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คํานํา 

 
 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กําหนดจัดทําสัญญาเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์กับนักศึกษาใหม่ 
ช้ันปีท่ี 1 ในปีการศึกษา 2565 นี้ ในช่วงเดือนมิถุนายน 2565 เน่ืองจากรัฐบาลมีเจตจํานง มุ่งหมายให้นิสิต
นักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ทุกคนทํางานหรือรับราชการ สนองความต้องการของประเทศชาติภายหลังสําเร็จ
การศึกษาแล้ว โดยให้ทําสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว (สัญญาฝ่ายเดียว หมายถึง สัญญาที่กําหนดหน้าที่ของผู้ท่ี
จะต้องเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ ตามคําสั่งของคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาไปปฏิบัติงานใน
ส่วนราชการ หรือองค์กรของรัฐบาลต่างๆ หรือสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.) 
เพียงฝ่ายเดียวไม่ได้ผูกพันให้ส่วนราชการต้องบรรจุผู้รับทุนเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการ ดังนั้นหากทาง
ราชการไม่มีตําแหน่งเพียงพอที่จะรองรับก็อาจสั่งไม่บรรจุผู้รับทุนเข้ารับราชการเป็นข้าราชการได้) ดังนั้น  
คณะเภสัชศาสตร์ จึงได้จัดทําคู่มือ การทําสัญญาเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 
2564 ขึ้น เพ่ือให้นักศึกษาใหม่ ผู้ปกครอง ผู้ค้ําประกัน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องในการทําสัญญานักศึกษาทุกคนได้
ใช้ศึกษารายละเอียด การเตรียมหลักฐาน/เอกสารประกอบการทําสัญญาฯ เพ่ือเตรียมตัวทําสัญญาฯ ให้
ถูกต้อง 

 คู่มือจัดทําสัญญาเป็นนักศึกษาฯ ฉบับดังกล่าวน้ีจะแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการกรอกแบบฟอร์ม
สัญญาฯ เอกสารที่ใช้ประกอบการทําสัญญาฯ ขั้นตอนการทําสัญญาฯ ตัวอย่างการเขียนสัญญาฯ ตัวอย่าง  
ข้อซักถาม/ปัญหาในการทําสัญญาฯ การคํานวณค่าปรับ กรณีนักศึกษากระทําผิดสัญญาฯ ตลอดจนคําแนะนํา
ต่างๆ เพ่ือให้การทําสัญญาฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

 คณะผู้จัดทําใคร่ขอขอบคุณคณะกรรมการทําสัญญาฯ  คณะเภสัชศาสตร์  ประจําปีการศึกษา 
2565 ทุกท่าน นิติกรจากสํานักงานกฎหมายและนิติการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ท่ีกรุณาให้ความ
อนุเคราะห์ ให้คําปรึกษาและข้อแนะนําในการทําสัญญาฯ  ตลอดท้ังผู้เก่ียวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือใน
การปฏิบัติงานด้วยดี และผู้จัดทําคู่มือทําสัญญาฯ ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการทํางาน
ต่อไป 
 
       

         งานบริหารท่ัวไป 
 คณะเภสัชศาสตร์  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

             พฤษภาคม 2565 
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                            การศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตร์ 
 

เภสัชศาสตร์คืออะไร 
เภสัชศาสตร์ คือ ศิลปะและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการปรุงผสม ผลิตและจ่ายยารวมถึงการ

เลือกสรรจัดหายาสําเร็จรูป เวชภัณฑ์ต่างๆ ตลาดจนข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือให้บริการ และให้คําปรึกษาแนะนํา
ท่ีเหมาะสม ตรวจสอบทบทวนการใช้ยา พร้อมท้ังติดตามดูแลและการใช้ยาของผู้ป่วย โดยภาพรวมคือ ระบบ
ความรู้ที่ก่อให้เกิดความสามารถท่ีจะให้บริการด้านสุขภาพด้วยความเข้าใจในเรื่องของยา เพ่ือให้การบําบัด
ได้ผลดีท่ีสุด โดยรับผิดชอบร่วมกับบุคลากรสุขภาพอ่ืนๆ ในอันท่ีจะทําให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

นอกจากนี้สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ยังเกี่ยวข้องกับการศึกษา ค้นคว้า ประดิษฐ์ ผลิตยา ในรูปแบบ
ต่างๆ เพ่ือให้เหมาะสมและสะดวกต่อการนํามาใช้บําบัดรักษาโรคของผู้ป่วย ตลอดจนควบคุมคุณภาพและ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้ได้มาตรฐานตามท่ีกําหนด 

เดิมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดทําการสอนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
(ฉบับปรับปรุง) ปี พ.ศ. 2547 ซ่ึงมีระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 5 ปี ผู้สําเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา 
“เภสัชศาสตรบัณฑิต” (Bachelor of Pharmacy) โดยหลักสูตรมีโครงสร้างและแผนการศึกษาแยกเป็น 2 
สาขาเฉพาะทาง ได้แก่ สาขาเภสัชกรรมปฏิบัติ และสาขาเภสัชภัณฑ์ โดยสาขาเภสัชกรรมปฏิบัติ เน้นความรู้
และทักษะด้านเภสัชกรรมคลินิกและเภสัชกรรมบริการ ส่วนสาขาเภสัชภัณฑ์เน้นความรู้ด้านการผลิตและ
ควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ ตลอดจนการออกแบบและพัฒนาตํารับยาและเภสัชภัณฑ์ ท้ังน้ีนักศึกษาจะเลือก
เรียนสาขาเฉพาะทาง ในภาคการศึกษาปลายของช้ันปีท่ี 4 

ต้ังแต่ปี 2552 เป็นต้นมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดทําการสอนหลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง) ปี พ.ศ. 2551 ซ่ึงเป็นหลักสูตรท่ีมีระยะเวลาการศึกษา 6 ปี สําเร็จ
การศึกษาจะได้รับปริญญา “เภสัชศาสตรบัณฑิต” (Doctor of Pharmacy) โดยหลักสูตรนี้พัฒนามาจาก
สาขาเภสัชกรรมปฏิบัติเดิม มุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ และความเช่ียวชาญด้านงานบริบาล
เภสัชกรรมมากขึ้น ท้ังน้ีเพ่ือให้สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของวิชาชีพเภสัชกรรมในประเทศและ
สากล ซ่ึงเภสัชกรได้พัฒนาบทบาทและความรับผิดชอบในงานบริบาลเภสัชกรรม คือ การให้คําปรึกษาแนะนํา 
การวางแผน การติดตามและประเมินผลการใช้ยาของผู้ป่วยทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยสามารถทํางาน
ร่วมกับทีมสหวิชาชีพอ่ืน อาทิ แพทย์และพยาบาล เพ่ือให้การใช้ยาในผู้ป่วยมีประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยสูงสุด  
  ปัจจุบัน คณะเภสัชศาสตร์จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ฉบับ
ปรับปรุง) ปี พ.ศ. 2555 เป็นหลักสูตร 6 ปี ผู้สําเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา “เภสัชศาสตรบัณฑิต” 
(Doctor of Pharmacy) มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบุคลากรทางเภสัชศาสตร์ท่ีสามารถตอบสนองต่อ
สถานการณ์ปัจจุบัน  ตามกระแสโลกาภิวัฒน์ท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และมี
บทบาทในการส่งเสริมพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของสังคมไทยโดยมุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้  
ทักษะ  และความเชี่ยวชาญด้านงานบริบาลเภสัชกรรม  คือการให้คําปรึกษาแนะนํา การวางแผน การติดตาม
และประเมินผลการใช้ยาของผู้ป่วยทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยสามารถทํางานร่วมกับ ทีม สหวิชาชีพอ่ืน  
อาทิ แพทย์และพยาบาลเพ่ือให้การใช้ยาในผู้ป่วยมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด โดยเพ่ิมจํานวน
รายวิชาทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะทางเพ่ือเสริมสร้างทักษะและ
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ประสบการณ์ด้านผู้ป่วย ท้ังน้ีโครงสร้างและแผนการศึกษาของหลักสูตรมีสัดส่วนจํานวนหน่วยกิต ของ
รายวิชาท่ีมีเน้ือหาด้านผู้ป่วยด้านผลิตภัณฑ์และด้านสังคม ไม่ตํ่ากว่าเกณฑ์ที่สภาเภสัชกรรมกําหนด จํานวน
ช่ัวโมง  ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพรวมแล้วไม่น้อยกว่า 2,000 ช่ัวโมง และระยะเวลาการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับ
ของสภาเภสัชกรรมว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรในวิชาเภสัชศาสตร์ หรือวุฒิบัตร ในวิชาชีพ
เภสัชกรรมของสถาบันต่างๆ  เพ่ือประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก พ.ศ. 2551 ข้อ 5 “ต้ังแต่ปีการศึกษา 
2557 เป็นต้นไป สภาเภสัชกรรมจะให้การรับรองเฉพาะปริญญาท่ีเกิดจากหลักสูตร ท่ีมีมาตรฐานตาม
หลักเกณฑ์ของหลักสูตร 6 ปี” (ปีการศึกษา 2557 หมายถึงปีท่ีสําเร็จการศึกษา) นอกจากน้ีหลักสูตรยังเน้น
การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะความเช่ียวชาญด้านงานบริบาลเภสัชกรรม สามารถบูรณาการความรู้เพ่ือ
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยา และสุขภาพเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน 
จากการท่ีหลักสูตรได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้  โดยให้นักศึกษาไป ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเพ่ิมขึ้นมากนั้น 
นับเป็นการพัฒนาศักยภาพและความพร้อมในการปฏิบัติงานจริงด้านผู้ป่วยของบัณฑิต  เม่ือสําเร็จการศึกษา
เพ่ือให้สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของวิชาชีพเภสัชกรรมในประเทศและสากล  ซ่ึงจะนําไปสู่การ
ยอมรับและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อไป 

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2559 นี้ เป็นหลักสูตร 6 ปี 
ประกอบด้วย 2 สาขา ได้แก่ สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมและสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ               
มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบุคลากรทางเภสัชศาสตร์ที่สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ตามกระแส
โลกาภิวัฒน์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีบทบาทในการส่งเสริมพฤติกรรมสร้างเสริม
สุขภาพของสังคมไทยโดยมุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ และความเช่ียวชาญด้านงานบริบาล
ทางเภสัชกรรม คือการให้คําปรึกษาแนะนํา การวางแผน การติดตามและประเมินผลการใช้ยาของผู้ป่วยท้ัง
ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยสามารถทํางานร่วมกับทีมสหวิชาชีพอ่ืน อาทิ แพทย์และพยาบาลเพื่อให้การใช้ยา
ในผู้ป่วยมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด และมุ่งเน้นนักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ หรือความเชี่ยวชาญ
ด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ  ได้แก่การวิจัย การผลิต การประกันและการควบคุมคุณภาพยา สมุนไพรและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ ตลอดจนการบริหารและ การจัดการด้านการผลิตในสถานประกอบการ โดยเพ่ิม
จํานวนรายวิชาทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการ ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะทางเพ่ือเสริมสร้างทักษะและ
ประสบการณ์ด้านผู้ป่วยและด้านผลิตภัณฑ์  ท้ังน้ีโครงสร้างและแผนการศึกษาของหลักสูตรมีสัดส่วนจํานวน
หน่วยกิตของรายวิชาที่มีเน้ือหาด้านผู้ป่วย ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหารเภสัชกิจ 
ไม่ตํ่ากว่าเกณฑ์ท่ีสภาเภสัชกรรมกําหนดและสอดคล้องกับ (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
เภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2558 (หลักสูตรหกปี) จํานวนช่ัวโมงการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพรวมแล้วไม่น้อยกว่า 2,000 
ช่ัวโมง และระยะเวลาการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับของสภาเภสัชกรรมว่าด้วยการรับรองปริญญา 
ประกาศนียบัตรในวิชาเภสัชศาสตร์ หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพเภสัชกรรมของสถาบันต่างๆ เพ่ือประโยชน์ในการ-
สมัครเป็นสมาชิก พ.ศ. 2551 นอกจากนี้หลักสูตรยังเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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และเภสัชศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับสมรรถนะร่วมของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2555 พร้อมท้ังมีความรู้
เฉพาะด้านและทักษะความเช่ียวชาญด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมหรือด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ  ตาม
เกณฑ์-มาตรฐาน ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม พ.ศ. 2554 และเกณฑ์
มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ พ.ศ. 2557 ตามลําดับ ซ่ึงเป็นมาตรฐาน
การประกอบวิชาชีพท่ีทางสภาเภสัชกรรมได้จัดทําขึ้น สามารถบูรณาการความรู้เพ่ือประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ยาและสุขภาพเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน จากการท่ีหลักสูตร
ได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยให้นักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเพ่ิมขึ้นมากนั้น นับเป็นการพัฒนา
ศักยภาพและความพร้อมในการปฏิบัติงานจริงด้านผู้ป่วยและด้านเภสัชภัณฑ์ของบัณฑิตเม่ือสําเร็จการศึกษา 
เพ่ือให้สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของวิชาชีพเภสัชกรรมในประเทศและสากล ซ่ึงจะนําไปสู่การ
ยอมรับและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อไป 
 

ข้อมูลเก่ียวกับวิชาชีพเภสัชกร 
 

 เภสัชกร คือ ผู้ได้รับปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต ซ่ึงได้ขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาต
ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันเภสัชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ต้องเป็นผู้มีความรู้ความรับผิดชอบ
และความสามารถในการปฏิบัติงาน และควรมีคุณลักษณะที่เอ้ือต่อการประกอบวิชาชีพ ดังน้ี 

สําลี  ใจดี (2541) กล่าวถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมไว้ 7 ด้าน
หรือเภสัชกรเจ็ดดาว (7 Star Pharmacist, 7 SP) คือเป็น 

1. ผู้อุทิศตัวในการประกอบวิชาชีพ เรียนรู้เป็น (Leaning how to learn) และมีความรักใน              
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Livelong education) 

2. นักบริการด้านยาและสุขภาพ (Health Care Provider/Pharmacy Services) เพ่ือให้เกิด
ความเท่าเทียมและท่ัวถึงในการใช้ยาท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

3. นักบริหารจัดการระบบยา เป็นผู้นําในการคุ้มครองผู้ป่วย ผู้บริโภคด้านสาธารณสุข 
4. ผู้ตัดสินใจเลือกสรรยาที่เท่าทันต่อข้อมูลรอบด้านท้ัง Safety, Efficacy, Cost effective   

ของยา  วัฒนธรรมความเช่ือ  พฤติกรรมสุขภาพของประชาชน ฯลฯ เพ่ือสร้างระบบการใช้ยาท่ีเหมาะสม 
(Rational Use of Drug)  

5. นักวิทยาศาสตร์ท่ีสามารถวิเคราะห์ ติดตาม-ตรวจสอบ-ประเมินผล วิจัย สร้างทางเลือกและ
ความรู้ใหม่ได้ 

6. ครู/เป็นผู้สื่อสาร สามารถเผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ป่วย ประชาชน นิสิต นักศึกษาและ
บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับได้ 

7. ผู้สนับสนุนงานสาธารณสุข/งานพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพลเมือง
ในระบอบประชาธิปไตย 

 

กล่าวโดยสรุปเภสัชกร คือ ผู้ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
- ค้นคว้าและพัฒนาสูตรยาตํารับใหม่ๆ เพ่ือขึ้นทะเบียนและส่งสูตรท่ีสําเร็จแล้วให้ฝ่ายผลิต

เพ่ือทําการผลิตยาออกจําหน่าย 
- ควบคุมการผลิตยาให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กําหนดไว้ 
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- วิเคราะห์ ตรวจสอบยาที่ผลิตให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว้ 
- ปรุงยา จ่ายยา และสิ่งท่ีเกี่ยวข้องตามใบสั่งหรือตามสูตรเตรียมการผลิตยา เช่น ยาน้ํา      

ยาขี้ผึ้ง ยาผง ยาเม็ดกลม ยาเม็ดแบน แคปซูล และยาฉีดตามใบสั่งของแพทย์หรือตามสูตรที่ได้รับ การรับรอง
แล้ว 

- ช้ีแจงแก่แพทย์ พยาบาล และผู้ปฏิบัติงานในแขนงอ่ืนๆ ทางการแพทย์เก่ียวกับยา เคมีภัณฑ์ 
และการใช้สิ่งน้ันๆ  

- ควบคุมและจ่ายยาเสพติดให้โทษ ยาพิษ และสารพิษท่ีต้องการใช้เพ่ือการแพทย์ กิจการ   
ในบ้านอุตสาหกรรมหรือเกษตรกรรม และจ่ายสิ่งนั้นๆ ตามกฎข้อบังคับ 

- ทําหน้าท่ีวิเคราะห์และทดสอบตามปกติ เพ่ือให้ทราบชนิดความบริสุทธ์ิและความแรงของยา 
- จัดระเบียบและควบคุมรักษายาในคลัง ทําบัญชีประจําคลัง โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ เช่น    ยา

เสพติดให้โทษ ยาอันตราย ยาสามัญ เคมีภัณฑ์ และสะสมเคร่ืองใช้ในการแพทย์ อาจจัดซ่ือเวชภัณฑ์และ
เคมีภัณฑ์ และสะสมเครื่องใช้ในการแพทย์ไว้จ่ายคนไข้ และห้องรักษาโรค 

- อาจผลิต จําหน่าย และช้ีแจงเก่ียวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ เช่น สุขภัณฑ์ เครื่องสําองค์ 
เคมีภัณฑ์ สําหรับเกษตรกรรมและพืชสวน และยาสําหรับสัตว์ 

- ศึกษาวิธีการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ รวมทั้งวิธีการใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องจักรท่ีใช้
ผลิตยา เครื่องมือในการวิเคราะห์ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมของเคร่ืองมือ 

 

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพเภสัชกร 
1. เป็นคนละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต และมีความระมัดระวัง 
2. มีสุขภาพกายและจิตใจดี ไม่พิการ ไม่ตาบอดสี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้นํา เนื่องจาก

อาจจะต้องทํางานควบคุมผู้อ่ืน โดยเฉพาะงานการผลิต มีบุคลิกภาพดี 
3. มีทัศนคติที่ดี รักและสนใจในอาชีพน้ี สนใจและเต็มใจที่จะทํางานบริการด้านสาธารณสุข         

มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมสูง 
4. มีความสนใจและถนัดทางเรียนในวิชาชีพวิทยาศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และสามารถสอบได้

คะแนนดีในวิชาเหล่านี้ 
5. ชอบค้นคว้า ทดลอง และมีความสามารถในการวิเคราะห์ 
6. มีจิตใจหนักแน่น ซ่ือสัตย์ต่อวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม 
7. มีความเช่ือม่ันในตนเอง มีทัศนคติที่ดีต่องาน มีอุดมการณ์ในการทําประโยชน์แก่บุคคลอ่ืน 
8. มีความสามารถในการวางแผน มีความสนใจวิทยาการใหม่ๆ โดยเฉพาะทางด้านเคมี และ

ชีววิทยา 
9. มีความสามารถในการท่องจํา เพราะต้องจําชนิดของยา ส่วนประกอบของยา ชื่อและ

ประโยชน์ของต้นไม้ท่ีเป็นสมุนไพรและมีฤทธ์ิทางยารวมท้ังช่ือยา และช่ือสารเคมีท่ีใช้ในการรักษาโรค 
10. มีสุขภาพร่างกาย สมบูรณ์ แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ 
 
 
 
 
 



8 
 

 

 

 แนวทางประกอบอาชีพ 
 ในปีการศึกษา 2564 รายงานภาวการณ์มีงานทําของบัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีพบว่าบัณฑิตของคณะฯ มีงานทําทุกคน และปัจจุบันอาชีพเภสัชกรยังเป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงาน และเภสัชกรยังสามารถเลือกแนวทางในการประกอบอาชีพได้หลายทาง และสามารถทํางานท่ี
เกี่ยวข้องได้ดังน้ี 

1. เภสัชกรโรงพยาบาล เป็นเภสัชกรประจําในโรงพยาบาล ศูนย์อนามัยแม่และเด็กและสถานี
อนามัย เป็นต้น 

2. เภสัชกรอุตสาหกรรม เป็นเภสัชกรประจําโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบัน หรือบริษัทจําหน่าย
ยาทั้งของรัฐบาลและเอกชน โดยอาจทําหน้าท่ีในแผนกต่างๆ ดังน้ี 

2.1 แผนกการผลิต  ทําหน้าท่ีผลิตยารูปแบบต่างๆ สู่ตลาด 
2.2 แผนกควบคุมมาตรฐาน ทําหน้าท่ีตรวจและควบคุมทั้งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป

ให้อยู่ในมาตรฐานก่อนสู่ตลาด 
2.3 แผนกวิจัย  ทําหน้าท่ีค้นคว้าเพ่ือหายา ตํารับยาเตรียมยาที่เหมาะสมและดีขึ้น 

3. เภสัชกรชุมชน ช่ือก็บอกอยู่แล้วว่าเกี่ยวข้องกับชุมชนโดยตรง หมายถึง ร้านขายยาทั่วไป 
อาจเป็นเจ้าของ ผู้จัดการ หรือเป็นเภสัชกรประจําร้านขายยา 

4. เภสัชกรการตลาด เภสัชกรที่ไปทํางานทางด้านนี้ เรียกว่า “ดีเทลเลอร์” (DETIALER) 
หมายถึง ผู้แทนที่จะออกไปพบลูกค้า พบหมอตามโรงพยาบาล หรือเภสัชกรตามห้องยา เพ่ือแนะนําและขาย
ยาของบริษัทที่สังกัดอยู่  

5. เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองผู้บริโภค เช่น สารวัตรอาหารและยา เจ้าหน้าที่ประจํากองวิเคราะห์ยา
และในงานท่ีเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคทางยา อาหารหรือเครื่องสําอาง 

6. งานอ่ืนๆ เช่น เป็นเภสัชกรทํางานในหน่วยงานต่างๆ เช่น สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กองเวชภัณฑ์ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมศุลกากร สํานักงานสาธารณสุขประจําจังหวัด 
รวมทั้งอาจทํางานในด้านการศึกษา เช่น เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นนักวิจัย นักวิเคราะห์ใน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นต้น 
 โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ 
 เรื่องของความก้าวหน้าท่ีการงานน้ัน ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลเป็นสําคัญ กล่าวคืออยู่ท่ีความสามารถ 
ผลการปฏิบัติงาน และรวมทั้งลักษณะงานในระบบงานที่เข้าไปทําด้วย เช่น 

- ในสายงานการตลาด จะทํางานด้านน้ีได้ดีหากมีความคล่องตัวกระตือรือร้น ขวนขวายใน
การศึกษาหาความรู้ด้านการตลาด และรู้จักวิเคราะห์เศรษฐกิจ และสังคมได้เป็นอย่างดี 

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

ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ หรือผู้จัดการท่ัวไป  รวมท้ังสามารถออกมาประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยเปิด
กิจการได้ คือ เป็นเจ้าของร้านขายยา สําหรับผู้ท่ีสามารถผลิตยาหรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ท่ีสามารถบําบัดรักษา
อาการเจ็บป่วยหรือบํารุงรักษาสุขภาพได้โดยผ่านการทดสอบและได้รับอนุญาตจากองค์การเภสัชกรรม 
สามารถจดลิขสิทธ์ิการเป็นเจ้าของสูตรในการปรุงยา 

- ความก้าวหน้าในการศึกษา เภสัชกรท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้วสามารถ
ศึกษาต่อได้ในระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 
............................................... 

 
1. ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย  : เภสัชศาสตรบัณฑิต 
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Pharmacy 

 
2. ชื่อปริญญา 

ภาษาไทย ช่ือเต็ม : เภสัชศาสตรบัณฑิต 
ช่ือย่อ : ภ.บ. 

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Doctor of Pharmacy 
ช่ือย่อ : Pharm. D. 
 

3. ชื่อหลักสูตร 
โครงสร้างหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง) ปี พ.ศ.2555 มีจํานวนหน่วยกิต          

รวมตลอดหลักสูตร 224 หน่วยกิต โดยมีรายละเอียดในหลักสูตร ตามตาราง 
 

หมวดวิชา / กลุ่มวิชา จํานวนหน่วยกิต 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1) กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
2) กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
3) กลุ่มภาษา 
4) กลุ่มวิชาเลือก 

จํานวน 30 หน่วยกิต 
6 
9 
14 
1 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
2) กลุ่มวิชาแกน 
3) กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
4) กลุ่มวิชาชีพเลือก 

จํานวน 188 หน่วยกิต 
24 
93 
55 
16 

5) หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวน 6 หน่วยกิต 
รวมจํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  224 หน่วยกิต 
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หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

.................................... 
1. รหัสและช่ือหลักสูตร 
    รหัสหลักสูตร   :  25370181100124 
    ภาษาไทย       :  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
    ภาษาอังกฤษ   :  Doctor of Pharmacy Program 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
    ภาษาไทย     ช่ือเต็ม  :  เภสัชศาสตรบัณฑิต 
                     ช่ือย่อ   :  ภ.บ. 
    ภาษาอังกฤษ  ช่ือเต็ม  :  Doctor of Pharmacy 
                  ช่ือย่อ   :  Pharm.D. 
3. วิชาเอก : หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต แบ่งเป็น 2 สาขา ได้แก่ 
 -  สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical Care) 
 -  สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ (Industrial Pharmacy)   
4. หลักสูตร 
    4.1   โครงสร้างหลกัสูตรจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 229 หน่วยกิต 

               1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                       ไม่น้อยกว่า                30 หน่วยกิต 

                    1.1 กลุ่มภาษา                                    ไม่น้อยกว่า                   14 หน่วยกิต 

                    1.2 กลุ่มวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์     ไม่น้อยกว่า                       6 หน่วยกิต 

                    1.3 กลุ่มมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์    ไม่น้อยกว่า                      9 หน่วยกิต 

                    1.4 กลุ่มพลศึกษา                             ไม่น้อยกว่า                      1 หน่วยกิต 

                2) หมวดวิชาเฉพาะ                        ไม่น้อยกว่า                 193 หน่วยกิต 

                    2.1 กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ                ไม่น้อยกว่า                  33 หน่วยกิต 

                    2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ                                             

                          - สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม         ไม่น้อยกว่า                  104  หน่วยกิต 

                          - สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ              ไม่น้อยกว่า                  113  หน่วยกิต 

                    2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก                         

                          - สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม         ไม่น้อยกว่า                  15  หน่วยกิต 

                          - สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ               ไม่น้อยกว่า                      6  หน่วยกิต 

                    2.4 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ            ไม่น้อยกว่า                   41  หน่วยกิต 

            3) หมวดวิชาเลือกเสรี                              ไม่น้อยกว่า                    6  หน่วยกิต 
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การจัดทําสญัญานักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ 
 

ปัจจุบันความต้องการยาสําหรับรักษาโรคทางการแพทย์แผนปัจจุบันและแผนโบราณได้เพ่ิมมาก
ขึ้นตามอัตราการเพ่ิมของประชากร และชนิดของเช้ือโรคที่พัฒนาตามสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนไป การพัฒนา
คุณภาพยา ตลอดจนการควบคุมขั้นตอน การผลิตยารักษาโรคให้มีประสิทธิภาพ ในการบําบัดรักษาโรคต้อง
ดําเนินการอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้มียาท่ีสามารถใช้ในการรักษาบําบัดโรคต่างๆ ท่ีเพียงพอกับจํานวนประชากร 
เภสัชกรจึงเป็นวิชาชีพท่ีขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างมาก 
และมีโอกาสสูงในการได้เข้าทํางานตามหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานภาครัฐ ในถิ่นทุรกันดาร
ตามภาคต่างๆ ยังขาดแคลนเภสัชกร เช่น ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ยังขาดแคลนเภสัชกร
จํานวนมาก และแนวโน้มความต้องการเภสัชกรในประเทศไทยมีมากข้ึน เพราะประชากรนับวันย่ิงเพ่ิมมากขึ้น 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นับเป็นคณะเภสัชศาสตร์ของรัฐลําดับท่ี 8 และ
เป็นคณะวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแรกของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดต้ังขึ้นเพ่ือสนอง
นโยบายของรัฐในการผลิตเภสัชกรให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และ
เพ่ือเพ่ิมการกระจายของเภสัชกรมาสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซ่ึงเป็นภูมิภาคท่ีประสบปัญหาการขาดแคลน
เภสัชกร นอกจากน้ียังเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์มาสู่ประชาชนในภูมิภาคน้ี  ดังนั้น 
วิชาชีพเภสัชกรนับได้ว่าเป็นวิชาชีพท่ีขาดแคลน รัฐบาลจึงเจตจํานงมุ่งหมายให้นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์  
ทุกคนที่เข้าศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ของรัฐ ภายหลังจากสําเร็จการศึกษาแล้วจะต้องทํางานหรือรับราชการ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประเทศชาติ โดยให้ทําสัญญาการเป็นนักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ 

 

ความหมายของสัญญา 
 

ในทางกฎหมายแล้วคําว่าสัญญาน้ัน ไม่ได้มีนิยามศัพท์ไว้ในทางกฎหมายโดยตรง แต่โดย
ลักษณะของการเกิดสัญญาแล้วกฎหมายกําหนดให้ต้องมีคู่กรณีสองฝ่ายหรือมากกวานั้น กล่าวคือ มีฝ่ายเสนอ 
ฝ่ายหนึ่ง ฝ่ายสนองอีกฝ่ายหนึ่ง เม่ือคําเสนอคําสนองถูกต้องตรงกันสัญญาก็เกิดขึ้นได้ จากลักษณะดังกล่าวจึง
มีผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายให้คํานิยามไว้ ดังน้ี 

(1) ศ.ม.ร.ว.เสนีย์  ปราโมช ได้ให้คํานิยามว่า “สัญญา คือ การท่ีบุคคลฝ่ายแสดงเจตนาทํา    
นิติกรรม คําเสนอ คําสนองรับ มีความประสงค์ตกลงตรงกัน และรวมใจกันในอันที่จะก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์
อย่างใดอย่างหน่ึง” 

(2) ศ.จ๊ีด  เศรษฐบุตร ได้ให้คํานิยามว่า “สัญญา คือ นิติกรรมหลายฝ่ายท่ีเกิดขึ้นโดยการแสดง
เจตนาของบุคคลต้ังแต่สองฝ่ายขึ้นไป ดังนี้สัญญาจึงเป็นนิติกรรมประเภทหน่ึง” 

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

เม่ือพิจารณาจากคํานิยามท่ีผู้ทรงคุณวุฒิท้ังหลายให้คํานิยามไว้ สัญญา คือ นิติกรรมหลาย  
ฝ่าย ซ่ึงเกิดข้ึนโดยการแสดงเจตนาของบุคคลตั้งแต่สองฝ่ายข้ึนไป และแต่ละฝ่ายอาจเป็นบุคคลเดียว    
หรือหลายคนรวมเป็นฝ่ายเดียวก็ได้ ซ่ึงตกลงยินยอมก่อให้เกิดหนี้ข้ึน อาจเป็นหนี้กระทําการหรือละเว้น
กระทําการก็ได้ 
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สัญญาฝ่ายเดียว คือ สัญญาท่ีมีความผูกพันให้คู่กรณีอีกฝ่ายหน่ึงต้องรับผิดตามสัญญาแต่ฝ่าย
เดียวมากกว่า แต่อย่างไรก็ตามสัญญาดังกล่าวก็ต้องมีคู่กรณีอยู่สองฝ่าย กล่าวคือระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
นักศึกษานั่นเอง 

สําหรับการทําสัญญานักศึกษาเภสัชศาสตร์ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เป็นการทําสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว และพอสรุปสาระสําคัญของสัญญาการเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาเภสัช-
ศาสตร์ดังน้ี 

1. ในระหว่างนี้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ได้เข้าศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ จะต้องต้ังใจ  และเพียร
พยายามอย่างดีท่ีสุดในการศึกษาเลา่เรียน โดยจะไม่หลีกเลี่ยง ละเลย และทอดทิ้ง ยุติ หรือเลิกการศึกษาก่อน
สําเร็จการศึกษา 

2. เ ม่ือสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว จะต้องตกลงยินยอมจะปฏิบัติตามมติของ
คณะกรรมการจัดสรรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ทุกประการ 

3. ถ้าไม่ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการจัดสรรนักศึกษาเภสัชศาสตร์จะต้องรับผิดชดใช้ทุน
ตามสัญญา 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แนบแบบฟอร์มสัญญาการเป็นนักศึกษา             
เพ่ือศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ เพ่ือให้นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ค้ําประกัน ได้ศึกษาและทําความเข้าใจต่อไป 
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คําแนะนําและข้ันตอนการจัดทําสัญญาการเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ 
 

 โดยท่ีรัฐบาลมีเจตจํานงมุ่งหมายให้นิสิต  นักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ทุกคนทํางานหรือรับราชการสนอง
ความต้องการของประเทศชาติภายหลังสําเร็จการศึกษาแล้ว โดยให้ทําสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว และในการท่ีเป็น
หน้าที่ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และคณะกรรมการพิจารณา
จัดสรรนิสิต นักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์  ผู้สําเร็จการศึกษาไปปฏิบัติงาน ในส่วนราชการหรือองค์การของรัฐบาล
ต่าง ๆ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีได้หรือจะได้แต่งต้ังขึ้น เพ่ือจัดสรรนิสิตนักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์เข้าทํางานหรือรับ
ราชการสนองความต้องการของประเทศชาติ ท่ีจะดําเนนิการให้สําเร็จผลสมความมุ่งหมายดังกล่าวได้ 
 ในการน้ี นักศึกษาใหม่ท้ังภาคปกติและภาคพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2565 ทุกคนที่จะเข้าศึกษา       
ในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะต้องทําสัญญาผูกพันการเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชา       
เภสัชศาสตร์ โดยสัญญานี้เป็นสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว ซ่ึงนักศึกษาจะต้องดําเนินการทําสัญญาอยู่ 3 ขั้นตอน คือ 
การเตรียมการทําสัญญา การทําสัญญา และการลงนามรับสัญญา โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการทําสัญญา 
ดังต่อไปนี้ 
 1.  การเตรียมการทําสัญญา 
 1.1 นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ค้ําประกัน ต้องศึกษาคู่มือการทําสัญญา และเตรียมเอกสารหลักฐาน
ในการทําสัญญาให้เรียบร้อย 
 1.2 นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ค้ําประกัน  
  เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ปกครอง และผู้คํ้าประกัน   
  - กรณีผู้ปกครอง (บิดาหรือมารดา) เดินทางมาเพียงคนเดียว โดยคู่สมรสไม่สามารถมาพร้อม
กันได้ เห็นควรให้คู่สมรสฝ่ายหน่ึงน้ันลงนามยินยอมมาก่อนล่วงหน้าได้ 
  - กรณีผู้ค้ําประกันที่มีคู่สมรส แต่เดินทางมาเพียงคนเดียว เห็นควรให้คู่สมรสฝ่ายหน่ึงนั้นลง
นามยินยอมมาก่อนล่วงหน้าได้ 
 1.3 สัญญาการเป็นนักศึกษาเพ่ือวิชาเภสัชศาสตร์มี จํานวน 3 ชุด ไม่ต้องถ่ายสําเนาเพิ่ม และให้
นํามาในวันทําสัญญาท้ัง 3 ชุด โดยจัดทําเป็นฉบับจริง 1 ชุด และสําเนาคู่ฉบับ 2 ชุด ในสัญญาจะประกอบด้วย
ส่วนสําคัญ 3 ส่วน คือ 
  ส่วนท่ี 1   สัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์สําหรับนักศึกษาผู้ให้สัญญา 
  ส่วนท่ี 2   หนังสือแสดงความยินยอมในกรณีผู้ให้สัญญาเป็นผู้เยาว์ 
  ส่วนท่ี 3   สัญญาคํ้าประกัน 
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                 ส่วนท่ี 1   สัญญาการเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์  สัญญาส่วนนี้สําหรับนักศึกษา
ผู้ให้สัญญาฯ                    
 1)  นักศึกษา ศึกษาตัวอย่างการกรอกข้อความในตัวอย่างสัญญาก่อนลงมือกรอกข้อความ           
ในเอกสาร ให้เขียนด้วยปากกาหมึกแห้ง สีดําหรือน้ําเงิน โดยให้กรอกสัญญาด้วยปากกาหมึกสีเดียวกัน    
ท้ังฉบับ  สําหรับขั้นตอนการเซ็นช่ือ  ผู้ให้สัญญา ผู้ปกครอง ผู้ค้ําประกัน ต้องมาเซ็นชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีและ 
นิติกร ช่องลงช่ือของพยานในสัญญา เจ้าหน้าที่คณะเภสัชศาสตร์ และนิติกรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะเป็น          
ผู้ลงช่ือเอง 
 2) วัน เดือน ปี ในการทําสัญญา ต้องเป็นวันท่ีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็น     
ผู้กําหนด คือวันท่ีมาดําเนินการทําสัญญาฯ 
  3)  การกรอกข้อความ ห้ามเขียนอักษรย่อลงในสัญญาโดยเด็ดขาด หากมีการเขียนข้อความ        
ใดผิด ห้ามลบโดยเด็ดขาด ให้ใช้วิธีขีดฆ่าด้วยเส้นในแนวนอนเพียงเส้นเดียว แล้วเขียนข้อความที่ถูกต้องไว้
บนหรือล่างข้อความท่ีเขียนผิด พร้อมเซ็นชื่อกํากับทุกคร้ัง 
 4) การนับอายุ ให้นับจํานวนปีท่ีเต็ม โดยนับถึงวันที่นัดทําสัญญาฯ เศษเดือนและวันให้ตัดท้ิง เช่น 
อายุ 19 ปี 6 เดือน ให้กรอกว่า 19 ปี เท่าน้ัน 
 5) การกรอกช่ือ  ช่ือสกุล  ทุกข้อความต้องการระบุคํานําหน้าช่ือด้วย 
 6) การกรอกที่อยู่ของนักศึกษาผู้ให้สัญญา  ผู้ปกครอง  และผู้ค้ําประกัน  ให้กรอกตามที่ปรากฏใน
ทะเบียนบ้านก่อนย้ายทะเบียนบ้านเข้าท่ีอยู่ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

 ส่วนท่ี 2 หนังสือแสดงความยินยอมในกรณีนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทําสัญญาเป็นผู้เยาว์   
สําหรับผู้ปกครอง 
       1) ในกรณีท่ีนักศึกษาผู้ให้สัญญายังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุยังไม่ครบ 20 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันทําสัญญา) 
ผู้แทนโดยชอบธรรมในข้อหน่ึงข้อใดต่อไปน้ี จะต้องมาแสดงความยินยอมต่อเจ้าหน้าที่ ในวันทําสัญญา               
       1.1 บิดาหรือมารดา จะต้องมาลงช่ือแสดงความยินยอม 
       1.2 กรณีบิดาและมารดาฝ่ายใด ฝ่ายหน่ึงถึงแก่กรรมให้นําใบมรณบัตรมาแสดง 
       1.3 กรณีบิดาและมารดาถึงแก่กรรมหรือถูกถอนอํานาจตามคําส่ังศาล  ให้ผู้ปกครองตามคําสั่งศาล
เป็นผู้แสดงความยินยอมแทน พร้อมทั้งนําคําสั่งศาลมาแสดงด้วย 
       1.4 กรณีท่ีบิดาและมารดา ไม่ได้จดทะเบียนสมรส และบุตรใช้นามสกุลกับบิดา ให้นําใบสูติบัตร  มา
แสดง 
 1.5 กรณีบิดาและมารดา ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ให้แนบหนังสือรับรองโสด 
       1.6 กรณีบิดาและมารดา หย่าร้างให้ผู้ท่ีมีอํานาจปกครองบุตรมาแสดงความยินยอมพร้อมนํา
หลักฐานการมีสิทธิปกครองบุตร (ทะเบียนหย่า) มาแสดงด้วย 
      2) ในกรณีท่ีนักศึกษาผู้ให้สัญญาเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ (อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ หรือบุคคลท่ีมีอายุต้ังแต่ 
17 ปบีริบูรณ์  ซ่ึงสมรสถูกต้องตามกฎหมาย  โดยนับถึงวันทําสัญญา) ไม่ต้องกรอกข้อความในเอกสารส่วนน้ี 
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 ส่วนท่ี 3 สัญญาคํ้าประกัน  สัญญาส่วนน้ีสําหรับผู้คํ้าประกัน  การทําสัญญาค้ําประกันทําได้ 4 วิธี 
ดังนี้ 

 1)  การคํ้าประกันโดยใช้ข้าราชการ/พนักงานราชการ แบ่งกลุ่มได้ดังนี้ 
กลุ่มท่ี 1 ผู้ค้ําประกันต้องเป็นข้าราชการดํารงตําแหน่งในระดับ 4 หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
กลุ่มท่ี 2 ข้าราชการพลเรือนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะในระดับปฏิบัติการข้ึนไป
กลุ่มท่ี 3 ผู้ค้ําประกันประเภททั่วไปต้องดํารงตําแหน่งในระดับชํานาญงานขึ้นไป  
กลุ่มท่ี 4 หรือพนักงาน เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ท่ีมีอัตราเงินเดือน 19,500.-บาท ขึ้นไป  
และให้แนบหนังสือรับรองเงินเดือนจากหน่วยงานต้นสังกัด  

หมายเหตุ   ข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการบํานาญค้ําประกันไม่ได้  
 2)  การคํ้าประกันโดยพนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ค้ําประกันต้องมีตําแหน่งพนักงานระดับ 5 ขึ้นไป หรือ

เป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนไม่ตํ่ากว่าข้าราชการพลเรือนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะในระดับ
ปฏิบัติการข้ึนไป และประเภททั่วไปในระดับชํานาญงานขึ้นไป 

 3)  การคํ้าประกันโดยบุคคลอ่ืนท่ีไม่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 หรือ ข้อ 2  ผู้คํ้าประกันต้องนําหลักทรัพย์
ท่ีมีมูลค่าไม่ต่ํากว่า 250,000.- บาท (-สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)  อย่างใดอย่างหนึ่งมาวางเป็น
หลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ในท่ีดิน (น.ส.3ก) โดยต้องแนบหลักฐานการ
ประเมินราคาที่ดินจากกรมที่ดินหรือสํานักงานท่ีดินเขตฉบับจริงด้วย 
          สําหรับหลักทรัพย์ตามข้อ 3)  ถ้าเป็นกรรมสิทธ์ิรวมต้องให้เจ้าของกรรมสิทธ์ิร่วมทุกคนลงนามผูกพันตน 
ในฐานะผู้ค้ําประกันด้วย  เว้นแต่เม่ือแบ่งส่วนเฉล่ียของบุคคลท่ีจะเป็นผู้ค้ําประกันแล้วมีราคาประเมินเพียงพอ
กับวงเงินท่ีจะต้องรับผิดชอบตามสัญญาค้ําประกันก็ไม่จําเป็นต้องให้เจ้าของกรรมสิทธ์ิรวมคนอ่ืนลงนามผูกพัน
ตนเป็นผู้ค้ําประกันด้วย  ในกรณีน้ีให้ระบุราคาประเมินที่ดินท่ีนํามาแสดงเป็นหลักฐานในการคํ้าประกันนั้น  
และให้มีหลักฐานประกอบด้วย เช่น หลักฐานการประเมินราคาที่ดินจากกรมที่ดินหรือสํานักงานที่ดินเขตเท่านั้น 
 อนึ่ง การคํ้าประกันโดยบุคคลตามข้อ 3) บุคคลผู้คํ้าประกันจะต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปี และถ้าผู้คํ้า
ประกันมีคู่สมรส การทําสัญญาค้ําประกันนี้ต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสด้วย ท้ังนี้บิดาหรือมารดา 
หากมีคุณสมบัติครบถ้วนก็สามารถคํ้าประกันได้ 
 ในกรณีท่ีผู้ค้ําประกันเสียชีวิต ในระหว่างที่สัญญายังมีผลใช้บังคับอยู่ ให้นักศึกษาผู้ทําสัญญามีหน้าท่ี
ต้องแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบโดยเร็ว พร้อมทั้งจัดหาผู้ค้ําประกันใหม่มาทําสัญญาคํ้าประกันด้วย 
 4) การคํ้าประกันโดยธนาคาร  ให้ธนาคารผู้ค้ําประกันออกหนังสือสัญญาค้ําประกัน (ตามแบบ
สัญญาค้ําประกันที่มหาวิทยาลัยกําหนด) ไว้กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังน้ี 
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ตัวอย่างแบบสัญญาคํ้าประกันของธนาคารตามแบบของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดรายการเอกสารแนบท้ายสัญญา 

ขอให้นักศึกษาตรวจสอบเอกสารและสําเนาให้ครบ และจัดเรียงตามลําดับท่ีกําหนดก่อนส่งมอบให้เจ้าหน้าท่ีในวันทํา
สัญญา และเรียงเอกสาร Check list ฉบับนี้ไว้ด้านบนสุด (เพื่อให้สะดวกในการตรวจสอบเอกสาร) 
 1.  หลักฐานของนักศึกษา 

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

 บัตรประจําตัวประชาชนของนักศึกษา 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของนักศึกษา 3 ชุด (เซ็นช่ือรับรองสําเนาถูกต้อง) 

 ทะเบียนบ้านของนักศึกษาพร้อมด้วยสําเนา (ใช้ทะเบียนบ้านตามท่ีอยู่จริงก่อนย้ายเข้ามาอยู่ท่ีมหาวิทยาลัย) 

 สําเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา 3 ชุด (เซ็นช่ือรับรองสําเนาถูกต้อง) 
 

 
 
 
 

 

แบบสัญญาค้ําประกันของธนาคาร 

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

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

 ข้าพเจ้า.........................(ระบุช่ือธนาคาร/สาขา ท่ีค้ําประกัน)...............................................สํานักงานตั้งอยู่เลขที่........................................
ถนน.......................ตําบล.........................อําเภอ/เขต...........................จังหวัด......................โทรศัพท์..................................ขอทําหนังสือสัญญาค้ําประกัน
ให้ไว้ต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังมีข้อความต่อไปน้ี 
 ข้อ 1.  ข้าพเจ้าได้ทราบข้อความในสัญญาการเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ ท่ี (นาย/นางสาว) ................. (ช่ือนักศึกษา)....... 
...........................ได้ทําให้ไว้ต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามสัญญาฉบับลงวันที่.............เดือน................................พ.ศ...................แล้ว  ซึ่งต้องวาง
หลั กประกั นก า รปฏิ บั ติ ต าม เ ง่ื อน ไข ในสัญญาต่ อมหา วิทย าลั ยอุ บล ร าชธ า นี   เ ป็น เ งิ น จํ านวน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .บาท  
(...................................................................) น้ัน 
 ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนเป็นผู้ค้ําประกัน (นาย/นางสาว)......................................(ช่ือนักศึกษา)..................................ต่อมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เป็นเงินจํานวน...............................บาท (.............................................................) กล่าวคือ หาก (นาย/นางสาว).......................................
(ช่ือนักศึกษา)..............................กระทําผิดสัญญาที่ให้ไว้ต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเหตุให้เกิดความรับผิดชอบชดใช้เงินให้แก่มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีแล้ว  ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้เงินตามจํานวนที่ (นาย/นางสาว)........................(ช่ือนักศึกษา)........................จะต้องรับผิดน้ันให้แก่มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จนครบถ้วนโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มิจําต้องเรียกร้องให้ (นาย/นางสาว)...................(ช่ือนักศึกษา)......................ชดใช้เงินดังกล่าว
น้ันก่อน 
 ข้อ 2.  หากมีการผ่อนเวลาชําระหน้ีตามสัญญาดังกล่าวแล้วให้แก่ (นาย/นางสาว).....................(ช่ือนักศึกษา)....................ไม่ว่ากรณีใดๆ ให้
ถือว่าข้าพเจ้าได้ตกลงให้ความยินยอมในการผ่อนชําระหน้ีด้วยทุกครั้ง และยังรับเป็นผู้ค้ําประกันตามสัญญาน้ีตลอดไป 
 ข้อ 3.  ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ําประกันในระหว่างระยะเวลาที่ (นาย/นางสาว).....................(ช่ือนักศึกษา)......................ต้องรับผิดอยู่
ตามสัญญา 
 ข้อ 4.  เพ่ือเป็นหลักฐานในการคํ้าประกัน ข้าพเจ้าธนาคาร.............................(ระบุช่ือ)................................โดยมีผู้นามข้างท้ายน้ี  เป็นผู้มี
อํานาจ   ลงนามทํานิติกรรม ซ่ึงมีผลผูกพันธนาคาร ได้ลงลายมือช่ือและได้ประทับตราของธนาคาร (ถ้ามี) ให้ไว้เป็นสําคัญ ตามวิธีการที่กําหนดไว้ใน
หนังสือบริคณฑ์สนธิหรือข้อบังคับของธนาคาร 
 
 
    ลงนาม...................................................ผู้ค้ําประกัน 
            (......................................................) 
    ตําแหน่ง.................................................. 
     
 

ลงนาม...................................................พยาน  นิตกิรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
            (.................................................) 
     
 

ลงนาม.............................................พยาน  เจ้าหน้าที่คณะเภสัชศาสตร ์
            (.................................................)    
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การเก็บสัญญา 
 

 เม่ือนักศึกษาเภสัชศาสตร์ได้ทําสัญญาฯ กับมหาวิทยาลัยที่ตนเข้าศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของคณะเภสัชศาสตร์ จะดําเนินการตรวจสอบความถูกต้อง และความเรียบร้อยของ
สัญญาฯ พร้อมกับลงนามเป็นพยานคนท่ี 2 จากน้ันจะส่งสัญญาฯ ให้งานนิติกรของมหาวิทยาลัย เพ่ือ
ดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องอีกคร้ังแล้ว ลงนามเป็นพยานคนที่ 1 และงานนิติกรทําสัญญาฯ เสนอท่าน
อธิการบดี  เพ่ือลงนามรับสัญญาต่อไป  เม่ือท่านอธิการบดี ลงนามในสัญญาแล้ว  ถือว่าสัญญาฯ นั้นสมบูรณ์ 
และสัญญาดังกล่าว จะส่งกลับคืนมาที่คณะเภสัชศาสตร์ โดยเจ้าหน้าที่ของคณะเภสัชศาสตร์จะทําการแยก
สัญญาฯ ซ่ึงแต่ละคนจะมีสัญญาฯ คนละ 3 ฉบับ คือ ต้นฉบับ และสําเนา 2 ฉบับ การเก็บสัญญาจะแยก
ออกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี.- 
 ส่วนที่  1 คณะเภสัชศาสตร์เก็บ จํานวน 2 ฉบับ คือ ต้นฉบับ และสําเนา 
 ส่วนที่  2 คณะเภสัชศาสตรจ์ะส่งสําเนาสัญญาฯ คืนให้กับนักศึกษาเภสัชศาสตร์เก็บจํานวน      1 
ฉบับ เพ่ือให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์เก็บไว้ เพ่ือนําไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐบาล 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บสัญญาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

คณะเภสัชศาสตร์ ตรวจสอบความถูกต้องของสญัญาฯ 

เจ้าหน้าทีค่ณะเภสัชศาสตร์ลงนามเป็นพยาน คนท่ี 2 

งานนิติกรตรวจสอบความถูกต้อง ลงนามเป็นพยานคนที ่1 

งานนิติกรเสนอท่านอธิการบดีลงนาม 

อธิการบดีลงนามรับสัญญาฯ 

คณะเภสัชศาสตร์แยกสัญญาฯ 

คณะเภสัชศาสตร์เก็บ นักศึกษาเก็บ 
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หลักเกณฑ์การจัดสรรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทําสัญญาฯ 
 

 เม่ือนักศึกษาเภสัชศาสตร์สําเร็จการศึกษาแล้ว คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษา       
เภสัชศาสตร์ฯ ได้จัดสรรให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ไปปฏิบัติราชการเพ่ือชดใช้ทุนในส่วนราชการ หรือหน่วยงาน
ของรัฐ โดยมีเกณฑ์การจัดสรรดังนี้คือ 
 1.  ส่วนราชการ/หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร ต้องมีตําแหน่งว่างสามารถบรรจุนักศึกษา ผู้ทํา
สัญญาฯ ท่ีสําเร็จการศึกษาแล้ว เข้าปฏิบัติราชการ ในวันท่ีรายงานตัวปฏิบัติงานเพ่ือชดใช้ทุนคือวันท่ี 1 
เมษายน ของทุกปี (ถ้าวันท่ี 1 เมษายน ตรงกับวันเสาร์หรืออาทิตย์ จึงจะเล่ือนมาบรรจุเป็นวันท่ีต่อมา) 
 2.  การพิจารณาจัดสรรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทําสัญญาฯ ให้กับส่วนราชการหรือหน่วยงาน   
ของรัฐจะพิจารณาให้ตามลําดับความจําเป็น ดังน้ี 
  2.1  จัดสรรให้มหาวิทยาลัยตามโครงการผลิตและพัฒนาอาจารย์ 
  2.2  จัดสรรให้ปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามความต้องการของมหาวิทยาลัยท่ีผลิตเภสัชศาสตร์
บัณฑิตโดยเฉพาะอย่างย่ิง มหาวิทยาลัยท่ีอยู่ในภูมิภาค 
  2.3  จัดสรรให้กับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ นอกเหนือจากท่ีกําหนดในข้อ 2.1 และ 
ข้อ 2.2 
  2.4  จัดสรรให้หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจอ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่กําหนดในข้อ 2.3 
 

การชดใช้ทุนและการผิดสัญญา 
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 ตามที่คณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรฯ ได้กําหนดไว้ ภายใน          
วันท่ี 1 เมษายน ของทุกปี (ถ้าวันท่ี 1 เมษายน ตรงกับวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ ขอให้ไปรายงานตัวในวันถัดไป) 
ถ้าไม่ไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการในสถานท่ีท่ีคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรให้หรือปฏิบัติราชการไม่ครบ
ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในสัญญาฯ (2 ปี) หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ปฏิบัติราชการระหว่างชดใช้ทุน โดยมิได้
รับอนุมัติจากคณะกรรมการฯ ก่อน จะถือว่าเป็นการกระทําผิดสัญญาฯ เม่ือกระทําผิดสัญญาฯ ต้องชดใช้ทุน
ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในสัญญาฯ ตัวอย่างเช่น 
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การผิดสัญญาและการชดใช้ทุนตามกรณีท่ี 1 
 เม่ือนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทําสัญญาฯ ได้รับการจัดสรรให้ไปปฏิบัติงานประจําในส่วนราชการใด
แล้ว ให้ไปรายงานตัวบรรจุเข้ารับราชการ เพ่ือชดใช้ทุน ณ วันที่ 1 เมษายน ของทุกปี (ถ้าวันที่ 1 เมษายน 
ตรงกับวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ ขอให้ไปรายงานตัวในวันถัดไป) เป็นเวลา 2 ปี แต่ถ้านักศึกษาเภสัชศาสตร์ 
ผู้ทําสัญญาฯ ปฏิบัติงานไม่ครบกําหนด 2 ปี ถือว่ากระทําผิดสัญญาฯ และให้นําเงินมาชดใช้ทุนแทนระยะเวลา
ท่ีเหลือ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

ตัวอย่าง  
 นาย ก. ได้ไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการท่ีโรงพยาบาลวารินชําราบ  อําเภอเมือง  จังหวัด
อุบลราชธานี  เม่ือวันที่ 1 เมษายน 2562 ต่อมา นาย ก. ได้ย่ืนใบลาออกจากราชการ และได้รับอนุมัติให้ออก
ได้ต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป และนาย ก. จะต้องนําเงินมาชดใช้ทุนกี่บาท 
 
วิธีการคํานวณ 
 เงื่อนไขการชดใช้ทุน มีระยะ 2 ปี หรือเท่ากับจํานวนเงิน 250,000.- บาท 
    1 ปี  =  365 วัน x 2 ปี  =   วัน 
    1 วัน  = ,  =   บาท 

 นาย ก. ได้ปฏิบัติราชการเพื่อชดใช้ทุน  จํานวน  395 วัน 
    ระยะเวลาท่ีเหลือท่ีจะต้องชดใช้ทุน   =    วัน 
 ดังนั้น  นาย ก.  จะต้องนําเงินมาชดใช้ทุนเป็นเงิน   =   บาท  x  วัน 
         =   บาท 
 

การผิดสัญญาและการชดใช้ทุนตามกรณีท่ี  2 
 นักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทําสัญญาฯ ได้แจ้งความประสงค์ต่อคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรฯ 
ว่าไม่ไปปฏิบัติราชการในส่วนราชการ เพ่ือชดใช้ทุน และจะขอชดใช้ทุนเป็นเงินสดจํานวน 250,000 บาท 
แทนการปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือองค์กรของรัฐ 
 
 

3.  นักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทําสัญญาฯ ได้กระทําผิดสัญญาฯ แต่มิได้ชดใช้ทุน คือ 
 1.  ตาย 
 2.  พิการหรือทุพพลภาพไม่สามารถประกอบอาชีพได้ 
 3.  ถูกลงโทษให้ออกจากราชการข้ันไล่ออก  ปลดออก หรือให้ออก 
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ข้ันตอนการทําสัญญานักศึกษาฯ  
ในช่วงเดือนมิถุนายน 2565  เวลา 08.30 น. -16.30 น. 

ณ คณะเภสัชศาสตร์ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 คณะเภสัชศาสตร์ขอความร่วมมือจากนักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ค้ําประกันและผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกท่านในการ
ดําเนินการทําสัญญาฯ ดังขั้นตอนต่อไปนี้ 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

เริ่มทําสัญญาฯ เวลา  08.30-16.30 น. 
  นักศึกษารายงานตัว/เตรียมสัญญาฯ /บุคคลที่เก่ียวข้อง             
และเตรียมหลักฐานประกอบการทําสัญญาให้เรียบร้อย 

จุดท่ี 2   ส่งสัญญาฯและหลักฐานที่จุดตรวจหลักฐาน 
                 (เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารและลงนามรับรอง)          

  จุดท่ี 1  ลงทะเบียน รับบตัรคิวลงนามสัญญาฯ/ติดอากรแสตมป์ 

จุดที่ 3  ลงนามสัญญาฯ                                 
(กรณีผู้เก่ียวขอ้งลงนามมาก่อนจะให้เขียนสัญญาฯ ใหม)่ 

จุดท่ี 4  นิติกรตรวจสอบความถูกต้องและจัดเก็บสัญญาฯ  
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ตัวอย่างการกรอกสัญญานักศึกษาเภสัชศาสตร์ 
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เอกสารสําหรับตรวจสอบการส่งเอกสารประกอบการทําสัญญาฯ (Check list) 

ชื่อ............................................สกุล....................................................รหัสนักศึกษา...............................
(นักศึกษาโปรดใช้เอกสารน้ีในการตรวจสอบหลักฐาน และให้นํามาส่งพร้อมสัญญาฯ และเอกสารประกอบเพื่อให้เจ้าหน้าท่ี
ตรวจหลักฐานลงนามรับรองก่อนดําเนินการลงนามในสัญญาฯ ตามข้ันตอนต่อไป) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

รายละเอียดรายการเอกสารแนบท้ายสัญญา 
 

1. ขอให้นักศึกษาจัดเตรียมเอกสารฉบับจริง และสําเนาเอกสารแนบให้ครบ จํานวน 3 ชุด โดยขอให้เจ้าของเอกสาร
เซ็นชื่อและรับรองสําเนาถูกต้องให้เรียบร้อย และจัดเรียงตามลําดับท่ีกําหนดแนบท้ายสัญญาท้ัง 3 ฉบับ  ก่อนส่ง
มอบให้เจ้าหน้าที่ในวันทําสัญญา และเรียงเอกสาร Check list ฉบับนี้ไว้ด้านบนสุด เพื่อให้สะดวกในการตรวจสอบ
เอกสาร 

2. คณะฯ จัดเตรียมอากรแสตมป์ไว้สําหรับจําหน่ายให้นักศึกษาติดสัญญา จํานวน 30 บาท ในวันทําสัญญาฯ แล้ว 
 

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

 บัตรประจําตัวประชาชนของนักศึกษา (ตัวจริง) 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของนักศึกษา 3 ชุด   

 ทะเบียนบ้านของนักศึกษา (ใช้ทะเบียนบ้านตามที่อยู่จริงก่อนย้ายเข้ามาอยู่ท่ีมหาวิทยาลัย) (ตัวจริง) 

              สําเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา 3 ชุด 

 อื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 3 ชุด 
 

2.  หลักฐานของผู้ปกครอง 
 บัตรประจําตัวของบิดา หรือผู้ปกครองตามคําส่ังศาล หรือผู้มีอํานาจปกครองบุตร (ตัวจริง) 

 สําเนาบัตรประจําตัวของบิดา หรือผู้ปกครองตามคําส่ังศาล หรือผู้มีอํานาจปกครองบุตร 3 ชุด 

 ทะเบียนบ้านของบิดา หรือผู้ปกครองตามคําส่ังศาล หรือผู้มีอํานาจปกครองบุตร (ตัวจริง) 

 สําเนาทะเบียนบ้านของบิดา หรือผู้ปกครองตามคําส่ังศาล หรือผู้มีอํานาจปกครองบุตร 3 ชุด 

 บัตรประจําตัวของมารดา (ตัวจริง) 

 สําเนาบัตรประจําตัวของมารดา 3 ชุด 

 ทะเบียนบ้านของมารดา (ตัวจริง) 

 สําเนาทะเบียนบ้านของมารดา 3 ชุด 

 ทะเบียนสมรสของบิดาและมารดา (ตัวจริง) 

 สําเนาทะเบียนสมรสของบิดาและมารดา 3 ชุด 

 อื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองโสด  ใบมรณบัตร  คําส่ังศาลให้เป็นผู้ปกครองโดยชอบธรรม ทะเบียนหย่า หลักฐาน
การเปล่ียนช่ือ-สกุลของบิดา/มารดา หรือผู้ปกครอง (ถ้ามี)  3 ชุด 
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3.  หลักฐานของคู่สมรสนักศึกษา (ถ้ามี) 
 บัตรประจําตัวของคู่สมรส (สามีหรือภรรยา) (ตัวจริง) 

 สําเนาบัตรประจําตัวของคู่สมรส (สามีหรือภรรยา) 3 ชุด 

 ทะเบียนบ้านของคู่สมรส (สามีหรือภรรยา) (ตัวจริง) 

 สําเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส (สามีหรือภรรยา) 3 ชุด 

 อื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปล่ียนช่ือ-สกุล ทะเบียนหย่า ใบมรณบัตร 3 ชุด 
 

4.  หลักฐานการคํ้าประกัน 
4.1  กรณีใช้บุคคลค้ําประกัน 

 บัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้คํ้าประกัน (ตัวจริง) 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้คํ้าประกัน 3 ชุด 

 ทะเบียนบ้านของผู้คํ้าประกัน (ตัวจริง) 

 สําเนาทะเบียนบ้านของผู้คํ้าประกัน  3 ชุด 

      หนังสือรับรองเงินเดือนจากหน่วยงานต้นสังกัดผู้คํ้าประกัน* (คณะฯ เก็บฉบับจริง)  

 สําเนาหนังสือรับรองเงินเดือนจากหน่วยงานต้นสังกัดผู้คํ้าประกัน 2 ชุด* 

 บัตรประจําตัวประชาชนของคู่สมรสผู้คํ้าประกัน (ตัวจริง) 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของคู่สมรสผู้คํ้าประกัน 3 ชุด 

 ทะเบียนบ้านของคู่สมรสผู้คํ้าประกัน (ตัวจริง) 

 สําเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรสผู้คํ้าประกัน 3 ชุด 

 หนังสือรับรองโสด 3 ชุด (กรณีผู้คํ้าประกันโสด)  

 อื่นๆ เช่น ใบมรณบัตร ทะเบียนหย่า หลักฐานการเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 3 ชุด 

* หมายเหตุ – ผู้ค้ําประกันต้องดํารงตําแหน่งในระดับ 4 หรือเทียบเท่าขึ้นไปหรือ ข้าราชการพลเรือน
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะในระดับระดับปฏิบัติการข้ึนไป และประเภทท่ัวไปในระดับชํานาญ
งานขึ้นไป ท่ีมีอัตราเงินเดือน 19,500.-บาทข้ึนไป และให้แนบหนังสือรับรองเงินเดือนจากหน่วยงานต้นสังกัด 

 

4.2  กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ําประกัน 
 โฉนดท่ีดิน หรือ น.ส. 3ก ฉบับจริง (ใช้สําหรับตรวจหลักฐานเท่าน้ัน) 

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

 หนังสือรับรองการประเมินราคาหลักทรัพย์ (คณะฯ เก็บฉบับจริง) 

 สําเนาหนังสือรับรองการประเมินราคาหลักทรัพย์  2 ชุด 

 บัตรประจําตัวผู้มีสิทธ์ิในหลักทรัพย์ทุกคน 

 สําเนาบัตรประจําตัวผู้มีสิทธิ์ในหลักทรัพย์ทุกคน ๆ ละ 3 ชุด 

 ทะเบียนบ้านผู้มีกรรมสิทธ์ิในหลักทรัพย์ 

 สําเนาทะเบียนบ้านผู้มีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ทุกคน ๆ ละ 3 ชุด 

 บัตรประจําตัวคู่สมรสผู้มีกรรมสิทธ์ิในหลักทรัพย์ 



24 
 

 

 

 สําเนาบัตรประจําตัวคู่สมรสผู้มีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ทุกคน ๆ ละ 3 ชุด 

 ทะเบียนบ้านคู่สมรสผู้มีกรรมสิทธ์ิในหลักทรัพย์ 

 สําเนาทะเบียนบ้านคู่สมรสผู้มีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ทุกคน ๆ ละ 3 ชุด 

 ทะเบียนสมรสของผู้มีกรรมสิทธ์ิในหลักทรัพย์ (กรณีผู้มีกรรมสิทธ์ิฯ สมรส) 

 สําเนาทะเบียนสมรสของผู้มีกรรมสิทธิ์ในหลักทรพัย์ทุกคน ๆ ละ 3 ชุด 

 อื่นๆ เช่น หนังสือรับรองโสด ใบมรณบัตร ทะเบียนหย่า หลักฐานการเปล่ียนช่ือ-สกุล ทะเบียนสมรสของ   ผู้
คํ้าประกัน (ถ้ามี) 3 ชุด 

 

4.3  กรณีใช้หนังสือธนาคารค้ําประกัน 
 แบบสัญญาคํ้าประกันของธนาคาร (คณะฯ เก็บฉบับจริง) 

 สําเนาแบบสัญญาคํ้าประกันของธนาคาร 2 ชุด 
 บัตรประชาชนผู้คํ้าประกัน  
 สําเนาบัตรประชาชนผู้คํ้าประกัน 3 ชุด 

 ทะเบียนบ้านผู้คํ้าประกัน 

 สําเนาทะเบียนบ้านผู้คํ้าประกัน 3 ชุด 

 บัตรประจําตัวประชาชนคู่สมรสผู้คํ้าประกัน   

 สําเนาบตัรประจําตัวประชาชนคู่สมรสผู้คํ้าประกัน 3 ชุด 

 ทะเบียนสมรสของผู้คํ้าประกัน  
 สําเนาทะเบียนสมรสของผู้คํ้าประกัน 3 ชุด  
 อ่ืนๆ เช่น หนังสือรับรองโสด ใบมรณบัตร ทะเบียนหย่า หลักฐานการเปล่ียนช่ือ-สกุล ทะเบียนสมรสของ      

ผู้คํ้าประกัน (ถ้ามี) 3 ชุด 
 

หมายเหตุ  1. กรุณานําเอกสารหลักฐานฉบับจริงมาแสดงต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีในวันทําสัญญาฯ 
   2. เอกสารหลักฐานท่ีเป็นสําเนาให้เจ้าของเอกสารเซ็นช่ือรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ 

    3. การถ่ายสําเนาทะเบียนบ้านทุกฉบับ ขอให้ถ่ายสําเนารายการเกี่ยวกับบ้านและรายการบุคคล     
ในบ้าน (ช่ือเจ้าของเอกสาร) ให้อยู่หน้าเดียวกัน  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน กรรมการลงนามสัญญา/นิติกร 
      เพ่ือโปรดพิจารณา ผลการตรวจหลักฐานของนักศึกษาผู้ทําสัญญาฯ ดังกล่าว 
(    ) ถูกต้อง เอกสารครบ สามารถดําเนินการลงนามสัญญาฯ ได้ 
(    ) ขาดหลักฐาน ได้แก่...................................................................................... 
หมายเหตุ    
................................................................................................................. 
                                                                         
               ลงช่ือ........................................................................... 
                              (........................................................................) 
                                                      กรรมการตรวจสอบหลักฐาน 
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สัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ 

              
สัญญาทําท่ี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

      วันท่ี............ เดือน.......มิถุนายน.......พ.ศ....2565...  
 

โดยที่รัฐบาลมีเจตจํานงมุ่งหมายที่จะให้นักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ทํางาน หรือรับราชการ
สนองความต้องการของประเทศชาติภายหลังสําเร็จการศึกษาแล้ว โดยให้ทําสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว และ     
ในการนี้ เป็นหน้าท่ีของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและ
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ผู้สําเร็จการศึกษา ไปปฏิบัติงานในส่วนราชการ  หรือ
องค์การของรัฐบาลต่างๆ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีได้หรือจะได้แต่งต้ังขึ้นเพ่ือจัดสรรนักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์เข้า
ทํางานหรือรับราชการสนองความต้องการของประเทศชาติท่ีจะดําเนินการให้สําเร็จผลสมความมุ่งหมาย
ดังกล่าว  
 และโดยที่ข้าพเจ้า..นายประพันธ์  คําสิงห์...เกิดเม่ือวันท่ี..2...เดือน...เมษายน...พ.ศ...2540... 
อายุ...19...ปี อยู่บ้านเลขท่ี....114/8....หมู่....2....ตําบล/แขวง......ในเมือง.....อําเภอ/เขต......เมือง....... จังหวัด
.....อุบลราชธานี........โทรศัพท์ (บ้าน)....045-242017........โทรศัพท์  (มือถือ)....081-9956431.........บิดาช่ือ
........นายปราโมทย์  คําสิงห์.............มารดาช่ือ.....นางวิไลวรรณ  คําสิงห์... เป็นผู้หนึ่งซ่ึงประสงค์จะเข้า
ศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ เพ่ือสนองความต้องการของประเทศชาติตามเจตจํานงของรัฐบาลดังกล่าวข้างต้น 
 

 ข้าพเจ้าจึงขอทําสัญญาให้ไว้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีจะเรียกว่า  
“มหาวิทยาลัย”  ดังมีข้อความต่อไปน้ี 
 

     ข้อ 1. ข้าพเจ้าตกลงเข้าศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ท่ีมหาวิทยาลัยน้ี ต้ังแต่ปีการศึกษา 2565      
เป็นต้นไป จนกว่าจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
 ในระหว่างที่ข้าพเจ้าศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ตามสัญญาน้ี ข้าพเจ้ายินยอมประพฤติและปฏิบัติ
ตามระเบียบข้อบังคับ หรือคําสั่งของมหาวิทยาลัยที่ได้กําหนด หรือสั่งการเก่ียวกับการเป็นนักศึกษาวิชา   
เภสัชศาสตร์ ท้ังที่ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วก่อนวันที่ข้าพเจ้าลงนามในสัญญาน้ี และที่จะได้ออกใช้บังคับต่อไป  
ในภายหน้าโดยเคร่งครัดและให้ถือระเบียบข้อบังคับหรือคําสั่งต่างๆ ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาน้ีด้วย
      

 

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

/ข้อ 2. ในระหว่างที่.... 

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

 
ติดรูปถ่าย 

ตัวอย่างการกรอกข้อความ
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ข้อ 2. ในระหว่างท่ีข้าพเจ้าศึกษาวิชาตามสัญญาน้ี  ข้าพเจ้าจะต้ังใจและเพียรพยายามอย่างดี
ท่ีสุดในการศึกษาเล่าเรียน โดยจะไม่หลีกเลี่ยง ละเลย ทอดทิ้ง ยุติหรือเลิกการศึกษาก่อนสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร ดังได้ระบุไว้ในข้อ 1 ของสัญญาน้ี 
 ถ้าข้าพเจ้าไม่ประพฤติหรือไม่ปฏิบัติตามที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ข้าพเจ้ายินยอมท่ีจะรับโทษ 
ตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับ หรือคําสั่งของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชา  
เภสัชศาสตร์ทุกประการ 
 ข้อ 3. ภายหลังจากท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว ข้าพเจ้าตกลงยินยอมจะปฏิบัติการให้
เป็นไปตามคําสั่งของสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และหรือคณะกรรมการพิจารณาจัดสรร
นักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ผู้สําเร็จการศึกษาไปปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือองค์การของรัฐบาลต่างๆ ในการ
จัดสรรให้ข้าพเจ้าเข้ารับราชการศึกษาอบรมเพ่ิมเติม ณ แห่งใดๆ หรือเข้ารับราชการหรือทํางานในสถานศึกษา
ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐบาลแห่งใดทุกประการ และในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือน  และหรือคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ผู้สําเร็จการศึกษาไปปฏิบัติงานใน
ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐบาลต่าง ๆ สั่งให้ข้าพเจ้าเข้ารับราชการหรือทํางาน ข้าพเจ้าจะรับราชการหรือ
ทํางานน้ันอยู่ต่อไปเป็นเวลา 2 ปี  ติดต่อกันไป นับต้ังแต่วันท่ีได้กําหนดในคําสั่ง   
  แต่ถ้าหลังจากสําเร็จการศึกษาหลักสูตรแล้ว สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือ
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ ผู้สําเร็จการศึกษาไปปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือ
องค์การของรัฐบาลต่างๆ ได้ให้ข้าพเจ้าเข้ารับการศึกษาอบรมเพ่ิมเติมตามความต้องการ ของกระทรวง ทบวง 
กรม ใดต่อไปอีกแล้ว เม่ือข้าพเจ้าได้ศึกษาอบรมเพ่ิมเติมเสร็จแล้วหรือไม่ได้ทําการศึกษาอบรมเพ่ิมเติมต่อไป
จนสําเร็จด้วยเหตุใดก็ดี ข้าพเจ้ายินยอมเข้ารับราชการหรือทํางานตามที่ สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือนและหรือคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ ผู้สําเร็จการศึกษาไปปฏิบัติงานใน
ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐบาลต่างๆ สั่งให้เข้ารับราชการหรือทํางานน้ัน โดยจะรับราชการหรือทํางาน
นั้นอยู่ต่อไปเป็นเวลา 2 ปี ติดต่อกันไปนับแต่วันที่ได้กําหนด ในคําสั่ง แต่ถ้าเป็นการเข้ารับการศึกษาอบรม
เพ่ิมเติมในระหว่างที่รับราชการหรือทํางานตามคําสั่งในวรรคแรกเม่ือข้าพเจ้าได้ศึกษาอบรมเพ่ิมเติมเสร็จแล้ว 
หรือไม่ได้ทําการศึกษาอบรมเพ่ิมเติมต่อไปจนสําเร็จด้วยเหตุใดก็ดีข้าพเจ้าจะยินยอมเข้ารับราชการหรือทํางาน
ต่อไปจนครบกําหนดระยะเวลา 2 ปี ท้ังน้ีไม่นับระยะเวลาระหว่างเข้ารับราชการศึกษาอบรมเพ่ิมเติมรวม
คํานวณเข้าด้วย 
 ถ้าข้าพเจ้าไม่เข้ารับราชการหรือทํางานตามที่กล่าวในวรรคแรกหรือวรรคสองแล้วแต่
กรณีข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชดใช้เงินให้แก่มหาวิทยาลัยเป็นเงิน 250,000.- บาท (-สองแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน-) 
ภายในกําหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยเรียกร้องให้ชําระ 
 ถ้าข้าพเจ้ารับราชการหรือทํางานไม่ครบกําหนดเวลาตามที่กล่าวไว้ในวรรคแรก หรือ วรรคสอง 
แล้วแต่กรณี ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชดใช้เงินให้แก่มหาวิทยาลัย ตามระยะเวลาที่ขาด โดยคิดคํานวณลดลงตาม
ส่วนเฉลี่ยจากจํานวนเงินที่ต้องชดใช้ในวรรคก่อน 
 

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

/ถ้าการท่ี... 
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 ถ้าการท่ีข้าพเจ้ามิได้เข้ารับราชการหรือทํางานตามความในวรรคสาม หรือออกจากราชการ หรือ
ออกก่อนครบกําหนดในวรรคส่ี  ข้าพเจ้าไม่ต้องรับผิดตามวรรคดังกล่าว ในกรณีต่อไปน้ี 
 1.  ตาย 
 2.  เจ็บป่วยหรือพิการ และสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่
สามารถรับราชการได้ 
 3.  ผู้รับสัญญาและกระทรวงการคลังพิจารณาเห็นว่ามีเหตุผลอันสมควรที่ข้าพเจ้าไม่ต้องรับผิด
เพราะถูกทางราชการไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออก 
 ข้อ 4. เพ่ือเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญาน้ี  ข้าพเจ้าจะได้จัดหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
และหลักทรัพย์  ซ่ึงมหาวิทยาลัยเห็นสมควรมาทําสัญญาค้ําประกันข้าพเจ้า ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
และในกรณี ท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควรจะให้ข้าพเจ้าเปล่ียนผู้ค้ํ าประกัน  ข้าพเจ้าจะปฏิ บั ติตาม                 
ทุกประการ 
 

 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.............เดือน....มิถุนายน.....พ.ศ...2565... 
 

 ข้าพเจ้า ..............................นายปราโมทย์  คําสิงห์.................... อายุ ...........49.................ปี 
เกี่ยวข้องเป็น...........บิดา.............ของ  (นาย/นางสาว)...............ประพันธ์  คําสิงห์........................................
อยู่บ้านเลขท่ี...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.......นักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์โดยเก่ียวข้องเป็น.............บิดาและมารดา....... ได้รับทราบข้อความใน
สัญญาการเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ท่ี (นาย/นางสาว)..............ประพันธ์  คําสิงห์..............    
ได้ทําให้ไว้ต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามสัญญาฉบับลงวันท่ี............ เดือน....มิถุนายน.....พ.ศ......2565.....
แล้วขอแสดงความยินยอมในกรณีท่ี (นาย/นางสาว).........นายประพันธ์  คําสิงห์.............ได้ทําสัญญาดังกล่าว
ให้ไว้ต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทุกประการ 
 
 
                                     ลงนาม................................................... ผู้แทนโดยชอบธรรมของนักศึกษา 
          (....นายปราโมทย์  คําสิงห์...)      เภสัชศาสตร์  (หรือบิดา) 
 
 
          ลงนาม...................................................  ผู้แทนโดยชอบธรรมของนักศึกษา 
              (...นางวิไลวรรณ  คําสิงห์...)     เภสัชศาสตร์  (หรือมารดา) 
 
 
           ลงนาม.................................................   พยาน (นิติกร) 
          (..............................................) 
 
 
           ลงนาม.................................................  พยาน (คณะเภสัชศาสตร์) 

       (................................................)     
                         

 /หมายเหตุ... 

ตัวอย่างการกรอกข้อความ
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หมายเหตุ  : ผู้แทนโดยชอบธรรมต้องเป็นบุคคลดังต่อไปน้ี 

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

ปกครองตามลําดับให้ความยินยอม โดยระบุและมีผู้รับรองว่าคนใดคนหนึ่งถึงแก่กรรม  
หรือหย่าแล้วแต่กรณี 

3. ถ้าบิดาและมารดาถึงแก่กรรม โดยมีบุคคลอ่ืนเป็นผู้ปกครองจะต้องมีคําสั่งศาล 
หรือพินัยกรรมของบิดาหรือมารดาแสดงว่าเป็นผู้ปกครองด้วย 

4. ผู้บรรลุนิติภาวะ ได้แก่ บุคคลผู้มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ หรือบุคคลผู้มีอายุต้ังแต่ 17 ปี
บริบูรณ์ ซ่ึงสมรสถูกต้องตามกฎหมาย 
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สัญญาค้ําประกัน 

 สัญญาทําท่ี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

วันท่ี..............เดือน......มิถุนายน.......พ.ศ....2565..... 
 

      ตามท่ี (นาย/นาง/นางสาว)..............ประพันธ์  คําสิงห์................... ซ่ึงต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า 
“นักศึกษา” ได้ทําสัญญาการเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ ให้ไว้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เน่ืองจากรัฐบาลมีเจตจํานงมุ่งหมายที่จะให้นักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ทํางานหรือรับราชการสนองความ
ต้องการของประเทศชาติภายหลังสําเร็จการศึกษาแล้ว โดยให้ทําสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว และในการที่เป็น
หน้าที่ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และคณะกรรมการ
พิจารณาจัดสรรนักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ผู้สําเร็จการศึกษา ไปปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือองค์การของ
รัฐบาลต่างๆ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีได้แต่งต้ังหรือจะได้แต่งต้ังขึ้นเพ่ือจัดสรรนักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์เข้าทํางาน
หรือรับราชการสนองความต้องการของประเทศชาติ ท่ีจะดําเนินการให้สําเร็จผลสมความมุ่งหมายดังกล่าว 
ตามสัญญาฉบับลงวันที่.............เดือน......มิถุนายน.......พ.ศ....2565..... 
 ข้าพเจ้า....................นายปราโมทย์  คําสิงห์..............................อายุ................49..................ปี 
อาชีพ...............รับราชการ..........................สังกัด...........สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน.........ต้ัง
บ้านเรือนอยู่บ้านเลขท่ี.......114/8..................ตรอก/ซอย..............-.................ถนน............ชยางกรู..........
ตําบล.............ในเมือง.............อําเภอ...........เมือง...................จังหวัด..................อุบลราชธานี.............
โทรศัพท์ (บ้าน)....045-242017.... โทรศัพท์ (มือถือ)..... 081-9956431.....ซ่ึงต่อไปนี้ในสัญญานี้ เรียกว่า  
“ผู้ค้ําประกัน” ขอทําสัญญาค้ําประกันการเป็นักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ตามสัญญาข้างต้น ให้ไว้แก่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ี เรียกว่า “มหาวิทยาลัย” ดังมีข้อความต่อไปน้ี 

     ข้อ 1. ผู้ค้ําประกันยอมตกลงผูกพันตนเข้าค้ําประกันนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย กล่าวคือถ้า
นักศึกษาปฏิบัติผิดสัญญาการเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดด้วยประการใดๆ เป็น
เหตุให้เกิดความรับผิดชอบชดใช้เงินให้แก่มหาวิทยาลัยแล้ว ผู้คํ้าประกันยินยอมชดใช้เงินจํานวนไม่เกิน 
250,000.- บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ท้ังนี้ ตามท่ีนักศึกษาจะต้องรับผิดนั้นให้แก่มหาวิทยาลัย
ทันทีท่ีได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากมหาวิทยาลัย และผู้ค้ําประกันจะรับผิดตามสัญญาน้ีจนกว่าจะมีการชําระ
หนี้พร้อมดอกเบ้ียและค่าเสียหาย (ถ้าหากมี) ครบเต็มจํานวน 

     ข้อ 2. ในกรณีท่ีมีการผ่อนเวลาหรือผ่อนจํานวนเงินในการชําระหน้ีตามสัญญาการเป็นนักศึกษา
ให้แก่นักศึกษาโดยได้แจ้งให้ผู้คํ้าประกันทราบและผู้คํ้าประกันได้ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลาหรือผ่อน
จํานวนเงินในการชําระหนี้นั้น ให้ถือว่า ผู้ค้ําประกันตกลงมิให้ถือเอาการผอ่นเวลาหรือผ่อนจํานวนเงินในการ
ชําระหนี้ดังกล่าวเป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของผู้ค้ําประกันและจะรับผิดในฐานะผู้ค้ําประกันตามสัญญา
นี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการชําระหนี้พร้อมดอกเบ้ียและค่าเสียหาย (ถ้ามี) ครบเต็มจํานวน 

     ข้อ 3. ผู้ค้ําประกันจะไม่เพิกคอนการค้ําประกันไม่ว่ากรณีใดๆ ตราบเท่าท่ีนักศึกษายังต้อง
รับผิดชอบอยู่ตามเงื่อนไขในสัญญาการเป็นนักศึกษา 
 
         ลงช่ือ..............................................ผู้ให้สัญญา (ผู้ค้ําประกัน) 

 
         /ข้อ 4 เพ่ือเป็นหลัก... 

ตัวอย่างการกรอกข้อความ
ในสัญญา ห้ามใช้อักษรย่อ 

 

ตดิอากร
แสตมป์ 
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      ข้อ 4. เพ่ือเป็นหลักฐานในการค้ําประกัน ผู้ค้ําประกันได้แสดงหลักทรัพย์ซ่ึงผู้ค้ําประกันมี
กรรมสิทธ์ิโดยปลอดจากภาระผูกพันใดๆ ท้ังสิ้น ดังน้ี 

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

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

ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับน้ีดีแล้ว  จึงได้ลงนามในสัญญาน้ี 
 

 
     ลงนาม ............................................... ผูใ้ห้สัญญา        

         (...นายปราโมทย์  คําสิงห์.....) 
 
 

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

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

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

  บัตรประจําตัวข้าราชการ  กรม.............สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ึนพื้นฐาน......................... 
เลขที.่...1325/2558.......................ตําแหนง่....................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 
 

วันท่ี..............เดือน......มิถุนายน......พ.ศ....2565...... 
 

  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).......วิไลวรรณ  คําสิงห์..................................อายุ......45.......ปี
เป็น (สามี/ภรรยา) ของ (นาย/นาง/นางสาว)..........ปราโมทย์  คําสิงห์........................................................   
ได้ทราบข้อความในสัญญาที่ (นาย/นาง/นางสาว)(บุตร)..............ปราโมทย์  คําสิงห์.........................................
ได้ทําให้ไว้ต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามสัญญาฉบับลงวันที่.............เดือน....มิถุนายน...พ.ศ...2565....         
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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สรุปปัญหาและคําตอบเก่ียวกับการทาํสัญญาฯ  

 

หมายเหตุ  ข้อมูลและรายละเอียดดังตัวอย่างน้ี  คณะฯ ได้รวบรวมจากคําถาม ข้อสงสัย และข้อเสนอแนะ
ของผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการทําสัญญาเพื่อเป็นการให้ความรู้เพ่ิมเติมเท่านั้น การดําเนินงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
นโยบายและกฎหมายให้เป็นไปตามนโยบาย ประกาศ ระเบียบและแนวปฏิบัติของการทําสัญญานักศึกษา
เภสัชศาสตร์ฯ ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
คําอธิบาย สมมุติว่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กําหนดให้มีการจัดทําสัญญาการเป็น
นักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ ประจําปีพุทธศักราช 2565 ในวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ      
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

ข้อ 1. คําถาม 
     กรณีผู้ปกครอง (บิดาหรือมารดา) เดินทางมาเพียงคนเดียว โดยคู่สมรสไม่สามารถมาพร้อมกันได้ 

แต่จะลงนามยินยอมมาก่อนล่วงหน้า สามารถกระทําได้หรือไม่  
     ตอบ  สามารถให้คู่สมรสฝ่ายหน่ึงน้ันลงนามยินยอมมาก่อนล่วงหน้าได้ 

 

ข้อ 2. คําถาม 
     กรณีผู้ค้ําประกันที่มีคู่สมรสแต่เดินทางมาเพียงคนเดียว โดยคู่สมรสไม่สามารถมาพร้อมกันได้    

แต่จะลงนามยินยอมมาก่อนล่วงหน้า สามารถกระทําได้หรือไม่  
     ตอบ  สามารถให้คู่สมรสฝ่ายหน่ึงน้ันลงนามยินยอมมาก่อนล่วงหน้าได้ 

 

ข้อ 3. คําถาม 
 ในกรณีผู้คํ้าประกันติดราชการไม่สามารถเดินทางมาทําสัญญาในวันทําสัญญาท่ีคณะเภสัชศาสตร์
กําหนดได้ จะทําอย่างไร 
 ตอบ   ใ ห้นักศึกษา  และบิดา -มารดา  มารายงานตัวและลงนามทําสัญญาในวันที่ ท่ี                   
คณะเภสัชศาสตร์กําหนดให้ทําสัญญา จากนั้นให้ผู้คํ้าประกันนัดวันที่สะดวกมาทําสัญญา ในส่วนของสัญญา      
ค้ําประกัน และจะต้องมาทําสัญญาภายใน 30 วัน หลังวันท่ีกําหนดทําสัญญา 
 

ข้อ 4. คําถาม 
 ในกรณีท่ีนักศึกษามีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัด 3 ชายแดนภาคใต้ ไม่สะดวกและไม่ปลอดภัยในการ
เดินทางมาทําสัญญาได้ จะทําอย่างไร 
 ตอบ  1.  ให้นักศึกษามารายงานตัวทําสัญญาในวันท่ีคณะเภสัชศาสตร์กําหนด 
     2.  ผู้ปกครองจะต้องแจ้งให้คณะเภสัชศาสตร์ทราบโดยทําหนังสือขอความอนุเคราะห์ทํา
สัญญาดังกล่าว ณ ท่ีว่าการอําเภอของนักศึกษาที่มีภูมิลําเนาอยู่ เพ่ือให้ปลัดอําเภอดําเนินการทําสัญญาให้
แทนคณะเภสัชศาสตร์ โดยให้ปลัดอําเภอลงนามเป็นพยานคนที่ 1 แทนนิติกรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ
ต้องดําเนินการทําสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หลังวันที่กําหนดทําสัญญา 
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ข้อ 5. คําถาม 
 ในกรณีท่ีบิดาได้จดทะเบียนสมรสกับมารดา แต่มารดาไม่เปลี่ยนคํานําหน้าช่ือ และไม่เปลี่ยน
นามสกุล จะต้องแนบเอกสารอะไรบ้าง 
 ตอบ  ให้มารดานําทะเบียนสมรสฉบับจริง พร้อมกับรับรองสําเนาถูกต้องมาย่ืนในวันทําสัญญา 
 

ข้อ 6. คําถาม 
 ในกรณีท่ีนักศึกษาได้เข้าศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์แล้วมีความประสงค์ขอลาออกจากการเป็น
นักศึกษา หรือพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์แล้วจะต้องนําเงินมาชดใช้ทุนหรือไม่ 
 ตอบ  ไม่ต้องนําเงินมาชดใช้ทุน 
 

ข้อ 7. คําถาม 
 ในกรณีท่ีผู้ค้ําประกัน  บัตรข้าราชการหมดอายุ และได้ไปทําบัตรใหม่  แต่บัตรใหม่ยังไม่ได้รับ  จะ
ทําอย่างไร 
 ตอบ  ให้สําเนาบัตรข้าราชการท่ีหมดอายุ และขอหนังสือรับรองที่ติดรูปถ่ายมาแนบสัญญา 
 

ข้อ 8. คําถาม 
 ในกรณีท่ีนักศึกษามีอายุครบ 20 ปี ในวันท่ีทําสัญญา จะต้องกรอกสัญญาหน้าหนังสือแสดงความ
ยินยอมในกรณีผู้ให้สัญญาเป็นผู้เยาว์หรือไม่ 
 ตอบ  ไม่ต้องกรอก เน่ืองจากได้บรรลุนิติภาวะแล้ว 
 

ข้อ 9. คําถาม 
 ในกรณีท่ีนําบ้านพร้อมท่ีดินมาค้ําประกันสัญญา ต่อมาได้ 2 ปี ได้ขายบ้านพร้อมที่ดินดังกล่าว ไป
เรียบร้อยแล้ว จะทําอย่างไร 
 ตอบ  ให้นักศึกษาติดต่อเจ้าหน้าท่ีท่ีทําสัญญาของคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โดยด่วน เพ่ือแจ้งเปลี่ยนผู้ค้ําประกัน 
 

ข้อ 10. คําถาม 
 ในกรณีที่ผู้ค้ําประกันได้นําโฉนดท่ีดินมาคํ้าประกันสัญญานักศึกษา ต่อมาผู้ค้ําประกันได้นําโฉนด
ท่ีดินแปลงดังกล่าวไปค้ําประกันกับธนาคาร และธนาคารได้ทําการยึดโฉนดท่ีดินแปลงนั้น จะทําอย่างไร 
 ตอบ  ให้นักศึกษาติดต่อเจ้าหน้าที่ท่ีทําสัญญาของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โดยด่วนเพ่ือเปลี่ยนผู้ค้ําประกัน ถ้าไม่มาติดต่อจะถือว่าโฉนดที่ดินแปลงน้ันคณะเภสัชศาสตร์ยังมีกรรมสิทธ์ิอยู่ 
เพราะคณะฯ ได้ทํานิติกรรมก่อนธนาคาร 
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ข้อ 11. คําถาม   
 ในกรณีท่ีผู้ค้ําประกันเป็นข้าราชการพลเรือนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะในระดับ
ปฏิบัติการข้ึนไป และประเภททั่วไปในระดับชํานาญงานขึ้นไปหรือเทียบเท่า สามารถคํ้าประกันสัญญาให้
นักศึกษาได้กี่คน 
 ตอบ  สามารถค้ําประกันกี่คนก็ได้ แต่คณะเภสัชศาสตร์และเจ้าตัวจะต้องพิจารณาด้วยว่าถ้าหาก
นักศึกษาผิดสัญญาผู้คํ้าประกันจะรับภาระหน้ีสินทั้งหมดได้หรือไม่ 
 

ข้อ 12. คําถาม 
 ในกรณีท่ีนักศึกษาได้สําเร็จการศึกษาแล้ว และได้แจ้งความประสงค์ไม่รับราชการจะต้อง
ดําเนินการอย่างไร 
 ตอบ   ให้เป็นไปตามนโยบาย ประกาศ ระเบียบ หรือแนวปฏิบัติเก่ียวกับการชดใช้ทุนของ
นักศึกษาเภสัชศาสตร์คู่สัญญาฯ ของกระทรวงสาธารณสุข 
 

ข้อ 13. คําถาม 
 ในกรณีท่ีนักศึกษาไม่ทําสัญญาการเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ จะได้เข้าศึกษาใน
คณะเภสัชศาสตร์แห่งน้ีหรือไม่ 
 ตอบ  ถ้าหากนักศึกษาไม่ทําสัญญาไม่ว่าจะเป็นคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
หรือคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอ่ืนของรัฐ  นักศึกษาจะไม่มีสิทธ์ิเข้าศึกษาในหลักสูตรน้ีได้ เน่ืองจาก
นักศึกษาไม่ทําตามเจตจํานงมุ่งหมายของรัฐบาล 
 

ข้อ 14. คําถาม 
 ในกรณีที่นักศึกษาได้สําเร็จการศึกษาแล้ว จะต้องเข้ารับราชการทุกคน ถ้าหากตําแหน่งงานของ
รัฐไม่เพียงพอสําหรับบรรจุนักศึกษาทั้งหมดได้  คณะเภสัชศาสตร์ จะทําอย่างไร 
 ตอบ  เม่ือตําแหน่งงานของรัฐไม่สามารถบรรจุนักศึกษาคู่สัญญาทั้งหมดได้ในปีน้ัน คณะกรรมการ
พิจารณาการจัดสรรนักศึกษา จะต้องดําเนินการจับสลาก หรือดําเนินการคัดเลือก ให้ได้จํานวนคนเท่ากับ
ตําแหน่งท่ีมีอยู่ ส่วนผู้ท่ีไม่ได้รับคัดเลือกบรรจุก็จะถือว่าไม่ต้องชดใช้ทุน   
 

ข้อ 15. คําถาม 
 ในกรณีบิดา-มารดา ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสและแยกกันอยู่ต้ังแต่บุตรอายุได้ 3 ขวบ และบุตรอยู่
ในความปกครองของบิดา สําหรับมารดาไม่ทราบท่ีอยู่และไม่สามารถติดต่อได้ ในวันทําสัญญา จะนําเอกสาร
หรือหลักฐานอะไรมาแสดงว่าบุตรอยู่ในความดูแลของบิดา 
 ตอบ  บิดาต้องย่ืนคําร้องต่อศาลเพ่ือขอให้ศาลสั่งให้เป็นผู้ปกครองของบุตรและนํามาแสดงในวัน
ทําสัญญา  พร้อมสําเนาและเอกสารอ่ืน ๆ อาทิ ใบสูติบัตร และทะเบียนบ้านฉบับตัวจริงท่ีแสดงว่าบุตรอยู่กับ
บิดามาแสดง 
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ข้อ 16. คําถาม 
 ในกรณีบิดา-มารดา ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน ต่อมาบิดา-มารดาได้แยกทางกัน โดยบุตรอยู่ใน
ความปกครองของมารดา ในวันทําสัญญาบิดาต้องมาลงนามในสัญญาหรือไม่ 
 ตอบ  ไม่จําเป็น เนื่องจากกฎหมายได้ระบุไว้ว่าให้มารดาเป็นผู้ปกครองของบุตรโดยชอบด้วย
กฎหมาย 
 

ข้อ 17. คําถาม 
 ในกรณีผู้คํ้าประกัน ได้นําโฉนดท่ีดินราคาประเมิน 250,000.- บาท (-สองแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน-) 
มาคํ้าประกันสัญญา โดยช่ือในโฉนดที่ดิน เป็นช่ือนางนงเยาว์  พูนเพ่ิม (ภริยา) ซ่ึงนางนงเยาว์ ได้จดทะเบียน
สมรส กับนายเลิศ  พูนเพ่ิม (สามี) แต่นางนงเยาว์ อ่านหรือเขียนหนังสือไม่ได้ จึงไม่สามารถลงนามในสัญญา
ค้ําประกันได้ กรณีเช่นน้ีจะทําอย่างไร 
 ตอบ  ใช้วิธีการพิมพ์ลายน้ิวมือแทนโดยมีพยานลงนามรับรอง 2 คน 
 

ข้อ 18. คําถาม 
 ในกรณีผู้คํ้าประกันไม่มีหลักทรัพย์ หรือบุคคลคํ้าประกัน ถ้านําเงินสดจํานวน 250,000.- บาท   
(-สองแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน-) มาคํ้าประกันสัญญากับคณะเภสัชศาสตร์ทําได้หรือไม่ และจะต้องทําอย่างไร 
 ตอบ  ไม่ให้นําเงินสดจํานวน 250,000.-บาท มาจ่ายกับคณะเภสัชศาสตร์เพ่ือคํ้าประกัน แต่ให้
นักศึกษานําเงินจํานวนดังกล่าวไปติดต่อธนาคารเพ่ือให้ธนาคารออกหนังสือสัญญาค้ําประกันของธนาคารตาม
แบบฟอร์มในคู่มือทําสัญญา (คณะเภสัชศาสตร์ จะเก็บหนังสือสัญญาค้ําประกันของธนาคารฉบับจริง พร้อม
สําเนา 2 ฉบับ) 
 

ข้อ 19. คําถาม 
 ในกรณีผู้ค้ําประกันนําโฉนดท่ีดินมาค้ําประกันสัญญาคณะเภสัชศาสตร์จะต้องเก็บโฉนดท่ีดินตัว
จริงไว้หรือไม่ ถ้าไม่เก็บจะทําอย่างไรถึงจะรู้ว่าโฉนดท่ีดินน้ันยังไม่ซ้ือขาย 
 ตอบ  คณะฯ จะไม่เก็บโฉนดที่ดินฉบับจริง (ผู้ค้ําประกันต้องนํามาให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบในวันทํา
สัญญา) แต่คณะฯ จะเก็บหนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินจากสํานักงานที่ดิน(ฉบับจริง) พร้อมสําเนา   2 
ฉบับ  และดําเนินการประสานงานกับสํานักงานท่ีดินที่ต้ังอยู่เพ่ือตรวจสอบการซ้ือขายท่ีดินแปลงดังกล่าว
ในช่วงการคํ้าประกัน 
 

ข้อ 20. คําถาม 
 ในกรณีนักศึกษาใช้บุคคลค้ําประกัน จะต้องเป็นข้าราชการพลเรือนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เช่ียวชาญเฉพาะในระดับปฏิบัติการข้ึนไป และประเภททั่วไปในระดับชํานาญงานข้ึนไปน้ัน ถ้าบิดา-มารดา 
เป็นข้าราชการพลเรือนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะในระดับปฏิบัติการข้ึนไป และประเภท
ท่ัวไปในระดับชํานาญงานขึ้นไป สามารถค้ําประกันให้บุตรของตนเองได้หรือไม่ 
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 ตอบ  ได้  เน่ืองจากสัญญาค้ําประกันไม่ได้ระบุว่าบิดา-มารดาค้ําประกันให้บุตรไม่ได้  ถ้าเป็น
ข้าราชการพลเรือนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะในระดับปฏิบัติการข้ึนไป และประเภทท่ัวไปใน
ระดับชํานาญงานข้ึนไปก็สามารถคํ้าประกันได้  ส่วนกรณีลงนามในสัญญาการเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์ หาก
นักศึกษายังไม่บรรลุนิติภาวะต้องลงนามในฐานะผู้ปกครองของนักศึกษาด้วย 
 

ข้อ 21. คําถาม 
 ในกรณีท่ีผู้ค้ําประกันได้มีคู่สมรสและคู่สมรสได้จดทะเบียนสมรสกันต่อมาได้แยกทางกัน แต่ไม่ได้
จดทะเบียนหย่า และผู้คํ้าประกันได้ดําเนินการฟ้องศาลเพ่ือฟ้องหย่า แต่คดียังไม่สิ้นสุด กรณีดังกล่าวต้องทํา
อย่างไร 
 ตอบ  ถ้าคดีฟ้องหย่ายังไม่สิ้นสุดถือว่ายังไม่ขาดจากความเป็นสามีภรรยาตามกฎหมาย จะต้องมา
ลงนามในสัญญาค้ําประกันท้ังสองฝ่าย เว้นแต่ศาลได้มีคําพิพากษาถึงที่สุดแล้ว  ผู้ค้ําประกันก็นําคําพิพากษา
ของศาลมาแสดงในวันทําสัญญา 
 

ข้อ 22. คําถาม 
 ในกรณีนักศึกษาเภสัชศาสตร์ บิดา-มารดา ได้เสียชีวิต แต่นักศึกษายังเป็นผู้เยาว์ และมีพ่ีน้อง
รวมกัน 3 คน กรณีดังกล่าว ใครจะเป็นผู้ปกครองลงนามในสัญญา 
 ตอบ  ให้พ่ีท่ีบรรลุนิติภาวะแล้วหรือญาติพ่ีน้องของบิดามารดายื่นคําร้องต่อศาลเพ่ือขอให้ศาลสั่ง
ให้เป็นผู้ปกครองของนักศึกษา และนํามาแสดงในวันทําสัญญาพร้อมสําเนา เพ่ือมาเป็นผู้ปกครองของ
นักศึกษาลงนามในวันทําสัญญาแทนบิดามารดา 
 

ข้อ 23. คําถาม 
 นางสาว ข. ได้ไปรายงานตัวเข้ารับราชการที่โรงพยาบาลของรัฐแห่งหนึ่ง  เม่ือวันที่ 1 เมษายน 
2559 ต่อมาได้ย่ืนหนังสือขอลาออกจากราชการ  โดยให้เหตุผลว่าจะไปทํางานต่างประเทศ  และขอลาออก
ต้ังแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560 นางสาว ข. จะต้องนําเงินมาชดใช้ทุนเป็นจํานวนเงินเท่าใด 
 ตอบ  นางสาว ข. จะต้องนําเงินมาชดใช้ทุน เป็นเงินจํานวน 125,000.- บาท โดยหักระยะเวลาที่
รับราชการชดใช้ทุน  ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึง 31 มีนาคม 2560  เท่ากับ 1 ปี ออก คงเหลือ 1 ปี 
ระยะเวลาที่ยังชดใช้ทุนต้องชดใช้ทุนเป็นเงินจํานวน 125,000.- บาท 
 

ข้อ 24. คําถาม 
 ในกรณีมหาวิทยาลัยได้ย่ืนฟ้องต่อศาลปกครองเพ่ือดําเนินคดีตามกฎหมาย และคดีได้สิ้นสุด     
ลงแล้ว  ศาลปกครองพิพากษาให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชดใช้เงินตามที่ผิดสัญญา ศาลได้คิดอัตราดอกเบ้ีย
หรือไม่ และได้จ่ายค่าธรรมเนียมศาลหรือไม่  ถ้าจ่ายใครเป็นผู้จ่าย 
 ตอบ  ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบชําระดอกเบี้ย (อัตราดอกเบ้ียให้เป็นไปตามกฎหมายบังคับ) 
ในต้นเงินท่ีผิดสัญญา นับต้ังแต่วันผิดนัดไปจนถึงวันฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบชําระ
ค่าธรรมเนียมศาลด้วย 


