
 

 
ระบบการขอดูและอุทธรณ์ผลคะแนนสอบ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  
 
 หลังการวัดผลรายวิชา ผู้รับผิดชอบรายวิชา ด าเนินการแจ้งประกาศคะแนนตามที่แจ้งไว้ เพื่อให้นิสิตตรวจสอบและขอยื่น
อุทธรณ์ผลคะแนนสอบภายใน 7 วันหลังคะแนนออก มิเช่นนั้นถือว่า นิสิตยอมในคะแนนนั้น   
ขั้นตอนที่ 1 เขียนค าร้องขอดูผลคะแนน 

ให้นิสิตผู้ขอยื่นอุทธรณ์ น าใบค าร้องขอดูอุทธรณ์ผลคะแนนสอบ น าส่งนักวิชาการภายใน 7 วันหลังการประกาศคะแนน
รายวิชา มิเช่นนั้น จะถือว่านิสิตยอมรับผลคะแนนนั้น และหลังจากได้รับเรื่องรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต                 
แจ้งประธานผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อรวบรวมคะแนนส่วนท่ีนิสิตยื่นค าร้องให้นิสิตตรวจสอบ 

หากนิสิตตรวจสอบและยอมรับผลในคะแนนนั้น ให้ถือว่ากระบวนการดังกล่าวเสร็จสิ้น หากมีข้อสงสัยหรือต้องการให้
ทบทวนคะแนนดังกล่าว ให้นิสิตด าเนินการเขียนแบบค าร้องขออุทธรณ์ผลคะแนน และเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อด าเนินการต่อไป 
ขั้นตอนที่ 2 การเสนอเพ่ือแต่งต้ังคณะกรรมการอุทธรณ์ 
  ให้นักวิชาการของคณะหรือศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก เสนอเรื่องค าร้องอุทธรณ์ผลคะแนน ต่อรองคณบดีฝ่าย
วิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ผลคะแนนสอบ* ประกอบด้วยคณะกรรมการจ านวน
อย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต    ประธานกรรมการ  
รองคณบดฝี่ายวิชาการทีเ่กี่ยวข้อง (กรณีช้ันปรีคลินิก) /    กรรมการ 
ผู้อ านวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิกที่เกี่ยวข้อง (กรณีช้ันคลินิก) 
ประธานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต     กรรมการและเลขานุการ 
หัวหน้างานวิชาการ       ผู้ช่วยเลขานุการ  
และมอบหมายให้ประธานผู้รับผิดชอบรายวิชา ด าเนินการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลผลการสอบที่เกี่ยวข้อง เพื่อน า

รายงานต่อคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น 
ขั้นตอนที่ 3 การสืบสวนข้อเท็จจริง 
 ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ผลคะแนนสอบ ด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงตามค าร้อง โดยมีอ านาจขอดูหลักฐาน 
หรือสอบถามจากผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีกรอบระยะเวลาด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์ นับจากได้รับการแต่งตั้ง และจัดท า
ข้อสรุปผลการตรวจสอบ เสนอต่อคณบดีเพื่อพิจารณาต่อไป และผลอุทธรณ์ดังกล่าวเมื่อได้รับการพิจารณาแล้ว ให้นักวิชาการคณะ
หรือศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิกแจ้งผลการอุทธรณ์ต่อไป  
*หมายเหตุ: คณะกรรมการผู้ตัดสินผลอุทธรณ์ จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเหตุการณ์ในครั้งนั้น ๆ 
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แบบค าร้องขอดูผลคะแนน  

ส าหรับนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
เขียนที่ ………………………………………………………………… 
วันที่ ………. เดือน ……………………………. พ.ศ. 25……… 

 
เรียน คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 ข้าพเจ้า (นาย/นางสาว/นาง) ……………………………………………………รหัสประจ าตัวนิสิต…………………………  
นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ ……… (กรณชีั้นคลินิก) ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาล…………………………………… 
ที่อยู่ที่ติดต่อ
ได…้…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………...โทรศัพท์……………………….…......…มีความ
ประสงค์ขอดูคะแนน     

◻ MCQ   ◻ MEQ   ◻ OSCE 

◻ TSE    ◻ Long case     

◻ รายงาน   ◻ Workplace-based assessment…………………………………….  

◻ อ่ืนๆ………….......................................………………………………..................................................................  
รายวิชารหัส ……………...…….. รายวิชา ………………………………………………………………………………………….… 

ปีการศึกษา ………………… วันที่ประกาศผลคะแนน……………………………………………………….................…………………. 
เนื่องจาก……………………………………………………………………………………………………………...………………....................… 
……………...……………………………………………………………………………………………………………………...…………….............. 
       
               ลงชื่อ……………………………………………………. 
              (...........................................................) 
                     นิสิตผู้ยื่นค าร้อง 
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ส่วนนี้ส าหรับกรอกเมื่อเสร็จสิ้นการรับบริการขอดูผลคะแนน 
 

ค ารับรองของนิสิตผู้ขอดูผลคะแนน 
 

ข้าพเจ้า (นาย/นางสาว/นาง).................................................................................................... ..................... 
ได้ตรวจดูผลคะแนน……………..................…………………….............................................รายวิชารหัส ……………...…….. 
รายวิชา ………………………………………………………………………………….………… ปีการศึกษา ………………....................… 
วันที่ประกาศผลคะแนน……………………………………………………….................……………ครบถ้วนตามที่ยื่นค าร้องแล้ว 
และข้าพเจ้า  

[………] ขอรับรองว่าผลการตรวจดูคะแนนดังกล่าวถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการ 
[.........] มีความประสงค์ขอเสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาอุทธรณ์ผลคะแนนดังกล่าว 

 
 

ลงชื่อ……………………………………………………. 
              (...........................................................) 
                     นิสิตผู้รับบริการ 



1 
 

 
แบบค าร้องขออุทธรณ์ผลคะแนน  

ส าหรับนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
เขียนที่ ………………………………………………………………… 
วันที่ ………. เดือน ……………………………. พ.ศ. 25……… 

 
เรียน คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
 ข้าพเจ้า (นาย/นางสาว/นาง) ……………………………………………………………รหัสประจ าตัวนสิิต………………… 
นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ ……… (กรณีชั้นคลินิก) ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาล……………………………..…… 
ที่อยู่ที่ติดต่อ
ได…้…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………...โทรศัพท…์…………………………………… 
มีความประสงค์ขอขออุทธรณ์ผลคะแนน 

◻ MCQ  ◻ MEQ  ◻ OSCE  ◻ รายงาน   

◻ Workplace-based assessment (Teaching round, OPD, Ward work เป็นต้น) 

◻ อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………………………………………………………………………….………………………………………… 
รายวิชารหัส ……………...…….. ชื่อวิชา …………………………………………………………………………………………….. 

ปีการศึกษา ………………… โดยมีประเด็นขอเสนอพิจารณาและหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
……………...………………………………………………………………………………………………...........…………………...………………… 
……………...………………………………………………………………………………………………...........…………………...………………… 
 
       ……………………………………………………. 
       (...........................................................) 
            นิสิตผู้ขออุทธรณ์ 
ความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตผู้ขออุทธรณ์ 
……………...………………………………………………………………………………………………...........…………………...………………… 
……………...………………………………………………………………………………………………...........…………………...………………… 
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……………………………………………………. 

      (.......................................................................................) 
          อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตผู้ขออุทธรณ์ 
       .................................................................... 
 
ความเห็นรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต คณะแพทยศาสตร์ 
……………...………………………………………………………………………………………………...........…………………...………………… 
……………...………………………………………………………………………………………………...........…………………...………………… 
 
 
                (แพทย์หญิงสรัสวดี เถลิงศก) 
                       รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต 
       .................................................................... 
 
ความเห็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
……………...……………………………………………………………………………………………………………………...………………… 
……………...……………………………………………………………………………………………………………………...………………… 
 
 
              (ศาสตราจารย์นายแพทย์สุกิจ  พันธุ์พิมานมาศ) 
              คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
       ....................................................................



 

 
แนวทางระบบการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน และการมีส่วนได้ส่วนเสีย 

ของผู้เกี่ยวข้องในการวัดและประเมินผลรายวิชา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา 
  
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ให้ความส าคัญการความโปร่งใสในด้านการวัดและประเมินผล 
และเพ่ือเป็นการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน และการมีส่วนได้ส่วนเสียของผู้ เกี่ยวข้องในการวัด                  
และประเมินผล 
 โดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์กับนิสิต ได้แก่ บิดา มารดา หรือญาติสนิท อันจะส่งผลให้เกิดการ
ทับซ้อนกันของผลประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในการวัดและประเมินผลนิสิต ผู้เกี่ยวข้องดังกล่าว จะต้อง
ด าเนินนการกรอกเอกสารแสดงความจ านงเพ่ือแสดงตน ขอยกเว้นการเข้าร่วมตัดสินผลการศึกษาในรายวิชาหรือ
ชั้นปีที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวข้องกับนิสิต และน าส่งประธานผู้รับผิดชอบรายวิชา เพ่ือรวบรวมข้อมูล ส่งทาง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์มายังงานวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป  



 

 
แบบรับรองการเป็นผู้ออกข้อสอบ กรรมการคุมสอบ และกรรมการผู้ประเมินผลรายวิชา 

ส าหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
------------------------------------ 

 ตามที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีค าสั่งแต่งตั้งข้าพเจ้าให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบรายวิชา ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะเป็นผู้ออกข้อสอบ กรรมการคุมสอบ หรือกรรมการผู้ประเมินผล
รายวิชา รหัสวิชา………………………………ชื่อวิชา……………………………………………………………………………………………… 
 ข้าพเจ้า…………………………………………………………………………………… ขอให้ค ารับรองคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ดังต่อไปนี้ 

1. ข้าพเจ้า ไม่มีบุตรหลาน หรือบุคคลใกล้ชิด ก าลังศึกษาในรายวิชาดังกล่าวข้างต้น ที่ข้าพเจ้ามีความ
เกี่ยวข้องในฐานะผู้ออกข้อสอบ กรรมการคุมสอบ หรือกรรมการผู้ประเมินผล 

2. ข้าพเจ้า ไม่ได้เป็นผู้สอนหรือผู้เกี่ยวข้องกับการสอนเสริม ในรายวิชาที่ข้าพเจ้ามีความเกี่ยวข้องใน
ฐานะผู้ออกข้อสอบ กรรมการคุมสอบ หรือกรรมการผู้ประเมินผล 

 
ลงชื่อ……………………………………………………………………………… 
(………………..……………………………………………………………………) 
      อาจารย์ผู้ให้ค ารับรอง 

    วันที่…………………………………………………. 
 
 

ลงชื่อ……………………………………………………………………………… 
(………………..……………………………………………………………………) 
   ประธานผู้รับผิดชอบรายวิชา 

    วันที่…………………………………………………. 


