
ใบคํารองขอรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 
คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
วันท่ี ……… เดือน……………………. พ.ศ. ……………. 

 เรื่อง  ขอรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรการแพทย) 
     เรียน  คณบดี (ผานครูประจําช้ันนักศึกษาแพทยปท่ี………..) 
  ดวยขาพเจา นาย/นาง/นางสาว ………………………………….……. นักศึกษาช้ันปท่ี …… รหัสประจําตัว ………….   
มีความประสงคจะขอรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรการแพทย) ในภาค ……..……….….. ปการศึกษา …………………. 
เน่ืองจาก................. ……………….…………………………………………………………………………………………………………….. 
ท้ังน้ี ไดผานความเห็นชอบจากผูปกครองเรียบรอยแลวและจะไมขอรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตอีก 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ขอแสดงความนับถือ 
 

      (ลงช่ือ)……………………….. 
 (…………………………) 

   ตรวจสอบแบบฟอรมครบถวน 
 ลงทะเบียนรับ……………….…….. 
วันท่ี………………… เวลา…………….. 

ลําดับเรื่อง ขอความท่ีใหความคิดเห็น การดําเนินการของ จ.หนวยทะเบียนฯ 
 ความเห็นของ 
      ผูปกครอง 
 

……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 
 
                                          (……………………………) 
                                                        ผูปกครอง 
                                            วัน………………เวลา……… 

 สงครูประจําช้ัน (ชอง 3) 
วันท่ี ……………………เวลา ……………..… 
 
 

(……………………………) 
ผูควบคุม 

วัน………………เวลา……… 

 ความเห็นของ 
      ครูประจําช้ัน 

เรียน    รองคณบดีฝายวิชาการ  
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 
  

(……………………………) 
ครูประจําช้ันป ………………. 
วัน………………เวลา……… 

 สงรองคณบดีฝายวิชาการ  
วันท่ี ……………….      เวลา………………  
 

(………………………) 
ผูสงออก 

วัน………………เวลา……… 

 ความเห็นของรอง
คณบดีฝายวิชาการ 
        

 อนุมัตินําเสนอในกรรมการวิชาการคลินิก 
 ไมอนุมัติ เพราะ …………………………………………………… 
       ……………………………………………………………………... 

 
(………………………) 
รองคณบดีฝายวิชาการ 

 
                              วัน………………เวลา……… 

 รองคณบดีฝายวิชาการผานเรื่อง 
วันท่ี ……………….      เวลา……………… 

 ความเห็นของ
คณะกรรมการประจํา
คณะ 

คณะกรรมการประจําคณะแพทยศาสตร คราวการประชุมครั้งท่ี 
……../……….. เมื่อวันท่ี ……………………….. มีมติ  
 อนุมัติปริญญา วท.บ. 

 ช่ือผูสรุป ……………………………. 
 
 

(……………………………) 
วัน………………เวลา…………….. 

เจาของเรื่อง    นางจันทนา  ผางโคกสูง 
ผูควบคุมงาน  หัวหนาหนวยทะเบียนฯ 

        

 
 
 



เงื่อนไขการขอรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 
   
   เปนหลักสูตรที่มุงจะใชกับนักศึกษา ซึ่งไดเขาศึกษาในคณะ
แพทยศาสตรแลว แตไมสามารถเรียนจบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตไดนักศึกษาผู
นั้น มีสิทธิขอรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรการแพทยได หาก
สามารถศึกษาไดครบตามหลักสูตร 
 

โครงสรางหลักสูตรวิทยาศาสตรการแพทย 
รายละเอียดโครงสรางหลักสูตร หลักสูตรใหม 2540 บทเฉพาะกาล 

1.  หมวดวิชาศกึษาทั่วไป 39  หนวยกติ 33  หนวยกติ 
- กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
- กลุมวิชาสังคม 
- กลุมวิชามนษุยศาสตร 
- กลุมวิชาภาษา 

18  หนวยกติ 
6  หนวยกติ 
3  หนวยกติ 
12  หนวยกติ 

18  หนวยกติ 
6  หนวยกติ 
3  หนวยกติ 
6  หนวยกติ 

2. หมวดวิชาพ้ืนฐานวิชาชพี/เฉพาะสาขา(ป1-3) 83  หนวยกติ 83  หนวยกติ 
3. หมวดวิชาเลือกวิชาชีพ (ป4) 6  หนวยกติ 6  หนวยกติ 
4. หมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา 3  หนวยกติ 3  หนวยกติ 
                                                  รวม 131  หนวยกติ 125  หนวยกติ 



หนังสือยินยอมของผูปกครอง 
 

        บานเลขที…่…….………. หมูที่ ………… 
        ถนน …………ตรอก/ซอย …………………… 
        ตําบล/แขวง …………….อําเภอ/เขต ……….. 
        จังหวัด…………iหัสไปรษณีย ……………… 
       
 โทรศัพท……………………………………………… 
     วันที่ ………………………………………………… 
เรียน   คณบดีคณะ ……………………………. 
  ดวยขาพเจา นาย/นาง/นางสาว ……………………………………………………..……..
ผูปกครองของ นาย/นาง/นางสาว ………………………………………………………… รหัสประจําตัว 
………………………… 
นักศึกษาคณะแพทยศาสตร  สาขา ……    ………………………………..…. ชั้นปที่ ………….ยินยอมให  
นาย/นาง/นางสาว ……………………………………….……………………….…….. ซึ่งเกี่ยวของกับ
ขาพเจาโดยเปน …………………………………………….. ขอรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ในป
การศึกษา………….เนื่องจาก ………………………………………….…………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
          ขอแสดงความนับถือ 
 
 
       ลงชื่อ…………………………………. 
             (…………………………………..) 
                       ผูปกครองนักศกึษา 
 
หมายเหต ุ ผูปกครองตองเปนบุคคลคนเดียวกันกบัที่ลงลายมือชื่อไวกับมหาวิทยาลัย ในหนังสือ

รับรองความประพฤติและค้ําประกัน 



แผนภูมิการดําเนินงานคํารองขอปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 
                   10 นาที/คํารอง  คําอธิบาย 
5 นาที/คํารอง นศ.ยื่นคํารอง  นศ.กรอกคํารองใหครบถวน 

หนวยทะเบยีนฯ                1 วัน/คํารอง   
ตรวจสอบหลักฐาน ผูปกครองยินยอม  ผูปกครองลงนามในหนังสือยินยอมและ

ลงนามในใบคํารอง 
                          3 ชม.   

 ครูประจําช้ันใหความเห็นชอบ  ครูประจําชั้นใหความเห็นชอบชอง   
หนวยทะเบยีนแจง                          3 ชม.     
สํานักทะเบียนตรวจ 

สอบช่ือ รหัสนักศึกษา 
 รองคณบดีฝายวิชาการ 

ผานเร่ือง  รองคณบดีฝายวิชาการพิจารณา 
ผานเร่ืองใหความเห็นประกอบ 

คะแนน หนวยกิต GPA                      5นาที/คํารอง   
  หัวหนาหนวยทะเบยีนแจง

วาระกรรมการวิชาการคลินิก  หนวยทะเบยีนฯแจงวาระเขากรรมการ
วิชาการคลินิกพิจารณา 

                          3 ชม.   
  กรรมการวิชาการคลินิก 

ใหความเห็นชอบ  กรรมการวิชาการคลินิกเห็นชอบและ 
ใหนําเสนอกรรมการประจําคณะ 

                             5 นาท ี   
  หนวยทะเบยีนแจงวาระ 

เขากรรมการคณะ  หนวยทะเบยีนแจงวาระกรรมการคณะ
เพื่ออนุมตัิการสาํเร็จการศกึษา 

1ชม./ชุด                         3 ชม.   
หนวยทะเบียนฯแจง
กองกลางขออนุมัติ

ปริญญากับสภา มข. 


กรรมการคณะรับรองการ
สําเร็จการศึกษา วท.บ.  

กรรมการคณะรับรองใหสําเร็จ 
การศกึษา 

                    15วัน                         1ชม./ชุด   

สภา มข.อนุมัติปริญญา 
 หนวยทะเบยีนแจงสํานัก

ทะเบียนตรวจสอบ GPA เฉลี่ย
สุดทาย 

 สํานักทะเบียนตรวจสอบผลการเรียน 
GPA เฉลี่ย 

                 1 วัน                           1ชม./ชุด   

เลขาสภาแจงมติที่
ประชุม 

 สํานักทะเบียนตรวจสอบ 
GPA และแจงยืนยันเกรด  

สํานักทะเบียนออกหนังสือคาดวาจะ
สําเร็จการศึกษาในวันท่ีผาน
คณะกรรมการประจําคณะฯ 

                                         1วัน   

คณะแพทยศาสตร
แจงนักศึกษาทราบ 

สํานักทะเบียนแจงผลการ 
จบนักศกึษา  

ออกหนังสือสําคัญ 
ใบรับรองการศึกษา 
Transcript 

     
     

 
 



แผนภูมิการดําเนินการตรวจสอบหนี้สิน 
 
                 30 นาที/คํารอง  

 กองกิจการตรวจสอบหน้ีสิน   

                                  30 นาที/คํารอง  

 สํานักวิทยบริการตรวจสอบหน้ีสิน  
                                            30 นาท/ีคํารอง  
 คณะวิทยาศาสตรตรวจสอบหน้ีสิน  

                                  30 นาที/คํารอง  

 หนวยกิจการนักศึกษาตรวจสอบหน้ีสิน   

                                 30 นาที/คํารอง  
 หองสมดุคณะแพทยศาสตรตรวจสอบหน้ีสิน  
                                 5  นาที/คํารอง  

 หนวยทะเบียนตรวจสอบหลักฐานหน้ีสิน  

 
 


