภารกิจ ด้านการจัดการเรียนการสอน เป็นคณะเภสัชศาสตร์ของรัฐ ลําดับที่ 8 และเป็นคณะวิชาทางด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแรกของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย ให้จัดต้ัง
เป็นคณะเภสัชศาสตร์ เม่ือวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 และมีพระราชกฤษฎีกา จัดต้ังคณะเภสัชศาสตร์ 
ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 111 ตอนที่ 21 ก. เม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน พ.ศ. 2537 สําหรับหลักสูตร       
เภสัชศาสตรบัณฑิต ระยะเวลาการศึกษา 5 ปี ได้รับความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัย เม่ือวันที่ 13 
พฤษภาคม พ.ศ.2536 และสํานักงาน ก.พ.รับรองคุณวุฒิปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เม่ือวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2536 โดยมีวัตถุประสงค์ในการผลิตเภสัชกรเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประเทศ  ในการแก้ปัญหาการขาดแคลนเภสัชกรและขยายโอกาสทางการศึกษาเภสัชศาสตร์ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดําเนินการจัดการเรียนการสอน โดยเปิดรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ต้ังแต่ปีการศึกษา 2537 และเปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ ตามโครงการ
พิเศษเพ่ือผลิตเภสัชกรรุ่นแรกในปีการศึกษา 2543 เพ่ือเข้าศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร  
5 ปี) โดยบัณฑิตเภสัชศาสตร์ท่ีสําเร็จการศึกษาจะต้องสอบความรู้เพ่ือขอขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาต
เป็น ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม และในปี 2551 ได้ดําเนินการปรับหลักสูตรเป็น
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ซ่ึงมีระยะเวลาการศึกษา 6 ปี ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การจัดการเรียนการสอน 
ท่ีกําหนดโดยสภาเภสัชกรรมแห่งประเทศไทย และเริ่มเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป  
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การจัดทําสัญญานักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ 
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เริ่มโครงการจัดต้ังคณะเภสัชศาสตร์   
พ.ศ. 2535 และต่อมาได้รับการถาปนาให้เป็นคณะเภสัชศาสตร์ เม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน 2537 เปิดรับ
นักศึกษาเภสัชศาสตร์รุ่นแรก ในปี พ.ศ. 2537 และเป็นคณะเภสัชศาสตร์ของรัฐลําดับที่ 8 เป็นคณะแรก
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ท่ีเปิดหลักสูตรวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ได้
จัดต้ังขึ้นเพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลในการผลิตเภสัชกรให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน และเพ่ือเป็นการกระจายเภสัชกรมาสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงเป็นภูมิภาค 
ท่ีประสบปัญหาขาดแคลนเภสัชกร ดังน้ัน วิชาชีพเภสัชกรจึงนับได้ว่าเป็นวิชาชีพที่ขาดแคลน รัฐบาลจึง 
มีเจตจํานงมุ่งหมายให้นิสิตนักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ทุกคนทํางานหรือรับราชการสนองความต้องการ            
ของประเทศชาติภายหลังสําเร็จการศึกษา โดยให้ทําสัญญาผูกพันฝ่ายเดียวและให้เป็นหน้าท่ีของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และคณะกรรมการพิจารณา
จัดสรรนิสิตนักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ ให้สําเร็จการศึกษาไปปฏิบัติงานกับหน่วยงานราชการหรือ  
องค์กรรัฐบาล 
 การน้ีสถาบันพระบรมราชชนก สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงได้แต่งต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ คณะกรรมการการชุดนี้มีหน้าที่จัดสรรนักศึกษา
เภสัชศาสตร์ที่สําเร็จการศึกษาแล้วให้ไปปฏิบัติงานตามหน่วยงานของทางราชการ และคณะกรรมการ
พิจารณาจัดสรรฯ กําหนดรูปแบบของสัญญา ให้คณะเภสัชศาสตร์ของรัฐ เพ่ือดําเนินการจัดทําสัญญา
ให้กับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ช้ันปี ท่ี 1 ถ้าหากนักศึกษาไม่ยินยอมทําสัญญาการเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษา
วิชาเภสัชศาสตร์ จะขาดสิทธิศึกษาในสถาบันนั้นๆ  
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้ดําเนินการจัดทําสัญญาการเป็น
นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ต้ังแต่ปีการศึกษา 2537 (รุ่นท่ี 1) โดยมีการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา    
เภสัชศาสตร์หลักสูตร 5 ปี ต่อมาเม่ือปี พ.ศ. 2552 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี        
ได้ปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาตรบัณฑิต เป็นหลักสูตร 6 ปี และตามสัญญานักศึกษาได้กําหนดให้
นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาแล้วไปปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามหน่วยงานของทางราชการเป็นระยะเวลา 2 ปี 
และถ้าหากไม่ประสงค์จะไปปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามหน่วยงานราชการให้ชดใช้เป็นเงิน 250,000 บาท 

ในทางกฎหมายแล้วคําว่าสัญญาน้ัน ไม่ได้มีนิยามศัพท์ไว้ในทางกฎหมายโดยตรง แต่โดย
ลักษณะของการเกิดสัญญาแล้วกฎหมายกําหนดให้ต้องมีคู่กรณีสองฝ่ายหรือมากกวานั้น กล่าวคือ มีฝ่าย
เสนอฝ่ายหนึ่ง ฝ่ายสนองอีกฝ่ายหน่ึง เม่ือคําเสนอคําสนองถูกต้องตรงกันสัญญาก็เกิดขึ้นได้ จากลักษณะ
ดังกล่าวจึงมีผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายให้คํานิยามไว้ ดังนี้ 

(1) ศ.ม.ร.ว.เสนีย์  ปราโมช ได้ให้คํานิยามว่า “สัญญา คือ การท่ีบุคคลฝ่ายแสดงเจตนา 
ทํานิติกรรม คําเสนอ คําสนองรับ มีความประสงค์ตกลงตรงกัน และรวมใจกันในอันที่จะก่อให้เกิด        
นิติสัมพันธ์อย่างใดอย่างหน่ึง” 
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(2) ศ.จ๊ีด  เศรษฐบุตร ได้ให้คํานิยามว่า “สัญญา คือ นิติกรรมหลายฝ่ายท่ีเกิดขึ้นโดยการ
แสดงเจตนาของบุคคลต้ังแต่สองฝ่ายขึ้นไป ดังน้ีสัญญาจึงเป็นนิติกรรมประเภทหนึ่ง” 

(3) ศ.เสริม วินิจฉัยกุล ได้ให้คํานิยามว่า “สัญญา คือ ความตกลงอันก่อให้เกิดหน้ีระหว่าง
บุคคลสองฝ่าย ซ่ึงฝ่ายหนึ่งจะต้องทําการหรือละเว้นกระทําการให้แก่อีกฝ่ายหน่ึง” 

เม่ือพิจารณาจากคํานิยามที่ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายให้คํานิยามไว้ สัญญา คือ นิติกรรม
หลายฝ่าย ซ่ึงเกิดข้ึนโดยการแสดงเจตนาของบุคคลต้ังแต่สองฝ่ายข้ึนไป และแต่ละฝ่ายอาจเป็น
บุคคลเดียว หรือหลายคนรวมเป็นฝ่ายเดียวก็ได้ ซึ่งตกลงยินยอมก่อให้เกิดข้อผูกพันหรือนิติสัมพันธ์ 
หรือเกิดหนี้ขึ้น อาจเป็นหนี้กระทําการหรือละเว้นกระทําการก็ได้ 

 

สัญญาฝ่ายเดียว คือ สัญญาที่มีความผูกพันให้คู่กรณีอีกฝ่ายหน่ึงต้องรับผิดตามสัญญาแต่
ฝ่ายเดียวมากกว่า แต่อย่างไรก็ตามสัญญาดังกล่าวก็ต้องมีคู่กรณีอยู่สองฝ่าย กล่าวคือระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับนักศึกษาน่ันเอง 

สําหรับการทําสัญญานักศึกษาเภสัชศาสตร์ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  เป็นการทําสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว และพอสรุปสาระสําคัญของสัญญาการเป็นนักศึกษา
เพ่ือศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ดังนี้ 

1. ในระห ว่างการศึ กษ าตามหลั กสู ตร น้ี นั กศึ กษาเภสั ชศาสตร์  ได้ เข้ าศึ กษ า                 
ในคณะเภสัชศาสตร์ จะต้องต้ังใจ และเพียรพยายามอย่างดีที่สุดในการศึกษาเล่าเรียน โดยจะไม่
หลีกเลี่ยง ละเลย และทอดทิ้ง ยุติ หรือเลิกการศึกษาก่อนสําเร็จการศึกษา 

2. เม่ือสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว จะต้องตกลงยินยอมจะปฏิบัติตามมติของ
คณะกรรมการจัดสรรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ทุกประการ 

3. ถ้าไม่ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการจัดสรรนักศึกษาเภสัชศาสตร์จะต้องรับผิด   
ชดใช้ทุน ตามสัญญา 
 ดั ง น้ั น เพ่ื อ ให้ การจัด ทํ าสัญญ าการเป็ น นั กศึ กษาเพ่ื อศึ กษ าวิชาเภสั ชศาสตร์               
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีประสิทธิภาพ งานบริหารทั่วไปจึงเห็นความสําคัญและ  
มีความจําเป็นอย่างย่ิงท่ีผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ ความเข้าใจบทบาท หน้าที่ และขอบข่ายการทํา
สัญญาการ เป็นนักศึกษ า เ พื ่อศ ึกษ าวิช า เภ สัชศ าสตร์ โดยต้องมีกระบวนการ ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน ซ่ึงจะทําให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง รวดเร็ว ง่ายต่อการปฏิบัติงาน และเพ่ือให้
การดําเนินการดังกล่าวเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ผู้เขียนซ่ึงเป็นผู้รับผิดชอบภาระงานนี้โดยตรง 
จึงจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานการทําสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้ผู้ปฏิ บัติงานด้านงานบริหารทั่วไปหรือผู้ได้รับมอบหมาย มีความรู้       
ความเข้าใจบทบาท หน้าที่ และขอบข่ายการทําสัญญาการเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ 
พร้อมทั้งมีแนวทาง วิธีการในการปฏิบัติงานด้านการทําสัญญาการเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  
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1.2 วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจ ในขั้นตอนการปฏิบัติงานกระบวนการ
ต่างๆ และสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน เป็นไปตามเป้าหมายของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
 2)  เพื่อเป็นวิธีการทํางานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้ปฏิบัติงานใหม่ และใช้ประกอบการ
ประเมินผลการปฏิบ ัต ิงานของบุคลากร รวมทั ้งสามารถแสดงหรือเผยแพร่ให ้ก ับผู ้ใช ้บริการ         
ท้ังหน่วยงานภายใน หน่วยงานงานภายนอก 

 3) เพื ่อ ใช ้เป ็น เอกสารจ ัดการความ รู ้ใน งานบร ิห าร ทั ่ว ไป  คณะเภส ัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และพัฒนางานให้เกิดความต่อเน่ืองอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจ ในขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน กระบวนการต่างๆ 
และสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานและเป็นไปตามเป้าหมายของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
 2) เป็นหลักฐานแสดงวิธีการทํางานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้ปฏิบัติงานใหม่ และ   
ใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งสามารถแสดงหรือเผยแพร่ให้กับ
ผู้ใช้บริการ ท้ังหน่วยงานภายใน หน่วยงานงานภายนอก 
 

1.4 ขอบเขตของคู่มือ 
 การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานการทําสัญญาการเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์    
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีเน้ือหาบริบทตามโครงสร้างการแบ่งส่วนงานของสํานักงาน
เลขานุการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของงานบริหารท่ัวไป เป็นงาน
ท่ีเกี่ยวข้องกับการทําสัญญาการเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ ดังน้ันเพ่ือให้ผู้รับผิดชอบ หรือ
ได้รับมอบหมายมีความรู้ ความเข้าใจบทบาท หน้าที่ และขอบข่าย พร้อมท้ังมีแนวทาง วิธีการใน
การปฏิบัติงานด้านการทําสัญญาการเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  
 

1.5  นิยามศัพท์/คาํจํากัดความ 
สภาเภสัชกรรม หมายถึง  องค์ กร ท่ี เป็ น ตั วแทนของผู้ ป ระกอบ วิชาชีพ เภสั ชกรรม  

ในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าท่ีตามที่บัญญัติ  
ไว้ในพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2537 

มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
คณะ หมายถึง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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อธิการบดี  หมายถึง อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
คณบดี หมายถึง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
อาจารย์  หมายถึง คณาจารย์  ท่ี ดํ ารงตํ าแหน่ งอาจารย์  ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ 

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
อาจารย์ประจํา  
 

หมายถึง บุ คคลที่ ดํ ารงตํ าแหน่ งอาจารย์  ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปิดสอน
หลักสูตรน้ัน ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา
และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา  

นักศึกษา หมายถึง มีความรู้สอบไล่ได้ไม่ต่ํากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการหรือมีความรู้ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
เทียบเท่า ซ่ึงเข้ารับการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

ปีการศึกษา  หมายถึง เริ่มต้ังแต่ 1 สิงหาคม ถึง 31 กรกฎาคม ของปีถัดไป 
ปีงบประมาณ  หมายถึง เริ่มต้ังแต่ 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน ของปีถัดไป 
เภสัชศาสตร์ หมายถึง ศิลปะและวิทยาศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับการปรุงผสม ผลิตและ

จ่ายยารวมถึงการเลือกสรรจัดหายาสําเร็จรูป เวชภัณฑ์ต่างๆ 
ตลาดจนข้อมูลที่ เกี่ยวข้องเพ่ือให้บริการ และให้คําปรึกษา
แนะนําที่ เหมาะสม ตรวจสอบทบทวนการใช้ยา พร้อมท้ัง
ติดตามดูแลและการใช้ยาของผู้ป่วย 

เภสัชกร หมายถึง ผู้ได้รับปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต ซ่ึงได้ขึ้นทะเบียนและได้รับ
ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันเภสัชกรรม ผู้ประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม ต้องเป็นผู้ มีความรู้ความรับผิดชอบและ
ความสามารถในการปฏิบัติงาน และควรมีคุณลักษณะท่ีเอ้ือต่อ
การประกอบวิชาชีพ  

สัญญา หมายถึง การท่ีบุคคลฝ่ายแสดงเจตนาทํา นิติกรรม คําเสนอ คําสนองรับ 
มีความประสงค์ตกลงตรงกัน และรวมใจกันในอันที่จะก่อให้เกิด
นิติสัมพันธ์อย่างใดอย่างหน่ึง 

นิติกร หมายถึง ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎหมาย 
คู่มือการปฏิบัติงาน หมายถึง เอกสารท่ีสร้างขึ้นมา เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ

หน่วยงานและใช้เป็นคู่มือสําหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
หน่วยงาน อีกทั้งยังสามารถปรับปรุงให้ สอดคล้องกับระเบียบ 
วิธี และเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยน ไปในอนาคต 
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บทที่ 2  
โครงสร้างองค์กร และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 

2.1 โครงสรา้งการบริหารและโครงสร้างอัตรากําลัง 
  2.1.1 โครงสร้างการบริหารจัดการ 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นคณะเภสัชศาสตร์ของรัฐ ลําดับที่ 8
และเป็น คณะวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแรกของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับอนุมัติ                   
จากทบวงมหาวิทยาลัยให้จัดต้ังเป็นคณะเภสัชศาสตร์ เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม พ .ศ.2536 และ          
มีพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังคณะเภสัชศาสตร์  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 111 ตอนท่ี 21 ก.   
เม่ือวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2537 สําหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ระยะเวลาการศึกษา 5 ปี ได้รับ
ความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัย เม่ือวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 และสํานักงาน ก.พ.รับรอง
คุณวุฒิปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เม่ือวันท่ี  30 มิถุนายน พ.ศ.2536  
ในปี 2551 ได้ดําเนินการปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ซ่ึงมีระยะเวลาการศึกษา 6 ปี      
ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การจัดการเรียนการสอนท่ีกําหนดโดยสภาเภสัชกรรมแห่งประเทศไทย และเร่ิม
เปิดรับนักศึกษา ต้ังแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป 
 คณะเภสัชศาสตร์ได้แบ่งส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกา คือสํานักงานเลขานุการคณะ
เภสัชศาสตร์ และแบ่งส่วนราชการเป็นการภายใน 3 กลุ่มวิชา 1 กลุ่มงาน 1 สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม
ชุมชน และ 1 หน่วยทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

 

แผนภาพท่ี 2.1 แสดงโครงสร้างการแบ่งสว่นราชการภายในคณะเภสัชศาสตร ์
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หมายเหตุ  เป็นการแบ่งส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกา 
เป็นการแบ่งส่วนราชการเป็นการภายใน 
 

แผนภาพท่ี 2.2 แสดงโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบรหิารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
       

มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 
 

คณะเภสัชศาสตร ์

สํานักงาน
เลขานุการ 

กลุ่มวิชา 
ชีวเภสัชศาสตร์ 

กลุ่มวิชา      
เภสัชกรรมปฏิบัติ 

กลุ่มวิชา       
เภสัชเคมี 

และเทคโนโลยี

สถานปฏิบตัิการ
เภสัชกรรมชุมชน 

งานบริหารธุรการ 

งานบริหารงานบุคคล 

งานคลังและพัสด ุ

งานแผนและงบประมาณ 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

งานส่งเสริมการวิจัย บรกิาร
วิชาการ ทํานุบํารุง 

งานบริการการศกึษา 

งานพัฒนานักศึกษา 

งานคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

งานปฏิบัติการ 

งานฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 

งานประชาสัมพันธ์ 

งานวิเทศสัมพันธ์ 

หน่วยทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
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- งานบริหารท่ัวไป     - งานบริหารบุคคล 
- งานคลังและพัสดุ

- งานแผนและงบประมาณ – งานคอมพิวเตอร์และเครอืข่าย 
- งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 

- งานบริการการศกึษา (งานวิชาการ/งานบัณฑิตศึกษา) 
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คณบดี

รองคณบดีฝ่ายบรหิาร  หัวหน้ากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและปฏิบัติการ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 

รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพฒันาวิชาชีพ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกจิการนักศกึษา  

หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและ 
เทคโนโลยีเภสัชกรรม 

หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ 

ผู้จัดการสถานปฏิบัติการ 
เภสัชกรรมชุมชน 

สํานักงานเลขานุการ กลุ่มวิชา สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 

คณะกรรมการประจําคณะฯ 

อธิการบดี 

- งานวิจัย  - งานปฏิบัติการ 

– งานบริการวิชาการและทํานุศลิปวัฒนธรรม   - งานวิเทศสัมพันธ์

- งานบริการการศึกษา (ฝกึปฏิบัติงานวิชาชีพ) 

- กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์

- กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสชักรรม 

- กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ 

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน  
สาขา 1 และ 2 

หัวหน้าหน่วยทดสอบคุณภาพและ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

- งานพัฒนานักศึกษา 

- งานทดสอบคุณภาพและ
มาตรฐานผลติภัณฑ์สุขภาพ 
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- งานบริหารท่ัวไป     - งานบริหารบุคคล 
- งานคลังและพัสดุ

- งานแผนและงบประมาณ – งานคอมพิวเตอร์และเครอืข่าย 
- งานประกันคุณภาพการศกึษาและสารสนเทศ 

- งานบริการการศกึษา (งานวิชาการ/งานบัณฑิตศึกษา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 2.3 แสดงโครงสร้างการบริหารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ต่อ) 

คณบดี

ผศ.อุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริ  นางสาวสุธาสินี  สุวรรณกุล 

รศ.วริษฎา  ศิลาอ่อน 

ผศ.ทวีศักด์ิ  จึงวัฒนตระกูล 

นายพีรวัฒน์  จินาทองไทย  

ผศ.สุภารัตน์ จันทร์เหลือง/ผศ.ทวนธน  บุญลือ 

นางสาวฑิภาดา  สามสีทอง 

ผศ.อุไรวรรณ  อกนิตย์ 

รศ.วันดี  รังสีวิจิตรประภา 

ผศ.นิภาพร  เมืองจันทร์ 
�

นายประสิทธิชัย  พูลผล 

สํานักงานเลขานุการ กลุ่มวิชา สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 

คณะกรรมการประจําคณะฯ 

- งานวิจัย  - งานปฏิบัติการ 

– งานบริการวิชาการและทํานุศลิปวัฒนธรรม   - งานวิเทศสัมพันธ์

- งานบริการการศึกษา (ฝกึปฏิบัติงานวิชาชีพ) 

- กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์

- กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสชักรรม 

- กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ 

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน  
สาขา 1 และ 2 

ผศ.อุษณา  พัวเพิ่มพูลศิร ิ

- งานพัฒนานักศึกษา 

- งานทดสอบคุณภาพและ
มาตรฐานผลติภัณฑ์สุขภาพ 

อธิการบดี  

สภามหาวิทยาลัย 
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โครงการการปฏิบัติงานกลุ่มงานงานบริหารทั่วไป คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังน้ี 
 

 
 
 
 

 
         

 
 

 
 
 
 
 
 

 
             
 

 
 
 
แผนภาพที่ 2.4 โครงสร้างการปฏิบัติงาน (Activity chart) งานบริหารทั่วไป  

นายศักดิ์สิทธ์ิ  ศรีภา 
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

ผศ.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

นางสาวเบญจภัค  ม่ิงขวัญ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ 
รักษาการในตาํแหน่งหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ

นางกฤษดาภรณ์  เคนประคอง 
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ไปปฏิบัติการ
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 2.1.2 ภาระหน้าท่ีของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นคณะวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ    
คณะแรกของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังและภาระหน้าท่ีดังน้ี 

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาเภสัชศาสตร์ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานกําหนด เพ่ือสนองความ
ต้องการของประเทศท้ังภาครัฐและเอกชน และเป็นการช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนเภสัชกร โดยเฉพาะ  
อย่างย่ิงในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ในระดับหนึ่ง 

2. เพ่ือดําเนินการศึกษาค้นคว้าวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านเภสัชศาสตร์ 
สาธารณสุข และวิทยาศาสตร์การแพทย์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหาสาธารณสุข     
ของชุมชนและประเทศ  

3 . เพ่ื อดํ าเนิ นการศึ กษาค้นคว้าวิ จัยและพัฒนา ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิชาการ                   
ทางด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรม เภสัชเวทและสมุนไพร เพ่ือการพ่ึงพาตนเองทางด้านเภสัชภัณฑ์ของประเทศ 

4. เพ่ือให้บริการด้านวิชาการเภสัชศาสตร์แก่สังคม โดยการจัดอบรม ประชุม และ
สัมมนาทางวิชาการ การเผยแพร่ความรู้ และบริการเภสัชสนเทศ แก่หน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและ
เอกชน ตลอดจนประชาชนท่ัวไป 

5. เพ่ือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมด้านประวัติศาสตร์เภสัชกรรมไทย และการอนุรักษ์  
เภสัชตํารับด้ังเดิมของไทยไว้ 
 

วิสัยทัศน์ 
 เป็นคณะเภสัชศาสตร์ชั้นนําในอาเซียน ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศด้านความรู้และทักษะ
วิชาชีพ  สร้างสรรค์งานวิจัยในระดับสากล 
 

สมรรถนะหลัก 
1. การพัฒนาการเรียนการสอนด้านบริบาลเภสัชกรรมร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพ เพ่ือสร้าง

ความเช่ียวชาญระดับสูง โดยเฉพาะด้านหัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง จิตเวช และเภสัชกรรมปฐมภูมิ 
2. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพรและภูมิปัญญาพ้ืนบ้านอีสานใต้ 

อย่างครบวงจร 
 

พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตท่ี มีความเป็นเลิศด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ มีคุณภาพมาตรฐาน              

ในระดับ  สากล  สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน และมีคุณธรรมนําความรู้ ดํารงชีวิตบนพ้ืนฐานความ
พอเพียง 

2. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ เป็นท่ียอมรับในระดับ
สากล  สามารถนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม 
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3. บริการวิชาการท่ีตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน  และสร้างเครือข่ายชุมชน     
ท่ีเข้มแข็ง  เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน 

4. อนุรักษ์ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงามเพื่อธํารงไว้ภายใต้บริบทโลกาภิวัตน ์

5. บริหารจัดการเชิงรุกด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพมาตรฐาน     
เพ่ือการดําเนินงานท่ีเป็นเลิศ ประชาคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข 
 

วัฒนธรรมองค์กร 
1. การทํางานเป็นทีม (Teamwork)การทํางานเป็นทีม การให้ความร่วมมือในการทํางาน 

ให้ประสบความสําเร็จ  การคิดเชิงบวก รวมถึงการมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างทีมงานทั้งภายในและ
ภายนอก 

2.  การมีหัวใจบริการ (Service mind) การบริการที่ดี แก่อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ให้รับความพึงพอใจ มีความสุข และได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยการ
อํานวยความสะดวก การช่วยเหลือ การให้ความกระจ่าง การสนับสนุน การเร่งรัดการทํางานตามสาย
งาน และความกระตือรือร้นต่อการให้บริการคนอ่ืน รวมทั้งการย้ิมแย้มแจ่มใส ให้การต้อนรับด้วยไมตรี
จิตที่ดีต่อผู้อ่ืน ต้องการให้ผู้อ่ืนประสบความสําเร็จในสิ่งท่ีเขาต้องการ 

3.  ความรับผิดชอบ (Responsibility)การรับผิดชอบต่อภาระหน้าท่ีตามตําแหน่งงานท่ีได้รับมา  
ท้ังในการปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายและการรักษากฎระเบียบ 
 

ค่านิยม 
1. ทํางานเชิงรุก (Proactiveness)มีทักษะในการเล็งเห็นถึงปัญหาหรือโอกาสท่ีจะเกิดขึ้น

ล่วงหน้า พร้อมท้ังลงมือจัดการกับปัญหาน้ันๆ หรือใช้โอกาสท่ีเกิดขึ้นให้เกิดประโยชน์ต่องาน ด้วยวิธีการ
ท่ีสร้างสรรค์และแปลกใหม่ 

2. สร้างสรรค์ (Creativity)มีความคิดริเริ่ม ความคิดสร้างสรรค์ หรือความคิดใหม่ๆ       
ท่ีสามารถทําประโยชน์ หรือเพ่ิมคุณค่าแก่งานได้ รวมท้ังนําความคิดสร้างสรรค์ท่ีคิดได้ ไปทําให้เป็นจริง 
และนํามาใช้ประโยชน์ได้ จนเกิดเป็นนวัตกรรม (Innovation) 

3. พัฒนาอย่างต่อเน่ือง (ContinuousQuality Improvement) พัฒนาตนเองและพัฒนา
งานอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานให้ดีขึ้น  

4. ขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ (Drive for excellence) ปฏิบัติงานโดยมุ่งความสําเร็จและ 
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเลิศ สามารถเป็นต้นแบบที่ดีทั้งภายในคณะ และหน่วยงานภายนอก สร้างช่ือเสียงให้แก่
ตนเอง คณะ และมหาวิทยาลัย ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ  
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2.2 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่ง 
 หน้าที่ความรับผิดชอบเลขที่ 2 ตําแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นท่ีต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสํานักงานหรือการบริหารงานทั่วไป ภายใต้การกํากับ 
แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งท่ีกําหนด     
โดย ก.พ.อ. เม่ือ วันท่ี 21 กันยายน 2553  ได้ระบุหน้าท่ีความรับผิดชอบไว้ ดังน้ี 
  1) ลักษณะงานโดยทั่วไป 

  สายงานน้ีคลุมถึงตําแหน่งต่างๆ  ท่ีปฏิบัติงานบริหารจัดการภายในสํานักงานและ   
การบริหารงานท่ัวไป ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติตามแต่จะได้รับคําสั่งโดยไม่จํากัดขอบเขตหน้าท่ี   
เช่น การศึกษาวิเคราะห์เก่ียวกับข้อมูล สถิติ การรายงาน ช่วยวางแผนและติดตามงาน การติดต่อ     
นัดหมาย จัดงานรับรองและงานพิธีต่างๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการสําหรับประชุม จดบันทึก และ  
เรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ และรายงานอ่ืนๆ ทําเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ 
ท้ังในประเทศและต่างประเทศ ติดตามผลและรายงานผลการปฏิบัติงานตามมติท่ีประชุมหรือผลการ
ปฏิบัติงานตามคําสั่ง หรือมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม และบริหารงานหลายด้าน  
เช่น งานสารบรรณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานบริหารงบประมาณ งานการเงิน
และบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานท่ี งานบริการการศึกษา งานกิจการนิสิตนักศึกษา              
งานประชาสัมพันธ์ งานเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานสัญญา เป็นต้น   
และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
  2)  ช่ือตําแหน่งในสายงานและระดับตําแหน่ง 
   ช่ือตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปตําแหน่งในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของ
ตําแหน่ง ดังน้ี  

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป   ระดับเชี่ยวชาญ   
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป   ระดับชํานาญการพิเศษ   
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป   ระดับชํานาญการ   
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป   ระดับปฏิบัติการ   

 
 หน้าท่ีและความรับผิดชอบหลัก (ตามท่ี ก.พ.อ.กําหนด เม่ือวันที่ 21 กันยายน 2553) 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการ
ทํางานปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสํานักงานหรือการบริหารงานท่ัวไป ภายใต้การกํากับ 
แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีรายละเอียดการปฏิบัติงานดังนี้ 
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1. ปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการท่ัวไปในสํานักงาน เช่น งานธุรการงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานท่ี          
งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานรวบรวมข้อมูลและสถิติ งานระเบียบแบบแผน งานสัญญา เป็นต้น 
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานต่างๆ ในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

2. ศึกษารวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานสํานักงานในด้าน
ต่างๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ        
งานบริหารอาคารสถานที่ งานสัญญาต่างๆ เป็นต้น 

3. ปฏิบัติงานเลขานุการ เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเร่ืองและเตรียมการ
สําหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอท่ีประชุม ทํารายงานการประชุม และรายงานอ่ืน ๆ เพ่ือการ
ดําเนินการประชุมและการปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องสําเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 

4. ทําเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศเพื่ออํานวย
ความสะดวก และเกิดความร่วมมือ 

5. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้คําปรึกษา แนะนํา ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าท่ี
ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาท่ีมาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานใน
หน้าท่ีเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง  

6. วางแผนการทํางานรับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

7. ประสานการทํางานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานท้ังภายในและภายนอก 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่กําหนดไว้ 

8. ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

9. ให้คําปรึกษาแนะนําเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการบริหารงานท่ัวไป 
รวมทั้งตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล 

10. จัดเก็บข้อมูลเบ้ืองต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการเก่ียวกับด้านการบริหารงาน
ท่ัวไป เพ่ือให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูล
และความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการ
พิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 
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2.3 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของงานบริหารท่ัวไป 
 โดยหน้าท่ีความรับผิดชอบ เลขที่ 2 ตําแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ระดับปฏิบัติการ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นท่ีต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสํานักงานหรือการบริหารงานทั่วไป ภายใต้การกํากับ 
แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
ดังน้ีงานธุรการ งานสารบรรณ งานผลิตเอกสาร งานยานพาหนะ งานอาคารสถานที่ งานรักษาความ
ปลอดภัยภายในคณะ งานรักษาความสะอาด งานประชาสัมพันธ์ งานระเบียบและแบบแผน งานสัญญา 
จัดงานรับรองและงานพิธีต่างๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการสําหรับการประชุม การจดบันทึก และเรียบ
เรียงรายงานการประชุม การดําเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณต่างๆ การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติ การรายงาน การช่วยวางแผนและติดตามงาน การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและ
ภายนอก  การติดตามผลและการรายงานผลการปฏิบัติงานตามมติท่ีประชุม และงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย  
 บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของ เลขที่ 2  ตําแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  ระดับ
ปฏิบัติการ ตามที่ได้รับมอบหมาย มีดังน้ี 
 

ด้านงานปฏิบติัการ 
1. เตรียมการประชุมต่าง ๆ เช่นประชุมกรรมการ ประจําคณะฯ ประชุมบุคลากร

กรรมการบริหาร ความเสี่ยงและการประชุมต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
2. ปฏิบัติงานด้านสารบรรณและธุรการ 

 3.  ดําเนินการจัดทําสัญญาการเป็นนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์  
 4. จัดทําเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายเงินทั่วไป เช่น เบิกจ่ายเงิน โครงการต่างๆ การเบิก
จ่ายเงินค่าสนับสนุน เงินบริจาค เงินประจําตําแหน่งคณะผู้บริหารและเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
ประจําคณะฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีอยู่ภายใต้การดูแลของสํานักงานเลขานุการ ฯลฯ 
 5. จัดทําเอกสารขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ คณะผู้บริหาร 
อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษและแขกคณะเภสัชศาสตร์ 

6. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานทําความสะอาดคณะเภสัชศาสตร์ 
 7. ดูแลโรงอาหารและผู้ประกอบการโรงอาหารคณะเภสัชศาสตร์ 
 8. รวบรวมข้อมูลเพ่ือประกอบการจัดทําประกันคุณภาพในองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ด้านการวางแผนงาน 
 1. รวบรวบข้อมูลสถิติการใช้ไฟฟ้าคณะเภสชัศาสตร์ 

2. รวบรวบข้อมูลสถิติการนํารถยนต์ราชการของคณะเภสชัศาสตร์ออกใช้งานประจําเดือน
จากเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 
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ด้านการประสานงาน     
 งานเลขานุการคณบดี จัดทําตารางนัดหมาย ตารางการประชุมต่างๆ โต้ตอบหนังสือ 
เตรียมการสําหรับการประชุม รวมท้ังตรวจทานแฟ้มเอกสารก่อนเสนอคณบดี  
 

ด้านการบริการ 
 1. ดูแลห้องพักรับรองคณะเภสัชศาสตร์  
 2. จัดตารางเวรกลางวันสํานักงานเลขานุการ 

 3. งานมูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์ 
  4. รวบรวมข้อมูลการแสดงความคิดเห็นจากตู้รับฟังความคิดเห็นเสนอต่อผู้บริหาร 
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บทที่ 3 
หลักเกณฑ์วธีิการปฏิบัติงาน 

 

  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เริ่มโครงการจัดต้ังคณะเภสัชศาสตร์ 
พ .ศ . 2535 และต่อมาได้รับการถาปนาให้ เป็นคณะเภสัชศาสตร์ เม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน 2537        
เปิดรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์รุ่นแรก ในปี พ.ศ. 2537 และเป็นคณะเภสัชศาสตร์ของรัฐลําดับท่ี 8      
เป็นคณะแรกของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ท่ี เปิดหลักสูตรวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ         
คณะเภสัชศาสตร์ได้จัดต้ังขึ้นเพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลในการผลิตเภสัชกรให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศทั้ งภาครัฐและภาคเอกชน  และเพ่ือเป็นการกระจายเภสัชกรมาสู่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงเป็นภูมิภาคที่ประสบปัญหาขาดแคลนเภสัชกร ดังน้ัน วิชาชีพเภสัชกรจึงนับได้
ว่าเป็นวิชาชีพที่ขาดแคลน รัฐบาลจึงมีเจตจํานงมุ่งหมายให้นิสิตนักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ทุกคนทํางาน
หรือรับราชการสนองความต้องการ ของประเทศชาติภายหลังสําเร็จการศึกษา โดยให้ทําสัญญาผูกพัน
ฝ่ายเดียวและให้เป็นหน้าท่ีของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
และคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนิสิตนักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ ให้สําเร็จการศึกษาไปปฏิบัติงาน    
กับหน่วยงานราชการหรือองค์กรรัฐบาล 
 การน้ีสถาบันพระบรมราชชนก สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงได้แต่งต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ คณะกรรมการการชุดนี้มีหน้าที่จัดสรรนักศึกษา
เภสัชศาสตร์ที่สําเร็จการศึกษาแล้วให้ไปปฏิบัติงานตามหน่วยงานของทางราชการ และคณะกรรมการ
พิจารณาจัดสรรฯ กําหนดรูปแบบของสัญญา ให้คณะเภสัชศาสตร์ของรัฐ เพ่ือดําเนินการจัดทําสัญญา
ให้กับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ช้ันปีท่ี 1 ถ้าหากนักศึกษาไม่ยินยอมทําสัญญาการเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษา
วิชาเภสัชศาสตร์ จะขาดสิทธิศึกษาในสถาบันนั้นๆ  
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้ดําเนินการจัดทําสัญญาการเป็น
นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ต้ังแต่ปีการศึกษา 2537 (รุ่นท่ี 1) โดยมีการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา    
เภสัชศาสตร์หลักสูตร 5 ปี ต่อมาเม่ือปี พ.ศ. 2552 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี        
ได้ปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาตรบัณฑิต เป็นหลักสูตร 6 ปี โดยมีหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน ดังน้ี 
 

หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน 
3.1 หลักเกณฑ์การทําสัญญาการเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์  
 นักศึกษาใหม่ท้ังภาคปกติและภาคพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2560 ทุกคนที่จะเข้าศึกษา    
ในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะต้องทําสัญญาผูกพันการเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชา
เภสัชศาสตร์ โดยสัญญานี้เป็นสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว ซ่ึงนักศึกษาจะต้องดําเนินการทําสัญญาอยู่         
3 ขั้นตอน คือ  
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1) การเตรียมการทําสัญญา  
2) การทําสัญญา  
3) การลงนามรับสัญญา  
โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการทําสัญญา ดังต่อไปน้ี 

 1.  ขั้นตอนการเตรียมการทําสัญญา 
  1.1 นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้คํ้าประกัน ต้องศึกษาคู่มือการทําสัญญา และเตรียม
เอกสารหลักฐานในการทําสัญญาให้เรียบร้อย โดยมีรายละเอียดเอกสารประกอบการทําสัญญา ดังน้ี 
  1. หลักฐานของนักศึกษา 
  2. หลักฐานของคู่สมรสนักศึกษา (ถ้ามี) 
  3. หลักฐานของผู้ปกครอง 
      4. หลักฐานการค้ําประกัน 
          4.1 กรณีใช้บุคคลคํ้าประกัน 
     4.2 กรณีใช้หลักทรัพย์คํ้าประกัน 
     4.3 กรณีใช้หนังสือธนาคารค้ําประกัน 
    ท้ังนี้ ขอให้นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้คํ้าประกัน จัดเตรียมเอกสารฉบับจริง และ
สําเนาเอกสารแนบให้ครบ จํานวน 3 ชุด โดยขอให้เจ้าของเอกสารเซ็นช่ือและรับรองสําเนาถูกต้อง       
ให้เรียบร้อย และจัดเรียงตามลําดับท่ีกําหนดแนบท้ายสัญญาท้ัง 3 ฉบับ ก่อนส่งมอบให้เจ้าหน้าท่ี  
ในวันทําสัญญา และเรียงเอกสารประกอบการทําสัญญาฉบับนี้ไว้ด้านบนสุด เพื่อให้สะดวกในการ
ตรวจสอบเอกสาร 
1. หลักฐานของนักศึกษา 

 รูปถ่ายนักศึกษา ขนาด 1 น้ิว จํานวน 3 รูป  
    (โดยติดในสัญญาการเป็นนักศึกษาทั้ง จํานวน 3 ชุดให้เรียบร้อย) 

 บัตรประจําตัวประชาชนของนักศึกษา (ตัวจริง) 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของนักศึกษา จํานวน 3 ชุด   

 ทะเบียนบ้านของนักศึกษา  
    (ใช้ทะเบียนบ้านตามที่อยู่จริงก่อนย้ายเข้ามาอยู่ท่ีมหาวิทยาลัย) (ตัวจริง) 

             สําเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา จํานวน 3 ชุด 

      อ่ืน ๆ เช่น หลักฐานการเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถ้ามี) จํานวน 3 ชุด 
 

2. หลักฐานของคู่สมรสนักศึกษา (ถ้ามี) 
 บัตรประจําตัวประชาชนของคู่สมรส (สามีหรือภรรยา) (ตัวจริง) 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของคู่สมรส (สามีหรือภรรยา) จํานวน 3 ชุด 
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 ทะเบียนบ้านของคู่สมรส (สามีหรือภรรยา) (ตัวจริง) 
 สําเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส (สามีหรือภรรยา) จํานวน 3 ชุด 
 ทะเบียนสมรส (ตัวจริง) 
 สําเนาทะเบียนสมรส จํานวน 3 ชุด 
 อ่ืน ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนช่ือ-สกุล ทะเบียนหย่า ใบมรณบัตร จํานวน 3 ชุด 

 

3.  หลักฐานของผู้ปกครอง 
 ประจําตัวประชาชนของบิดา หรือผู้ปกครองตามคําสั่งศาล หรือผู้มีอํานาจปกครองบุตร      

    (ตัวจริง) 
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของบิดา หรือผู้ปกครองตามคําสั่งศาล หรือผู้มีอํานาจ 

    ปกครองบุตร  จํานวน 3 ชุด 
 ทะเบียนบ้านของบิดา หรือผู้ปกครองตามคําสั่งศาล หรือผู้มีอํานาจปกครองบุตร (ตัวจริง) 
 สําเนาทะเบียนบ้านของบิดา หรือผู้ปกครองตามคําสั่งศาล หรือผู้มีอํานาจปกครองบุตร   
จํานวน 3 ชุด 

 บัตรประจําตัวประชาชนของมารดา (ตัวจริง) 
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของมารดา จํานวน  3 ชุด 
 ทะเบียนบ้านของมารดา (ตัวจริง) 
 สําเนาทะเบียนบ้านของมารดา จํานวน 3 ชุด 
 ทะเบียนสมรสของบิดาและมารดา (ตัวจริง) 
 สําเนาทะเบียนสมรสของบิดาและมารดา จํานวน 3 ชุด 

      อ่ืน ๆ เช่น หนังสือรับรองโสด  ใบมรณบัตร คําสั่งศาลให้เป็นผู้ปกครองโดยชอบธรรม     
                ทะเบียนหย่า หลักฐานการเปล่ียนช่ือ - สกุลของบิดา/มารดา หรือผู้ปกครอง (ถ้ามี)   
    จํานวน 3 ชุด 

    

4.  หลักฐานการค้ําประกัน 
 4.1  กรณีใช้บุคคลคํ้าประกัน 

 บัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจของ 
    ผู้คํ้าประกัน (ตัวจริง) 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจของ 
ผู้ค้ําประกัน จํานวน 3 ชุด 

 ทะเบียนบ้านของผู้ค้ําประกัน (ตัวจริง) 

 สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ําประกัน  จํานวน 3 ชุด 

      หนังสือรับรองเงินเดือนจากหน่วยงานต้นสังกัดผู้ค้ําประกัน* (คณะฯ เก็บฉบับจริง)  

 สําเนาหนังสือรับรองเงินเดือนจากหน่วยงานต้นสังกัดผู้คํ้าประกัน จํานวน 2 ชุด* 
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 บัตรประจําตัวประชาชนของคู่สมรสผู้ค้ําประกัน (ตัวจริง) 
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของคู่สมรสผู้ค้ําประกัน จํานวน 3 ชุด 
 ทะเบียนบ้านของคู่สมรสผู้คํ้าประกัน (ตัวจริง) 
 สําเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรสผู้ค้ําประกัน จํานวน 3 ชุด 
 ทะเบียนสมรสของผู้ค้ําประกัน (ตัวจริง) 
 สําเนาทะเบียนสมรสของผู้ค้ําประกัน จํานวน 3 ชุด  
 หนังสือรับรองโสด จํานวน 3 ชุด (กรณีผู้ค้ําประกันโสด)  
 อ่ืนๆ เช่น ใบมรณบัตร ทะเบียนหย่า หลักฐานการเปลี่ยนช่ือ-สกุล ทะเบียนสมรสของ      

    ผู้คํ้าประกัน (ถ้ามี) จํานวน 3 ชุด 
* หมายเหตุ – ผู้ค้ําประกันต้องดํารงตําแหน่งในระดับ 4 หรือเทียบเท่าขึ้นไปหรือ ข้าราชการพลเรือน
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะในระดับระดับปฏิบัติการขึ้นไป และประเภททั่วไปในระดับ
ชํานาญงานขึ้นไป ท่ีมีอัตราเงินเดือน 17,500.-บาทขึ้นไป และให้แนบหนังสือรับรองเงินเดือนจาก
หน่วยงานต้นสังกัด 

 

 4.2  กรณีใช้หลักทรัพย์คํ้าประกัน 
 โฉนดท่ีดิน หรือ น.ส. 3ก ฉบับจริง (ใช้สําหรับตรวจหลักฐานเท่านั้น) 
 สําเนา โฉนดท่ีดิน หรือ น.ส. 3ก ท้ังด้านหน้าและด้านหลัง จํานวน 3 ชุด (คณะฯ เก็บ) 
 หนังสือรับรองการประเมินราคาหลักทรัพย์ (คณะฯ เก็บฉบับจริง) 
 สําเนาหนังสือรับรองการประเมินราคาหลักทรัพย์ จํานวน 2 ชุด 
 บัตรประจําตัวผู้มีสิทธ์ิในหลักทรัพย์ทุกคน 
 สําเนาบัตรประจําตัวผู้มีสิทธ์ิในหลักทรัพย์ทุกคน จํานวน 3 ชุด 
 ทะเบียนบ้านผู้มีกรรมสิทธ์ิในหลักทรัพย์ 
 สําเนาทะเบียนบ้านผู้มีกรรมสิทธ์ิในหลักทรัพย์ทุกคน  จํานวน 3 ชุด 
 บัตรประจําตัวคู่สมรสผู้มีกรรมสิทธ์ิในหลักทรัพย์ 
 สําเนาบัตรประจําตัวคู่สมรสผู้มีกรรมสิทธ์ิในหลักทรัพย์ทุกคน จํานวน 3 ชุด 
 ทะเบียนบ้านคู่สมรสผู้มีกรรมสิทธ์ิในหลักทรัพย์ 
 สําเนาทะเบียนบ้านคู่สมรสผู้มีกรรมสิทธ์ิในหลักทรัพย์ทุกคน จํานวน 3 ชุด 
 ทะเบียนสมรสของผู้มีกรรมสิทธ์ิในหลักทรัพย์ (กรณีผู้มีกรรมสิทธ์ิฯ สมรส) 
 สําเนาทะเบียนสมรสของผู้มีกรรมสิทธ์ิในหลักทรัพย์ทุกคน จํานวน 3 ชุด 
 อ่ืนๆ เช่น หนังสือรับรองโสด ใบมรณบัตร ทะเบียนหย่า หลักฐานการเปลี่ยนช่ือ-สกุล 
ทะเบียนสมรสของผู้ค้ําประกัน (ถ้ามี) จํานวน 3 ชุด 

 

 4.3  กรณีใช้หนังสือธนาคารคํ้าประกัน 
 แบบสัญญาคํ้าประกันของธนาคาร (คณะฯ เก็บฉบับจริง) 
 สําเนาแบบสัญญาค้ําประกันของธนาคาร จํานวน 2 ชุด 
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 บัตรประชาชนผู้ค้ําประกัน  
 สําเนาบัตรประชาชนผู้ค้ําประกัน จํานวน 3 ชุด 
 ทะเบียนบ้านผู้ค้ําประกัน 

 สําเนาทะเบียนบ้านผู้ค้ําประกัน จํานวน 3 ชุด 

 บัตรประจําตัวประชาชนคู่สมรสผู้ค้ําประกัน   

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนคู่สมรสผู้ค้ําประกัน จํานวน 3 ชุด 

 ทะเบียนสมรสของผู้ค้ําประกัน  
 สําเนาทะเบียนสมรสของผู้ค้ําประกัน จํานวน 3 ชุด  
 อ่ืนๆ เช่น หนังสือรับรองโสด ใบมรณบัตร ทะเบียนหย่า หลักฐานการเปล่ียนช่ือ-สกุล  
ทะเบียนสมรสของผู้ค้ําประกัน (ถ้ามี) จํานวน 3 ชุด 

หมายเหตุ  1. กรุณานําเอกสารหลักฐานฉบับจริงมาแสดงต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีในวันทําสัญญาฯ 
 2. เอกสารหลักฐานท่ีเป็นสําเนาให้เจ้าของเอกสารเซ็นช่ือรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ 

  3. การถ่ายสําเนาทะเบียนบ้านทุกฉบับ ขอให้ถ่ายสําเนารายการเก่ียวกับบ้านและรายการ
บุคคลในบ้าน (ช่ือเจ้าของเอกสาร) ให้อยู่หน้าเดียวกัน  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน กรรมการลงนามสัญญา/นิติกร 
      เพ่ือโปรดพิจารณา ผลการตรวจหลักฐานของนักศึกษาผู้ทําสัญญาฯ ดังกล่าว 
(    )  ถูกต้อง เอกสารครบ สามารถดําเนินการลงนามสัญญาฯ ได้ 
(    )  ขาดหลักฐาน ได้แก่...........................................................................................................................     
        ......................................................................................................................................................... 
 

หมายเหตุ   
       .......................................................................................................................................................... 
       .......................................................................................................................................................... 
 
 
      ลงช่ือ.................................................................... 

        (................................................................) 
                                กรรมการตรวจสอบหลักฐาน 
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  1.2 การอํานวยความสะดวกแก่นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้คํ้าประกัน 
 ท้ังนี้ เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ปกครอง และผู้คํ้าประกัน   
 - กรณีผู้ปกครอง (บิดาหรือมารดา) เดินทางมาเพียงคนเดียว โดยคู่สมรสไม่สามารถมาพร้อม
กันได้ เห็นควรให้คู่สมรสฝ่ายหน่ึงน้ันลงนามยินยอมมาก่อนล่วงหน้าได้ 
 - กรณีผู้ค้ําประกันท่ีมีคู่สมรส แต่เดินทางมาเพียงคนเดียว เห็นควรให้คู่สมรสฝ่ายหนึ่งนั้น  
ลงนามยินยอมมาก่อนล่วงหน้าได้ 
 1.3 สัญญาการเป็นนักศึกษาเพ่ือวิชาเภสัชศาสตร์มี จํานวน 3 ชุด ไม่ต้องถ่ายสําเนาเพ่ิม 
และให้นํามาในวันทําสัญญาท้ัง 3 ชุด โดยจัดทําเป็นฉบับจริง 1 ชุด และสําเนาคู่ฉบับ 2 ชุด ในสัญญา
จะประกอบด้วยส่วนสําคัญ 3 ส่วน คือ 
  ส่วนท่ี 1   สัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์สําหรับนักศึกษา  
  ผู้ให้สัญญา 
  ส่วนท่ี 2   หนังสือแสดงความยินยอมในกรณีผู้ให้สัญญาเป็นผู้เยาว์ 
  ส่วนท่ี 3   สัญญาคํ้าประกัน 
 

ส่วนท่ี 1 สัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์   
 สัญญาส่วนน้ีสําหรับนักศึกษาผู้ให้สัญญาฯ                    
 1)  นักศึกษา ศึกษาตัวอย่างการกรอกข้อความในตัวอย่างสัญญาก่อนลงมือกรอกข้อความ   
ในเอกสาร ให้เขียนด้วยปากกาหมึกแห้ง สีดําหรือน้ํ าเงิน โดยให้กรอกสัญญาด้วยปากกา          
หมึกสีเดียวกัน ทั้งฉบับ สําหรับขั้นตอนการเซ็นช่ือ  ผู้ให้สัญญา ผู้ปกครอง ผู้ค้ําประกัน ต้องมาเซ็นช่ือ
ต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีและนิติกร ช่องลงช่ือของพยานในสัญญา เจ้าหน้าท่ีคณะเภสัชศาสตร์ และนิติกร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะเป็นผู้ลงช่ือเอง 
 2) วัน เดือน ปี ในการทําสัญญา ต้องเป็นวันที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เป็นผู้กําหนด คือวันที่มาดําเนินการทําสัญญาฯ 
 3) การกรอกข้อความ ห้ามเขียนอักษรย่อลงในสัญญาโดยเด็ดขาด หากมีการเขียนข้อความ        
ใดผิด ห้ามลบโดยเด็ดขาด ให้ใช้วิธีขีดฆ่าด้วยเส้นในแนวนอนเพียงเส้นเดียว แล้วเขียนข้อความ       
ท่ีถูกต้องไว้บนหรือล่างข้อความท่ีเขียนผิด พร้อมเซ็นช่ือกํากับทุกครั้ง 
 4) การนับอายุ ให้นับจํานวนปีท่ีเต็ม โดยนับถึงวันท่ีนัดทําสัญญาฯ เศษเดือนและวันให้ตัดทิ้ง 
เช่น อายุ 19 ปี 6 เดือน ให้กรอกว่า 19 ปี เท่านั้น 
 5) การกรอกช่ือ  ช่ือสกุล  ทุกข้อความต้องการระบุคํานําหน้าช่ือด้วย 
 6) การกรอกท่ีอยู่ของนักศึกษาผู้ให้สัญญา  ผู้ปกครอง  และผู้ค้ําประกัน  ให้กรอกตามท่ี
ปรากฏในทะเบียนบ้านก่อนย้ายทะเบียนบ้านเข้าท่ีอยู่ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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สัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ 
              

สัญญาทําท่ี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

     วันท่ี................. เดือน...............................พ.ศ................  
 

โดยที ่ร ัฐบาลมีเจตจํานงมุ ่งหมายที ่จะให้น ักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ทํางาน  หรือ       
รับราชการสนองความต้องการของประเทศชาติภายหลังสําเร็จการศึกษาแล้ว โดยให้ทําสัญญาผูกพัน   
ฝ่ายเดียว และในการน้ี เป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการ 
พลเรือนและคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ผู้สําเร็จการศึกษา ไปปฏิบัติงาน 
ในส่วนราชการ  หรือองค์การของรัฐบาลต่างๆ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีได้หรือจะได้แต่งต้ังขึ้นเพ่ือจัดสรร
นักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์เข้าทํางานหรือรับราชการสนองความต้องการของประเทศชาติท่ีจะดําเนินการ
ให้สําเร็จผลสมความมุ่งหมายดังกล่าว  
 และโดยท่ีข้าพเจ้า.......................................................เกิดเม่ือวันท่ี.......เดือน......................
พ.ศ. ..............อายุ...........ปี อยู่บ้านเลขท่ี...............หมู่.............ตําบล/แขวง..............................................
อําเภอ/เขต.................................... จังหวัด.......................................โทรศพัท์ (บ้าน).................................
โทรศัพท์  (มือถือ)..........................................บิดาช่ือ.................................................................................
มารดาช่ือ.....................................................................เป็นผู้หน่ึงซ่ึงประสงค์จะเข้าศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ 
เพ่ือสนองความต้องการของประเทศชาติตามเจตจํานงของรัฐบาลดังกล่าวข้างต้น 
 

 ข้าพเจ้าจึงขอทําสัญญาให้ไว้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ซ่ึงต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า  
“มหาวิทยาลัย”  ดังมีข้อความต่อไปน้ี 
 

     ข้อ 1. ข้าพเจ้าตกลงเข้าศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ท่ีมหาวิทยาลัยน้ี ต้ังแต่ปีการศึกษา 2561     
เป็นต้นไป จนกว่าจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
 ในระหว่างท่ีข้าพเจ้าศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ตามสัญญาน้ี ข้าพเจ้ายินยอมประพฤติและ
ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ หรือคําสั่งของมหาวิทยาลัยท่ีได้กําหนด หรือสั่งการเกี่ยวกับการเป็น
นักศึกษาวิชา  เภสัชศาสตร์ ทั้งท่ีได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วก่อนวันที่ข้าพเจ้าลงนามในสัญญานี้ และที่จะได้
ออกใช้บังคับต่อไปในภายหน้าโดยเคร่งครัดและให้ถือระเบียบข้อบังคับหรือคําสั่งต่างๆ ดังกล่าวเป็นส่วน
หนึ่งของสัญญาน้ีด้วย    

ลงช่ือ.....................................................ผูใ้ห้สัญญา 
/ข้อ 2. ในระหว่างท่ี.... 

รหัสประจําตัวนักศึกษา….............................. 

 
ติดรูปถ่าย 
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 ข้อ 2. ในระหว่างท่ีข้าพเจ้าศึกษาวิชาตามสัญญาน้ี ข้าพเจ้าจะต้ังใจและเพียรพยายาม
อย่างดีท่ีสุดในการศึกษาเล่าเรียน โดยจะไม่หลีกเลี่ยง ละเลย ทอดทิ้ง ยุติหรือเลิกการศึกษาก่อนสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร ดังได้ระบุไว้ในข้อ 1 ของสัญญานี้   
 ถ้าข้าพเจ้าไม่ประพฤติหรือไม่ปฏิบัติตามท่ีกําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ข้าพเจ้ายินยอมท่ีจะ   
รับโทษ ตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับ หรือคําสั่งของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการเป็นนักศึกษา       
เพ่ือศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ทุกประการ 
 ข้อ 3. ภายหลังจากที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว ข้าพเจ้าตกลงยินยอมจะ
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามคําสั่งของสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และหรือคณะกรรมการ
พิจารณาจัดสรรนักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ผู้สําเร็จการศึกษาไปปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือองค์การ
ของรัฐบาลต่างๆ ในการจัดสรรให้ข้าพเจ้าเข้ารับราชการศึกษาอบรมเพ่ิมเติม ณ แห่งใดๆ หรือเข้ารับ
ราชการหรือทํางานในสถานศึกษาส่วนราชการหรือองค์การของรัฐบาลแห่งใดทุกประการ และในกรณี   
ท่ีสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  และหรือคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาวิชา       
เภสัชศาสตร์ผู้สําเร็จการศึกษาไปปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือองค์การของรัฐบาลต่าง ๆ สั่งให้ข้าพเจ้า
เข้ารับราชการหรือทํางาน ข้าพเจ้าจะรับราชการหรือทํางานน้ันอยู่ต่อไปเป็นเวลา 2 ปี ติดต่อกันไป 
นับต้ังแต่วันท่ีได้กําหนดในคําสั่ง   
  แต่ถ้าหลังจากสําเร็จการศึกษาหลักสูตรแล้ว สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
หรือคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ ผู้สําเร็จการศึกษาไปปฏิบัติงานในส่วน
ราชการหรือองค์การของรัฐบาลต่างๆ ได้ให้ข้าพเจ้าเข้ารับการศึกษาอบรมเพ่ิมเติมตามความต้องการ 
ของกระทรวง ทบวง กรม ใดต่อไปอีกแล้ว เม่ือข้าพเจ้าได้ศึกษาอบรมเพ่ิมเติมเสร็จแล้วหรือไม่ได้
ทําการศึกษาอบรมเพ่ิมเติมต่อไปจนสําเร็จด้วยเหตุใดก็ดี ข้าพเจ้ายินยอมเข้ารับราชการหรือทํางาน
ตามท่ี สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและหรือคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาวิชา
เภสัชศาสตร์ ผู้สําเร็จการศึกษาไปปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือองค์การของรัฐบาลต่างๆ สั่งให้เข้ารับ
ราชการหรือทํางานนั้น โดยจะรับราชการหรือทํางานน้ันอยู่ต่อไปเป็นเวลา 2 ปี ติดต่อกันไปนับแต่วันที่
ได้กําหนด ในคําสั่ง แต่ถ้าเป็นการเข้ารับการศึกษาอบรมเพ่ิมเติมในระหว่างท่ีรับราชการหรือทํางานตาม
คําสั่งในวรรคแรกเม่ือข้าพเจ้าได้ศึกษาอบรมเพิ่มเติมเสร็จแล้ว หรือไม่ได้ทําการศึกษาอบรมเพ่ิมเติม
ต่อไปจนสําเร็จด้วยเหตุใดก็ดีข้าพเจ้าจะยินยอมเข้ารับราชการหรือทํางานต่อไปจนครบกําหนด
ระยะเวลา 2 ปี ท้ังนี้ไม่นับระยะเวลาระหว่างเข้ารับราชการศึกษาอบรมเพ่ิมเติมรวมคํานวณเข้าด้วย 
 ถ้าข้าพเจ้าไม่เข้ารับราชการหรือทํางานตามที่กล่าวในวรรคแรกหรือวรรคสอง
แล้วแต่กรณีข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชดใช้เงินให้แก่มหาวิทยาลัยเป็นเงิน 250,000.- บาท (-สองแสน    
ห้าหม่ืนบาทถ้วน-) ภายในกําหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยเรียกร้องให้ชําระ 

     ลงช่ือ.....................................................ผูใ้ห้สัญญา 
/ถ้าข้าพเจ้า... 
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 ถ้าข้าพเจ้ารับราชการหรือทํางานไม่ครบกําหนดเวลาตามท่ีกล่าวไว้ในวรรคแรก หรือวรรค
สอง แล้วแต่กรณี ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชดใช้เงินให้แก่มหาวิทยาลัย ตามระยะเวลาท่ีขาด โดยคิด
คํานวณลดลงตามส่วนเฉลี่ยจากจํานวนเงินท่ีต้องชดใช้ในวรรคก่อน 
 ถ้าการที่ข้าพเจ้ามิได้เข้ารับราชการหรือทํางานตามความในวรรคสาม หรือออกจากราชการ 
หรือออกก่อนครบกําหนดในวรรคส่ี ข้าพเจ้าไม่ต้องรับผิดตามวรรคดังกล่าว ในกรณีต่อไปนี้ 
 1.  ตาย 
 2.  เจ็บป่วยหรือพิการ และสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่าไม่สามารถรับราชการได้ 
 3.  ผู้รับสัญญาและกระทรวงการคลังพิจารณาเห็นว่ามีเหตุผลอันสมควรที่ข้าพเจ้าไม่ต้อง
รับผิดเพราะถูกทางราชการไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก 
 ข้อ 4. เพ่ือเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญาน้ี ข้าพเจ้าจะได้จัดหาบุคคลท่ีมี
คุณสมบัติและหลักทรัพย์ ซ่ึงมหาวิทยาลัยเห็นสมควรมาทําสัญญาคํ้าประกันข้าพเจ้า ภายในเวลาท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนดและในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควรจะให้ข้าพเจ้าเปล่ียนผู้ค้ําประกัน ข้าพเจ้าจะ
ปฏิบัติตามทุกประการ 
 

  ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้แล้ว จึงได้ลงนามในสัญญานี้ไว้เป็น
หลักฐาน 
 
 

    ลงนาม ............................................... นักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ 
            (...............................................) ผู้ให้สัญญา 
                     
    ลงนาม ...............................................  อธิการบดีมหาวิทยาลัย 
            (...............................................) หรือผู้แทนผู้รับสัญญา 
                     
    ลงนาม ............................................... พยาน (นิติกร) 
             (...............................................) 
 
    ลงนาม ............................................... พยาน (คณะเภสัชศาสตร์)  
            (................................................) 
 
    ลงนาม ............................................... พยาน (ผู้ค้ําประกัน) 
                       (................................................) 
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ส่วนท่ี 2  หนังสือแสดงความยินยอมในกรณีนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทําสัญญาเป็นผู้เยาว์   
 สัญญาส่วนน้ีสําหรับผู้ปกครอง 
 1) ในกรณีท่ีนักศึกษาผู้ให้สัญญายังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุยังไม่ครบ 20 ปี บริบูรณ์ นับถึง    
วันทําสัญญา) ผู้แทนโดยชอบธรรมในข้อหนึ่งข้อใดต่อไปน้ี จะต้องมาแสดงความยินยอมต่อเจ้าหน้าท่ี  
ในวันทําสัญญา               
       1.1) บิดาหรือมารดา จะต้องมาลงช่ือแสดงความยินยอม 
 1.2) กรณีบิดาและมารดาฝ่ายใด ฝ่ายหน่ึงถึงแก่กรรมให้นําใบมรณบัตรมาแสดง 
 1.3) กรณีบิดาและมารดาถึงแก่กรรมหรือถูกถอนอํานาจตามคําสั่งศาล  ให้ผู้ปกครอง   
ตามคําสั่งศาลเป็นผู้แสดงความยินยอมแทน พร้อมทั้งนําคําสั่งศาลมาแสดงด้วย 
 1.4) กรณีท่ีบิดาและมารดา ไม่ได้จดทะเบียนสมรส และบุตรใช้นามสกุลกับบิดา ให้นํา      
ใบสูติบัตรมาแสดง 
 1.5) กรณีบิดาและมารดา ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ให้แนบหนังสือรับรองโสด 
 1.6) กรณีบิดาและมารดา หย่าร้างให้ผู้ท่ีมีอํานาจปกครองบุตรมาแสดงความยินยอมพร้อม
นําหลักฐานการมีสิทธิปกครองบุตร (ทะเบียนหย่า) มาแสดงด้วย 
      2) ในกรณีท่ีนักศึกษาผู้ให้สัญญาเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ (อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ หรือบุคคลท่ีมี
อายุต้ังแต่ 17 ปีบริบูรณ์  ซ่ึงสมรสถูกต้องตามกฎหมายโดยนับถึงวันทําสัญญา) ไม่ต้องกรอกข้อความใน
เอกสารส่วนน้ี 
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หนังสือแสดงความยินยอมในกรณีผู้ให้สัญญาเป็นผู้เยาว ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

          วันท่ี..........เดือน............................พ.ศ............ 
 

 ข้าพเจ้า ............................................................................................ อายุ ..........................ปี 
เกี่ยวข้องเป็น..........................ของ  (นาย/นางสาว)..................................................................................
อยู่บ้านเลขที่............................ถนน............................................................หมู่.................................
ตําบล/แขวง.................................................อําเภอ/เขต...................................................................
จังหวัด....................................................และ ข้าพเจ้า ............................................................................ 
อายุ .................ปี เกี่ยวข้องเป็น...............ของ (นาย/นางสาว)................................................................
อยู่บ้านเลขท่ี................................ถนน...................................................................หมู่...............................
ตําบล/แขวง......................................................อําเภอ/เขต...................................................................                    
จังหวัด...........................................................................................เป็นผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมาย
ของ (นาย/นางสาว)..............................................................................นักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร ์      
โดยเกี่ยวข้องเป็น..............................................ได้รับทราบข้อความในสัญญาการเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษา   
วิชาเภสัชศาสตร์ที่ (นาย/นางสาว)...............................................................................ได้ทําให้ไว้ต่อ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามสัญญาฉบับลงวันท่ี....................เดือน.............................พ.ศ....................
แล้วขอแสดงความยินยอมในกรณีที่ (นาย/นางสาว)...........................................................ได้ทําสัญญา
ดังกล่าวให้ไว้ต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทุกประการ 
 
                                    ลงนาม................................................... ผู้แทนโดยชอบธรรมของนักศึกษา 
     (................................................) เภสัชศาสตร์ (หรือบิดา) 
 
     ลงนาม...................................................  ผู้แทนโดยชอบธรรมของนักศึกษา 
    (................................................)  เภสัชศาสตร์ (หรือมารดา) 
 
     ลงนาม.................................................   พยาน (นิติกร)  
              (................................................) 
 
     ลงนาม.................................................  พยาน (คณะเภสัชศาสตร์) 
                                          (................................................)           

 /หมายเหตุ... 
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หมายเหตุ  : ผู้แทนโดยชอบธรรมต้องเป็นบุคคลดังต่อไปน้ี 

1. ถ้าบิดา มารดามีชีวิตอยู่ ให้บิดา มารดาให้ความยินยอมท้ังสองคน 
2. ถ้าบิดา มารดา คนใดคนหน่ึงถึงแก่กรรม หรือหย่า ให้ผู้ท่ีมีชีวิตอยู่หรือผู้ใช้อํานาจ

ปกครองตามลําดับให้ความยินยอม โดยระบุและมีผู้รับรองว่าคนใดคนหน่ึงถึง       
แก่กรรมหรือหย่าแล้วแต่กรณี 

3. ถ้าบิดาและมารดาถึงแก่กรรม โดยมีบุคคลอื่นเป็นผู้ปกครองจะต้องมีคําสั่งศาลหรือ
พินัยกรรมของบิดาหรือมารดาแสดงว่าเป็นผู้ปกครองด้วย 

4. ผู้บรรลุนิติภาวะ ได้แก่ บุคคลผู้มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ หรือบุคคลผู้มีอายุต้ังแต่ 
17 ปีบริบูรณ์ ซ่ึงสมรสถูกต้องตามกฎหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือปฏิบัติงานการทําสัญญาเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 35 

 

ส่วนท่ี 3 สัญญาคํ้าประกัน  สัญญาส่วนน้ีสําหรับผู้ค้ําประกัน  การทําสัญญาค้ําประกันทําได้ 4 วิธี ดังน้ี 
 1) การคํ้าประกันโดยใช้ข้าราชการ ผู้ค้ําประกันต้องดํารงตําแหน่งในระดับ 4  หรือเทียบเท่า

ขึ้นไปหรือข้าราชการพลเรือนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะในระดับปฏิบัติการขึ้นไป และ
ประเภททั่วไปในระดับชํานาญงานข้ึนไป ท่ีมีอัตราเงินเดือน 17,500.-บาทขึ้นไป และให้แนบหนังสือ
รับรองเงินเดือนจากหน่วยงานต้นสังกัด  
หมายเหตุ   ข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการบํานาญค้ําประกันไม่ได้  

 2) การคํ้าประกันโดยพนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ค้ําประกันต้องมีตําแหน่งพนักงานระดับ 5    
ขึ้นไป หรือเป็นผู้ท่ีได้รับเงินเดือนไม่ตํ่ากว่าข้าราชการพลเรือนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญ
เฉพาะในระดับปฏิบัติการข้ึนไป และประเภททั่วไปในระดับชํานาญงานขึ้นไป 

 3) การคํ้าประกันโดยบุคคลอ่ืนท่ีไม่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 หรือ ข้อ 2  ผู้คํ้าประกันต้องนํา
หลักทรัพย์ท่ีมีมูลค่าไม่ต่ํากว่า 250,000.- บาท (-สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) อย่างใดอย่างหนึ่ง   
มาวางเป็นหลักประกัน เช่น โฉนดท่ีดิน หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ในท่ีดิน (น.ส.3ก)  โดยต้อง
แนบหลักฐานการประเมินราคาที่ดินจากกรมที่ดินหรือสํานักงานท่ีดินเขตฉบับจริงด้วย 
           สําหรับหลักทรัพย์ตามข้อ 3)  ถ้าเป็นกรรมสิทธ์ิร่วมต้องให้เจ้าของกรรมสิทธ์ิร่วมทุกคน  
ลงนามผูกพันตน ในฐานะผู้คํ้าประกันด้วย  เว้นแต่เม่ือแบ่งส่วนเฉล่ียของบุคคลที่จะเป็นผู้ค้ําประกันแล้ว   
มีราคาประเมินเพียงพอกับวงเงินท่ีจะต้องรับผิดชอบตามสัญญาค้ําประกันก็ไม่จําเป็นต้องให้       
เจ้าของกรรมสิทธ์ิร่วมคนอ่ืนลงนามผูกพันตนเป็นผู้คํ้าประกันด้วย ในกรณีน้ีให้ระบุราคาประเมินที่ดิน   
ท่ีนํามาแสดงเป็นหลักฐานในการค้ําประกันน้ัน  และให้มีหลักฐานประกอบด้วย เช่น หลักฐาน         
การประเมินราคาที่ดินจากกรมท่ีดินหรือสํานักงานท่ีดินเขตเท่าน้ัน 
 อนึ่ง การคํ้าประกันโดยบุคคลตามข้อ 3) บุคคลผู้คํ้าประกันจะต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปี และ
ถ้าผู้คํ้าประกันมีคู่สมรส การทําสัญญาคํ้าประกันนี้ต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสด้วย ท้ังนี้บิดา
หรือมารดา หากมีคุณสมบัติครบถ้วนก็สามารถคํ้าประกันได้ 
 ในกรณีท่ีผู้ค้ําประกันเสียชีวิต ในระหว่างท่ีสัญญายังมีผลใช้บังคับอยู่ ให้นักศึกษาผู้ทําสัญญา 
มีหน้าท่ีต้องแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบโดยเร็ว พร้อมท้ังจัดหาผู้ค้ําประกันใหม่มาทําสัญญาค้ําประกันด้วย 
 4) การคํ้าประกันโดยธนาคาร  ให้ธนาคารผู้ค้ําประกันออกหนังสือสัญญาค้ําประกัน      
(ตามแบบสัญญาค้ําประกันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด) ไว้กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังน้ี 
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สัญญาค้ําประกัน 
 สัญญาทําท่ี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

วันที่..........เดือน............................พ.ศ........... 
 

  ตามท่ี (นาย/นาง/นางสาว)................................................................ ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ี 
เรียกว่า “นักศึกษา” ได้ทําสัญญาการเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ ให้ไว้แก่มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เน่ืองจากรัฐบาลมีเจตจํานงมุ่งหมายที่จะให้นักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ทํางานหรือ          
รับราชการสนองความต้องการของประเทศชาติภายหลังสําเร็จการศึกษาแล้ว โดยให้ทําสัญญาผูกพัน  
ฝ่ายเดียว และในการที่เป็นหน้าท่ีของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการ   
พลเรือน และคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ผู้สําเร็จการศึกษา ไปปฏิบัติงาน
ในส่วนราชการหรือองค์การของรัฐบาลต่างๆ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีได้แต่งต้ังหรือจะได้แต่งต้ังขึ้นเพ่ือจัดสรร
นักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์เข้าทํางานหรือรับราชการสนองความต้องการของประเทศชาติ ท่ีจะดําเนินการ
ให้สําเร็จผลสมความมุ่งหมายดังกล่าว ตามสัญญาฉบับลงวันท่ี..................เดือน............................พ.ศ
................... 
 ข้าพเจ้า...........................................................................................อายุ..........................ปี  
อาชีพ....................................................................สังกัด..........................................................................
ต้ังบ้านเรือนอยู่บ้านเลขท่ี...................ตรอก/ซอย........................................ถนน...............................
ตําบล....................................อําเภอ......................................................จังหวัด.......................................
โทรศัพท์ (บ้าน).................................. โทรศัพท์ (มือถือ)...................................ซ่ึงต่อไปน้ีในสัญญาน้ี 
เรียกว่า “ผู้ค้ําประกัน” ขอทําสัญญาค้ําประกันการเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ตามสัญญา
ข้างต้น ให้ไว้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซ่ึงต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “มหาวิทยาลัย” ดังมีข้อความ
ต่อไปนี้ 

     ข้อ 1. ผู้ค้ําประกันยอมตกลงผูกพันตนเข้าค้ําประกันนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย กล่าวคือถ้า
นักศึกษาปฏิบัติผิดสัญญาการเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดด้วยประการใดๆ 
เป็นเหตุให้เกิดความรับผิดชอบชดใช้เงินให้แก่มหาวิทยาลัยแล้ว ผู้คํ้าประกันยินยอมชดใช้เงินจํานวนไม่
เกิน 250,000.- บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ท้ังนี้ ตามท่ีนักศึกษาจะต้องรับผิดนั้นให้แก่
มหาวิทยาลัยทันทีท่ีได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากมหาวิทยาลัย และผู้ค้ําประกันจะรับผิดตามสัญญานี้
จนกว่าจะมีการชําระหน้ีพร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหาย (ถ้าหากมี) ครบเต็มจํานวน 

 
     ลงช่ือ..............................................ผู้ค้ําประกัน 

ติดอากรแสตมป์ 
ดวงละ 5 บาท 
จํานวน 2 ดวง 

หรือ 
ดวงละ 10 บาท 
จํานวน 1 ดวง 



คู่มือปฏิบัติงานการทําสัญญาเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 37 

 

/ข้อ 2. ในกรณี... 
     ข้อ 2. ในกรณีที่มีการผ่อนเวลาหรือผ่อนจํานวนเงินในการชําระหน้ีตามสัญญาการเป็น

นักศึกษาให้แก่นักศึกษาโดยได้แจ้งให้ผู้คํ้าประกันทราบและผู้คํ้าประกันได้ตกลงยินยอมในการผ่อน
เวลาหรือผ่อนจํานวนเงินในการชําระหนี้นั้น ให้ถือว่า ผู้คํ้าประกันตกลงมิให้ถือเอาการผ่อนเวลาหรือ
ผ่อนจํานวนเงินในการชําระหน้ีดังกล่าวเป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของผู้ค้ําประกันและจะรับผิดใน
ฐานะผู้ค้ําประกันตามสัญญาน้ีตลอดไปจนกว่าจะมีการชําระหนี้พร้อมดอกเบ้ียและค่าเสียหาย (ถ้ามี) 
ครบเต็มจํานวน 
 ข้อ 3. ผู้ค้ําประกันจะไม่เพิกถอนการค้ําประกันไม่ว่ากรณีใดๆ ตราบเท่าที่นักศึกษายัง   
ต้องรับผิดชอบอยู่ตามเงื่อนไขในสัญญาการเป็นนักศึกษา 
      ข้อ 4. เพ่ือเป็นหลักฐานในการคํ้าประกัน ผู้ค้ําประกันได้แสดงหลักทรัพย์ซ่ึงผู้ค้ําประกัน    
มีกรรมสิทธ์ิโดยปลอดจากภาระผูกพันใดๆ ท้ังสิ้น ดังนี้ 

(1) ท่ีดินโฉนดเลขที่......................หน้าสํารวจ...................เนื้อท่ี..........ไร่.........งาน...........วา  
อยู่ท่ีตําบล...................................อําเภอ.............................................จังหวัด............................................. 

(2) ท่ีดินโฉนดเลขที่.....................หน้าสํารวจ...................เน้ือที่............ไร่........งาน...........วา  
อยู่ท่ีตําบล...................................อําเภอ.............................................จังหวัด............................................. 

(3) หลักทรัพย์อ่ืนๆ............................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................... 
 

ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับน้ีดีแล้ว จึงได้ลงนามในสัญญานี้ 
 

    ลงนาม .............................................. ผู้ค้ําประกัน 
         (..............................................) 

 

    ลงนาม ............................................... พยาน (นิติกร) 
                                                  (..............................................) 
 

    ลงนาม ............................................... พยาน (คณะเภสัชศาสตร์)    
                                                  (..............................................) 

  บัตรประจําตัวประชาชน
เลขที่………………………………………………….……...............…...………............................……………………….…… 
วันออกบัตร................................................................................................................................................ 
บัตรหมดอายุ.............................................................................................................................................. 
 

ลงช่ือ..............................................ผู้ค้ําประกัน 
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/บัตรประจําตัว... 

  บัตรประจําตัวข้าราชการ  กรม............................................................................................................ 
เลขที.่.............................ตําแหน่ง............................................................................................................... 
วันออกบัตร................................................................................................................................................ 
บัตรหมดอายุ.............................................................................................................................................. 
สังกัด........................................................................อําเภอ....................................................................... 
จังหวัด........................................................................................................................................................ 
อัตราเงินเดือนปัจจุบัน................................................ บาท 
 

  บัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน..................................................................................... 
เลขที.่.......................................................ตําแหน่ง..................................................................................... 
วันออกบัตร................................................................................................................................................. 
บัตรหมดอายุ.............................................................................................................................................. 
อัตราเงินเดือน................................................ บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือปฏิบัติงานการทําสัญญาเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 39 

 

 
หนังสือให้ความยินยอมกรณีผู้ค้ําประกันมีคู่สมรส 

เขียนท่ี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

วันที่..........เดือน............................พ.ศ........... 
 

  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).............................................................อายุ.....................ปี
เป็น (สามี/ภรรยา) ของ (นาย/นาง/นางสาว).............................................................................................   
ได้ทราบข้อความในสัญญาค้ําประกันท่ี (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................
ได้ทําให้ไว้ต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามสัญญาค้ําประกัน ฉบับลงวันที่...............เดือน.....................
พ.ศ....................แล้วขอให้ความยินยอมในการท่ี (นาย/นาง/นางสาว)………….........................................
ได้ทําสัญญาค้ําประกัน ดังกล่าวไว้ต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทุกประการ 
  

ลงนาม ............................................... ผู้ให้ความยินยอม                               
             (................................................) 
  
    ลงนาม ............................................... พยาน (นิติกร) 
            (................................................) 
 
    ลงนาม ............................................... พยาน (คณะเภสัชศาสตร์) 
            (................................................) 
 

ขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นโสดในขณะทําสัญญาค้ําประกันน้ี 
 

ลงนาม ............................................... ผู้ค้ําประกัน 
            (................................................) 
             ............../............../............... 
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ตัวอย่างแบบสัญญาคํ้าประกันของธนาคารตามแบบของมหาวิทยาลัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดรายการเอกสารแนบท้ายสัญญา 
ขอให้นักศึกษาตรวจสอบเอกสารและสําเนาให้ครบ และจัดเรียงตามลําดับท่ีกําหนดก่อนส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ในวัน
ทําสัญญา และเรียงเอกสาร Check list ฉบับนี้ไว้ด้านบนสุด (เพื่อให้สะดวกในการตรวจสอบเอกสาร) 
 1.  หลักฐานของนักศึกษา 

 รูปถ่ายนักศึกษา ขนาด 1 น้ิว จํานวน 3 รูป (โดยติดในสัญญาการเป็นนักศึกษาทั้ง 3 ชุดให้เรียบร้อย) 
 บัตรประจําตัวประชาชนของนักศึกษา 
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของนักศึกษา 3 ชุด (เซ็นช่ือรับรองสําเนาถูกต้อง) 
 ทะเบียนบ้านของนักศึกษาพร้อมด้วยสําเนา (ใช้ทะเบียนบ้านตามท่ีอยู่จริงก่อนย้ายเข้ามาอยู่ท่ี

มหาวิทยาลัย) 
 สําเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา 3 ชุด (เซ็นช่ือรับรองสําเนาถูกต้อง) 

 
 
 
 
 
 

 
แบบสัญญาค้ําประกันของธนาคาร 

     ธนาคาร....................................................... 
 

วันที่...........เดือน............................พ.ศ.................... 
 

 ข้าพเจ้า.........................(ระบุช่ือธนาคาร/สาขา ที่ค้ําประกัน)...............................................สํานักงานตั้งอยู่เลขที่........................................
ถนน.......................ตําบล.........................อําเภอ/เขต...........................จังหวัด......................โทรศัพท์..................................ขอทําหนังสือสัญญาค้ําประกัน
ให้ไว้ต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังมีข้อความต่อไปนี้ 
 ข้อ 1.  ข้าพเจ้าได้ทราบข้อความในสัญญาการเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ ที่ (นาย/นางสาว) ................. (ช่ือนักศึกษา)............... 
...........................ได้ทําให้ไว้ต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามสัญญาฉบับลงวันที่.................เดือน...................................พ.ศ...................แล้ว  ซ่ึงต้องวาง
ห ลั ก ป ร ะ กั น ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม เ ง่ื อ น ไข ใน สั ญ ญ าต่ อ ม ห า วิ ท ย าลั ย อุ บ ล ร า ช ธ า นี   เ ป็ น เ งิน จํ าน ว น . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .บ าท  
(...................................................................) น้ัน 
 ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนเป็นผู้ค้ําประกัน (นาย/นางสาว)......................................(ช่ือนักศึกษา)..................................ต่อมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เป็นเงินจํานวน...............................บาท (.............................................................) กล่าวคือ หาก (นาย/นางสาว).......................................
(ช่ือนักศึกษา)..............................กระทําผิดสัญญาท่ีให้ไว้ต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเหตุให้เกิดความรับผิดชอบชดใช้เงินให้แก่มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีแล้ว  ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้เงินตามจํานวนที่ (นาย/นางสาว)........................(ช่ือนักศึกษา)........................จะต้องรับผิดน้ันให้แก่มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จนครบถ้วนโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มิจําต้องเรียกร้องให้ (นาย/นางสาว)...................(ช่ือนักศึกษา)......................ชดใช้เงินดังกล่าว
น้ันก่อน 
 ข้อ 2.  หากมีการผ่อนเวลาชําระหน้ีตามสัญญาดังกล่าวแล้วให้แก่ (นาย/นางสาว).....................(ช่ือนักศึกษา)....................ไม่ว่ากรณีใดๆ  
ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ตกลงให้ความยินยอมในการผ่อนชําระหน้ีด้วยทุกครั้ง และยังรับเป็นผู้ค้ําประกันตามสัญญาน้ีตลอดไป 
 ข้อ 3.  ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ําประกันในระหว่างระยะเวลาที่ (นาย/นางสาว).....................(ช่ือนักศึกษา)......................ต้องรับผิดอยู่
ตามสัญญา 
 ข้อ 4.  เพ่ือเป็นหลักฐานในการค้ําประกัน ข้าพเจ้าธนาคาร....................................(ระบุช่ือ).......................................โดยมีผู้นามข้างท้ายน้ี  
เป็นผู้มีอํานาลงนามทํานิติกรรม ซึ่งมีผลผูกพันธนาคาร ได้ลงลายมือช่ือและได้ประทับตราของธนาคาร (ถ้ามี) ให้ไว้เป็นสําคัญ ตามวิธีการที่กําหนดไว้ใน
หนังสือบริคณฑ์สนธิหรือข้อบังคับของธนาคาร 
 
 
    ลงนาม...................................................ผู้ค้ําประกัน 
            (......................................................) 
    ตําแหน่ง.................................................. 
     
 

ลงนาม...................................................พยาน  นิติกรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
            (.................................................) 
     
 

ลงนาม.............................................พยาน  เจ้าหน้าที่คณะเภสัชศาสตร ์
            (.................................................)    
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2) ขั้นตอนการทําสัญญา  
  คณะเภสัชศาสตร์ กําหนดวัน เวลา และสถานท่ี ในการจัดทําสัญญาการเป็นนักศึกษา
เภสัชศาสตร์ เป็นการเรียบร้อยแล้ว  จัดทําหนังสือและคู่มือ เพ่ือส่งให้นักศึกษาตามภูมิลําเนา ขอความ
อนุเคราะห์นิติกร จากสํานักงานกฎหมายและนิติการ แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําสัญญาการเป็น
นักศึกษาเภสัชศาสตร์ จากน้ันดําเนินการทําสัญญาตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนดก่อนเข้าศึกษาใน      
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยกําหนดขั้นตอนการทําสัญญา ดังนี้ 

(1.) นักศึกษาลงทะเบียน พร้อมรับบัตรคิว 
(2.) นักศึกษาจัดเรียงเอกสาร ซ้ืออากรแสตมป์ จํานวน 30 บาท เพ่ือติดในชุดสัญญา 

ค้ําประกัน ชุดละ 10 บาท จํานวน 3 ชุด  
(3.) นักศึกษาย่ืนเอกสารต่อเจ้าหน้าท่ีเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมแสดงเอกสาร

ฉบับจริงทุกฉบับ  
(4.) นักศึกษารับบัตรคิว เพ่ือรอลงนามสัญญาต่อหน้าเจ้าหน้าท่ี 
(5.) นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้คํ้าประกัน ลงนามสัญญาต่อหน้าท่ีเจ้าที่ 
(6.) นักศึกษายื่นเอกสารต่อนิติกร เพ่ือทําการตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้ง 
(7.) เจ้าหน้าท่ีเก็บสัญญาไว้เพ่ือดําเนินการต่อไป 

 

3) ขั้นตอนการลงนามสัญญาเพื่อให้อธิการบดีลงนามเป็นผู้รับสัญญา 
3.1) เม่ือนักศึกษาเภสัชศาสตร์ได้ทําสัญญาการเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์ กับ

มหาวิทยาลัยท่ีตนเข้าศึกษาเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของคณะเภสัชศาสตร์            
จะดําเนินการตรวจสอบความถูกต้อง และความเรียบร้อยของสัญญาฯ พร้อมกับลงนามเป็นพยานคนท่ี 
2 จากน้ันจะส่งสัญญาฯ ให้งานนิติกรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือดําเนินการตรวจสอบความ
ถูกต้องอีกครั้งแล้ว ลงนามเป็นพยานคนท่ี 1 และงานนิติกร ทําสัญญาการเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 
เสนอท่านอธิการบดี  เพ่ือลงนามรับสัญญาต่อไป เม่ือท่านอธิการบดี ลงนามในสัญญาแล้ว  ถือว่าสัญญา
การเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์นั้นสมบูรณ์ และสัญญาดังกล่าว จะส่งกลับคืนมาที่คณะเภสัชศาสตร์    
โดยเจ้าหน้าท่ีของคณะเภสัชศาสตร์จะทําการแยกสัญญาการเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ซ่ึงแต่ละคนจะมี
สัญญาฯ คนละ 3 ฉบับ คือ ต้นฉบับ และสําเนา 2 ฉบับ การเก็บสัญญาจะแยกออกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี.- 
 ส่วนท่ี  1 คณะเภสัชศาสตร์เก็บ จํานวน 2 ฉบับ คือ ต้นฉบับ และสําเนา 
 ส่วนท่ี  2 คณะเภสัชศาสตร์จะส่งสําเนาสัญญาฯ คืนให้กับนักศึกษาเภสัชศาสตร์เก็บจํานวน       
1 ฉบับ เพ่ือให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์เก็บไว้ เพ่ือนําไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐบาล 
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 3.2) การเก็บสัญญานักศึกษาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จะทําการเก็บสัญญานักศึกษา 
เภสัชศาสตร์ โดยเรียงลําดับจากเลขประจําตัวนักศึกษาและจะเก็บสัญญานี้ไว้จนกว่านักศึกษา       
เภสัชศาสตร์จะสําเร็จการศึกษาและไปชดใช้ทุนตามระยะเวลาท่ีระบุไว้ในสัญญา จากนั้นสัญญาดังกล่าว
จะเก็บไว้ท่ีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นเวลา 15 – 20 ปี ตามระเบียบสํานักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วย      
งานสารบรรณ พ.ศ. 2526  
 3.3) การขอสําเนาสัญญานักศึกษาเภสัชศาสตร์ เม่ือนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มีความประสงค์
จําขอสําเนาสัญญานักศึกษาเภสัชศาสตร์ ท้ังที่สําเร็จการศึกษาแล้ว และยังไม่สําเร็จการศึกษาก็ตาม ให้
ทําหนังสือย่ืนความประสงค์มาท่ีคณะเภสัชศาสตร์ และให้ระบุเหตุผลความจําเป็นด้วยว่าจะนําไปใช้เพ่ือ
การใด จากน้ันคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จะส่ังการให้เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องดําเนินการทําหนังสือจัดส่ง
สําเนาสัญญาดังกล่าวให้แก่นักศึกษาต่อไป 
 

3.2 หลักเกณฑ์การจัดสรรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทําสัญญาฯ 
 เม่ือนักศึกษาเภสัชศาสตร์สําเร็จการศึกษาแล้ว คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษา        
เภสัชศาสตร์ฯ ได้จัดสรรให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ไปปฏิบัติราชการเพ่ือชดใช้ทุนในส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานของรัฐ โดยมีเกณฑ์การจัดสรรดังนี้คือ 
 1.)  ส่วนราชการ/หน่วยงานท่ีได้รับการจัดสรร ต้องมีตําแหน่งว่างสามารถบรรจุนักศึกษา        
ผู้ทําสัญญาฯ ท่ีสําเร็จการศึกษาแล้ว เข้าปฏิบัติราชการ ในวันท่ีรายงานตัวปฏิบัติงานเพ่ือชดใช้ทุนคือ
วันท่ี 21 พฤษภาคม ของทุกปี (ถ้าวันท่ี 21 พฤษภาคม ตรงกับวันเสาร์หรืออาทิตย์ จึงจะเลื่อนมาบรรจุ
เป็นวันท่ีต่อมา)  
ท่ีมา : หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ี สธ 0208.03/ว 1179 ลงวันที่ 5 เมษายน 2561 
เรื่อง กําหนดการและขั้นตอนการดําเนินการเลือกสถานท่ีปฏิบัติงานชดใช้ทุนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์
ผู้ทําสัญญาฯ ประจําปี พ.ศ. 2561 
 2.)  การพิจารณาจัดสรรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ ทําสัญญาฯ ให้กับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐจะพิจารณาให้ตามลําดับความจําเป็น ดังน้ี 
  2.1)  จัดสรรให้มหาวิทยาลัยตามโครงการผลิตและพัฒนาอาจารย์ 
  2.2)  จัดสรรให้ปฏิ บั ติงานชดใช้ทุนตามความต้องการของมหาวิทยาลัยท่ีผลิต        
เภสัชศาสตร์บัณฑิตโดยเฉพาะอย่างย่ิง มหาวิทยาลัยท่ีอยู่ในภูมิภาค 
  2.3)  จัดสรรให้กับส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่กําหนดในข้อ 2.1) 
และข้อ 2.2) 
  2.4)  จัดสรรให้หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจอ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่กําหนด         
ในข้อ 2.3 
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3.3 หลักเกณฑ์การชดใช้ทุนและการผิดสัญญา 
 1.  การชดใช้ทุน 
 การชดใช้ทุนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทําสัญญาฯ กระทําได้ 2 กรณี ดังน้ีคือ 
 กรณีท่ี 1  ชดใช้ทุนเป็นระยะเวลา (เข้ารับราชการ) โดยมีกําหนด  2 ปี 
 กรณีท่ี 2  ชดใช้ทุนเป็นเงิน  โดยเป็นเงินสดจํานวน 250,000.- บาท 
 

 2.  การผิดสัญญา 
 นักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทําสัญญาฯ เม่ือทราบสถานที่ปฏิบัติราชการเพ่ือชดใช้ทุนแล้ว ต้องไป
รายงานตัวเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการ ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรฯ ได้กําหนดไว้ ภายใน          
วันท่ี 1 เมษายน ของทุกปี (ถ้าวันท่ี 1 เมษายน ตรงกับวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ ขอให้ไปรายงานตัวในวัน
ถัดไป) ถ้าไม่ไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการในสถานท่ีที่คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรให้หรือปฏิบัติ
ราชการไม่ครบตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในสัญญาฯ (2 ปี) หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีปฏิบัติราชการ
ระหว่างชดใช้ทุน โดยมิได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการฯ ก่อน จะถือว่าเป็นการกระทําผิดสัญญาฯ     
เม่ือกระทําผิดสัญญาฯ ต้องชดใช้ทุนตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในสัญญาฯ ตัวอย่างเช่น 
 

 การชดใช้ทุนและการผิดสัญญา ตามกรณีท่ี 1 
 เม่ือนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทําสัญญาฯ ได้รับการจัดสรรให้ไปปฏิบัติงานประจําในส่วน
ราชการใดแล้ว ให้ไปรายงานตัวบรรจุเข้ารับราชการ เพ่ือชดใช้ทุน ณ วันท่ี 1 เมษายน ของทุกปี       
(ถ้าวันท่ี 1 เมษายน ตรงกับวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ ขอให้ไปรายงานตัวในวันถัดไป) เป็นเวลา 2 ปี แต่ถ้า
นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ผู้ทําสัญญาฯ ปฏิบัติงานไม่ครบกําหนด 2 ปี ถือว่ากระทําผิดสัญญาฯ และให้นํา
เงินมาชดใช้ทุนแทนระยะเวลาท่ีเหลือ ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 
 ตัวอย่าง  
 นาย ก. ได้ไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการท่ีโรงพยาบาลวารินชําราบ  อําเภอเมือง  จังหวัด
อุบลราชธานี  เม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2555 ต่อมา นาย ก. ได้ย่ืนใบลาออกจากราชการ และได้รับอนุมัติให้
ออกได้ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป และนาย ก. จะต้องนําเงินมาชดใช้ทุนกี่บาท 
 วิธีการคํานวณ 
 เงื่อนไขการชดใช้ทุน มีระยะ 2 ปี หรือเท่ากับจํานวนเงิน 250,000.- บาท 
   1 ปี  =  365 วัน x 2 ปี  =  730 วัน 
   1 วัน  =  =   342.47 บาท 

 นาย ก. ได้ปฏิบัติราชการเพื่อชดใช้ทุน  จํานวน  395 วัน 
   ระยะเวลาที่เหลือท่ีจะต้องชดใช้ทุน     = 730 – 395 = 335 วัน 
 ดังนั้น  นาย ก.  จะต้องนําเงินมาชดใช้ทุนเป็นเงิน   = 335 วัน x 342.47 บาท  
            = 114,727.45 บาท 
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 การชดใช้ทุนและการผิดสัญญา ตามกรณีท่ี 2 
 นักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทําสัญญาฯ ได้แจ้งความประสงค์ต่อคณะกรรมการพิจารณาการ
จัดสรรฯ ว่าไม่ไปปฏิบัติราชการในส่วนราชการ เพ่ือชดใช้ทุน และจะขอชดใช้ทุนเป็นเงินสดจํานวน 
250,000 บาท แทนการปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือองค์กรของรัฐ 
 

 3.  นักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทําสัญญาฯ ได้กระทําผิดสัญญาฯ แต่มิได้ชดใช้ทุน คือ 
 1.  ตาย 
 2.  พิการหรือทุพพลภาพไม่สามารถประกอบอาชีพได้ 
 3.  ถูกลงโทษให้ออกจากราชการข้ันไล่ออก  ปลดออก หรือให้ออก 
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บทที่ 4 
เทคนิคในการปฏิบัติงาน 

 

4.1 แผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานการทําสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ 
 ในการดําเนินงานการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานการทําสัญญาเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชา
เภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ฉบับน้ีเพ่ือเป็นการจัดทําขั้นตอนการ
ดําเนินงานการทําสัญญาการเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ ตามหนังสือสํานักงบประมาณ        
ท่ี นร 0708.1/465 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2548 เรื่อง การขอคงสัญญาผูกพันของนักศึกษาเภสัชศาสตร์
และขอกําหนดตําแหน่งเพ่ิมใหม่สําหรับบรรจุแพทย์ ทันตแพทย์ คู่สัญญา และเภสัชกรของกระทรวง
สาธารณสุข ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2549 เป็นต้นไป ข้อ 1 ให้นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์       
ในมหาวิทยาลัยของรัฐทําสัญญาการเป็นนักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ ในลักษณะสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว  
ต้ังปีการศึกษา 2546 เป็นต้นไป สําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ท่ีเข้ารับการศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษา   
2543 – 2548 ให้เป็นไปตามความสมัครใจ ซ่ึงคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี             
ได้ดําเนินการจัดทําสัญญานักศึกษาเภสัชศาสตร์ ต้ังแต่ปีการศึกษา 2537 (รุ่นท่ี 1) โดยมีการจัดการ
เรียนการสอนนักศึกษาเภสัชศาสตร์หลักสูตร 5 ปี ต่อมาเม่ือปี พ .ศ . 2552 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาตรบัณฑิต เป็นหลักสูตร 6 ปี และตามสัญญา
นักศึกษาได้กําหนดให้นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาแล้วไปปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามหน่วยงานของ         
ทางราชการเป็นระยะเวลา 2 ปี และถ้าหากไม่ประสงค์จะไปปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามหน่วยงานราชการ
ให้ชดใช้เป็นเงิน 250,000 บาท 
 

4.2 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ ท้ังสิ้น 3 ขั้นตอน ดังน้ี 

1) ขั้นตอนการเตรียมการทําสัญญา  
2) ขั้นตอนการทําสัญญา  
3) ขั้นตอนการลงนามสัญญาเพ่ือให้อธิการบดีลงนามเป็นผู้รับสัญญา 
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1.) ข้ันตอนการเตรียมการทําสัญญา 
ตารางท่ี 1.1 ขั้นตอนวิธีการเตรียมการทําสัญญา 
 

ข้ันตอน วิธีดําเนินการ 
ก า ร เต รี ย ม ก า ร ทํ า สั ญ ญ า  
นัก ศึกษา ผู้ ปกครอง และผู้ ค้ํ า
ประกัน  ต้องศึกษาคู่ มือการทํา
สัญญา และเตรียมเอกสารหลักฐาน
ในการทําสัญญาให้เรียบร้อย 
 
 

1. นักศึกษากรอกเอกสารสัญญา จํานวน 3 ชุด 
2. นักศึกษาจัดเตรียมเอกสารฉบับจริง และสําเนาเอกสารแนบ
ให้ครบ จํานวน 3 ชุด โดยเจ้าของเอกสารเซ็นช่ือและรับรอง
สําเนาถูกต้องให้เรียบร้อย และจัดเรียงตามลําดับท่ีกําหนดแนบ
ท้ายสัญญาทั้ง 3 ฉบับ ก่อนส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ในวันทําสัญญา 
และเรียงเอกสาร Check list ฉบับนี้ ไว้ด้านบนสุด เพ่ือให้
สะดวก ในการตรวจสอบเอกสาร   
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สัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวชิาเภสัชศาสตร์ 
       สัญญาทําท่ี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

     วันท่ี....24.... เดือน.......กรกฎาคม.......พ.ศ....2561...  
 

โดยที ่ร ัฐบาลมีเจตจํานงมุ ่งหมายที ่จะให้น ักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ทํางาน  หรือ       
รับราชการสนองความต้องการของประเทศชาติภายหลังสําเร็จการศึกษาแล้ว โดยให้ทําสัญญาผูกพัน    
ฝ่ายเดียว และในการน้ี เป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการ      
พลเรือนและคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ผู้สําเร็จการศึกษา ไปปฏิบัติงานใน
ส่วนราชการ  หรือองค์การของรัฐบาลต่างๆ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีได้หรือจะได้แต่งต้ังขึ้นเพ่ือจัดสรรนักศึกษา
วิชาเภสัชศาสตร์เข้าทํางานหรือรับราชการสนองความต้องการของประเทศชาติท่ีจะดําเนินการให้  
สําเร็จผลสมความมุ่งหมายดังกล่าว  
 และโดยที่ข้าพเจ้า.....นายประพันธ์  คําสิงห์.....เกิดเม่ือวันท่ี....2....เดือน.....เมษายน.........
พ.ศ. ....2540.....อายุ.....19.....ปี อยู่บ้านเลขที่....114/8.....หมู่.....2.....ตําบล/แขวง........ในเมือง.............
อําเภอ/เขต.......เมอืง........ จังหวัด.......อุบลราชธานี.........โทรศัพท์ (บ้าน)............045-242017............
โทรศัพท์  (มือถือ)............081-9956431............บิดาช่ือ............นายปราโมทย์  คําสิงห์........................
มารดาช่ือ...........นางวิไลวรรณ  คําสิงห์................... เป็นผู้หนึ่งซ่ึงประสงค์จะเข้าศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ 
เพ่ือสนองความต้องการของประเทศชาติตามเจตจํานงของรัฐบาลดังกล่าวข้างต้น 
 

 ข้าพเจ้าจึงขอทําสัญญาให้ไว้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีจะเรียกว่า  
“มหาวิทยาลัย”  ดังมีข้อความต่อไปน้ี 
.     ข้อ 1. ข้าพเจ้าตกลงเข้าศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยนี้ ต้ังแต่ปีการศึกษา 2561     
เป็นต้นไป จนกว่าจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
 ในระหว่างท่ีข้าพเจ้าศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ตามสัญญาน้ี ข้าพเจ้ายินยอมประพฤติและ
ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ หรือคําสั่งของมหาวิทยาลัยท่ีได้กําหนด หรือสั่งการเกี่ยวกับการเป็น
นักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ ท้ังที่ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วก่อนวันที่ข้าพเจ้าลงนามในสัญญานี้ และที่จะได้
ออกใช้บังคับต่อไปในภายหน้าโดยเคร่งครัดและให้ถือระเบียบข้อบังคับหรือคําสั่งต่างๆ ดังกล่าวเป็นสว่น
หนึ่งของสัญญาน้ีด้วย      
 

ลงช่ือ.....................................................ผูใ้ห้สัญญา (นักศึกษา) 
 

/ข้อ 2. ในระหว่างที่.... 

รหัสประจําตัวนักศึกษา….................................... 
 

ติดรูปถ่าย 

ตัวอย่างการกรอกข้อความ
ในสัญญา หา้มใช้อักษรย่อ 
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ข้อ 2. ในระหว่างท่ีข้าพเจ้าศึกษาวิชาตามสัญญาน้ี ข้าพเจ้าจะต้ังใจและเพียรพยายาม   
อย่างดีท่ีสุดในการศึกษาเล่าเรียน โดยจะไม่หลีกเลี่ยง ละเลย ทอดทิ้ง ยุติหรือเลิกการศึกษาก่อนสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร ดังได้ระบุไว้ในข้อ 1 ของสัญญานี้ 
 ถ้าข้าพเจ้าไม่ประพฤติหรือไม่ปฏิบัติตามที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ข้าพเจ้ายินยอมท่ีจะ     
รับโทษ ตามที่กําหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับ หรือคําสั่งของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการเป็นนักศึกษาเพ่ือ
ศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ทุกประการ 
 ข้อ 3. ภายหลังจากที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว ข้าพเจ้าตกลงยินยอมจะปฏิบัติการ
ให้เป็นไปตามคําส่ังของสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และหรือคณะกรรมการพิจารณา
จัดสรรนักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ผู้สําเร็จการศึกษาไปปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือองค์การของรัฐบาล
ต่างๆ ในการจัดสรรให้ข้าพเจ้าเข้ารับราชการศึกษาอบรมเพ่ิมเติม ณ แห่งใดๆ หรือเข้ารับราชการหรือ
ทํางานในสถานศึกษาส่วนราชการหรือองค์การของรัฐบาลแห่งใดทุกประการ และในกรณีท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และหรือคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์
ผู้สําเร็จการศึกษาไปปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือองค์การของรัฐบาลต่าง ๆ ส่ังให้ข้าพเจ้าเข้ารับราชการ
หรือทํางาน ข้าพเจ้าจะรับราชการหรือทํางานน้ันอยู่ต่อไปเป็นเวลา 2 ปี ติดต่อกันไป นับต้ังแต่วันท่ีได้
กําหนดในคําสั่ง   
  แต่ถ้าหลังจากสําเร็จการศึกษาหลักสูตรแล้ว สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
หรือคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ ผู้สําเร็จการศึกษาไปปฏิบัติงานในส่วน
ราชการหรือองค์การของรัฐบาลต่างๆ ได้ให้ข้าพเจ้าเข้ารับการศึกษาอบรมเพิ่มเติมตามความต้องการ   
ของกระทรวง ทบวง กรม ใดต่อไปอีกแล้ว เม่ือข้าพเจ้าได้ศึกษาอบรมเพ่ิมเติมเสร็จแล้วหรือไม่ได้
ทําการศึกษาอบรมเพ่ิมเติมต่อไปจนสําเร็จด้วยเหตุใดก็ดี ข้าพเจ้ายินยอมเข้ารับราชการหรือทํางานตามท่ี 
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและหรือคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาวิชา     
เภสัชศาสตร์ ผู้สําเร็จการศึกษาไปปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือองค์การของรัฐบาลต่างๆ สั่งให้เข้า      
รับราชการหรือทํางานน้ัน โดยจะรับราชการหรือทํางานน้ันอยู่ต่อไปเป็นเวลา 2 ปี ติดต่อกันไปนับแต่วันท่ี  
ได้กําหนดในคําสั่ง แต่ถ้าเป็นการเข้ารับการศึกษาอบรมเพิ่มเติมในระหว่างท่ีรับราชการหรือทํางาน      
ตามคําสั่งในวรรคแรกเม่ือข้าพเจ้าได้ศึกษาอบรมเพ่ิมเติมเสร็จแล้ว หรือไม่ได้ทําการศึกษาอบรมเพ่ิมเติม
ต่อไปจนสําเร็จด้วยเหตุใดก็ดีข้าพเจ้าจะยินยอมเข้ารับราชการหรือทํางานต่อไปจนครบกําหนดระยะเวลา 
2 ปี ท้ังนี้ไม่นับระยะเวลาระหว่างเข้ารับราชการศึกษาอบรมเพ่ิมเติมรวมคํานวณเข้าด้วย 
 ถ้าข้าพเจ้าไม่เข้ารับราชการหรือทํางานตามที่กล่าวในวรรคแรกหรือวรรคสอง
แล้วแต่กรณีข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชดใช้เงินให้แก่มหาวิทยาลัยเป็นเงิน 250,000.- บาท (-สองแสน     
ห้าหม่ืนบาทถ้วน-) ภายในกําหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยเรียกร้องให้ชําระ 
 

 ลงช่ือ.....................................................ผูใ้ห้สัญญา (นักศึกษา) 
/ถ้าข้าพเจ้า... 
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ถ้าข้าพเจ้ารับราชการหรือทํางานไม่ครบกําหนดเวลาตามท่ีกล่าวไว้ในวรรคแรกหรือวรรคสอง        
แล้วแต่กรณี ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชดใช้เงินให้แก่มหาวิทยาลัย ตามระยะเวลาที่ขาดโดยคิดคํานวณลดลง
ตามส่วนเฉลี่ยจากจํานวนเงินท่ีต้องชดใช้ในวรรคก่อน 
 ถ้าการท่ีข้าพเจ้ามิได้เข้ารับราชการหรือทํางานตามความในวรรคสาม หรือออกจากราชการ 
หรือออกก่อนครบกําหนดในวรรคส่ี  ข้าพเจ้าไม่ต้องรับผิดตามวรรคดังกล่าว ในกรณีต่อไปน้ี 
 1.  ตาย 
 2.  เจ็บป่วยหรือพิการ และสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้พิจารณาแล้วเห็น
ว่าไม่สามารถรับราชการได้ 
 3.  ผู้รับสัญญาและกระทรวงการคลังพิจารณาเห็นว่ามีเหตุผลอันสมควรที่ข้าพเจ้าไม่ต้องรับ
ผิดเพราะถูกทางราชการไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก 
 ข้อ 4. เพ่ือเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญาน้ี ข้าพเจ้าจะได้จัดหาบุคคลท่ีมี
คุณสมบัติและหลักทรัพย์  ซ่ึงมหาวิทยาลัยเห็นสมควรมาทําสัญญาคํ้าประกันข้าพเจ้า ภายในเวลาท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนดและในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควรจะให้ข้าพเจ้าเปลี่ยนผู้ค้ําประกัน ข้าพเจ้า    
จะปฏิบัติตามทุกประการ 
 

 ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับน้ีแล้ว  จึงได้ลงนามในสัญญาน้ีไว้เป็นหลักฐาน 
 
 

    ลงนาม ............................................... นักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ 
     (...นายประพันธ์  คําสิงห์...)  ผู้ให้สัญญา 
                     
    ลงนาม ...............................................  อธิการบดีมหาวิทยาลัย 
             (...............................................)  หรือผู้แทนผู้รับสัญญา 
                      
    ลงนาม ............................................... พยาน (นิติกร) 
             (...............................................) 
 
    ลงนาม ............................................... พยาน (คณะเภสัชศาสตร์) 
            (................................................) 
 
    ลงนาม ............................................... พยาน  (ผู้ค้ําประกัน) 
                (...นายปราโมทย์  คําสิงห์..) 
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หนังสือแสดงความยินยอมในกรณีผู้ให้สัญญาเป็นผู้เยาว์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

          วันที่....24......เดือน....กรกฏาคม.....พ.ศ...2561... 
 

 ข้าพเจ้า ......นายปราโมทย์  คําสิงห์ ...... อายุ .....49 .....ปี เกี่ยวข้องเป็น ......บิดา.....          
ของ  (นาย/นางสาว).....ประพันธ์  คําสิงห์......อยู่บ้านเลขที่...114/8....ถนน......ชยางกูร.....หมู่..2...
ตําบล/แขวง.....ในเมือง.....อําเภอ/เขต.......เมือง.......จังหวัด.....อุบลราชธานี........................................
และ ข้าพเจ้า ......นางวิไลวรรณ  คําสิงห์........ อายุ ......45.....ปี เกี่ยวข้องเป็น.......มารดา......ของ  
(นาย/นางสาว).......ประพันธ์  คําสิงห์.......อยู่บ้านเลขที่...114/8....ถนน......ชยางกูร........หมู่......2.........
ตําบล/แขวง.........ในเมือง..........อําเภอ/เขต..........เมือง.........จังหวัด.............อุบลราชธานี...............
เป็นผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายของ  (นาย/นางสาว)................ประพันธ์  คําสิงห์.......................
นักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์โดยเกี่ยวข้องเป็น.............บิดาและมารดา....... ได้รับทราบข้อความในสัญญา
การเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ท่ี (นาย/นางสาว)................ประพันธ์  คําสิงห์..................
ได้ทําให้ไว้ต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามสัญญาฉบับลงวันที่...5... เดือน..กรกฎาคม...พ.ศ...2561.....
แล้วขอแสดงความยินยอมในกรณีท่ี (นาย/นางสาว)................นายประพันธ์  คําสิงห์...........................
ได้ทําสัญญาดังกล่าวให้ไว้ต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทุกประการ 
 
                                ลงนาม................................................... ผู้แทนโดยชอบธรรมของนักศึกษา 
              (....นายปราโมทย์  คําสิงห์...)      เภสัชศาสตร์  (หรือบิดา) 
 
              ลงนาม...................................................  ผู้แทนโดยชอบธรรมของนักศึกษา 
     (...นางวิไลวรรณ  คําสิงห์...)     เภสัชศาสตร์  (หรือมารดา) 
 
   ลงนาม..................................................... พยาน (นิติกร) 
            (..............................................) 
 
   ลงนาม.................................................  พยาน (คณะเภสัชศาสตร์) 

    (................................................)     
                       /หมายเหตุ... 

 
 

ตัวอย่างการกรอกข้อความ
ในสัญญา หา้มใช้อักษรย่อ 
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หมายเหตุ  : ผู้แทนโดยชอบธรรมต้องเป็นบุคคลดังต่อไปน้ี 
1. ถ้าบิดา มารดามีชีวิตอยู่ ให้บิดา มารดาให้ความยินยอมท้ังสองคน 
2. ถ้าบิดา มารดา คนใดคนหน่ึงถึงแก่กรรม หรือหย่า ให้ผู้ท่ีมีชีวิตอยู่หรือผู้ใช้อํานาจ

ปกครองตามลําดับให้ความยินยอม โดยระบุและมีผู้รับรองว่าคนใดคนหนึ่งถึง      
แก่กรรม หรือหย่าแล้วแต่กรณี 

3. ถ้าบิดาและมารดาถึงแก่กรรม โดยมีบุคคลอ่ืนเป็นผู้ปกครองจะต้องมีคําสั่งศาล
หรือพินัยกรรมของบิดาหรือมารดาแสดงว่าเป็นผู้ปกครองด้วย 

4. ผู้บรรลุนิติภาวะ ได้แก่ บุคคลผู้มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ หรือบุคคลผู้มีอายุต้ังแต่ 
17 ปีบริบูรณ์ ซ่ึงสมรสถูกต้องตามกฎหมาย 
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สัญญาค้ําประกัน 
 สัญญาทําท่ี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

วันท่ี....24......เดือน......กรกฎาคม.......พ.ศ....2561..... 
 

      ตามท่ี (นาย/นาง/นางสาว)......ประพันธ์  คําสิงห์........ ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ี เรียกว่า 
“นักศึกษา” ได้ทําสัญญาการเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ ให้ไว้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เน่ืองจากรัฐบาลมีเจตจํานงมุ่งหมายที่จะให้นักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ทํางานหรือรับราชการสนองความ
ต้องการของประเทศชาติภายหลังสําเร็จการศึกษาแล้ว โดยให้ทําสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว และในการท่ี
เป็นหน้าท่ีของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  และ
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ผู้สําเร็จการศึกษาไปปฏิบัติงาน ในส่วนราชการ
หรือองค์การของรัฐบาลต่างๆ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีได้แต่งต้ังหรือจะได้แต่งต้ังขึ้นเพ่ือจัดสรรนักศึกษา     
วิชาเภสัชศาสตร์เข้าทํางานหรือรับราชการสนองความต้องการของประเทศชาติ ท่ีจะดําเนินการ        
ให้สําเร็จผลสมความมุ่งหมายดังกล่าว ตามสัญญาฉบับลงวันท่ี...24...เดือน...กรกฎาคม...พ.ศ....2561.... 
 ข้าพเจ้า........นายปราโมทย์  คําสิงห์........อายุ.....49......ปี อาชีพ........รับราชการ........
สังกัด..........สํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน........ต้ังบ้านเรือนอยู่บ้านเลขท่ี.......114/8.........
ตรอก/ซอย...........-............ถนน......ชยางกรู..........ตําบล........ในเมือง.......อําเภอ.......เมือง...................
จังหวัด..................อุบลราชธานี.................โทรศัพท์ (บ้าน).............045-242017............... โทรศัพท์ 
(มือถือ)..... 081-9956431.....ซ่ึงต่อไปน้ีในสัญญานี้ เรียกว่า  “ผู้ค้ําประกัน” ขอทําสัญญาค้ําประกัน
การเป็นักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ตามสัญญาข้างต้น ให้ไว้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี        
ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ี เรียกว่า “มหาวิทยาลัย” ดังมีข้อความต่อไปน้ี 

     ข้อ 1. ผู้ค้ําประกันยอมตกลงผูกพันตนเข้าคํ้าประกันนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย กล่าวคือ  
ถ้านักศึกษาปฏิบัติผิดสัญญาการเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดด้วยประการ
ใดๆ เป็นเหตุให้เกิดความรับผิดชอบชดใช้เงินให้แก่มหาวิทยาลัยแล้ว ผู้คํ้าประกันยินยอมชดใช้เงิน
จํานวนไม่เกิน 250,000.- บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ท้ังนี้ ตามท่ีนักศึกษาจะต้องรับผิดนั้น
ให้แก่มหาวิทยาลัยทันทีท่ีได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากมหาวิทยาลัย และผู้ค้ําประกันจะรับผิดตามสัญญา
นี้จนกว่าจะมีการชําระหนี้พร้อมดอกเบ้ียและค่าเสียหาย (ถ้าหากมี) ครบเต็มจํานวน 

      
 

ลงช่ือ..............................................ผู้ให้สัญญา (ผู้คํ้าประกัน) 
 

/ข้อ 2... 
 

ตัวอย่างการกรอกข้อความ
ในสัญญา หา้มใช้อักษรย่อ 

ติดอากรแสตมป์   
ดวงละ 5 บาท  
จํานวน 2 ดวง  

หรือ 
ดวงละ 10 บาท 
จํานวน 1 ดวง 
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 ข้อ 2. ในกรณีท่ีมีการผ่อนเวลาหรือผ่อนจํานวนเงินในการชําระหนี้ตามสัญญาการเป็น
นักศึกษาให้แก่นักศึกษาโดยได้แจ้งให้ผู้คํ้าประกันทราบและผู้คํ้าประกันได้ตกลงยินยอมในการผ่อน
เวลาหรือผ่อนจํานวนเงินในการชําระหนี้นั้น ให้ถือว่า ผู้ค้ําประกันตกลงมิให้ถือเอาการผ่อนเวลาหรือ    
ผ่อนจํานวนเงินในการชําระหนี้ดังกล่าวเป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของผู้ค้ําประกันและจะรับผิดใน
ฐานะผู้ค้ําประกันตามสัญญาน้ีตลอดไปจนกว่าจะมีการชําระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหาย (ถ้ามี) 
ครบเต็มจํานวน 

      ข้อ 3. ผู้ค้ําประกันจะไม่เพิกคอนการค้ําประกันไม่ว่ากรณีใดๆ ตราบเท่าที่นักศึกษายังต้อง
รับผิดชอบอยู่ตามเงื่อนไขในสัญญาการเป็นนักศึกษา 
 ข้อ 4. เพ่ือเป็นหลักฐานในการคํ้าประกัน ผู้ค้ําประกันได้แสดงหลักทรัพย์ซ่ึงผู้คํ้าประกันมี
กรรมสิทธ์ิโดยปลอดจากภาระผูกพันใดๆ ท้ังสิ้น ดังน้ี 

(1) ท่ีดินโฉนดเลขที่...................หน้าสํารวจ..................เน้ือที่..........ไร่...........งาน.........วา  
อยู่ท่ีตําบล........................................อําเภอ....................................จังหวัด............................................. 

(2)  หลักทรัพย์อ่ืนๆ............................................................................................................ 
................................................................................................................................................................. 
 

ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับน้ีดีแล้ว  จึงได้ลงนามในสัญญาน้ี 
 

 
    ลงนาม ............................................... ผูใ้ห้สญัญา        

         (...นายปราโมทย ์ คําสิงห์.....) 
 

 

    ลงนาม ............................................... พยาน (นิติกร) 
                                                   (.............................................) 
 
 

    ลงนาม ............................................. พยาน (คณะเภสัชศาสตร์)  
                                                  (..............................................) 
 

  บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี…………...............…...………....……………………….…… 
วันออกบัตร.............................................................................................................................................. 
บัตรหมดอายุ............................................................................................................................................ 
 
 



คู่มือปฏิบัติงานการทําสัญญาเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 54 

 

  บัตรประจําตัวข้าราชการ  กรม........สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ึนพื้นฐาน...................... 
เลขที.่...1325/2558.................ตําแหน่ง..................ครูชํานาญการ...................................................... 
วันออกบัตร.............13  กันยายน  2548.............................................................................................. 
บัตรหมดอายุ.............. 12  กันยายน 2554........................................................................................... 
สังกัด...........โรงเรียนชุมชนศรีไค..................อําเภอ................วารนิชําราบ.......................................... 
จังหวัด...........อุบลราชธานี..................................................................................................................... 
อัตราเงินเดือนปัจจุบัน...............30,700.00............ บาท 
 

  บัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน................................................................................... 
เลขที.่..................................................ตําแหน่ง....................................................................................... 
วันออกบัตร............................................................................................................................................. 
บัตรหมดอายุ........................................................................................................................................... 
อัตราเงินเดือน................................................ บาท 
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หนังสือให้ความยินยอมกรณีผู้ให้สัญญามีคู่สมรส 
เขียนท่ี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

วันที่....24.....เดือน......กรกฎาคม......พ.ศ....2561...... 
 

  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).......วิไลวรรณ  คําสิงห์.....................อายุ......45.......ปี
เป็น (สามี/ภรรยา) ของ (นาย/นาง/นางสาว)................ปราโมทย์  คําสิงห์........................................   
ได้ทราบข้อความในสัญญาที่ (นาย/นาง/นางสาว)......................ปราโมทย์  คําสิงห์............................   
ได้ทําให้ไว้ต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามสัญญาฉบับลงวันที่...24...เดือน...กรกฎาคม....พ.ศ...2561..
แล้วขอให้ความยินยอมในการท่ี (นาย/นาง/นางสาว)...........ปราโมทย์  คําสิงห์...............ได้ทําสัญญา 
ดังกล่าวไว้ต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทุกประการ 
  

ลงนาม ............................................... ผู้ให้ความยินยอม                               
             (..นางวิไลวรรณ  คําสิงห์..) 
  
    ลงนาม ............................................... พยาน (นิติกร) 
            (...............................................) 
 
    ลงนาม ............................................. พยาน (คณะเภสัชศาสตร์) 
             (.............................................) 
 

ขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นโสดในขณะทําสัญญานี้ 
 

ลงนาม ............................................... ผู้ค้ําประกัน 
                       (................................................) 
               ............../............../............... 
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เอกสารสําหรับตรวจสอบการส่งเอกสารประกอบการทําสัญญาฯ (check list) 
 

1.  หลักฐานของนักศึกษา 
 รูปถ่ายนักศึกษา ขนาด 1 น้ิว จํานวน 3 รูป (โดยติดในสัญญาการเป็นนักศึกษาทั้ง 3 ชุด) 
 บัตรประจําตัวประชาชนของนักศึกษา (ตัวจริง) 
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของนักศึกษา จํานวน 3 ชุด   
 ทะเบียนบ้านของนักศึกษา  

    (ใช้ทะเบียนบ้านตามที่อยู่จริงก่อนย้ายเข้ามาอยู่ท่ีมหาวิทยาลัย) (ตัวจริง) 
              สําเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา จํานวน 3 ชุด 

 อ่ืน ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถ้ามี) จํานวน 3 ชุด 
2.  หลักฐานของผู้ปกครอง 

 บัตรประจําตัวของบิดา หรือผู้ปกครองตามคําสั่งศาล หรือผู้มีอํานาจปกครองบุตร (ตัวจริง) 
 สําเนาบัตรประจําตัวของบิดา หรือผู้ปกครองตามคําสั่งศาล หรือผู้มีอํานาจปกครองบุตร  

    จํานวน 3 ชุด 
 ทะเบียนบ้านของบิดา หรือผู้ปกครองตามคําสั่งศาล หรือผู้มีอํานาจปกครองบุตร (ตัวจริง) 
 สําเนาทะเบียนบ้านของบิดา หรือผู้ปกครองตามคําสั่งศาล หรือผู้มีอํานาจปกครองบุตร   
จํานวน 3 ชุด 

 บัตรประจําตัวของมารดา (ตัวจริง) 
 สําเนาบัตรประจําตัวของมารดา จํานวน  3 ชุด 
 ทะเบียนบ้านของมารดา (ตัวจริง) 
 สําเนาทะเบียนบ้านของมารดา จํานวน 3 ชุด 
 ทะเบียนสมรสของบิดาและมารดา (ตัวจริง) 
 สําเนาทะเบียนสมรสของบิดาและมารดา จํานวน 3 ชุด 
 อ่ืน ๆ เช่น หนังสือรับรองโสด  ใบมรณบัตร คําสั่งศาลให้เป็นผู้ปกครองโดยชอบธรรม  
ทะเบียนหย่า หลักฐานการเปลี่ยนช่ือ - สกุลของบิดา/มารดา หรือผู้ปกครอง (ถ้ามี)  
จํานวน 3 ชุด 

3.  หลักฐานของคู่สมรสนักศึกษา (ถ้ามี) 
 บัตรประจําตัวของคู่สมรส (สามีหรือภรรยา) (ตัวจริง) 
 สําเนาบัตรประจําตัวของคู่สมรส (สามีหรือภรรยา) จํานวน 3 ชุด 
 ทะเบียนบ้านของคู่สมรส (สามีหรือภรรยา) (ตัวจริง) 
 สําเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส (สามีหรือภรรยา) จํานวน 3 ชุด 
 อ่ืน ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนช่ือ-สกุล ทะเบียนหย่า ใบมรณบัตร จํานวน 3 ชุด 

 
 
 



คู่มือปฏิบัติงานการทําสัญญาเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 57 

 

4.  หลักฐานการค้ําประกัน 
    4.1  กรณีใช้บุคคลคํ้าประกัน 

 บัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจของ 
    ผู้คํ้าประกัน (ตัวจริง) 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจของ 
ผู้ค้ําประกัน จํานวน 3 ชุด 

 ทะเบียนบ้านของผู้ค้ําประกัน (ตัวจริง) 

 สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ําประกัน  จํานวน 3 ชุด 

      หนังสือรับรองเงินเดือนจากหน่วยงานต้นสังกัดผู้ค้ําประกัน* (คณะฯ เก็บฉบับจริง)  

 สําเนาหนังสือรับรองเงินเดือนจากหน่วยงานต้นสังกัดผู้คํ้าประกัน จํานวน 2 ชุด* 

 บัตรประจําตัวประชาชนของคู่สมรสผู้ค้ําประกัน (ตัวจริง) 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของคู่สมรสผู้ค้ําประกัน จํานวน 3 ชุด 

 ทะเบียนบ้านของคู่สมรสผู้คํ้าประกัน (ตัวจริง) 

 สําเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรสผู้ค้ําประกัน จํานวน 3 ชุด 

 ทะเบียนสมรสของผู้ค้ําประกัน (ตัวจริง) 

 สําเนาทะเบียนสมรสของผู้ค้ําประกัน จํานวน 3 ชุด  
 หนังสือรับรองโสด จํานวน 3 ชุด (กรณีผู้ค้ําประกันโสด)  

 อ่ืนๆ เช่น ใบมรณบัตร ทะเบียนหย่า หลักฐานการเปลี่ยนช่ือ-สกุล ทะเบียนสมรสของ       
ผู้ค้ําประกัน (ถ้ามี) จํานวน 3 ชุด 

* หมายเหตุ –ผู้ค้ําประกันต้องดํารงตําแหน่งในระดับ 4 หรือเทียบเท่าขึ้นไปหรือ ข้าราชการพลเรือน
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะในระดับระดับปฏิบัติการขึ้นไป และประเภททั่วไปในระดับ
ชํานาญงานขึ้นไป ท่ีมีอัตราเงินเดือน 17,500.-บาทขึ้นไป และให้แนบหนังสือรับรองเงินเดือนจาก
หน่วยงานต้นสังกัด 

 

 4.2  กรณีใช้หลักทรัพย์คํ้าประกัน 
 โฉนดท่ีดิน หรือ น.ส. 3ก ฉบับจริง (ใช้สําหรับตรวจหลักฐานเท่านั้น) 

 สําเนา โฉนดท่ีดิน หรือ น.ส. 3ก ท้ังด้านหน้าและด้านหลัง จํานวน 3 ชุด (คณะฯ เก็บ) 

 หนังสือรับรองการประเมินราคาหลักทรัพย์ (คณะฯ เก็บฉบับจริง) 

 สําเนาหนังสือรับรองการประเมินราคาหลักทรัพย์ จํานวน 2 ชุด 

 บัตรประจําตัวผู้มีสิทธ์ิในหลักทรัพย์ทุกคน 

 สําเนาบัตรประจําตัวผู้มีสิทธ์ิในหลักทรัพย์ทุกคน จํานวน 3 ชุด 
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 ทะเบียนบ้านผู้มีกรรมสิทธ์ิในหลักทรัพย์ 

 สําเนาทะเบียนบ้านผู้มีกรรมสิทธ์ิในหลักทรัพย์ทุกคน  จํานวน 3 ชุด 

 บัตรประจําตัวคู่สมรสผู้มีกรรมสิทธ์ิในหลักทรัพย์ 

 สําเนาบัตรประจําตัวคู่สมรสผู้มีกรรมสิทธ์ิในหลักทรัพย์ทุกคน จํานวน 3 ชุด 

 ทะเบียนบ้านคู่สมรสผู้มีกรรมสิทธ์ิในหลักทรัพย์ 

 สําเนาทะเบียนบ้านคู่สมรสผู้มีกรรมสิทธ์ิในหลักทรัพย์ทุกคน จํานวน 3 ชุด 

 ทะเบียนสมรสของผู้มีกรรมสิทธ์ิในหลักทรัพย์ (กรณีผู้มีกรรมสิทธ์ิฯ สมรส) 

 สําเนาทะเบียนสมรสของผู้มีกรรมสิทธ์ิในหลักทรัพย์ทุกคน จํานวน 3 ชุด 

 อ่ืนๆ เช่น หนังสือรับรองโสด ใบมรณบัตร ทะเบียนหย่า หลักฐานการเปลี่ยนช่ือ-สกุล 
ทะเบียนสมรสของผู้ค้ําประกัน (ถ้ามี) จํานวน 3 ชุด 

 4.3  กรณีใช้หนังสือธนาคารคํ้าประกัน 
 แบบสัญญาคํ้าประกันของธนาคาร (คณะฯ เก็บฉบับจริง) 

 สําเนาแบบสัญญาค้ําประกันของธนาคาร จํานวน 2 ชุด 
 บัตรประชาชนผู้ค้ําประกัน  
 สําเนาบัตรประชาชนผู้ค้ําประกัน จํานวน 3 ชุด 

 ทะเบียนบ้านผู้ค้ําประกัน 

 สําเนาทะเบียนบ้านผู้ค้ําประกัน จํานวน 3 ชุด 

 บัตรประจําตัวประชาชนคู่สมรสผู้ค้ําประกัน   

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนคู่สมรสผู้ค้ําประกัน จํานวน 3 ชุด 

 ทะเบียนสมรสของผู้ค้ําประกัน  
 สําเนาทะเบียนสมรสของผู้ค้ําประกัน จํานวน 3 ชุด  
 อ่ืนๆ เช่น หนังสือรับรองโสด ใบมรณบัตร ทะเบียนหย่า หลักฐานการเปล่ียนช่ือ-สกุล  
ทะเบียนสมรสของผู้ค้ําประกัน (ถ้ามี) จํานวน 3 ชุด 

 

หมายเหตุ  1. กรุณานําเอกสารหลักฐานฉบับจริงมาแสดงต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีในวันทําสัญญาฯ 
 2. เอกสารหลักฐานท่ีเป็นสําเนาให้เจ้าของเอกสารเซ็นช่ือรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ 

  3. การถ่ายสําเนาทะเบียนบ้านทุกฉบับ ขอให้ถ่ายสําเนารายการเก่ียวกับบ้านและรายการ
บุคคลในบ้าน (ช่ือเจ้าของเอกสาร) ให้อยู่หน้าเดียวกัน  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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เรียน กรรมการลงนามสัญญา/นิติกร 
      เพ่ือโปรดพิจารณา ผลการตรวจหลักฐานของนักศึกษาผู้ทําสัญญาฯ ดังกล่าว 
(    ) ถูกต้อง เอกสารครบ สามารถดําเนินการลงนามสัญญาฯ ได้ 
(    ) ขาดหลักฐาน ได้แก่...................................................................................... 
       .................................................................................................................. 
       ................................................................................................................. 
หมายเหตุ        
       ................................................................................................................. 
       ................................................................................................................. 
 
      
      ลงช่ือ.................................................................... 

        (................................................................) 
                                กรรมการตรวจสอบหลักฐาน 
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2.) ข้ันตอนการทําสัญญา 
ตารางท่ี 2.1  ข้ันตอนการทําสัญญา ก่อนวันทําสัญญาการเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 
 

ข้ันตอน วิธีดําเนินการ 
ข้ันตอนการทําสัญญา ก่อนวันทําสัญญา
การเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 
คณะเภสัชศาสตร์ กําหนดวัน เวลา และ
สถานที่  ในการจัดทํ าสัญญาการเป็น
นักศึกษาเภสัชศาสตร์ และดําเนิการจัดทํา
สัญญาการเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ตาม
วันเวลา สถานที่ ท่ีกําหนด 

การดําเนินการก่อนวันทําสัญญา  
1. คณะเภสัชศาสตร์ กําหนดวัน เวลา และสถานท่ี 
2. ขอความอนุเคราะห์นิติกร จากสํานักงานกฎหมาย
และนิติการ 
3. จัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําสัญญาการ
เป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 
4. จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมใน
การทําสัญญาการเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 4.1 แผนผังแสดงข้ันตอนการดําเนินการก่อนวันทําสัญญาการเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์  
 
 

คณะเภสัชศาสตร์ กําหนดวัน เวลา และสถานท่ี 

จัดทําหนังสือขอความอนุเคราะห์นิติกร   
จากสํานักงานกฎหมายและนิติการ 

จัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําสัญญา 
การเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 

จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือเตรียมความพร้อม 
ในการทําสัญญาการเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 

เริ่มต้น

จบ
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ตารางท่ี 2.2  ข้ันตอนการทําสัญญา วันทําสัญญาการเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 
 

ข้ันตอน วิธีดําเนินการ 
ข้ันตอนการทําสัญญา วันทําสัญญา
การเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 
คณะเภสัชศาสตร์ กําหนดวัน เวลา 
และสถานที่ ในการจัดทําสัญญาการ
เป็ น นั ก ศึ กษ า เภ สั ชศ าสตร์  และ
ดํ า เนิ นการจั ด ทํ าสัญญ าการเป็ น
นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ตามวันเวลา 
สถานท่ีที่กําหนด 
 

วันดําเนินการทําสัญญา 
1. ในวัน เวลา และสถานที่กําหนด ให้นักศึกษาลงทะเบียน 
พร้อมรับบัตรคิว 
2. นักศึกษาจัดเรียงเอกสาร ซ้ืออากรแสตมป์ จํานวน 30 
บาท  เพ่ือติดในชุดสัญญาค้ํ าประกัน ชุดละ 10 บาท 
จํานวน 3 ชุด  
3. นักศึกษายื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าท่ีเพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้อง พร้อมแสดงเอกสารฉบับจริงทุกฉบับ  
4. นักศึกษารับบัตรคิว เพ่ือรอลงนามสัญญาต่อหน้า
เจ้าหน้าท่ี 
5. นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ค้ําประกัน ลงนามสัญญาต่อหน้า
เจ้าหน้าท่ี 
6. นักศึกษาย่ืนเอกสารต่อนิติกร เพ่ือทําการตรวจสอบ
ความเรียบร้อยอีกครั้ง 
7. เจ้าหน้าท่ีเก็บสัญญาไว้เพ่ือดําเนินการต่อไป 
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แผนภาพที ่4.2  แผนภาพแสดงขัน้ตอนการดําเนินการก่อนวันทําสัญญาการเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์  

 
 

เริ่มต้น

นักศึกษาลงทะเบียน พร้อมรับบัตรคิว           
ในวัน เวลา และสถานที่กําหนด 

นักศึกษาจัดเรียงเอกสาร ซ้ืออากรแสตมป์       
จํานวน 30 บาท เพ่ือติดในชุดสัญญาค้ําประกัน     

ชุดละ 10 บาท จํานวน 3 ชุด

นักศึกษายื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าท่ีเพ่ือตรวจสอบ  
ความถูกต้อง พร้อมแสดงเอกสารฉบับจริงทุกฉบับ 

นักศึกษารับบัตรคิว  
เพ่ือรอลงนามสัญญาต่อหน้าเจ้าหน้าท่ี 

นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้คํ้าประกัน  
ลงนามสัญญาต่อหน้าเจ้าหน้าท่ี 

เจ้าหน้าที่เก็บสัญญาไว้เพ่ือดําเนินการต่อไป 

นักศึกษายื่นเอกสารต่อนิติกร 
เพ่ือทําการตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้ง 

จบ
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3.) ข้ันตอนการลงนามสัญญาเพ่ือให้อธิการบดีลงนามเป็นผู้รับสัญญา 
ตารางท่ี 3.1  ข้ันตอนการลงนามสัญญาเพื่อให้อธิการบดีลงนามเป็นผู้รับสัญญา 

ขั้นตอน วิธีดําเนินการ 
1 . การลงนามสัญญ าเพ่ื อ ให้
อธิการบดี ลงนามเป็นผู้รับสัญญา 
เ ม่ื อ นั ก ศึ ก ษ า เภ สั ช ศ าส ต ร์  
ได้ทําสัญญาการเป็นนักศึกษา  
เภสัชศาสตร์ กับมหาวิทยาลัย  
ท่ีตนเข้าศึกษาเป็นที่ เรียบร้อย
แล้ว 

1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของคณะเภสัชศาสตร์ดําเนินการตรวจสอบ
ความถูกต้องและความเรียบร้อยของสัญญาฯ พร้อมกับลงนามเป็น 
พยานคนที่ 2  
2. งานนิติกรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดําเนินการตรวจสอบความ
ถูกต้องอีกครั้งแล้วลงนามเป็น พยานคนที่ 1  
3. งานนิติกร เสนอท่านอธิการบดี เพ่ือลงนามรับสัญญาต่อไป   
4. อธิการบดี ลงนามในสัญญา   
5. นิติกรส่งสัญญา กลับมาท่ีคณะเภสัชศาสตร์  
6. เจ้าหน้าท่ีของคณะเภสัชศาสตร์จะทําการแยกสัญญา ซ่ึงแต่ละคน
จะมีสัญญาฯ คนละ 3 ฉบับ คือ ต้นฉบับ  และสําเนา 2 ฉบับ 
การเก็บสัญญาจะแยกออกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี.- 
ส่วนท่ี 1 คณะเภสัชศาสตร์เก็บ จํานวน 2 ฉบับ คือ ต้นฉบับ และ
สําเนา 
ส่วนท่ี 2 คณะเภสัชศาสตร์จะส่งสําเนาสัญญาฯ คืนให้กับนักศึกษา
เภสัชศาสตร์เก็บจํานวน 1 ฉบับ เพ่ือให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์เก็บไว้ 
เพ่ือนําไปรายงานตัวเข้าปฏิ บั ติราชการกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐบาล 

2 . การ เก็ บ สัญ ญ านั ก ศึ กษ า  
เภสัชศาสตร์  

คณะเภสัชศาสตร์ จะทําการเก็บสัญญานักศึกษา เภสัชศาสตร์ โดย
เรียงลําดับจากเลขประจําตัวนักศึกษาและจะเก็บสัญญาน้ีไว้จนกว่า
นักศึกษาเภสัชศาสตร์จะสําเร็จการศึกษาและไปชดใช้ทุนตาม
ระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา จากนั้นสัญญาดังกล่าวจะเก็บไว้ท่ีคณะ
เภสัชศาสตร์ เป็น เวลา 15 – 20 ปี  ตามระเบียบสํานั กงาน
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 

3. การขอสําเนาสัญญานักศึกษา 
เภสัชศาสตร์ 

เม่ือนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มีความประสงค์จะขอสําเนาสัญญา
นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ท้ังท่ีสําเร็จการศึกษาแล้ว และยังไม่สําเร็จ
การศึกษาก็ตาม ให้ทําหนังสือยื่นความประสงค์มาที่คณะเภสัช
ศาสตร์ ให้ระบุเหตุผลความจําเป็นในการนําไปใช้ จากน้ันคณบดี
คณะเภสัชศาสตร์ สั่งการให้เจ้าหน้าท่ีที่ เกี่ยวข้องดําเนินการทํา
หนังสือจัดส่งสําเนาสัญญาดังกล่าวให้แก่นักศึกษาต่อไป 
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แผนภาพที ่4.3  แผนภาพแสดงข้ันตอนการลงนามสัญญาเพ่ือให้อธิการบดีลงนามเป็นผู้รับสัญญา 
 

เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบของคณะเภสัชศาสตร์ดําเนินการตรวจสอบความถูกต้อง
และความเรียบร้อยของสัญญาฯ พร้อมกับลงนามเป็น พยานคนท่ี 2 

จบ

เร่ิมต้น

ครบถ้วนหรือเพ่ิมเติม ครบถ้วน/ไม่ครบถ้วน 
NO 

YES

งานนิติกรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดําเนินการตรวจสอบความถูกต้อง     
อีกครั้งแล้วลงนามเป็น พยานคนท่ี 1 

ถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง ถูกต้อง/ไม่ถูกต้อง 
NO 

YES

งานนิติกร เสนอท่านอธิการบดี  เพ่ือลงนามรับสัญญาต่อไป 
และอธิการบดี ลงนามในสัญญา 

นิติกรส่งสัญญา กลับมาที่คณะเภสัชศาสตร ์

เจ้าหน้าท่ีของคณะเภสัชศาสตร์จะทําการแยกสัญญา 
คือ ต้นฉบับ และสําเนา 2 ฉบับ การเก็บสัญญาจะแยกออกเป็น 2 ส่วน 

ส่วนที่ 1) ให้คณะเภสัชศาสตร์ เก็บเอกสารต้นฉบับ และสาํเนา 1 ฉบับ 
ส่วนท่ี 2) ให้นกัศึกษาเภสัชศาสตร์ เก็บสําเนาเอกสาร 1 ฉบับ 
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4.3 วิธีการให้บริการกับผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจ 
1.) ให้บริการหรือการอํานวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการด้วยความเป็นมิตร ย้ิมแย้มแจ่มใส 
2.) ค้นคว้าและเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถของตัวเองอยู่เสมอ เพ่ือให้สามารถให้บริการได้

ถูกต้องและสามารถแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้รับบริการได้ 
3.) เป็นผู้มีความสุภาพ มีความสุภาพอ่อนน้อม ยกย่องให้เกียรติผู้รับบริการ 
4.) เป็นผู้มีจิตใจใฝ่บริการ (Service Mind) มีจิตวิญญาณให้เป็นผู้ให้บริการที่ดี มีความเต็มอกเต็มใจ

ในการให้บริการเพ่ือสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้บริการ 
5.) มีความเสมอภาคในการให้บริการ ให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันและเป็น

มาตรฐานเดียวกันโดยไม่มีความเหลื่อมล้ํา 
6.) ให้บริการอย่างมีคุณภาพมีการสื่อสารที่ดีต่อกัน 
7.) สอบถามความต้องการของผู้รับบริการก่อนเสมอ 
8.) ในขณะท่ีให้บริการ ต้องมีความกระฉับกระเฉง กระตือรือร้นในการให้บริการ 
9.) หากเกิดปัญหาหรือการให้บริการล่าช้า หรือข้อผิดพลาดใด  ๆต้องกล่าวคําว่า “ขอโทษ” เสมอ 
 

4.4  วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
     การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นกระบวนการที่สําคัญกระบวนการหน่ึงของ

การปฏิบัติงานการทําสัญญาเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ ซ่ึงวิธีการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานดังกล่าว ผู้เขียนจะดําเนินการโดยมีการจัดทําแบบประเมินเพ่ือให้โอกาสสําหรับนักศึกษา/
ผู้ปกครอง ได้ตอบแบบสอบถามและได้แสดงความคิดเห็น เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อให้เกิดความม่ันใจว่าได้มีการดําเนินงานท่ีถูกต้องและเหมาะสม  

 

4.5  แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน 
 แนวปฏิบัติหรือการปฏิบัติงานการทําสัญญาเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์      

ของคณะเภสัชศาสตร์ เพ่ือช่วยให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามขั้นตอน ดังน้ี 
1.) มีการวางแผนกําหนดขั้นตอนที่ เหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของ

หน่วยงาน 
2.) มีการแต่งต้ังคณะกรรมการปฏิบัติงานการทําสัญญาเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชา         

เภสัชศาสตร์  
3.) มีการแจกคู่มือการปฏิบัติงานการทําสัญญาเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์      

แก่ผู้รับผิดชอบศึกษาก่อนการปฏิบัติงาน 
4.) มีการประชุมช้ีแจงการปฏิบั ติงานการทําสัญญาเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชา          

เภสัชศาสตร์ ให้แกบุ่คลากรเพ่ือรับทราบโดยทั่วกัน และเพ่ือให้เข้าใจในแนวทางตามเกณฑ์ท่ีระบุไว้ 
5.) มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบซ่ึงประกอบด้วย ผู้กํากับดูแล ผู้ดําเนินงาน  
6.) มีการรายงานผลการดําเนินงาน เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการหาแนวทางปรับปรุง

และพัฒนา 
7.) มีกระบวนการวางแผนและจัดทําเอกสารอย่างเป็นระบบ 
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4.6 จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 จรรยาบรรณ คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานการทําสัญญาเป็นนักศึกษาเพ่ือ

ศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ ผู้ เขียนได้ยึดและปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย
จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ.2552 ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 

1.) บุคลากรต้องปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ    
2.) บุคลากรพึงมีเจตคติท่ีดีและพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรมจริยธรรมรวมท้ังเพ่ิมพูนความรู้

ความสามารถทักษะในการทํางานเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
และต้องฝึกตนเองให้แตกฉานและแม่นยําชํานาญ 

3.) บุคลากรพึงปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความสุจริตเสมอภาพและปราศจากอคติ 
4.) บุคลากรพึงปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่างเต็มกําลังความสามารถรอบคอบรวดเร็ว

ขยันหม่ันเพียร ถูกต้อง สมเหตุผล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นสําคัญ 
5.) บุคลากรประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลาและใช้เวลาราชการปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็น

ประโยชน์ต่อทางราชการอย่างเต็มท่ี 
6.) บุคลากรพึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดและคุ้มค่าโดย

ระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเย่ียงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 
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บทท่ี 5 
ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขและการพัฒนางาน 

 

5.1 ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข 
 ในการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานการทําสัญญาการเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์  
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในแต่ละปีการศึกษาน้ัน ส่วนมากจะมีปัญหา อุปสรรค   
โดยภาพรวม ดังน้ี 
 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
ขั้นตอนในวันทําสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ 
1. บุคลากรบางคนไม่เข้าใจหลักเกณฑ์
การทําสัญญาการเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษา
วิชาเภสัชศาสตร์ 

1. จัดประชุมบุคลากรภายในคณะและแจกคู่มือการทํา
สัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ เพ่ือให้
บุคลากรศึกษาสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การทํา
สัญญาฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 

2. งานวิชาการได้รับรายช่ือนักศึกษาที่
สอบผ่านการคัดเลือก จากมหาวิทยาลัย
ล่าช้า ทําให้การผลิตเอกสารและจัดส่ง
เอกสารให้นักศึกษาล่าช้า 

2. แจ้งขอรายชื่อนักศึกษาท่ีสอบผ่านในแต่ละรอบ และ
ดําเนินการจัดส่งเอกสาร ไปก่อนตามจํานวนท่ีประกาศ   ทุก
ครั้ง 
 

3. นักศึกษาและผู้ปกครอง ไม่มีความ
เข้าใจในการทําสัญญาการเป็นนักศึกษา
เพ่ือศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ 

3. จัดให้ มี เจ้าหน้าที่ ในการตอบคําถามจากนักศึกษา 
ผู้ปกครอง และผู้คํ้าประกัน ท้ังทางอินเตอร์เน็ต และทาง
โทรศัพท์ 
 

4. การส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ไม่ถึงผู้รับ 4. คณะดําเนินการโดยอัพโหลด เอกสารประกอบการทํา
สัญญา ขึ้นบนเวปไซด์ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
 

ขั้นตอนในวันทําสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ 
1. การทําสัญญานักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชา
เภ สั ชศ าสต ร์  จะพบ ว่า มี ปั ญ ห าใน
การศึกษาคู่มือไม่เข้าใจเป็นส่วนมาก   
 

1. คณะเภสัชศาสตร์ จัดให้มีการพบปะผู้ปกครองก่อนการ
จัดทําสัญญา 

2. ผู้ค้ําประกันไม่สามารถเดินทางมาทํา
สัญญาได้ในวันทําสัญญาที่กําหนด 

2. คณะเภสัชศาสตร์ ให้นักศึกษามารายงานตัวเพ่ือทํา
สัญญาตามวันที่กําหนด และให้บิดา มารดา ทําสัญญา  
ในส่วนของบิดา มารดาไปก่อนกับนิติกร จากน้ันให้นักศึกษา
ทําหนังสือถึงคณะเภสัชศาสตร์ เพ่ือขอกําหนดวันเวลาให้  
ผู้ค้ําประกันมาทําสัญญา โดยกําหนดระยะเวลาไม่เกิน 1 
เดือน 
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ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
3. บิดา มารดาได้จดทะเบียนสมรส แต่
มารดา ไม่เปลี่ยนคํานําหน้าช่ือ และไม่
เปลี่ยนนามสกุล ทําให้เข้าใจในการแนบ
เอกสาร 
 

3. คณะเภสัชศาสตร์ ให้มารดานําทะเบียนสมรสฉบับจริง 
พร้อมกับรับรองสําเนาถูกต้องมาย่ืนในวันทําสัญญา 

4. การค้ําประกันด้วยโฉนดที่ดิน กรณีท่ีมี
ผู้เป็นเจ้าของโฉนด 2 คน   

4. ผู้ที่มีช่ือในโฉนดต้องเดินทางมาทั้ง 2 คน เพ่ือลงนามใน
สัญญาผู้คํ้าประกัน 
 

5. กรณีบิดา มารดา ไม่ได้จดทะเบียน
สมรสและแยกกันอยู่แต่บุตรอาศัยอยู่กับ
บิดา สําหรับมารดาไม่ทราบท่ีอยู่ ในกรณี
นี้จะต้องนําหลักฐานหรือเอกสารอะไรมา
แสดงในวันทําสัญญา 
 

5. บิดาต้องย่ืนคําร้องต่อศาล เพ่ือขอให้ศาลสั่งให้เป็น
ผู้ปกครองของบุตรและนําคําสั่งศาลมาแสดงในวันทําสัญญา 

6 . ก าร เขี ยน สั ญ ญ าขอ ง นั กศึ ก ษ า 
ผู้ปกครอง และ  ผู้คํ้าประกัน ใช้ลายมือ
ไม่เหมือนกัน เขียนผิด มีรอยลบ  
 

6. คณะเภสัชศาสตร์จําเป็นต้องให้นักศึกษา ผู้ปกครอง และ
ผู้ค้ําประกัน เขียนสัญญาใหม่  

7. เอกสารที่มีปัญญาในการนํามาในวัน
ทําสัญญาที่พบมากท่ีสุดคือ เอกสาร
หนังสือรับรอง เน่ืองจากบิดา มารดา ที่
ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน แต่อยู่ด้วยกัน
จึงเข้าใจว่าไม่จําเป็นต้องใช ้ 
 

7. คณะเภสัชศาสตร์ให้บิดา หรือมารดา ท่ีไม่ได้จดทะเบียน
สมรสกัน ไปขอหนังสือรับรองท่ีสํานักงานท่ีว่าการอําเภอ 
หรือเทศบาล และให้นําส่งท่ีเจ้าหน้าท่ี ไม่เกิน 1 เดือน 

8. เอกสารอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้นํามาในวันทํา
สัญญา 

8. คณะเภสัชศาสตร์ให้ทําหนังสือย่ืนคําร้องของนําส่ง
เอกสารเพ่ิมเติมที่เจ้าหน้าที่ แต่ภายในระยะเวลา ไม่เกิน 1 
เดือน หลังจากวันทําสัญญา 
 

9. ผู้ปกครอง ผู้ค้ําประกัน ไม่สะดวกใน
การเดินทางมาทําสัญญา  

9. เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบต้องคอยอธิบายให้ ผู้ปกครอง และ
ผู้ค้ําประกันทราบและเข้าใจว่า   การทําสัญญาการเป็น
นักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชา เภสัชศาสตร์ มีความสําคัญและ
จําเป็นต้องทําสัญญา เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการชดใช้ทุน
หลังสําเร็จการศึกษา 
 

ขั้นตอนการลงนามรับสัญญาการเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ 
1. เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ ต้องตรวจสอบ
เอกสารอีกครั้ง และต้องใช้เวลาในการ
จัดเรียงเอกสารใหม่ 
เน่ืองจากบางฉบับเอกสารประกอบการ

2. เจ้าหน้าท่ีติดตามสอบถามจากนักศึกษาเพ่ือขอสัญญา
เพ่ิมเติม ให้ทันตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
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ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
ทําสัญญายังไม่ครบถ้วน 
 

2. เม่ือเจ้าหน้าที่แยกชุดสําเนาสัญญาการ
เป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ 
ให้แก่นักศึกษาจํานวน 1 ชุด เพ่ือใช้ใน
การประกอบการรายงานตัวชดใช้ทุน 
หลังสําเร็จการศึกษา        แต่พบว่า
นักศึกษาไม่ได้เก็บหลักฐาน ต้องทําเรื่อง
ขอสําเนาที่คณะเภสัชศาสตร์  
 

3 . คณะเภสัชศาสตร์ จะกํ าชับ นักศึกษา ในช่วงการ
ปฐมนิเทศ และแจ้งให้นักศึกษาจัดเก็บชุดสําเนาสัญญาการ
เป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ ให้ดี เพ่ือใช้ในการ
รายงานตัวชดใช้ทุน 

3. เม่ือนักศึกษา ศึกษาอยู่ระหว่างปี
การศึกษา ผู้ค้ําประกันเสียชีวิต  

3 . ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ติ ด ต่ อ เจ้ าห น้ า ท่ี ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ ดู แ ล
เกี่ยวกับสัญญการเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชา  เภสัชศาสตร์ 
ด่วนท่ีสุด เพ่ือทําการเปลี่ยนสัญญา  ผู้ค้ําประกัน 
 

 
5.2 ข้อเสนอแนะ (แนวทางพัฒนางานหรือปรับปรุง) 
 1.) นําข้อเสนอแนะจากนักศึกษา/ผู้ปกครอง มาปรับปรุงการดําเนินงาน 

2.) นําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจัดทําสัญญาการเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ 
มาใช้ปรับปรุงการดําเนินงานของหน่วยงานอย่างจริงจัง 
 3.) ให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน 

4.) ช้ีแจงให้เห็นได้ว่าการทําสัญญาการเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ มีความจําเป็น
ต่อนักศึกษา 

5.) ควรมีการนัดประชุมผู้ปกครองก่อนวันทําสัญญา เพ่ือให้ผู้ปกครองเข้าใจในการทําสัญญา
การเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ และจะทําให้ลดปัญหาในการจัดเตรียมเอกสาร 
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