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รายละเอียดของหลักสตูร 
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
คณะ   : เภสัชศาสตร์ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร  :  
 ภาษาไทย  :  หลักสูตรเภสชัศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก 
 ภาษาอังกฤษ  :  Master of Pharmacy Program in Clinical Pharmacy  
   
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  เภสชัศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชกรรมคลินิก) 
   ชื่อย่อ :  ภ.ม. (เภสัชกรรมคลินิก) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Master of Pharmacy (Clinical Pharmacy) 
   ชื่อย่อ :  M.Pharm (Clinical Pharmacy) 
 
3.  วิชาเอก : ไม่มี 
 
4.  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร : แผน ก แบบ ก2  ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
        
5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ : หลักสูตรระดับที่ 4 ปริญญาโท ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
              พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
 5.2 ภาษาที่ใช้ :  จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ 
 5.3 การรับเข้าศึกษา : รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้ดี 
 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน :  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา :  ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว 
 
6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร:  
  6.1 เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 
  6.2 เวลาที่เริ่มใช้หลักสูตร ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 
  6.3 การพิจารณาหลักสูตรจากคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย 
  1) คณะกรรมการประจ าคณะ  
   ครั้งที่ วาระพิเศษ/2561 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 
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  2) คณะกรรมการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัย 
   ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 
  3) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย  
 ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 

4) สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร 
 ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561 

6.4 องค์กรวิชาชีพรับรองหลักสูตร: ไม่มี 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2564 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 8.1  เภสัชกรระดับช านาญการ, เภสัชกรระดับช านาญการพิเศษ, เภสัชกรระดับเชี่ยวชาญ 
 8.2  นักวิชาการ  
 8.3  นักวิจัย 
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9. ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 
ล าดับ 

ที่ 
ต าแหน่งทางวิชาการ   

ชื่อ-นามสกุล 
ระดับปรญิญา สาขาวิชา ปีที่ส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จ

การศึกษา 
1 นายมานิตย์ แซ่เตียว 

 
 

วุฒิบัตรแสดงความรู ้
ความช านาญในการประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม* 

เภสัชบ าบัด พ.ศ. 2556 วิทยาลัยเภสชับ าบัด 
สภาเภสัชกรรม 

Board Certified  
Oncology Pharmacists 

- พ.ศ. 2554 Board of Pharmacy 
Specialties, USA 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต เภสัชบ าบัด พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
เภสัชศาสตรบณัฑิต - พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์     
ดร.แสวง วัชระธนกิจ 

Doctor of Philosophy Pharmacy 
Health Care 
Administration 

พ.ศ. 2551 University of 
Florida, USA 

เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชกรรม
โรงพยาบาล 

พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลยัมหิดล 

เภสัชศาสตรบณัฑิต - พ.ศ. 2535 มหาวิทยาลยัมหิดล 

3 นายทวนธน บุญลือ  
 

วุฒิบัตรแสดงความรู ้
ความช านาญในการประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม* 

เภสัชบ าบัด พ.ศ. 2559 วิทยาลัยเภสชับ าบัด 
สภาเภสัชกรรม 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต เภสัชบ าบัด พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
เภสัชศาสตรบณัฑิต - พ.ศ. 2553  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

4 ดร.สุทธาสนิี สุวรรณกุล Doctor of Philosophy Pharmaceutical 
Sciences 

พ.ศ. 2551 Kyushu University, 
Japan 

เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชกรรมคลินิก พ.ศ. 2543 มหาวิทยาลยัมหิดล 
เภสัชศาสตรบณัฑิต - พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร ์
หมายเหตุ * คุณวุฒิเทียบเท่าปริญญาเอก 
 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน : อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ าเภอวารินช าราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรมที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาใน 
การวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
     ปัจจุบันระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยประสบปัญหาส าคัญหลายประการ เช่น ประสิทธิภาพ
ในการรักษา คุณภาพบริการ ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและท าให้ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขเพ่ิม
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มากขึ้น ดังตัวอย่างปัญหาการใช้ยาไม่สมเหตุผลที่ภาครัฐและเอกชนให้ความส าคัญจนผลักดันเป็นนโยบายและ
รณรงค์เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าวในระดับประเทศ 
     ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ได้ก าหนดให้ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งในการพัฒนาประเทศ 
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 ถือเป็นกลไกหลัก 
ในการพัฒนาที่เป็นการวางรากฐานส าคัญสามารถสานต่อการพัฒนาในระยะต่อไป เพ่ือน าไปสู่ความมั่นคง  
มั่งค่ัง ยั่งยืน โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขที่ส าคัญ คือ การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข
และสุขภาพประชาชน โดยการวางรากฐานการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการให้บริการ 
ด้านสาธารณสุขและสุขภาพที่เน้นความท่ัวถึงอย่างเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
     ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่จะพัฒนาความเป็นเลิศ 4 ด้าน คือ  

1) Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและความป้องกันโรคเป็นเลิศ) 
2) Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) 
3) People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ) 
4) Governance Excellence (บริหารจัดการเป็นเลิศ)  

    เพ่ือขับเคลื่อนทุกหน่วยงานไปสู่เป้าหมาย โดยน ากรอบแนวคิดประเทศไทย 4.0 สร้างเศรษฐกิจใหม่
ก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs 
by 2030) นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดนโยบายการจัดท าแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
(Service Plan) พ.ศ. 2560-2564 ภายใต้หลักการเครือข่ายบริการที่ไร้รอยต่อที่มีความเชื่อมโยงการบริการ
ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิจนถึงศูนย์เชี่ยวชาญระดับสูงด้วยระบบการส่งต่อ โดยที่แต่ละเครือข่ายจะมีศักยภาพ 
ในการจัดบริการที่ใกล้เคียงกันเพื่อให้สามารถดูแลประชาชนได้เบ็ดเสร็จภายในเครือข่าย สร้างการเข้าถึงบริการ
ของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ า โดยมีเป้าหมายหลัก คือ ลดอัตราป่วย ลดอัตรา
การตาย ลดความแออัด และลดระยะเวลารอคอย โดยมีกลยุทธ์หลักในการด าเนินการดังนี้ 
    1. บริการที่ส าคัญตามความจ าเป็นด้านสุขภาพของพ้ืนที่ 

  2. การพัฒนาบุคลากรส าหรับระบบสุขภาพในสายวิชาชีพและสายสนับสนุนเพื่อให้สามารถจัดบริการ
สุขภาพได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน 
     3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือการจัดบริการได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) (พ.ศ. 2560-
2579) เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติที่สามารถแข่งขันกับนานา
ประเทศ ที่ครอบคลุมถึงประเทศในกลุ่มลุ่มแม่น้ าโขง โดยใช้ศักยภาพความแข็งแกร่งด้านระบบบริการสุขภาพ
ของประเทศดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาเพ่ือรับบริการจนสามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ             
ในยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาบริการวิชาการและงานวิจัยทางการแพทย์ โดยมีกลยุทธ์ ดังนี้  

1. เพ่ิมขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพของสถาบันการศึกษาทางการแพทย์ 
2. พัฒนาศักยภาพหรือเพ่ิมการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ 
3. ยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางการประชุมวิชาการทางการแพทย์ระดับนานาชาติ 

  ผลจากการรวมตัวของกลุ่มประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การศึกษา เหล่านี้ ท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน สินค้า บริการ บุคลากร วัฒนธรรมระหว่างประเทศ 
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของประชาชน 
เช่น การมีประกันสุขภาพแรงงานข้ามชาติ การประกอบโรคศิลปจากแพทย์ เภสัชกร พยาบาล จากต่างประเทศ 
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การศึกษาหลักสูตรนานาชาติ เพ่ือรองรับความต้องการของชาวต่างประเทศในกลุ่มประเทศแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานต้องพัฒนาตนเองมากข้ึน เพ่ือให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสามารถแข่งขันได้บนพ้ืนฐานความรู้ ทรัพยากรธรรมชาติ และความเป็นไทย จ าเป็นต้องมีบุคลากรที่มี
ความช านาญเฉพาะทาง เพ่ือมุ่งพัฒนาระบบบริการสุขภาพและสร้างระบบที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย  
ซ่ึงเภสัชกรเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความส าคัญในการพัฒนาระบบการใช้ยาให้มีความเหมาะสม 
ตอบสนองและสอดคล้องกับเป้าหมายของระบบบริการสุขภาพ โดยใช้การบริบาลทางเภสัชกรรมเป็นเครื่องมือ
หนึ่งเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ยาในระบบสุขภาพที่เกิดข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การวิจัยด้าน
เภสัชกรรมคลินิกส่งผลท าให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงปัญหาการใช้ยาทั้งในระดับบุคคล องค์กร และระดับประเทศ 
สามารถน าผลการศึกษาที่ได้ไปก าหนดนโยบาย แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม 

 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม  
    ปัจจุบันประเทศไทยและหลาย ๆ ประเทศ ก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประชากรจ านวนมากมีปัญหา 
สุขภาพด้านโรคเรื้อรังที่เกิดจากพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง 
โรคหืด เป็นต้น ท าให้ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยต้องรับประทานยาจ านวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายจากการใช้ยา
หลายชนิดร่วมกันหรือใช้ยาเกินขนาด นอกจากนี้ ยังมีปัญหาด้านความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพ 
เช่น การเข้าถึงยาที่จ าเป็นต่อการรักษาเฉพาะโรคที่เป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน  
    ข้อมูลจากส านักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวนการตาย 
แยกตามสาเหตุการเสียชีวิต อันดับที่ 1 คือ โรคมะเร็ง ในล าดับถัดมาคือ อุบัติเหตุ ความดันโลหิตสูง และ 
หลอดเลือดสมอง ปอดอักเสบและโรคอื่น ๆ ของปอด กลุ่มอาการของไตพิการและไตพิการ และโรคหัวใจ  
ซึ่งจ าแนกตามประเภทผู้ป่วย รายละเอียดดังนี้ 
    1) จ านวนผู้ป่วยในแยกตามสาเหตุ อันดับที่ 1 คือ ความผิดปกติเก่ียวกับต่อมไร้ท่อ ในล าดับถัดมา
คือ โรคเลือด โรคความดันโลหิตสูง โรคแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ และโรคของระบบย่อยอาหาร  
    2) จ านวนผู้ป่วยนอกแยกตามสาเหตุ อันดับที่ 1 คือ ความผิดปกติเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ ในล าดับถัดมา
คือ โรคเลือด โรคความดันโลหิตสูง โรคแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ และ โรคของระบบย่อยอาหาร 
    จากปัจจัยดังกล่าว ส่งผลให้ระบบสาธารณสุขของประเทศไทยได้มีการปรับตัวให้สอดคล้องกับ 
การเปลี่ยนแปลง โดยเน้นการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพมากกว่าการรักษาพยาบาล พัฒนาและส่งเสริม 
การเข้าถึงบริการที่จ าเป็น มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นและแพทย์พ้ืนบ้านมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบท
ทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของประเทศ โดยเฉพาะการใช้สมุนไพรในการป้องกันและรักษาโรคซึ่ง 
ถือเป็นเป็นโอกาสอันดีในการพัฒนาเภสัชกรให้มีทัศนคติ ความรู้ ทักษะ ในด้านการท าวิจัยทางเภสัชกรรม
คลินิกเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอันจะส่งผลต่อการยกระดับ 
การบริการสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น 
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร  
     จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม กฎหมาย การเมือง รวมถึงความก้าวหน้า 
ของเทคโนโลยี และกระแสโลกาภิวัตน์ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์เพ่ือสร้างโอกาส
แข่งขัน และแก้ปัญหาสุขภาพของประเทศและประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
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ท าให้หน่วยงานสาธารณสุขและองค์การต่าง ๆ ต้องตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาบุคลากร ให้มีองค์
ความรู้ ทักษะ และความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และทฤษฎีในการปฏิบัติ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
และประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน เพิ่มศักยภาพในการให้บริการที่จะรองรับความท้าทายและบริบทที่จะ
เปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ยังเสริมสร้างโอกาสในการแข่งขันของหน่วยงานและประเทศ 
    ดังนั้น เพ่ือสร้างมหาบัณฑิตให้มีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ดังกล่าว จึงมีความ
จ าเป็นที่ต้องสร้างมหาบัณฑิตให้มีความสามารถในการท าวิจัยด้านเภสัชกรรมคลินิก เพ่ือให้สามารถน า
ผลการวิจัยที่ได้มาแก้ปัญหาทางสุขภาพอย่างตรงประเด็นและเป็นระบบ ตลอดจนความสามารถในการแข่งขัน
เข้าสู่ตลาดแรงงานที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมคลินิก ค านึงถึงความเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และคณะเภสัชศาสตร์ ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้ 
  “ปรัชญา” “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพ้ืนฐานความพอเพียง” 
  “วิสัยทัศน์” “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นสถาบันชั้นน าแห่งการเรียนรู้ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและ
อาเซียน” พันธกิจ ประกอบด้วย  
  1) สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล มีคุณธรรมน าความรู้คิดเป็นท าเป็นและ
ด ารงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง  
  2) วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และผลงานสร้างสรรค์ที่สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน  
  3) บริการวิชาการ และเสริมสร้างความร่วมมือกับชุมชน สังคม ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  
  4) ท านุบ ารุง ฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
  กลยุทธ์ ประกอบด้วย 
  1) สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ และสมรรถนะตามมาตรฐานสากล สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 
ได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรม ความรับผิดชอบ ความพอเพียง จิตส านึกที่ด ีและมีความพร้อมเพ่ือรองรับการเปิด 
ประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย และจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
และจัดให้มีทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
  2) พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาตนเองให้พร้อม 
ทันต่อพลวัตรของสังคม โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ท าวิจัยพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และพัฒนา 
สมรรถนะด้านวิชาการในระดับสากล 
  3) พัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัย เพ่ือยกระดับสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับชาติและ 
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือส่งเสริมการวิจัย และส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือ 
ด้านการวิจัยกับหน่วยงาน ทั้งในและต่างประเทศ 
  4) ให้บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในเขต
อีสานใต้และภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริม และสนับสนุน 
การสร้างเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนทุกภาคส่วน 
  5) สืบสาน เผยแผ่ ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น รวมทั้งเรียนรู้ 
วัฒนธรรมของประเทศในอาเซียน โดยศึกษาค้นคว้าวิจัย รวบรวมและจัดการความรู้ให้นักศึกษาและบุคลากร 
ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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  6) พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลใช้ข้อมูลเป็นฐานในการตัดสินใจ โดยพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
  7) พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์โดยให้บุคลากรมีวัฒนธรรมแห่งการ
เรียนรู้ เพ่ือการท างานได้เต็มตามศักยภาพอย่างมีความสุข โดยพัฒนาระบบสมรรถนะของบุคลากรและ
ผู้บริหารทุกระดับ สร้างเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพให้บุคลากร ส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าของ
บุคลากร และการจัดการความรู้เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มี  
  “วิสัยทัศน์” เป็นคณะเภสัชศาสตร์ชั้นน าในอาเซียน ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศด้านความรู้และ
ทักษะวิชาชีพ  สร้างสรรค์งานวิจัยในระดับสากล  
  “สมรรถนะหลัก” คือการพัฒนาการเรียนการสอนด้านบริบาลเภสัชกรรมร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพ 
เพ่ือสร้างความเชี่ยวชาญระดับสูง โดยเฉพาะด้านหัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง จิตเวช และเภสัชกรรมปฐมภูมิ 
และการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพรและภูมิปัญญาพ้ืนบ้านอีสานใต้อย่างครบวงจร 
  “พันธกิจ” 
  1) ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล 
สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน  และมีคุณธรรมน าความรู้ ด ารงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง 
  2) สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม  เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่  เป็นที่ยอมรับในระดับสากล   
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม 
  3) บริการวิชาการท่ีตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน  และสร้างเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง  
เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
  4) อนุรักษ ์ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี
งามเพ่ือธ ารงไว้ภายใต้บริบทโลกาภิวัตน์ 
  5) บริหารจัดการเชิงรุกด้วยหลักธรรมาภิบาล  พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพมาตรฐาน เพ่ือการ
ด าเนินงานที่เป็นเลิศ  ประชาคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข  
  การผลิตมหาบัณฑิตตามหลักสูตรนี้ สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะเภสัชศาสตร์ 
ที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล มีความรู้ความสามารถด้านการท าวิจัย คิดเป็น 
ท าเป็น เชื่อถือได้และมีจิตส านึกในการท าหน้าที่อย่างมีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  
และด ารงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง อีกทั้งมุ่งเน้นให้ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการค้นคว้าวิจัยและ 
การประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่ เพ่ือพัฒนาและบูรณาการวิทยาการต่าง ๆ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมของคนในชาติ รวมถึงเพ่ือสร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย : ไม่มี 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1.  ความส าคัญ ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ความส าคัญของหลักสูตร 
   การใช้ยาไม่สมเหตุผลในปัจจุบันท าให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพและความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ข้อมูลจาก
การศึกษาต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่ายังมีการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผลในอัตราที่สูงอาจถึงครึ่งหนึ่งของการใช้ยา
ทั้งหมดโดยเฉพาะในประเทศที่ก าลังพัฒนา ซึ่งน าไปสู่การสูญเสียตามมาทั้งในระดับบุคคลผู้ใช้ยา ท าให้เกิด
ปัญหาต่อประสิทธิผลของการรักษาและปัญหาจากความคลาดเคลื่อนหรือผลข้างเคียงของยา ไปจนถึงสังคม
โดยรวม เช่น การเกิดแนวคิดว่าเมื่อเจ็บป่วยแล้วจะต้องกินยา ท าให้ความต้องการในการใช้ยาเพิ่มมากข้ึนโดย
ไม่จ าเป็น หรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว เช่น การเกิดปัญหาเชื้อโรคดื้อยา (antimicrobial 
resistance) มากขึ้น จากการใช้ยาปฏิชีวนะท่ีไม่เป็นไปตามข้อบ่งชี้ท าให้ผู้ป่วยต้องอยู่โรงพยาบาลนานขึ้น       
มีอัตราการเสียชีวิตสูงขึ้น และน าไปสู่ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ อย่างน้อยปีละ 4,000-5,000 ล้านดอลลาร์ใน
สหรัฐอเมริกาหรือ 9,000 ล้านยูโรในยุโรป ส่วนในประเทศไทย คาดว่ามีมูลค่าสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการ
เจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรถึงปีละกว่า 40,000 ล้านบาท 
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาที่มีผลกระทบ 
ต่อการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชน ท าให้เภสัชกรจ าเป็นต้องมีความรู้ ทักษะและความสามารถใน 
การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทั้งความรู้ด้านหลักวิธีวิจัยและเภสัชบ าบัดขั้นสูง สามารถสร้างงานวิจัยเพื่อแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวให้ลดลง อีกท้ังยังสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ในการพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถในการท างานวิจัย หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก จึงได้
จัดท าขึ้นโดยให้ความส าคัญต่อการพัฒนาระบบสุขภาพที่มุ่งเน้นเพ่ือให้มหาบัณฑิตสามารถสร้างงานวิจัยที่มี
คุณภาพเพ่ือแก้ปัญหาทางสุขภาพและส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use หรือ RDU)  
ของผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือสามารถสร้างงานวิจัยที่มีผลกระทบต่อองค์กรและสังคมทั้งในระดับ
บุคคลและพัฒนาระบบการให้บริการด้านยาและสุขภาพแก่ประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาระบบ
สาธารณสุขตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) โดยการประยุกต์ความรู้จากวิชาทางด้าน 
การวิจัย และเภสัชกรรมคลินิก ด้วยกระบวนการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (Routine to Research หรือ 
R2R) และสามารถน าผลของงานวิจัยที่เกิดข้ึนไปใช้ในการแก้ปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยได้อย่างตรงประเด็นและ 
มีประสิทธิภาพ (Routine to Research to Routine หรือ R2R2R)  
  

1.2 ปรัชญาของหลักสูตร 
  มุ่งผลิตมหาบัณฑิต ให้เป็นผู้มีองคค์วามรู้ในด้านเภสัชกรรมคลินิก มีความสามารถและมีทักษะ 

การวิจัยขั้นสูง สามารถบูรณาการและสร้างงานวิจัยจากงานประจ าเพ่ือส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและ
สามารถน าผลจากการวิจัยไปแก้ปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยได้อย่างตรงประเด็นและมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง 
มีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
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1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 เมื่อส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว มหาบัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้  

1.3.1 สามารถแสดงความรอบรู้อย่างถ่องแท้และติดตามความก้าวหน้าด้านวิชาการทางเภสัชกรรม
คลินิก 

1.3.2 สามารถใช้ข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์และผลงานวิจัยในการพัฒนาการปฏิบัติ 
ทางเภสัชกรรมคลินิก 

1.3.3 สามารถพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยทางคลินิกเพ่ือพัฒนาระบบยาและระบบการให้บริการ
สุขภาพ 

1.3.4 สามารถปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและ
ประเทศชาติ 

 
 1.4 คุณสมบัติท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิตระดับปริญญาโท ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1.4.1 สามารถศึกษาค้นคว้าปัญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพที่ซับซ้อนอย่างสม่ าเสมอ สามารถแก้ไข
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ด้วยดุลยพินิจที่เหมาะสม และใช้ทักษะเหล่านี้ได้ในสถานการณ์ที่จ าเป็นได้ แม้ไม่มีข้อมูล
ที่เก่ียวข้องกับประเด็นปัญหานั้น ๆ 

1.4.2 สามารถแสดงออกอย่างเป็นอิสระในการจัดการและแก้ไขปัญหาทั้งที่คาดการณ์ได้และคาดการณ์
ไม่ได้ ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในกลุ่มได้อย่างเหมาะสม 

1.4.3 มีความกระตือรือร้นในการสนับสนุนให้ผู้อ่ืนรู้จักประยุกต์ใช้ดุลยพินิจอย่างมีคุณธรรมและ
จริยธรรมอันเหมาะสมในการด าเนินการเกี่ยวกับปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนและละเอียดอ่อน ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้อง
กับความขัดแย้งทางค่านิยม 

1.4.4 มีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง และมีภาวะผู้น าในการให้โอกาส
และสนับสนุนผู้อ่ืนให้มีการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง :  ระยะเวลา ตั้งแต่ พ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ. 2563  

2.1 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ์ 2.3 ตัวบ่งช้ี/หลักฐาน 
2.1.1 แผนการก ากับมาตรฐาน 
หลักสูตร 

 
 
 
 

1. ก ากับและติดตามให้อาจารย์  
ผู้รับผิดชอบและประจ าหลักสูตร 
มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร 
2. ติดตามการประชุมของ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
บริหารหลักสูตร 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ 
1. มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
อย่างน้อย 3 คน ตลอดระยะเวลาการ
เปิดหลักสูตร ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 
2. มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
อย่างน้อย รอ้ยละ 80 เข้าร่วมประชุม
เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
บริหารหลักสูตร 
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2.1 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ์ 2.3 ตัวบ่งช้ี/หลักฐาน 
 
 

หลักฐาน 
1. ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
2. รายงานการประชุมของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในแต่ละปี
การศึกษา 

2.1.2 แผนการจัดสรรทรัพยากร
การศึกษา 

1. จัดหาต าราหรือฐานข้อมูล 
ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชา 

ตัวบ่งชี้ 
1. มีการจัดซื้อต าราหรือฐานข้อมูล 
ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาปีละ 1 ครั้ง 
หลักฐาน 
1. การสั่งซื้อและแผนการด าเนินการ 
งบประมาณการใช้เงิน 

2.1.3 แผนการพัฒนาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
 

1. ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงาน 
งานวิจัย ต ารา สื่อ นวัตกรรม 
และเข้ารับการอบรมการสัมมนา 
ร่วมประชุมทางวิชาการ/วิชาชีพ 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ 
1. อาจารย์มีผลงานวิชาการ อย่างน้อย 
ปีละ 1 ผลงาน หรืออาจารย์ 
ได้เข้ารับการอบรม การสัมมนา 
การร่วมประชุมวิชาการ/วิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
หลักฐาน 
1. จ านวนผลงานทางวิชาการ 
2. รายงานผลการด าเนินงานการอบรม  
การสัมมนา การร่วมประชุมวิชาการ/
วิชาชีพ 

2.1.4 แผนพัฒนาบุคลากรสาย 
สนับสนุนวิชาการ 
 
 
 
 

1. ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุน
ได้รับการพัฒนาวิชาการ หรือวิชาชีพ 
เพ่ือการปฏิบัติงาน 

ตัวบ่งชี้ 
1. บุคลากรได้รับการพัฒนาวิชาการ 
หรือวิชาชีพ เพ่ือการปฏิบัติงาน 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
หลักฐาน 
1. รายงานผลการด าเนินงาน 

2.1.5 แผนการปรับปรุง 
กระบวนการท าวิทยานิพนธ์ 
 
 

1. สนับสนุนให้อาจารย์ที่ปรึกษา 
วิทยานิพนธ์ ควบคุมและติดตามการ
ท าวิทยานิพนธ์ เพ่ือให้นักศึกษา
สามารถส าเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
2. ส่งเสริมให้มีการรายงาน
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ด้วยวาจา
ทุกภาคการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 
1. มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและกลไก 
การควบคุมและติดตามการท า
วิทยานิพนธ์ 
2. นักศึกษารายงานความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ์ด้วยวาจาอย่างน้อย 
ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
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2.1 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ์ 2.3 ตัวบ่งช้ี/หลักฐาน 
หลักฐาน 
1. ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 
2. รายงานผลการด าเนินงาน 

2.1.6 แผนพัฒนาเนื้อหาหลักสูตร 
ให้สอดคล้องตามความต้องการ 
ของตลาดแรงงาน มหาบัณฑิต  
และผู้ใช้บัณฑิต 
 
 

1. ส ารวจความพึงพอใจของ
มหาบัณฑิตจากการประเมินหลักสูตร
โดยผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร 
2. ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตจากการประเมินหลักสูตรโดย
ผู้ใช้บัณฑิต 
 
 

ตัวบ่งชี้ 
1. ผลการประเมินความพึงพอใจ 
ของผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร 
คะแนนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 3.51  
จากคะแนนเต็ม 5.00 
2. ผลการประเมินความพึงพอใจ 
ของผู้ใช้บัณฑิต คะแนนเฉลี่ย ไม่น้อย
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 
หลักฐาน 
1. ผลการประเมินความพึงพอใจของ
มหาบัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต 

 
หมวดที ่3  

ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตรที่ใช้ในการเรียนการสอน : ระบบทวิภาค โดย 1 ปี แบ่งเป็น  
  2 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา  
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน : ไมมี่  
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค : มีการเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน : 

 นอกวัน-เวลา ราชการ  
 ภาคต้น    เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม หรือ ตามปฏิทินการศึกษาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ภาคปลาย เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม หรือ ตามปฏิทินการศึกษาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา :  
  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ดังนี้ 

1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิตจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการ หรือ 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรองตามท่ีหลักสูตรก าหนด โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 
ไม่น้อยกว่า 2.50 จากระบบ 4.00   
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2) ในกรณีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.50 ต้องมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี
ทั้งนี้ให้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

3) หากผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อก าหนดข้อ 1) และ ข้อ 2) อาจได้รับการพิจารณาให้เข้า 
ศึกษาได้เป็นการเฉพาะราย ขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยต้องผ่านความเห็นชอบจาก
มหาวิทยาลัย 
 

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษา 
พ้ืนฐานความรู้ด้านเภสัชศาสตร์  
เนื่องจากนักศึกษาที่สามารถเข้าศึกษา 
ต่อในหลักสูตรนี้ได้ มีทั้งนักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต 5 ปี และ 
เภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ปี ซึ่งมีองค์ความรู้
ทางเภสัชกรรมคลินิกที่ไม่เท่ากัน 

1) เตรียมความพร้อมทางวิชาการเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในด้าน
เภสัชกรรมคลินิก ด้วยการจัดแผนการศึกษาให้เรียนรายวิชาบังคับ 
ที่จ าเป็น จ านวน 3 รายวิชา คือ รายวิชา 1502 803 เภสัชบ าบัดตาม
หลักฐานเชิงประจักษ์ 1501 804 เภสัชบ าบัดขั้นสูง 1  และ รายวิชา 
1502 806 เภสัชบ าบัดขั้นสูง 2 
2) จัดให้มีการทัศนศึกษาดูงาน เพ่ือให้เข้าใจถึงการให้บริบาล 
ทางเภสัชกรรมอย่างเป็นระบบจากโรงพยาบาลที่มีคุณภาพ 

ทักษะด้านภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1) จัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาทั้งจากหลักสูตร คณะ และ
มหาวิทยาลัย 
2) ส่งเสริมให้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติและ 
การตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ทักษะในการสืบค้นข้อมูล และการเขียน
บทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ 

1) จัดโครงการจัดอบรมเรื่องการสืบค้นข้อมูลให้กับนักศึกษา 
2) ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการการเขียนบทความวิจัย
ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ 
3) เสริมทักษะการเรียนรู้การสืบค้นข้อมูล และการเขียนบทความวิจัย 
โดยสอดแทรกในกิจกรรมและการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ 

การก าหนดหัวข้อวิจัยและอาจารย์ 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

1) การส ารวจปัญหาด้านการใช้ยาของโรงพยาบาลเพื่อน าข้อมูลมาใช้
ในการก าหนดหัวข้อวิจัยส าหรับนักศึกษา 
2) จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตั้งแต่นักศึกษาแรกเข้า 

 
 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี: ภาคปกติ ปีละ 10 คน  

ระดับชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

แผน ก แบบ ก2 
2562 2563 2564 2565 2566 

ปีท่ี 1 10 10 10 10 10 
ปีท่ี 2 - 10 10 10 10 

รวมจ านวนนักศึกษา 10 20 20 20 20 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา - 10 10 10 10 
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2.6  งบประมาณตามแผน 
 งบประมาณ : ใช้งบประมาณจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ของ คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 
รายรับของหลักสูตรจากงบประมาณแผ่นดิน คือ ส่วนของเงินเดือนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร และ อาจารย์ผู้สอน  
รายรับของหลักสูตรจากเงินรายได้ คือ ค่าธรรมเนียมการศึกษาและเงินอุดหนุนโครงการวิจัย  

 
 
          หมวดเงินรายรับ 

จ านวนในแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
งบประมาณแผ่นดิน 

1. เงินเดือนอาจารย์ 
   ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

840,000 865,200 891,156 917,891 945,427 

2. เงินเดือนอาจารย์ประจ า 
   หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

756,000 778,680 802,040 826,102 850,885 
 

เงินรายได้ 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 700,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 

เงินจากโครงการวิจัย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

รวมรายรับ 2,396,000 3,143,880 3,193,196 3,243,992 3,296,312 
 
  2.6.2 งบประมาณรายจ่ายในหลักสูตร (หน่วย : บาท) รายจ่ายของหลักสูตรคิดเฉพาะค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินการหลักสูตรเท่านั้น ประกอบด้วย  

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากรสายวิชาการ  
2) ค่าใช้จ่ายบุคลากรสายสนับสนุน  
3) ค่าธรรมเนียมส าหรับบ ารุงมหาวิทยาลัย  
4) ค่าตอบแทนการเรียนการสอนในวันหยุดราชการ  
5) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  
6) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานวิทยานิพนธ์  
7) ทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์  
8) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานด้านเภสัชกรรมคลินิกในประเทศหรือต่างประเทศ  
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย จ านวน 5 ปี งบประมาณ แสดงดังตาราง 

หมวดเงิน ปีงบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 2566 

งบด าเนินการ 
1.  เงินเดือนบุคลากรสายวิชาการ 
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 840,000 865,200 891,156 917,891 945,427 
    อาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้สอน 756,000 778,680 802,040 826,102 850,885 
2. เงินเดือนบุคลากรงานบัณฑิตศึกษา 48,000 49,440 50,923 52,451 54,024 
3. ค่าธรรมเนียมบ ารุงมหาวิทยาลัย 197,800 395,600 395,600 395,600 395,600 
4. ค่าตอบแทนการเรียนการสอน 243,000 243,000 243,000 243,000 243,000 
5. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 20,000 40,000 40,000 40,000 40,000 
6. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานวิทยานิพนธ์ - 200,000 200,000 200,000 200,000 
7. ทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์ - 50,000 50,000 50,000 50,000 
8. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน  - 200,000 200,000 200,000 200,000 
รวมรายจ่าย 2,104,800 2,821920 2,872,720 2,925,043 2,978,936 
จ านวนนักศึกษาในปีงบประมาณ 10 20 20 20 20 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 210,480 141,096 143,636 146,252 148,947 

 
 2.6.3 ความคุ้มทุนของหลักสูตร  
 หากการด าเนินงานหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก เป็นไปตามแผนการ
รับนักศึกษา (จ านวนนักศึกษารับเข้า 10 คนต่อปีการศึกษา) และมีรายรับ รายจ่าย ตามที่ประมาณการ พบว่า 
มีค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาประมาณ 150,000 บาทต่อคนต่อปี แต่อย่างไรก็ดีเม่ือพิจารณาความคุ้มทุนในการ
ด าเนินงาน พบว่ารายรับมากกว่ารายจ่ายตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 หลักสูตรฯ นี้จะมีความคุ้มทุนตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2562  

หมวดเงิน ปีงบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 2566 

รายรับรวมของหลักสูตร 2,496,000 3,243,880 3,293,196 3,343,992 3,396,312 
รายจ่ายรวมของหลักสูตร 2,104,800 2,821920 2,872,720 2,925,043 2,978,936 
รายรับสูงกว่ารายจ่าย 391,200 421,960 420,477 418,949 417,376 

ทั้งนี ้หลักสูตรยังมีความคุ้มทุนหากมีนักศึกษาเข้าเรียนในหลักสูตรอย่างน้อย 4 คนต่อปีการศึกษา 

หมวดเงิน ปีงบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 2566 

รายรับรวมของหลักสูตร 1,976,000 2,303,880 2,353,196 2,403,993 2,456,312 
รายจ่ายรวมของหลักสูตร 1,974,120 2,290,560 2,341,359 2,393,684 2,447,576 
รายรับสูงกว่ารายจ่าย 1,880 13,320 11,837 10,309 8,736 
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2.7 ระบบการศึกษา : การจัดการเรียนการสอนในระบบในชั้นเรียน 
 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย   
 1) ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนในระดับปริญญาเข้าสู่

การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545 
2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
3) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 หมวดที่ 6   

ข้อ 21 - 23   
4) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา  

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
  หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก เป็นหลักสูตรเต็มเวลา ใช้ระยะเวลาใน
การศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
  3.1   หลักสูตร 

 3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ดังนี้  
   1) แผน ก แบบ ก2 จ านวน ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 

หมวดวิชา/จ านวนหน่วยกิต แผน ก แบบ ก2 
ก. หมวดวิชาเฉพาะ                             ไม่น้อยกว่า 24 
ข. หมวดวิทยานิพนธ์                           ไม่น้อยกว่า 12 
จ านวนหน่วยกิตรวม                         ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

 3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 
  1) ความหมายของเลขประจ าวิชา 

ความหมายของเลขรหัสประจ าวิชาในหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรม
คลินิก ประกอบด้วยเลข 7 หลัก ตามประกาศของมหาวิทยาลัย มีความหมายดังนี้ 

ตัวที่หนึ่งและสอง หมายถึง  คณะ หลักสูตร 
15  หมายถึง  คณะเภสัชศาสตร์ 

ตัวที่สามและสี่  หมายถึง  ภาควิชา ภาคงานสอน 
01  หมายถึง  กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ 
02  หมายถึง  กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร ์
03  หมายถึง  กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม 

ตัวที่ห้า  หมายถึง  ระดับของวิชาหรือระดับชั้นปี 
8  หมายถึง  วิชาระดับปริญญาโท 

ตัวที่หก และ เจ็ด หมายถึง  ล าดับที่ของวิชา 
XX  หมายถึง  ล าดับของรายวิชา 
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  3.1.4 รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก มีรายวิชาตามโครงสร้างดังนี้ 
แผน ก แบบ ก 2      ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต 
ก. หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า  24 หน่วยกิต 
       1. กลุ่มวิชาบังคับ        15 หน่วยกิต 
1501 802  ระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชกรรมคลินิกและชีวสถิติ     4 (4-0-12) 
  (Research Method in Clinical Pharmacy and Biostatistics) 
1501 803  เภสัชบ าบัดตามหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based Pharmacotherapy)  2 (1-3-4) 
1501 804  เภสัชบ าบัดขั้นสูง 1 (Advanced Pharmacotherapy I)   3 (2-3-7) 
1501 805 สัมมนาทางเภสัชกรรมคลินิก 1 (Seminar in Clinical Pharmacy I)  1 (0-3-1) 
1501 806  เภสัชบ าบัดขั้นสูง 2 (Advanced Pharmacotherapy II)   3 (2-3-7) 
1501 807 สัมมนาทางเภสัชกรรมคลินิก 2 (Seminar in Clinical Pharmacy II)  1 (0-3-1) 
1501 808 หัวข้อคัดสรรทางเภสัชกรรมคลินิก (Selected Topics in Clinical Pharmacy) 1 (0-3-1) 
 
 2. กลุ่มวิชาเลือก     ไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต 
 นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ จ านวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ 
ที่ปรึกษา ประกอบด้วยรายวิชาดังนี้ 
1501 809 กระบวนการการใช้ยาเพ่ือสนับสนุนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล   3 (3-0-9) 
 (Medication Use Process to Support Rational Drug Use) 
1501 810 การสร้างเครื่องมือวัดผลลัพธ์ทางสุขภาพ      3 (3-0-9) 
 (Instrumental Development for Health Outcomes) 
1501 811 สังคมวัฒนธรรมกับสุขภาพ        3 (3-0-9) 
 (Society-culture and Health)                    
1501 812 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์ทางเภสัชกรรมคลินิก   3 (2-3-7) 
 (Applied Information Technology System in Clinical Pharmacy) 
1501 813 เภสัชกรรมปฐมภูมิและเภสัชกรครอบครัว      3 (3-0-9) 
 (Primary Care Pharmacy and Family Pharmacist) 
1501 814 ความก้าวหน้าทางเภสัชกรรมคลินิกในโรคหัวใจหลอดเลือด   3 (3-0-9) 
 (Progresses on Clinical Pharmacy in Cardiovascular Diseases) 
1501 815 ความก้าวหน้าทางเภสัชกรรมคลินิกในโรคติดเชื้อ    3 (3-0-9) 
 (Progresses on Clinical Pharmacy in Infectious Diseases) 
1501 816 ความก้าวหน้าทางเภสัชกรรมคลินิกในโรคมะเร็ง    3 (3-0-9) 
 (Progresses on Clinical Pharmacy in Cancer) 
1501 817 ความก้าวหน้าทางเภสัชกรรมคลินิกในโรคระบบประสาทและจิตเวช  3 (3-0-9) 
 (Progresses on Clinical Pharmacy in Neurologic and Psychiatric Diseases) 
1501 818 การติดตามระดับยาเพ่ือการรักษา (Therapeutic Drug Monitoring)  3 (3-0-9) 
1501 819 เศรษฐศาสตร์ทางยา (Pharmacoeconomics)     3 (3-0-9) 
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ข. หมวดวิทยานิพนธ์     ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 
1501 820 วิทยานิพนธ์ (Thesis)      12  หน่วยกิต 
 
3.1.5 แผนการศึกษา  

ปีท่ี 1 (First Year) 
ภาคการศึกษาต้น (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาบังคับ   

1501 802 ระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชกรรมคลินิกและ
ชีวสถิติ 

 4 (4-0-12) 

1501 803 เภสัชบ าบัดตามหลักฐานเชิงประจักษ์ 2 (1-3-4) 
1501 804 เภสัชบ าบัดขั้นสูง 1 3 (2-3-7) 
1501 805 สัมมนาทางเภสัชกรรมคลินิก 1 1 (0-3-1) 

รวม (Total) 10 
 

ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาบังคับ   

1501 806 เภสัชบ าบัดขั้นสูง 2 3 (2-3-7) 
1501 807 สัมมนาทางเภสัชกรรมคลินิก 2 1 (0-3-1) 
1501 808 หัวข้อคัดสรรทางเภสัชกรรมคลินิก 1 (0-3-1) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาเลือก 

1501 xxx วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

รวม (Total) 11 
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ปีท่ี 2 (Second Year) 
ภาคการศึกษาต้น (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

หมวดวิทยานิพนธ์ 1501 820 วิทยานิพนธ์  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาเลือก 

1501 xxx วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

รวม (Total) 9 
หมายเหตุ อาจมีการศึกษาดูงานด้านเภสัชกรรมคลินิกในประเทศหรือต่างประเทศ 
 

ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิทยานิพนธ์ 1501 820 วิทยานิพนธ์  6 หน่วยกิต 

รวม (Total) 6 
 
3.1.6 ค าอธิบายรายวิชา  

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 
1) กลุ่มวิชาบังคับ 

1501 802 ระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชกรรมคลินิกและชีวสถิติ 4 (4-0-12)  
 (Research Method in Clinical Pharmacy and Biostatistics) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :  ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ : ไม่มี 
กระบวนการวิจัยและประเภทของงานวิจัยทางเภสัชกรรมคลินิก  การออกแบบงานวิจัย ประชากร

และกลุ่มตัวอย่าง  การวิจัยเชิงส ารวจและเชิงประเมิน  การวิจัยแบบแทรกแซง  การศึกษาแบบ case control 
ขั้นสูง  การศึกษาแบบ cohort ขั้นสูง  อคติและตัวแปรกวน  การวิจัยการใช้ยาและปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ยา  
การวิจัยเชิงคุณภาพ  การวิเคราะห์ความแปรปรวน ความแปรปรวนร่วมและความแปรปรวนพหุคูณ  สมการ
ถดถอยเชิงเส้น  สมการถดถอยลอจิสติกส์เชิงเส้น  การวิเคราะห์ระยะปลอดเหตุการณ์  การวิเคราะห์อภิมาณ  
การเขียนโครงร่างงานวิจัยและบทความวิจัย  การน าเสนอ  
 Process and types of clinical pharmacy research;  research design, population and 
sample;  survey and evaluation research;  intervention study;  advanced case control study;  
advanced cohort study;  bias and confounding;  drug utilization study and its related factors;  
qualitative research;  analysis of variance, analysis of covariance, multivariate analysis of 
variance;  linear regression;  logistic regression;  survival analysis;  meta-analysis;  writing 
research proposal and article;  presentation 
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1501 803 เภสัชบ าบัดตามหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Pharmacotherapy)    2 (1-3-4) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :  ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ : ไม่มี 
ความส าคัญของเภสัชบ าบัดตามหลักฐานเชิงประจักษ์  กระบวนการของเภสัชบ าบัดตามหลักฐาน

เชิงประจักษ ์ เภสัชบ าบัดตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการตัดสินใจในเวชปฏิบัติทางคลินิก  การประยุกต์ใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ในทางเภสัชกรรมคลินิก  หัวข้อปัจจุบันของเภสัชบ าบัดตามหลักฐานเชิงประจักษ์ 

Importance of evidence-based pharmacotherapy;  processes of evidence-based 
pharmacotherapy;  evidence-based pharmacotherapy on decision making in clinical practice; 
applications of evidence based pharmacotherapy in clinical pharmacy;  current topics in 
evidence-base pharmacotherapy 

 
1501 804 เภสัชบ าบัดขั้นสูง 1 (Advanced Pharmacotherapy I) 3 (2-3-7) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :  ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ : ไม่มี 
การให้บริบาลทางเภสัชกรรมที่ซับซ้อนด้านหัวใจหลอดเลือด ด้านไตและทางเดินปัสสาวะ  

ด้านต่อมไร้ท่อ ด้านโรคติดเชื้อ และด้านโรคระบบทางเดินหายใจ  
Pharmaceutical care in complicated cardiovascular system, nephrology and 

urology, endocrinology, infectious diseases and respiratory diseases 
 
1501 805 สัมมนาทางเภสัชกรรมคลินิก 1 (Seminar in Clinical Pharmacy I)    1 (0-3-1) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :  ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ : ไม่มี 

 การค้นคว้า รวบรวม และการทบทวนวรรณกรรม  วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ  เรียบเรียงเพ่ือ
การน าเสนอปากเปล่าและอภิปรายหัวข้อวิจัยในปัจจุบันที่น่าสนใจ  

 Searching, retrieving and literature review;  systematic data analysis;  compiling for 
oral presentation and discussion of interesting current research topics  
 
1501 806 เภสัชบ าบัดขั้นสูง 2 (Advanced Pharmacotherapy II)    3 (2-3-7) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :  ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ : ไม่มี 
การให้บริบาลทางเภสัชกรรมที่ซับซ้อนด้านความผิดปกติทางด้านโภชนาการ  ด้านโรคระบบ

ภูมิคุ้มกัน ด้านโรคระบบเลือดและมะเร็งวิทยา กลุ่มประชากรจ าเพาะ เช่น หญิงตั้งครรภ์ เด็ก และผู้สูงอายุ  
ด้านโรคนรีเวชและผิวหนัง ด้านโรคระบบทางเดินอาหาร ด้านโรคระบบประสาท ด้านโรคจิตเวช 
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Pharmaceutical care in complicated nutrition disorders, immunological diseases, 
hematology and oncology, specific populations e.g. pregnancy, pediatrics and geriatrics, 
gynecologic and skin diseases, gastrointestinal diseases, neurologic diseases and psychiatric 
diseases 

 
1501 807 สัมมนาทางเภสัชกรรมคลินิก 2 (Seminar in Clinical Pharmacy II)    1 (0-3-1) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1501 805 สัมมนาทางเภสัชกรรมคลินิก 1 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :  ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ : ไม่มี 

 การค้นคว้าและการทบทวนวรรณกรรม การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
การน าเสนอและอภิปรายเชิงวิชาการ การพัฒนาโครงร่างงานวิจัย 
 Literature search and review;  systematic data collection and analysis;  academic 
presentation and discussion;  research proposal development 
 
1501 808 หัวข้อคัดสรรทางเภสัชกรรมคลินิก (Selected Topics in Clinical Pharmacy)    1 (0-3-1) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :  ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ : ไม่มี 
แนวคิดของความก้าวหน้าทางเภสัชกรรมคลินิก  การค้นคว้าและการทบทวนวรรณกรรม          

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล  การน าเสนอและอภิปรายเชิงวิชาการ  การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทาง       
เภสัชกรรมคลินิก 

Concept of progression in clinical pharmacy;  literature search and review;  data 
collection and analysis;  academic presentation and discussion;  application of knowledge in 
clinical pharmacy 
 

2) กลุ่มวิชาเลือก 
1501 809 กระบวนการการใช้ยาเพื่อสนับสนุนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล                            3 (3-0-9) 
    (Medication Use Process to Support Rational Drug Use) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :  ไม่มี 
เงื่อนไขพิเศษ : ไม่มี 
ปัญหาด้านยาระดับโลกและในประเทศไทย  ความเข้าใจผลลัพธ์อันไม่พึงประสงค์จากการรักษา

ด้วยยา  คนและเป้าหมายในการใช้ยา  จริยธรรมทางการแพทย์ในการสั่งใช้ยา  บทบาทและหน้าที่ของบุคลากร
ทางการแพทย์ต่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  การสั่งใช้ยาและกลวิธีในการเปลี่ยนแปลงการสั่งใช้ยา  การสร้าง
ความเข้มแข็งของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด  การบริบาลทางเภสัชกรรมและกระบวนการการใช้
ยา  ผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมต่อผลลัพธ์ทางคลินิกและเศรษฐศาตร์  ผลของการบริบาลทางเภสัชกรรม
ต่อผลลัพธ์ทางเศรษฐศาตร ์ ระบบการบริหารจัดการยา  นโยบายด้านยา การเข้าถึงและผลลัพธ์ของนโยบาย  
กลยุทธการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  การน าเสนอ 
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Drug problems worldwide and in Thailand;  Understanding adverse drug therapy 
outcomes;  people and purpose in drug use;  ethics in drug prescribing;  roles and duties for 
healthcare professionals in rational drug use;  prescribing and strategies to change prescribing;  
strengthening pharmacy and therapeutic committee;  pharmaceutical care and medication 
use process;  pharmaceutical care and clinical outcomes;  pharmaceutical care and 
economic outcomes;  medication management system;  drug policy, access and outcome;  
strategies for continuous quality improvement;  presentation 

 
1501 810 การสร้างเครื่องมือวัดผลลัพธ์ทางสุขภาพ 3 (3-0-9) 
 (Instrumental Development for Health Outcomes) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :  ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ : ไม่มี 
การวัดแบบอัตวิสัยและปรวิสัย  ทฤษฎีการวัดแบบดั้งเดิมและแบบตอบสนองรายข้อ  การสร้าง

แบบสอบถามและประเภทของมาตรวัด  มิติของแบบสอบถามและการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส ารวจ  ราซโมเดล  
ลอจิสติกส์โมเดลแบบพารามิเตอร์เดียว แบบทวิพารามิเตอร์ แบบไตรพารามิเตอร์  แนวคิดและประเภท 
ของคุณภาพชีวิต  เครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตแบบทั่วไป  เครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตแบบเฉพาะโรค การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน  วิธีวิทยาการคิว  การประยุกต์ใช้วิธีวิทยาการคิว  การน าเสนอและอภิปราย
แบบสอบถามที่พัฒนาขึ้น 

Subjective and objective measurement;  classical test theory and item response 
theory;  questionnaire development and types of scale;  scale dimensions and exploratory 
factor analysis;  Rasch model;  one-parameter, two-parameter, three-parameter logistic 
model;  concepts and types of quality of life;  general quality of life instruments;  disease-
specific quality of life instrument;  confirmatory factor analysis;  Q-methodology;  
applications of Q-methodology;  presentation and discussion of developed questionnaire 

 
1501 811 สังคมวัฒนธรรมกับสุขภาพ 3 (3-0-9) 
 (Society-culture and Health) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :  ไม่มี 
เงื่อนไขพิเศษ : ไม่มี 
แนวคิดสุขภาพจากศาสตร์ต่าง ๆ สุขภาพองค์รวม  ระบบการแพทย์ของท้องถิ่น การแพทย์

ทางเลือก  ปรัชญาโครงสร้างระบบบริการสุขภาพ  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการทางสุขภาพ 
วิชาชีพและความสัมพันธ์ระหว่างวิชาชีพทางสาธารณสุข  ค่านิยมทางสังคม ความเชื่อ และวัฒนธรรมเกี่ยวกับ
ความเจ็บป่วย  ปัจจัยทางสังคมที่ก าหนดสุขภาพ การเข้าถึงบริการสุขภาพ ความเป็นธรรมทางด้านสุขภาพ          
การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม โลกาภิวัตน์ บริโภคนิยมและสุขภาพ การประยุกต์ใช้ในการท างานด้านเภสัชกรรม
ปฐมภูมิและงานเภสัชกรรมคลินิก 
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Health concept from various sciences, holistic health;  local medical system, 
alternative medicine;  philosophy and structure of health service system;  health care 
provider-patient relationship;  health profession and relationship;  social values, believes and 
culture about illness;  social determinant of health, health access, health equity;           
socio-economic development, globalization, consumerism and health;  the application on 
primary care and clinical pharmacy  
 
1501 812 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์ทางเภสัชกรรมคลินิก 3 (2-3-7) 
 (Applied Information Technology System in Clinical Pharmacy)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :  ไม่มี 
เงื่อนไขพิเศษ : ไม่มี 
เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลในระบบสุขภาพส าหรับงานเภสัชกรรมคลินิก  เครือข่าย

สารสนเทศทางสุขภาพ  การพัฒนาและออกแบบฐานข้อมูลส าหรับงานเภสัชกรรมคลินิก  การสกัดและ
ตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูลส าหรับงานเภสัชกรรมคลินิก  การจัดการข้อมูลส าหรับการวิจัยแบบ
ภาคตัดขวาง  การจัดการข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง  การจัดการข้อมูลส าหรับการวิจัยแบบตามยาว   
การจัดการข้อมูลส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ  การจัดการข้อมูลส าหรับการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ  ข้อมูลส ามะโน
ประชากร แหล่งข้อมูลด้านสุขภาพอ่ืน 

Information technology and data in health system for clinical pharmacy;  
healthcare information network;  database design and development for clinical pharmacy;  
data extraction and validation for clinical pharmacy database;  data management for cross 
sectional research design;  data management for multiple data sources;  data management 
for longitudinal research design;  data management for qualitative research;  data 
management for primary data collection;  national census data;  other sources of healthcare 
data 

 
1501 813 เภสัชกรรมปฐมภูมิและเภสัชกรครอบครัว                                   3 (3-0-9) 

(Primary Care Pharmacy and Family Pharmacist) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :  ไม่มี 
เงื่อนไขพิเศษ : ไม่มี 
ระบบบริการสุขภาพ  ขอบข่ายและความรับผิดชอบ  บริการสุขภาพปฐมภูมิ  การสร้างเสริม

สุขภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค  หลักการของเภสัชกรรมปฐมภูมิและเภสัชกรครอบครัว เกณฑ์คุณภาพ
มาตรฐานและตัวชี้วัด  หลักการเวชศาสตร์ครอบครัวและการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม  เภสัชกรครอบครัวและ
การเยี่ยมบ้าน ทักษะการสื่อสารและการท างานแบบสหสาขาวิชาชีพ  เครื่องมือที่ใช้  การประยุกต์ใช้ความรู้
ทางการบริบาลเภสัชกรรมเพ่ือการจัดการโรคท่ีพบบ่อยในสถานบริการปฐมภูม ิ การพัฒนางานเภสัชกรรม   
ปฐมภูมิ 
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 Health services system;  the domain and responsibility;  primary care services;  
health promotion and consumer protection;  principles of primary care pharmacy and family 
pharmacist;  quality standards and key performance indicators;  principles of family medicine 
and holistic health care;  family pharmacist and home health care;  communication skills and 
multidisciplinary team;  tools;  applying pharmaceutical care knowledge for common 
diseases management in primary care setting;  primacy care pharmacy development 
 
1501 814 ความก้าวหน้าทางเภสัชกรรมคลินิกในโรคหัวใจหลอดเลือด 3 (3-0-9) 
 (Progresses on Clinical Pharmacy in Cardiovascular Diseases) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :  ไม่มี 
เงื่อนไขพิเศษ : ไม่มี 
ความก้าวหน้าของงานเภสัชกรรมคลินิกในโรคหัวใจหลอดเลือด  แนวปฏิบัติทางคลินิก 

ที่เป็นปัจจุบันในโรคหัวใจหลอดเลือด  ยาใหม่และแนวคิดการรักษาใหม่ในโรคหัวใจหลอดเลือด  
การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเภสัชกรรมคลินิกในผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน  ยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิด
รับประทานที่ไม่ได้ยับยั้งผ่านวิตามินเค และยาที่มีความเสี่ยงสูงในโรคหัวใจหลอดเลือด  

Progresses on clinical pharmacy in cardiovascular diseases;  current clinical practice 
guideline in cardiovascular diseases;  new drugs and novel treatment concepts in 
cardiovascular diseases;  application of clinical pharmacy knowledge in patient undergoing 
warfarin, non–vitamin K antagonist oral anticoagulant and high alert drug in cardiovascular 
disease 
 
1501 815 ความก้าวหน้าทางเภสัชกรรมคลินิกในโรคติดเชื้อ 3 (3-0-9) 
 (Progresses on Clinical Pharmacy in Infectious Diseases) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :  ไม่มี 
เงื่อนไขพิเศษ : ไม่มี 
ความก้าวหน้าของงานเภสัชกรรมคลินิกในโรคติดเชื้อ แนวปฏิบัติทางคลินิกที่เป็นปัจจุบัน ยาใหม่

และแนวคิดใหม่ การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเภสัชกรรมคลินิกในการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคติดเชื้อ 
Progresses on clinical pharmacy in infectious diseases;  current clinical practice 

guidelines;  new drugs and novel concepts;  application of clinical pharmacy knowledge in 
infectious diseases 
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1501 816 ความก้าวหน้าทางเภสัชกรรมคลินิกในโรคมะเร็ง 3 (3-0-9) 
 (Progresses on Clinical Pharmacy in Cancer) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :  ไม่มี 
เงื่อนไขพิเศษ : ไม่มี 
ความก้าวหน้าของงานเภสัชกรรมคลินิกในโรคมะเร็ง  แนวปฏิบัติทางคลินิกที่เป็นปัจจุบัน 

ของโรคมะเร็ง  การเตรียมและการบริหารยาเคมีบ าบัด  ยาใหม่และแนวคิดใหม่ในการรักษาโรคมะเร็ง  ยาใหม่
และแนวคิดใหม่ในการจัดการอาการไม่พึงประสงค์และผลแทรกซ้อนจากโรคมะเร็ง  การประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน
เภสัชกรรมคลินิกในโรคมะเร็ง 

Progresses on clinical pharmacy in cancer;  current clinical practice guideline in 
cancer;  preparation and administration of cancer chemotherapy;  new drugs and novel 
treatment concepts in cancer;  new drugs and novel treatment concepts in adverse reaction 
and cancer-related complication management;  application of clinical pharmacy knowledge 
in cancer  
 
1501 817 ความก้าวหน้าทางเภสัชกรรมคลินิกในโรคระบบประสาทและจิตเวช 3 (3-0-9) 
 (Progresses on Clinical Pharmacy in Neurologic and Psychiatric Diseases) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :  ไม่มี 
เงื่อนไขพิเศษ : ไม่มี 
ความก้าวหน้าของงานเภสัชกรรมคลินิกในโรคระบบประสาทและจิตเวช  แนวปฏิบัติทางคลินิก    

ที่เป็นปัจจุบันในโรคระบบประสาทและจิตเวช  ยาใหม่และแนวคิดการรักษาใหม่ในโรคระบบประสาทและ    
จิตเวช  การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเภสัชกรรมคลินิกในโรคระบบประสาทและจิตเวช  

Progresses on clinical pharmacy in neurologic and psychiatric diseases;  current 
clinical practice guideline in neurologic and psychiatric diseases;  new drugs and novel 
treatment concepts in neurologic and psychiatric diseases;  application of clinical pharmacy 
knowledge in neurologic and psychiatric disease  
 
1501 818 การติดตามระดับยาเพื่อการรักษา (Therapeutic Drug Monitoring) 3 (3-0-9) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :  ไม่มี 
เงื่อนไขพิเศษ : ไม่มี 
การติดตามระดับยา การจัดตั้งหน่วยให้บริการการติดตามระดับยาเพ่ือการรักษา  เภสัชจลนศาสตร์

และเภสัชพลศาสตร์ทางคลินิก  สมการและการค านวณทางเภสัชจลนศาสตร์ทางคลินิก  การปรับขนาดยาใน
กลุ่มประชากรจ าเพาะ  กรณีศึกษาการติดตามระดับยาเพื่อการรักษาในกลุ่มยาต้านจุลชีพ ยาหัวใจหลอดเลือด 
ยาต้านชัก ยากดภูมิ ยาควบคุมอารมณ์ และยาขยายหลอดลม   

Therapeutic drug monitoring (TDM), setting of TDM service unit;  clinical 
pharmacokinetics and pharmacodynamics;  clinical pharmacokinetic equations and 



25 

 

 
 

calculations;  dosage adjustment in specific populations;  case studies of TDM in 
antimicrobial drugs, cardiovascular drugs, antiepileptic drugs, immunosuppressive drugs, 
mood stabilizers and bronchodilator drugs 
 
1501 819 เศรษฐศาสตร์ทางยา (Pharmacoeconomics) 3 (3-0-9) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :  ไม่มี 
เงื่อนไขพิเศษ : ไม่มี 
เศรษฐศาสตร์ทางยา  วิธีการประเมินทางด้านเศรษฐศาสตร์ทางยา  การประเมินผลลัพธ์ทาง

สุขภาพ  การประเมินต้นทุน  การจัดการกับเวลาและการใช้อัตราลด การวิเคราะห์ความไวของผลลัพธ์      
การสร้างแบบจ าลองแผนภูมิการตัดสินใจและมาร์คอฟ  การวิเคราะห์ผลกระทบของงบประมาณ การประยุกต์
ข้อมูลการประเมินเศรษฐศาสตร์ในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข 
     Pharmaceconomics;  pharmacoeconomics analysis;  health outcome assessment;  
cost estimation;  discount rate;  sensitivity analysis;  decision analysis and Markov modeling;  
budget impact analysis;  application of pharmacoeconomics in health care services 
 
ข. หมวดวิทยานิพนธ์ 
1501 820 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 12 หน่วยกิต 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :  ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ : ไม่มี 
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์  โครงร่างวิจัยฉบับร่างโดยระบุหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

วัตถุประสงค์ ปัญหาและท่ีมาของการวิจัย ขั้นตอนและรูปแบบในการด าเนินการวิจัย  ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ  โครงร่างงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ระบุองค์ประกอบของการวิจัยโดยละเอียด  การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัย  การน าเสนอรายงานความก้าวหน้า  การจัดท าวิทยานิพนธ์และผลงานเพ่ือตีพิมพ์ทางวิชาการ       
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ และการจัดส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

Literature review related to the thesis;  a draft research proposal indicating 
research topic, objectives, research problem statement and rational, process and 
experimental designs;  expected benefit;  a completed original research proposal comprising 
details of all research components;  collect and analyze research data;  present a progress 
report;  prepare, publication, defend and submit the complete thesis 
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3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
ล าดับ 

ที ่
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ชื่อ-นามสกุล 
ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ภาระงานใน 

หลักสูตรเดิม 
ภาระงานใน 
หลักสูตรนี้ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน 
1 นายมานิตย์ แซ่เตียว วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ

ช านาญในการประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม 

เภสัชบ าบัด พ.ศ. 2556 วิทยาลัยเภสัชบ าบัด 
สภาเภสัชกรรม 

1506 423 : 5 ชม./
สัปดาห์/10 ชม./ภาค 
1506 514 : 5 ชม./
สัปดาห์/12 ชม./ภาค 
1506 532 : 3 ชม./
สัปดาห์/4 ชม./ภาค 
1506 533 : 3 ชม./
สัปดาห์/2 ชม./ภาค 
รวม : 16 ชม./
สัปดาห์/28 ชม./ภาค 

1501 803 : 3 ชม./
สัปดาห์/9 ชม./ภาค 
1501 804 : 2 ชม./
สัปดาห์/6 ชม./ภาค 
1501 805 : 1 ชม./
สัปดาห์/5 ชม./ภาค 
1501 807 : 3 ชม./
สัปดาห์/9 ชม./ภาค 
1501 812 : 3 ชม./
ภาค : 6 ชม./สัปดาห ์
1501 813 : 3 ชม./
สัปดาห์/6 ชม./ภาค 
1501 814 : 3 ชม./
สัปดาห์/6 ชม./ภาค 
1501 815 : 3 ชม./
สัปดาห์/6 ชม./ภาค 
รวม : 21 ชม./
สัปดาห์/53 ชม./ภาค 

Board Certified 
Oncology Pharmacists 

- พ.ศ. 2554 Board of Pharmacy 
Specialties, USA 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต เภสัชบ าบัด พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เภสัชศาสตรบัณฑิต - พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.แสวง วัชระธนกิจ 

Doctor of Philosophy Pharmacy Health 
Care Administration 

พ.ศ. 2551 University of Florida, 
USA 

1501 401 : 3 ชม./
สัปดาห์/15 ชม./ภาค 

1501 802 : 3 ชม./
สัปดาห์/12 ชม./ภาค 
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ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ภาระงานใน 
หลักสูตรเดิม 

ภาระงานใน 
หลักสูตรนี้ 

 เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชกรรมโรงพยาบาล พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลัยมหิดล 1506 421 : 2 ชม./
สัปดาห์/3 ชม./ภาค 
1507 300 : 2 ชม./
สัปดาห์/6 ชม./ภาค 
1507 527: 3 ชม./
สัปดาห์/12 ชม./ภาค 
1503 902 : 1 ชม./
สัปดาห์/5 ชม./ภาค 
1503 903 : 1 ชม./
สัปดาห์/5 ชม./ภาค 
รวม : 12 ชม./
สัปดาห์/43 ชม./ภาค 

1501 805 : 1 ชม./
สัปดาห์/5 ชม./ภาค 
1501 806 : 3 ชม./
สัปดาห์/6 ชม./ภาค 
1501 808 : 3 ชม./
สัปดาห์/12 ชม./ภาค 
1501 809 : 3 ชม./
สัปดาห์/9 ชม./ภาค 
1501 811 : 3 ชม./
สัปดาห์/9 ชม./ภาค 
รวม : 16 ชม./
สัปดาห์/53 ชม./ภาค 

เภสัชศาสตรบัณฑิต - 
 

พ.ศ. 2535 มหาวิทยาลัยมหิดล  

3 นายทวนธน บุญลือ วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช านาญในการประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม 

เภสัชบ าบัด พ.ศ. 2559 วิทยาลัยเภสัชบ าบัด 
สภาเภสัชกรรม 

1506 532 : 3 ชม./
สัปดาห์/10 ชม./ภาค 
1506 533 : 3 ชม./
สัปดาห์/2 ชม./ภาค 
รวม : 6 ชม./
สัปดาห์/12 ชม./ภาค 
 
 
 
 

1501 803 : 3 ชม./
สัปดาห์/9 ชม./ภาค 
1501 805 : 1 ชม./
สัปดาห์/5 ชม./ภาค 
1501 807 : 3 ชม./
ภาค : 6 ชม./สัปดาห ์
1501 812 : 3 ชม./
สัปดาห์/6 ชม./ภาค 
1501 816 : 3 ชม./
สัปดาห์/9 ชม./ภาค 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต เภสัชบ าบัด พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เภสัชศาสตรบัณฑิต - พ.ศ. 2553  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ภาระงานใน 
หลักสูตรเดิม 

ภาระงานใน 
หลักสูตรนี้ 

 1501 17 : 3 ชม./
สัปดาห์/3 ชม./ภาค 
รวม : 16 ชม./
สัปดาห์ /38 ชม./
ภาค 

4 ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล Doctor of Philosophy Pharmaceutical 
Sciences 

พ.ศ. 2551 Kyushu University, Japan 1503 901 : 1 ชม./
สัปดาห์ /5 ชม./ภาค 
1503 902 : 1 ชม./
สัปดาห์ /5 ชม./ภาค 
1503 903 : 1 ชม./
สัปดาห์ /5 ชม./ภาค 
รวม : 3 ชม./
สัปดาห์/ 15 ชม./
ภาค 

1501 803 : 3 ชม./
สัปดาห์/6 ชม./ภาค 
1501 804 : 2 ชม./
สัปดาห์/6 ชม./ภาค 
1501 805 : 1 ชม./
สัปดาห์/5 ชม./ภาค 
1501 807 : 3 ชม./
สัปดาห์/3 ชม./ภาค 
1501 816 : 3 ชม./
สัปดาห์/3 ชม./ภาค 
1501 817 : 3 ชม./
สัปดาห์/12 ชม./ภาค 
รวม : 15 ชม./
สัปดาห์/35 ชม./ภาค 

เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชกรรมคลินิก พ.ศ. 2543 มหาวิทยาลัยมหิดล 
เภสัชศาสตรบัณฑิต - พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

5 รองศาสตราจารย์                   
ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์ 

Doctor of Philosophy   Pharmacy พ.ศ. 2559 The University of 
Nottingham, UK 

1506 423 : 5 ชม./
สัปดาห์/6 ชม./ภาค 

1501 804 : 2 ชม./
สัปดาห์/6 ชม./ภาค 

เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชกรรมคลินิก พ.ศ. 2544 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ภาระงานใน 
หลักสูตรเดิม 

ภาระงานใน 
หลักสูตรนี้ 

เภสัชศาสตรบัณฑิต - พ.ศ. 2541 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1506 533 : 3 ชม./
สัปดาห์/4 ชม./ภาค 
1503 901 : 1 ชม./
สัปดาห์/5 ชม./ภาค 
1503 902 : 1 ชม./
สัปดาห์/5 ชม./ภาค 
1503 903 : 1 ชม./
สัปดาห์/5 ชม./ภาค 
รวม : 11 ชม./
สัปดาห์/15 ชม./ภาค 

1501 805 : 1 ชม./
สัปดาห์/5 ชม./ภาค 
รวม : 3 ชม./
สัปดาห์/11 ชม./ภาค 

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล 
 

Doctor of Philosophy Pharmacy 
Administration 

พ.ศ. 2553 Purdue University, USA 1506 321 : 3 ชม./
สัปดาห์/21 ชม./ภาค 
1507 300 : 2 ชม./
สัปดาห์/4 ชม./ภาค 
1503 902 : 1 ชม./
สัปดาห์/5 ชม./ภาค
รวม : 6 ชม./
สัปดาห์/30 ชม./ภาค 

1501 802 : 3 ชม./
สัปดาห์/9 ชม./ภาค 
1501 804 : 3 ชม./
สัปดาห์/3 ชม./ภาค 
1501 805 : 1 ชม./
สัปดาห์/5 ชม./ภาค 
1501 806 : 3 ชม./
สัปดาห์/15 ชม./ภาค 
1501 808 : 3 ชม./
สัปดาห์/3 ชม./ภาค 
1501 809 : 3 ชม./
สัปดาห์/3 ชม./ภาค 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชกรรมคลินิก พ.ศ. 2538 มหาวิทยาลัยมหิดล 
เภสัชศาสตรบัณฑิต - พ.ศ. 2535 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ภาระงานใน 
หลักสูตรเดิม 

ภาระงานใน 
หลักสูตรนี้ 

1501 810 : 3 ชม./
สัปดาห์/3 ชม./ภาค 
1501 818 : 3 ชม./
สัปดาห์/18 ชม./ภาค 
รวม : 22 ชม./
สัปดาห์/59 ชม./ภาค 

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย 

Doctor of Philosophy Clinical Pharmacy พ.ศ. 2545 Bradford University, UK 1506 423 : 5 ชม./
สัปดาห์ / 2 ชม./ภาค 
1507 402 : 2 ชม./
สัปดาห์/2 ชม./ภาค 
1506 514 : 5 ชม./
สัปดาห์/8 ชม./ภาค 
1506 533 : 3 ชม./
สัปดาห์/2 ชม./ภาค 
1507 527: 3 ชม./
สัปดาห์/12 ชม./ภาค 
1503 901 : 1 ชม./
สัปดาห์/15 ชม./ภาค 
1503 903 : 1 ชม./
สัปดาห์ /15 ชม./
ภาค 

1501 804 : 2 ชม./
สัปดาห์/6 ชม./ภาค 
1501 805 : 1 ชม./
สัปดาห์/5 ชม./ภาค 
1501 808 : 3 ชม./
ภาค : 6 ชม./สัปดาห ์
1501 813 : 3 ชม./
สัปดาห์ / 6 ชม./
ภาค 
1501 816 : 3 ชม./
สัปดาห์/3 ชม./ภาค 
1501 817 : 3 ชม./
สัปดาห์/9 ชม./ภาค 
รวม : 15 ชม./
สัปดาห์/35 ชม./ภาค 

Doctor of Pharmacy 
Program 

Pharm D. พ.ศ. 2541 University of Illinois at 
Chicago, USA 

เภสัชศาสตรบัณฑิต - พ.ศ. 2539 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ภาระงานใน 
หลักสูตรเดิม 

ภาระงานใน 
หลักสูตรนี้ 

รวม : 20 ชม./
สัปดาห์/56 ชม./ภาค 

8 ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล 
 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สังคมศาสตร์การแพทย์
และการสาธารณสุข 

พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยมหิดล 1501 401 : 3 ชม./
สัปดาห์/9 ชม./ภาค 
1507 515 : 2 ชม./
สัปดาห์/15 ชม./ภาค 
1507 300 : 2 ชม./
สัปดาห์/4 ชม./ภาค 
รวม : 7 ชม./
สัปดาห์/28 ชม./ภาค 

1501 802: 3 ชม./
สัปดาห์/6 ชม./ภาค 
1501 806 : 3 ชม./
สัปดาห์/3 ชม./ภาค 
1501 810 : 3 ชม./
สัปดาห์/15 ชม./ภาค 
1501 811 : 3 ชม./
สัปดาห์/6 ชม./ภาค 
รวม : 12 ชม./
สัปดาห์/36 ชม./ภาค 

สาธารณสุขศาสตร 
มหาบัณฑิต 

สังคมศาสตร์การแพทย์ 
และการสาธารณสุข 

พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยมหิดล 

เภสัชศาสตรบัณฑิต - พ.ศ. 2533 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

9 ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา 
 

Doctor of Philosophy  General Practice 
and Primary Care 

พ.ศ. 2557 University of Aberdeen, 
UK 

1501 401 : 3 ชม./
สัปดาห์/3 ชม./ภาค 
1507 400 : 2 ชม./
สัปดาห์/26 ชม./ภาค 
1506 421 : 2 ชม./
สัปดาห์/3 ชม./ภาค 
1507 300 : 2 ชม./
สัปดาห์/5 ชม./ภาค 
1506 533 : 3 ชม./
สัปดาห์/2 ชม./ภาค 

1501 802 : 3 ชม./
สัปดาห์/9 ชม./ภาค 
1501 806 : 3 ชม./
สัปดาห์/9 ชม./ภาค 
1501 809 : 3 ชม./
สัปดาห์/6 ชม./ภาค 
1501 810 : 3 ชม./
สัปดาห์ /6 ชม./ภาค 

เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต บริหารเภสัชกิจ พ.ศ. 2543 มหาวิทยาลัยมหิดล 
เภสัชศาสตรบัณฑิต  - พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ภาระงานใน 
หลักสูตรเดิม 

ภาระงานใน 
หลักสูตรนี้ 

รวม : 12 ชม./
สัปดาห์/39 ชม./ภาค 

1501 811 : 3 ชม./
สัปดาห์ / 6 ชม./
ภาค 
รวม : 15 ชม./
สัปดาห์/30 ชม./ภาค 

10 นายพีรวัฒน์ จินาทองไทย 
 

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช านาญในการประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม 

เภสัชบ าบัด พ.ศ. 2557 วิทยาลัยเภสัชบ าบัด 
สภาเภสัชกรรม 

1506 423 : 5 ชม./
สัปดาห์/5 ชม./ภาค 
1506 514 : 5 ชม./
สัปดาห์/5 ชม./ภาค 
1506 532 : 3 ชม./
สัปดาห์/6 ชม./ภาค 
1506 533 : 3 ชม./
สัปดาห์/4 ชม./ภาค 
รวม : 16 ชม./
สัปดาห์/32 ชม./ภาค 

1501 803 : 3 ชม./
สัปดาห์/6 ชม./ภาค 
1501 804 : 2 ชม./
สัปดาห์/6 ชม./ภาค 
1501 807 : 3 ชม./
สัปดาห์/9 ชม./ภาค 
1501 811 : 3 ชม./
สัปดาห์/15 ชม./ภาค 
1501 812 : 3 ชม./
สัปดาห์/3 ชม./ภาค 
1501 813 : 3 ชม./
สัปดาห์/3 ชม./ภาค 
1501 814 : 3 ชม./
สัปดาห์/3 ชม./ภาค 
1501 811 : 3 ชม./
สัปดาห์/3 ชม./ภาค 

เภสัชศาสตรบัณฑิต - พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ภาระงานใน 
หลักสูตรเดิม 

ภาระงานใน 
หลักสูตรนี้ 

รวม : 23 ชม./
สัปดาห์/48 ชม./ภาค 

11 นางสาวอุไรวรรณ อกนิตย์ 
 

Board Certified 
Pharmacotherapy 
Specialist (BCPS) 

Pharmacotherapy พ.ศ. 2558 Board of Pharmacy 
Specialties, USA 

1506 514 : 5 ชม./
สัปดาห์/10 ชม./
ภาค 
1507 527: 3 ชม./
สัปดาห์/9 ชม./ภาค 
รวม : 9 ชม./
สัปดาห์/19 ชม./
ภาค 

1501 803 : 3 ชม./
สัปดาห์/6 ชม./ภาค 
1501 807 : 3 ชม./
ภาค : 6 ชม./สัปดาห ์
1501 813 : 3 ชม./
สัปดาห์/6 ชม./ภาค 
1501 814 : 3 ชม./
สัปดาห์/12 ชม./ภาค 
รวม : 12 ชม./
สัปดาห์/30 ชม./ภาค 

Doctor of Pharmacy 
Program 

Pharm D. พ.ศ. 2556 University of Maryland 
Baltimore, USA 

เภสัชศาสตรบัณฑิต - พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

12 นายณัฐวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์ หนังสืออนุมัติแสดงความรู้
ความช านาญในการ
ประกอบวิชาชีพ 
เภสัชกรรม* 

เภสัชบ าบัด พ.ศ. 2557 วิทยาลัยเภสัชบ าบัด 
สภาเภสัชกรรม 

1506 423 : 5 ชม./
สัปดาห์/10 ชม./ภาค 
1506 514 : 5 ชม./
สัปดาห์/10 ชม./ภาค 
1506 532 : 3 ชม./
สัปดาห์/6 ชม./ภาค 
รวม : 13 ชม./
สัปดาห์/26 ชม./ภาค 
 
 

1501 805 : 1 ชม./
สัปดาห์/5 ชม./ภาค 
1501 813 : 3 ชม./
สัปดาห์/6 ชม./ภาค 
1501 814 : 3 ชม./
สัปดาห์/9 ชม./ภาค 
1501 815 : 3 ชม./
สัปดาห์/6 ชม./ภาค 
รวม : 10 ชม./
สัปดาห์/26 ชม./ภาค 

Board Certified 
Pharmacotherapy 
Specialists  

Pharmacotherapy พ.ศ. 2554 Board of Pharmacy 
Specialties, USA 

เภสัชศาสตรบัณฑิต บริบาลทางเภสัชกรรม พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
เภสัชศาสตรบัณฑิต - พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ล าดับ 
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ภาระงานใน 
หลักสูตรเดิม 

ภาระงานใน 
หลักสูตรนี้ 

13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์                       
จีริสุดา ค าสีเขียว 

เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชกรรมคลินิก พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1506 423 : 5 ชม./
สัปดาห์/12 ชม./
ภาค 
1506 532 : 3 ชม./
สัปดาห์/4 ชม./ภาค 
1506 533 : 3 ชม./
สัปดาห์/4 ชม./ภาค 
รวม : 11 ชม./
สัปดาห์/20 ชม./ภาค 

1501 803 : 3 ชม./
สัปดาห์/3 ชม./ภาค 
1501 807 : 3 ชม./
สัปดาห์/3 ชม./ภาค 
1501 812 : 3 ชม./
สัปดาห์/15 ชม./ภาค 
รวม : 9 ชม./
สัปดาห์/21 ชม./ภาค 

เภสัชศาสตรบัณฑิต - พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
อาจารย์พิเศษ : ไม่มี 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) :  ไม่มี 
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท างานวิจัย 
 5.1 วิทยานิพนธ์ 
  5.1.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
          นักศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก แผน ก แบบ ก2 ต้องท า
การวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้หรือพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ โดยจะประกอบด้วยขั้นตอนทบทวนวรรณกรรม 
ที่เก่ียวของกับวิทยานิพนธ์  เตรียมโครงร่างวิจัยฉบับร่างโดยระบุหัวข้อวิทยานิพนธ์ วัตถุประสงค์ ปัญหาและ
ที่มาของการวิจัย ขั้นตอนและรูปแบบในการด าเนินการวิจัย เตรียมโครงร่างงานวิจัยฉบับสมบูรณที่ระบุ
องค์ประกอบของการวิจัยโดยละเอียด ด าเนินการทดลอง เก็บและวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย  น าเสนอรายงาน
ความก้าวหน้า จัดท าวิทยานิพนธ์และตีพิมพ์ผลงานวิชาการ  สอบป้องกันวิทยานิพนธ์และจัดส่งวิทยานิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์ โดยการท างานวิจัยอยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
  5.1.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ :   
  5.1.2.1 สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ 
  5.1.2.2 แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติ ปฏิบัติ ตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม 
  5.1.2.3 มีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ตลอดจนหลักการและ
ทฤษฎีที่ส าคัญและน ามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ 
  5.1.2.4 มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัย และวิธีการปฏิบัติทางวิชาชีพนั้นอย่างลึกซึ้งในวิชาหรือ
กลุ่มวิชาเฉพาะในระดับแนวหน้า 
  5.1.2.5 มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ และการประยุกต์ ตลอดถึงผลกระทบของ
ผลงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาและต่อการปฏิบัติในวิชาชีพ 
  5.1.2.6 สามารถวางแผนและด าเนินโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเอง โดยการใช้
ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติซึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้ 
  5.1.2.7 สามารถตัดสินใจในการด าเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้ง
วางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในระดับสูงได้ 
  5.1.2.8 มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างเต็มที่ในการ
จัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่าง ๆ 
  5.1.2.9 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารการค้นคว้าข้อมูล ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
  5.1.3 ช่วงเวลา : ภาคการศึกษาต้นและปลาย ชั้นปีที่ 2 

  5.1.4 จ านวนหน่วยกิต :   12 หน่วยกิต 
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   5.1.5 การเตรียมการ :   
5.1.5.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ค าแนะน านักศึกษา โดยให้นักศึกษาเป็นผู้เลือก

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ 
5.1.5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จัดตารางเวลาการให้ค าปรึกษาและการติดตามการ

ท างานของนักศึกษา 
5.1.5.3 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกในการท างานวิจัย เช่น คอมพิวเตอร์ 

เครื่องมือหรืออุปกรณท์ี่เกี่ยวข้องกับการท าวิจัย 

  5.1.6 กระบวนการประเมินผล :   
5.1.6.1 ประเมินคุณภาพงานวิจัยโดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
5.1.6.2 ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการท าวิจัยโดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

จากการสังเกต จากการรายงานด้วยวาจา และ/หรือ เอกสารรายงานความก้าวหน้าการวิจัย  
5.1.6.3 ประเมินผลการท างานของนักศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการท างาน ผลงานที่ 

เกิดในแต่ละขั้นตอน และรายงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

1.1 คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

1.2 กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษาที่ 
จะใช้ในการพัฒนา 

1. บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรเภสัชศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาการเภสัชกรรมคลินิก สามารถ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ทฤษฎี และทักษะการวิจัยในการ
ปฏิบัติและพัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
สุขภาพและระบบสุขภาพได้ 
    1.1) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ องค์ความรู้ที่ได้ 
จากการวิจัยเพื่อพัฒนาการให้บริการและบริบาล 
ทางเภสัชกรรมได้ หรือ 
     1.2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ องค์ความรู้ตาม 
หลักฐานเชิงประจักษ์เพ่ือพัฒนาการให้บริการและ
บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วย  

1. การส่งเสริมให้นักศึกษาใช้กระบวนการศึกษาวิจัย
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ผ่านการด าเนินงานวิจัย
วิทยานิพนธ์ 
2. การส่งเสริมให้นักศึกษาไปท างานวิจัยใน 
ต่างประเทศหรือหน่วยงานวิจัยภายในประเทศหรือ
ร่วมกับโรงพยาบาล หรือมหาวิทยาลัยอื่น ๆ รวมทั้ง 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา 
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

1) ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน 2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ใน
รายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร 

3) วิธีการวัดประเมินผลที่จะใช้ 
ในรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม 
จริยธรรม ที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ 
1.2 แสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าในการส่งเสริม 
ให้มีการประพฤติ ปฏิบัติ ตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม 
1.3 ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณ 
ที่มีอยู่เพ่ือการทบทวนและแก้ไข 

 
-  สอดแทรกในรายวิชา 
-  ศึกษาจากบุคคลตัวอย่าง 
ที่มีความเจริญและเป็นตัวอย่าง 
ที่ดีทั้งทางด้านหน้าที่การงาน 
และการด าเนินชีวิต 
-  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
-  สอนจากกรณีศึกษา 

 
- นักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ 
ด้วยตนเอง ก่อนและหลังเรียน 
- ประเมินโดยอาจารย์จากการ 
สังเกตพฤติกรรม 
- ผู้ใช้บัณฑิตประเมินคุณธรรม 
จริยธรรมของบัณฑิต 

2. ด้านความรู้ 
2.1 มีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหา 
สาระหลักของสาขาวิชา ตลอดจนหลักการ
และทฤษฎีที่ส าคัญและน ามาประยุกต์ใน
การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติ
ในวิชาชีพ 
2.2 มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัย และ 
วิธีการปฏิบัติทางวิชาชีพเภสัชกรรม 
อย่างลึกซึ้งในวิชาหรือกลุ่มวิชาเฉพาะใน
ระดับแนวหน้า 
2.3 มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ 
ใหม ่ๆ และการประยุกต์ ตลอดถึงผลกระทบ 
ของผลงานวิจัยในปัจจุบัน ที่มีต่อองค์ความรู้
ในสาขาวิชาและต่อการปฏิบัติในวิชาชีพ 
2.4 ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ 
ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและ
นานาชาติที่อาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพ
รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจ
เกิดข้ึนในอนาคต 

 
- ใช้การสอนหลายรูปแบบ เช่น  
การบรรยาย การฝึกปฏิบัติการและ
เทคนิคการสอนอ่ืน ๆ ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
- เรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
เช่น การทัศนศึกษาดูงานนอก
สถานที่ 

 
- ประเมินจากการน าเสนอ 
รายงาน 
- ประเมินจากการทดสอบย่อย 
- ประเมินจากการสอบกลาง 
ภาคและปลายภาค 
- ประเมินโดยความเห็น 
ของผู้ใช้บัณฑิต 

 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ 
ในการจัดการบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทาง
วิชาการและวิชาชีพ และพัฒนาแนวคิด 
ริเริ่มและสร้างสรรค์เพ่ือตอบสนองประเด็น
หรือปัญหา 
3.2 สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจ 

 
- สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น 
ส าคัญ เน้นการศึกษาด้วยตนเอง 
- ท าวิจัย 
- อภิปรายกลุ่ม 
- สนับสนุนให้นักศึกษาแสดง 
ผลงานวิทยานิพนธ์ 

 
- ประเมินจากการสอบที่ให้ 
นักศึกษาใช้ทักษะทางปัญญา เช่น 
การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และ
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
ประเมินจากการแก้ปัญหาที่ได้รับ
มอบหมาย 
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1) ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน 2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ใน
รายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร 

3) วิธีการวัดประเมินผลที่จะใช้ 
ในรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร 

ในสถานการณ์ท่ีมีข้อมูลไม่เพียงพอ 
3.3 สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงาน 
วิจัย สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือรายงาน 
ทางวิชาชีพ และพัฒนาความคิดใหม่ ๆ  
โดยการบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิม 
รวมถึงพัฒนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะ 
ที่เก่ียวข้องในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ 
3.4 สามารถวางแผนและด าเนินโครงการ 
วิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเอง    
โดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติซึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนว
ทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้ 

- สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วม 
ประกวดผลงานวิทยานิพนธ์ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
 
 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 
บุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 สามารถตัดสินใจในการด าเนินงาน 
ด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ 
รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในระดับสูง 
4.2 มีความรับผิดชอบในการด าเนินงาน 
ของตนเอง และร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างเต็มที่
ในการจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่าง ๆ 
4.3 แสดงออกทักษะการเป็นผู้น าได้ 
อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์
เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการท างาน 
ของกลุ่ม 

 
 
- ท าวิจัย 
- มอบหมายงานกลุ่ม 

 
 
- การประเมินจากพฤติกรรม 
และการแสดงออกของนักศึกษาใน
ท างานกลุ่มและการร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ 
- ให้นักศึกษาประเมินตนเอง 
และเพ่ือนในกลุ่ม 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
5.1 สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์  
และสถิติเพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
ปัญหา สรุปปัญหา และ เสนอแนะแก้ไข 
ปัญหาด้านต่าง ๆ 
5.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
ได้อย่างเหมาะสมกับบุคคลต่าง ๆ ทั้งใน
วงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชน
ทั่วไป 

 
 
 

- สืบค้นข้อมูลทางด้าน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- น าเสนอด้วยวาจาและ 
ใช้สื่อประกอบการน าเสนอ 
- ให้นักศึกษาน าเสนอผลงาน
วิทยานิพนธ์ ทั้งในรูปแบบโปสเตอร์
และปากเปล่า 
 

 
 

 
- ประเมินจากกิจกรรม 
ที่เก่ียวข้องกับการวิเคราะห์     
การสืบค้นข้อมูลทางเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มอบหมายแต่ละ
บุคคล 
- ประเมินทักษะการสื่อสาร 
จากการน าเสนอ   
- สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วม 
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1) ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน 2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ใน
รายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร 

3) วิธีการวัดประเมินผลที่จะใช้ 
ในรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร 

5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน 
การสื่อสารการค้นคว้าข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ประกวดผลงานวิทยานิพนธ์ ทั้งใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
- สนับสนุนให้นักศึกษา 
เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ใน
วารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการท่ีเป็นที่ยอมรับในสาขา 
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3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก     หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง   หมายถึง  ไม่ก าหนดผลการเรียนรู้ 

 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม 
จริยธรรมทีซ่ับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ 
1.2 แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการสง่เสรมิให ้
มีการประพฤติ ปฏิบัติ ตามหลกัคุณธรรม 
จริยธรรม 
1.3 ริเริ่มในการยกปญัหาทางจรรยาบรรณที่ 
มีอยู่เพื่อการทบทวนและแก้ไข 
 

2. ด้านความรู้ 
2.1 มีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาสาระหลักของ 
สาขาวิชา ตลอดจนหลกัการและทฤษฎีทีส่ าคัญและ
น ามาประยกุต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือ
การปฏิบัติในวิชาชีพ 
2.2 มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัย และวิธีการปฏิบัต ิ
ทางวิชาชีพทางเภสัชกรรมอย่างลึกซึง้ในวิชาหรือกลุ่ม
วิชาเฉพาะในระดับแนวหน้า 
2.3  มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ และ 
การประยุกต์ ตลอดถึงผลกระทบของผลงานวิจัยใน
ปัจจุบันทีม่ีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาและต่อการ
ปฏิบัติในวิชาชีพ 
2.4 ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ใน 
สภาพแวดล้อมของระดบัชาติและนานาชาติที่อาจมี
ผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพ รวมทั้งเหตผุลและการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีและการปฏิบัติในการ 
จัดการบรบิทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิชาการและ
วิชาชีพ และพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพือ่
ตอบสนองประเด็นหรอืปญัหา 
3.2 สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจใน 
สถานการณ์ทีม่ีข้อมูลไม่เพียงพอ 
3.3 สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งพมิพ์ 
ทางวิชาการ หรอืรายงานทางวิชาชีพ และพัฒนา
ความคิดใหม่ ๆ โดยการบรูณาการให้เข้ากับองค์
ความรู้เดิม รวมถึงพัฒนาข้อสรปุและข้อเสนอแนะที่
เกี่ยวข้องในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ 
3.4 สามารถวางแผนและด าเนินโครงการ 
วิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเอง โดยการใช้
ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติซึ่งขยายองค์
ความรู้หรอืแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดมิ
ได ้

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
4.1 สามารถตัดสินใจในการด าเนินงานด้วย 
ตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ 
รวมทั้งวางแผนในการปรบัปรุงตนเองให้มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในระดับสูงได ้
4.2 มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของ 
ตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเต็มที่ในการ
จัดการข้อโต้แยง้และปัญหาต่าง ๆ 
4.3 แสดงออกทักษะการเป็นผู้น าได้อย่าง 
เหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการท างานของกลุม่ 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
5.1 สามารถคัดกรองข้อมลูทาง
คณิตศาสตร์ และสถิติเพื่อน ามาใช้
ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุป
ปัญหา และเสนอแนะแก้ไขปัญหา
ในด้านต่าง ๆ 
5.2 สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกบั
บุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงการวิชาการ
และวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป 
5.3 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสือ่สารการค้นคว้า
ข้อมูล ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

ก. หมวดวชิาเฉพาะ  
1. กลุ่มวิชาบังคบั 
1501 802 ระเบียบวิธวีิจัยทางเภสัชกรรมคลินิกและชีวสถิต ิ                  
1501 803 เภสัชบ าบัดเชิงตามหลักฐานประจักษ ์                  
1501 804 เภสัชบ าบัดขั้นสูง 1                  
1501 805 สัมมนาทางเภสัชกรรมคลินิก 1                  
1501 806 เภสัชบ าบัดขั้นสูง 2                  
1501 807 สัมมนาทางเภสัชกรรมคลินิก 2                  
1501 808 หัวขอ้คัดสรรทางเภสัชกรรมคลินิก                  
2. กลุ่มวิชาเลือก                  
1501 809 กระบวนการการใช้ยาเพือ่สนับสนุนการใช้ยาอยา่งสมเหตุผล                     
1501 810 การสร้างเครื่องมือวัดผลลัพธ์ทางสุขภาพ                  
1501 811 สังคมวัฒนธรรมกับสุขภาพ                   
1501 812 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์ทางเภสัชกรรมคลินิก                   
1501 813 เภสัชกรรมปฐมภูมิและเภสัชกรครอบครัว                   
1501 814 ความกา้วหน้าทางเภสัชกรรมคลินิกในโรคหัวใจหลอดเลือด                  
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หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม 
จริยธรรมทีซ่ับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ 
1.2 แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการสง่เสรมิให ้
มีการประพฤติ ปฏิบัติ ตามหลกัคุณธรรม 
จริยธรรม 
1.3 ริเริ่มในการยกปญัหาทางจรรยาบรรณที่ 
มีอยู่เพื่อการทบทวนและแก้ไข 
 

2. ด้านความรู้ 
2.1 มีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาสาระหลักของ 
สาขาวิชา ตลอดจนหลกัการและทฤษฎีทีส่ าคัญและ
น ามาประยกุต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือ
การปฏิบัติในวิชาชีพ 
2.2 มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัย และวิธีการปฏิบัต ิ
ทางวิชาชีพทางเภสัชกรรมอย่างลึกซึง้ในวิชาหรือกลุ่ม
วิชาเฉพาะในระดับแนวหน้า 
2.3  มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ และ 
การประยุกต์ ตลอดถึงผลกระทบของผลงานวิจัยใน
ปัจจุบันทีม่ีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาและต่อการ
ปฏิบัติในวิชาชีพ 
2.4 ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ใน 
สภาพแวดล้อมของระดบัชาติและนานาชาติที่อาจมี
ผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพ รวมทั้งเหตผุลและการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีและการปฏิบัติในการ 
จัดการบรบิทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิชาการและ
วิชาชีพ และพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพือ่
ตอบสนองประเด็นหรอืปญัหา 
3.2 สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจใน 
สถานการณ์ทีม่ีข้อมูลไม่เพียงพอ 
3.3 สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งพมิพ์ 
ทางวิชาการ หรอืรายงานทางวิชาชีพ และพัฒนา
ความคิดใหม่ ๆ โดยการบรูณาการให้เข้ากับองค์
ความรู้เดิม รวมถึงพัฒนาข้อสรปุและข้อเสนอแนะที่
เกี่ยวข้องในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ 
3.4 สามารถวางแผนและด าเนินโครงการ 
วิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเอง โดยการใช้
ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติซึ่งขยายองค์
ความรู้หรอืแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดมิ
ได ้

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
4.1 สามารถตัดสินใจในการด าเนินงานด้วย 
ตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ 
รวมทั้งวางแผนในการปรบัปรุงตนเองให้มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในระดับสูงได ้
4.2 มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของ 
ตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเต็มที่ในการ
จัดการข้อโต้แยง้และปัญหาต่าง ๆ 
4.3 แสดงออกทักษะการเป็นผู้น าได้อย่าง 
เหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการท างานของกลุม่ 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
5.1 สามารถคัดกรองข้อมลูทาง
คณิตศาสตร์ และสถิติเพื่อน ามาใช้
ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุป
ปัญหา และเสนอแนะแก้ไขปัญหา
ในด้านต่าง ๆ 
5.2 สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกบั
บุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงการวิชาการ
และวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป 
5.3 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสือ่สารการค้นคว้า
ข้อมูล ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1501 815 ความกา้วหน้าทางเภสัชกรรมคลินิกในโรคติดเชื้อ                  
1501 816 ความกา้วหน้าทางเภสัชกรรมคลินิกในโรคมะเร็ง                  
1501 817 ความกา้วหน้าทางเภสัชกรรมคลินิกในโรคระบบประสาท 
และจิตเวช 

                 

1501 818 การติดตามระดับยาเพื่อการรักษา                   
1501 819 เศรษฐศาสตร์ทางยา                  
ข. หมวดวิทยานิพนธ์ 
1501 820 วิทยานิพนธ ์                  
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550  

หมวดที่ 7 ข้อ 24-32   
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก มีการด าเนินงาน 
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาทั้งระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรและการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร พ.ศ. 2558  
ข้อ 14 ดังนี้ 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา 
 2.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบระดับรายวิชาให้ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์         

ผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เพ่ือร่วมกันก าหนด
รายวิชาที่จะทวนสอบ และวางแผนช่วงเวลาที่จะทวนสอบแต่ละรายวิชา 

2.1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ก าหนดแนวทาง วิธีการทวนสอบ พัฒนาคู่มือและ
เครื่องมือ การทวนสอบของหลักสูตร 

2.1.3 เตรียมความพร้อมในการด าเนินการทวนสอบ ได้แก ่ก าหนดรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ของรายวิชาที่เปิดสอน ชี้แจงแนวทางการทวนสอบ (และคู่มือการทวนสอบ) แก่กรรมการทวนสอบแต่ละ
วิชา พร้อมทั้งนัดหมายนักศึกษาในการให้ข้อมูลภายใน 1 สปัดาห์หลังสอบเสร็จ 

2.1.4 ด าเนินการทวนสอบ ได้แก่ การประเมินตนเองโดยนักศึกษา สุ่มประเมินคุณภาพ
รายงาน และผลการสอบ สนทนากลุ่มนักศึกษา การประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจในรายวิชา และ 
การวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  

2.1.5 กรรมการทวนสอบรายวิชา สรุปผลการทวนสอบ ในแบบรายงานผลการทวนสอบใน
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 

2.1.6 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรายงานผลการทวนสอบต่อคณะกรรมการประจ าคณะ
และมหาวิทยาลัย 

2.1.7 สิ้นสุดการทวนสอบรายวิชาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน าผลไปใช้ในการรายงานผล
การด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) และท าการปรับปรุงหลักสูตร 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
2.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตร 
2.2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ก าหนดแนวทาง วิธีการทวนสอบ พัฒนาคู่มือและ

เครื่องมือ การทวนสอบของหลักสูตร 
2.2.3 เตรียมความพร้อมในการด าเนินการทวนสอบ ได้แก ่ชี้แจงแนวทางการทวนสอบ       

แก่คณะกรรมการทวนสอบ พร้อมทั้งนัดหมายนักศึกษาในการให้ข้อมูล ภายใน 1 สัปดาห์หลังสอบเสร็จ 
2.2.4 ด าเนินการทวนสอบ ได้แก่ การประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ตามรายละเอียดของ

หลักสูตร (มคอ.2) ของหลักสูตรและการประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจใน
ภาพรวมของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
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2.2.5 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการติดตามประเมินผล และประเมินความพึงพอใจ 
ของผู้ใช้บัณฑิต หลังนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 1 ปี 

2.2.6 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการประเมินคุณภาพหลักสูตรในทุกปีท่ี 4 ของรอบ
การบริหารจัดการหลักสูตรตามก าหนด 5 ปี ประเมินคุณภาพหลักสูตร 

2.2.7 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรายงานผลการทวนสอบต่อคณะกรรมการประจ าคณะ
และมหาวิทยาลัย 

2.2.8 สิ้นสุดการทวนสอบระดับหลักสูตรอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร น าผลไปใช้ในการ
รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) และท าการปรับปรุงหลักสูตร 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550  ดังนี้ 

แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ย  
ไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปาก
เปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ในระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ส าหรับผลงาน
วิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ   
โดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ดังกล่าว  
 

 หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ หรือ การรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ 
1.1 ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องบทบาท ความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของ 

นักศึกษาในรายวิชา 
1.2 สัมมนาประจ าปีของคณะเภสัชศาสตร์เพื่อให้อาจารย์ใหม่ได้รับทราบปรัชญาและวัตถุประสงค์  

ตลอดจนอาจารย์ภายในคณะ 
1.3 ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร มอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น รายละเอียด 

ของหลักสูตร (มคอ.2) รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์ 
กฎระเบียบต่าง ๆ การด าเนินงานของหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 

1.4 อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรมตามโครงการสมรรถนะการสอนของอาจารย์ อบรม 
เทคนิควิธีการสอน การใช้สื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาการสอน การจัดท า
รายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน 

1.5 ก าหนดอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า ปรึกษาด้านการเรียนการสอน และติดตาม 
 การท าวิจัยและการบริการวิชาการ 
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 2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์  
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล 

2.1.1 สนับสนุนให้เข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน อบรมเทคนิควิธี 
การสอน การใช้สื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาการสอน การจัดท ารายละเอียด
รายวิชาและแผนการสอน การวัดและประเมินผล ซึ่งจัดเป็นประจ าทั้งระดับมหาวิทยาลัยและคณะเภสัชศาสตร์ 

2.1.2 สนับสนุนให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนเกี่ยวกับการพัฒนา
ความรู้ เพ่ือให้เกิดหัวข้อวิจัยที่สามารถสนองตอบความต้องการมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนเพ่ือการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
2.2.1 สนับสนุนการศึกษาดูงาน การไปประชุม อบรม สัมมนา เพ่ือพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ 

การร่วมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และหรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
2.2.2 ประชุมแลกเปลี่ยนกรรมวิธีการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและสรุปปัญหาที่

ประสบ รวมทั้งอภิปรายเพ่ือหาทางแก้ไขร่วมกัน 
2.2.3 สนับสนุนการเข้ารับการฝึกอบรม การประชุมสัมมนา การท าผลงานทางวิชาการ 

เพ่ือส่งเสริมการมีต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น การน าเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาต่อ และการท าวิจัย  
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

2.2.4 สนับสนุนการท าวิจัยร่วมกับอาจารย์จากสถาบันการศึกษาอ่ืนทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นการสร้างและขยายเครือข่ายงานวิจัยให้กว้างขวางมากยิ่งข้ึน 

หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การบริหารหลักสูตร  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยมีระบบและกลไกใน

การบริหารหลักสูตรตามองค์ประกอบในเกณฑ์การประกันคุณภาพทั้ง 6 ด้าน ดังนี้ 
1.1 การก ากับให้เป็นไปมาตรฐาน 

1.1.1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : หลักสูตรมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อย่างน้อย 3 คน อยู่ปฏิบัติหน้าที่ตลอดช่วงระยะเวลาการด าเนินการหลักสูตร โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์
ที ่สกอ. ก าหนดและไม่ได้ท าหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอื่น  

1.1.2 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคน 
มีคุณวุฒิตรงตามเกณฑ์ที่ สกอ.ก าหนด 

1.1.3 ก ากับให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประชุมเพ่ือวางแผน ก ากับติดตาม และทบทวน 
ผลการด าเนินการของหลักสูตร 

1.1.4 ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด : มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 
1.2 บัณฑิต 

1.2.1 มีการประเมินคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติโดยส ารวจจากความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตประจ าปีการศึกษานั้น ๆ 

1.2.3 มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอนโดยบัณฑิตท่ีส าเร็จ
การศึกษา หรือตลาดแรงงาน หรือผู้ใช้บัณฑิต หรือผู้เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ 
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1.3 นักศึกษา 
1.3.1 กระบวนการรับนักศึกษาต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนดและตามข้ันตอน

กระบวนการของมหาวิทยาลัย 
1.3.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการโดยอาจารย์

ที่ปรึกษา 
1.3.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีกระบวนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ           

การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการจัดท าแผนโครงการ 
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโดยเน้นทักษะในด้านต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทุกด้าน ดังนี้ ทักษะด้านการเรียนรู้และ
นวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 
เป็นต้น 

1.3.4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการ
เรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา เพ่ือน ามาปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรต่อไป 

1.4 อาจารย์ 
1.4.1 การรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และ อาจารย์

ผู้สอน มีการด าเนินการคัดเลือกให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง การสรรหาบุคคลเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภทวิชาการ พ.ศ. 2556 และประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ ์
วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันหรือคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 โดยคุณสมบัติให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน สกอ. 

1.4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้ก ากับดูแลให้ค าแนะน าและแนวปฏิบัติให้แก่
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1.4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรโดยเน้นด้านการพัฒนา
ความรู้และทักษะวิชาชีพ ด้านการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ 
ด้านการประกันคุณภาพหลักสูตร ฯลฯ ทั้งนี ้อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีการเพ่ิมพูนความรู้อย่างน้อย 1 ครั้ง 
ในปีการศึกษานั้น ๆ 

1.4.4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการจัดท าแผนอัตราก าลังทุก 5 ปี เพ่ือเป็นการทบทวน
และวางแผนการด าเนินงานหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. 

1.5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
1.5.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม เพ่ือก ากับ 

ติดตาม ทบทวน และวางแผนการด าเนินงานหลักสูตร เพ่ือรวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร 

1.5.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยมีการ
ประเมินผลตามตัวบ่งชี้ตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิหรือสาขาวิชา 

1.5.3 มีการประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพ่ือน าผลการประเมิน
ไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร 

1.5.4 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี ท าการประเมินและด าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตร 
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1.5.5 มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างสม่ าเสนอ 

1.5.6 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรควบคุมก ากับให้การด าเนินงานหลักสูตรเป็นตาม     
ตัวบ่งชี้ และต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้บังคับใน 5 ข้อแรก และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้
ทั้งหมดท่ีก าหนดในหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 

1.5.7 มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ โดยจะ
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันเหตุการณ์ในกาลเวลาที่เหมาะสมทุกรอบ 5 ปี 

1.6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
1.6.1 มีระบบและกลไกของการด าเนินงานด้านการสนับสนุนการเรียนรู้เป็นไปตาม

กระบวนการของคณะเภสัชศาสตร์ 
1.6.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการจัดท าแผนงบประมาณด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ในทุก ๆ ปี อย่างต่อเนื่อง 
1.6.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการส ารวจความพึงพอใจและข้อคิดเห็นของนักศึกษา

จากแบบประเมินและข้อร้องเรียนของนักศึกษา รวมถึงข้อเสนอของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
เพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรต่อไป 
 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ 
     คณะมีการจัดสรรงบประมาณประจ าปี เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และ

วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อื่น ๆ อย่างเพียงพอ 
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

รายงานจ านวนรายช่ือหนังสือและเอกสารเฉพาะในสาขาวิชาที่เปิดสอน/และท่ีเกี่ยวข้อง 
ประเภท/รายการ ส านักวิทยบริการ ห้องค้นคว้าเอกสาร 

 
หนังสือภาษาไทย 7,288 เล่ม 9,186 เล่ม 
หนังสือภาษาอังกฤษ 3,736 เล่ม 4,451 เล่ม 
วารสารภาษาไทย 22 ฉบับ 70 ฉบับ 
วารสารภาษาอังกฤษ 7 ฉบับ 44 ฉบับ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ฐานข้อมูล
ส าเร็จรูป ซีดีรอม วิดีโอเพ่ือ
การศึกษา  

CD 106 แผ่น 
VDO 4 ม้วน 

Diskette 4 แผ่น 

CD 292 แผ่น 
VDO 47 ม้วน 
เทป 10 ม้วน 

อ่ืน ๆ  -   ฐานข้อมูลที่บอกรับโดย สกอ. 
      1. ABI/INFORM 
      2. Academic Search 
Complete 
      3. ACM Digital Library 
      4. ACS Publication 

-   ฐานข้อมูลที่บอกรับโดย สกอ. 
      1. ABI/INFORM 
      2. Academic Search 
Complete 
      3. ACM Digital Library 
      4. ACS Publication 
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รายงานจ านวนรายช่ือหนังสือและเอกสารเฉพาะในสาขาวิชาที่เปิดสอน/และท่ีเกี่ยวข้อง 
ประเภท/รายการ ส านักวิทยบริการ ห้องค้นคว้าเอกสาร 

 
      5. Computer & Applied 
Science Complete 
      6. EBSCO Discovery Service 
(EDS) 
      7. Education Research 
Complete 
      8. Emerald Management 
      9. H.W. Wilson 
      10. IEEE/IET Electronic 
Library (IEL) 
      11. ProQuest Dissertations 
& Theses Global 
      12. ScienceDirect 
      13. SpringerLink 
      14. Web of Science 
- ฐานข้อมูลส านักวิทยบริการ 
      15. กฤตภาคออนไลน์ 
      16. ฐานข้อมูลกฏหมาย 
      17. Library PressDisplay – 
Virtual Newspaper 
      18. Uptodate 
      19. Access Medicine 
      20. Academic Collection 
(e-book) 
      21. Access Pharmacy 

      5. Computer & Applied 
Science Complete 
      6. EBSCO Discovery 
Service (EDS) 
      7. Education Research 
Complete 
      8. Emerald Management 
      9. H.W. Wilson 
      10. IEEE/IET Electronic 
Library (IEL) 
      11. ProQuest 
Dissertations & Theses Global 
      12. ScienceDirect 
      13. SpringerLink 
      14. Web of Science 
- ฐานข้อมูลส านักวิทยบริการ 
      15. กฤตภาคออนไลน์ 
      16. ฐานข้อมูลกฏหมาย 
      17. Library PressDisplay – 
Virtual Newspaper 
      18. Uptodate 
      19. Access Medicine 
      20. Academic Collection 
(e-book) 
     21. Access Pharmacy 

 (ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2561) 
 

2.3 การจัดทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติมวางแผนจาก 
2.3.1 ผลการประเมินการเรียนการสอน หากนักศึกษามีความต้องการต ารา วัสดุหรืออุปกรณ์

เพ่ิมเติม หลักสูตรบัณฑิตศึกษาจะได้พิจารณาจัดหา 
2.3.2 อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบเนื้อหาให้ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันและพิจารณา

จัดหาต ารา หนังสืออ้างอิง เอกสารหรืออุปกรณ์การเรียนการสอนอื่น ๆ รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เพ่ิมเติม 
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2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรจากการตรวจสอบจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน     

ในชั้นเรียนทุกสิ้นภาคการศึกษา แล้วเปรียบเทียบกับจ านวนทรัพยากรที่มีอยู่เดิมเพ่ือเตรียมความพร้อม      
ของทรัพยากรให้มีความเพียงพอกับการประมาณการของจ านวนนักศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป 
 
3. การบริหารคณาจารย์ 

3.1 การรับอาจารย์ใหม่  
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ควรจะเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญา

ตรีเภสัชศาสตรบัณฑิต ทั้งนี ้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการบริหาร
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามความในมาตรา 7         
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และต้องมีคะแนนทดสอบ
ความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐาน
ความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า 

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะมีการประชุมอย่างน้อย 
ปีการศึกษาละ 3 ครั้ง เพ่ือหารือและวางแผนการจัดการเรียนการสอน ประเมินผลรายวิชา ตลอดจนจัดเก็บ
ข้อมูลเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรและหาแนวทางท่ีจะท าให้หลักสูตรบรรลุเป้าหมาย 

3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ : ไม่มี 
 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับต าแหน่ง  
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยต้องมีความสามารถในการใช้ 

โปรแกรม Microsoft office และต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 

4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน  
4.2.1 สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ทัศนศึกษาดูงานที่เก่ียวข้องกับงานในหน้าที่ 
4.2.2 สนับสนุนบุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานจากหน่วยงานอื่น 
4.2.3 สนับสนุนให้บุคลากรได้ร่วมงานกับอาจารย์ในการฝึกท างานวิจัย 
4.2.4 สนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอ่ืน  

5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา  

5.1.1 มีกลไกการสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษาในหลักสูตร 
5.1.2 มีอาจารย์ที่ปรึกษาในการสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษาในหลักสูตร 
5.1.3 มีการด าเนินการสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษาในหลักสูตร 
5.1.4 มีการประเมินการสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษาในทุกรอบปีการศึกษา 
5.1.5 มีการน าผลที่ได้จากการประเมินการสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษามา

ปรับปรุงในทุกรอบปีการศึกษา 
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5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา : นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ในเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับ
วิชาการ ทั้งนี ้ภายใต้กฎระเบียบและกระบวนการในการพิจารณาค าอุทธรณ์ของมหาวิทยาลัย ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ด้านวิชาการของนักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. 2555 
 
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

6.1 มีแผนศึกษาและส ารวจความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้
มหาบัณฑิตเป็นลายลักษณ์อักษร 

6.2 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือด าเนินการศึกษา ส ารวจความต้องการของตลาดแรงงาน 
สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิต เพ่ือให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 

6.3 มีการด าเนินการศึกษาและส ารวจความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจ 
ของผู้ใช้มหาบัณฑิต ตามแผนที่กาหนด 

6.4 มีการประเมินผลการศึกษา ส ารวจความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจ 
ของผู้ใช้มหาบัณฑิตในทุกรอบการผลิตมหาบัณฑิต 

6.5 มีการน าผลที่ได้จากการศึกษา ส ารวจความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความ      
พึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิต มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรในทุกรอบการผลิตมหาบัณฑิต 
 
7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (Key Performance Indicators)    
 หลักสูตรนี้มีตัวบ่งชี้ทั้งหมดจ านวน 16 ตัวบ่งชี้ สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 12 ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย   
 

ปีที ่
1 

ปีที่ 
2 

ปีที ่
3 

ปีที ่
4 

ปีที ่
5 

หลักฐานผล 
การด าเนินงาน   

1. การก ากับมาตรฐาน 
1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
มีส่วนร่วม เพื่อวางแผน ก ากับ ติดตาม ทบทวนและรายงานผล
การด าเนินงานหลักสูตร  

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
รายงานการ
ประชุม 

1.2 มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  

X X X X X รายงานหลักสูตรที่
ผ่านสภา และ 
สกอ. 

1.3 มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชาที่เปิด
สอน 

X X X X X รายงานจ านวน 
มคอ.3 ในระบบ 

1.4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา ตามแบบ  
มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิน้ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
ที่เปิดสอน 

X X X X X รายงานจ านวน 
มคอ.5 ในระบบ 

1.5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร  
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นปีการศึกษา  

X X X X X รายงาน มคอ.7 ใน
ระบบ 
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย   
 

ปีที ่
1 

ปีที่ 
2 

ปีที ่
3 

ปีที ่
4 

ปีที ่
5 

หลักฐานผล 
การด าเนินงาน   

2. บัณฑิต 
2.1 มีผลงานของนักศึกษาปริญญาโท ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

 
- 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
รายงานผลการ
ประเมินประจ าปี 

2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - X X X รายงานผลการ
ประเมินประจ าปี 

3. นักศึกษา 
3.1 มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
รายงานผล 
การเตรียมความ
พร้อมประจ าปี 

3.2 มีการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว 
แก่นักศึกษาในระดับปริญญาโท  

X X X X X รายงานผล 
การด าเนินงาน 

4. อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ทุกคน ได้รับ 
การปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน
บริหารหลักสูตร 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
รายงาน 
การพัฒนาอาจารย์ 

4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนา 
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X X X X รายงานการพัฒนา
อาจารย์ 

4.3 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทุกคน ได้รับการพัฒนา 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X X X X รายงานการพัฒนา
บุคลากร 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
5.1 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล 
การเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.2 อย่างน้อยร้อยละ 50 ของ
รายวิชา (มคอ.3) ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา  

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
รายงานผลการ
ทวนสอบรายวิชา
ในหลักสูตร
ประจ าปีและผล
การวิเคราะห์ 

5.2 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์ 
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมิน 
การด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7  ปีที่แล้ว 

- X X X X ผลการวิเคราะห์
จาก มคอ.5 

5.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51  
จากคะแนนเต็ม 5.0 

- X X X X รายงานผลการ
ประเมินประจ าปี 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน 
เต็ม 5.0 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

  
รายงานผลการ
ประเมินประจ าปี 

รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องด าเนินการในแต่ละปี 12 15 16 16 16  
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เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ต้องมีผลการด าเนินการบรรลุ 
ตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมด อยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา   มีการด าเนินงานตามข้อ 1.1-1.5  และ 
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี

หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

ในการด าเนินงานหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรรวบรวมประเด็นต่าง ๆ ตั้งแต่หมวดที่ 1-7 เพ่ือน ามาเชื่อมโยงสู่การประเมินการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือให้สะท้อนถึงคุณภาพของบัณฑิตที่คาดหวัง และน ามาใช้ในการวางแผนการประเมินคุณภาพและมาตรฐาน
ของหลักสูตรเพ่ือการเผยแพร่ 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก 
 มีกระบวนการในการประเมินกลยุทธ์การสอนที่ได้วางแผนส าหรับการพัฒนาการเรียนรู้ ดังนี้ 

1.1.1 มีการประเมินผลการสอน โดยนักศึกษาและน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพ่ือหาจุด
แข็งจุดอ่อนของอาจารย์ผู้สอนแต่ละท่าน 

1.1.2 มีการประชุมของอาจารย์ในหลักสูตรเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอค าแนะน าจาก
อาจารย์ ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน 

1.1.3 มีการสอบถามจากนักศึกษา โดยใช้แบบสอบถามระหว่างภาคการศึกษา 
1.1.4 ประเมินจากการเรียนรู้ของนักศึกษา การท ากิจกรรมและผลการสอบ 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก มีการ

ประเมินทักษะของอาจารย์ ได้แก่ 
1.2.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยงานทะเบียนและ

ประเมินผล 
1.2.2 การสังเกตการณ์ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1.2.3 การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเทียบเคียงกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่น 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก มีการประเมิน

หลักสูตรในภาพรวม ดังนี้ 
2.1 มีการประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษาปัจจุบัน ชั้นปีสุดท้าย บัณฑิต และอาจารย์ 
2.2 มีการประเมินหลักสูตรโดยที่ปรึกษา หรือผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้ประเมินจากภายนอก 
2.3 มีการประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต หรือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ผ่านแบบสอบถาม 
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ภาคผนวกที ่2 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ภาคผนวกที ่3 

หนังสือรับรองความเทยีบเท่าของคุณวุฒิผู้ส าเร็จการศึกษา 
หลักสูตรวุฒิบัตร/หนังสืออนุมตัิแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวิชาชีพ 

เภสัชกรรม สาขาเภสัชบ าบัด 
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ภาคผนวกที ่4 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ว่าด้วย การศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 

 
เพ่ือให้การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการ 

มีความสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา        
พ.ศ. 2548 และ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  ดังนั้น     
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  15 (1) (2) (6) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. 2533       
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงออกข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 
หมวดที่ 1 
บททั่วไป 

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2550” 

ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ นับถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3    ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 

รวมถึงระเบียบค าสั่ง ประกาศอื่นใดของมหาวิทยาลัยหรือคณะที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้  
ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้   
 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 “อธิการบดี” หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

“คณะ”  หมายถึง  คณะ วิทยาลัย หรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะของมหาวิทยาลัย 
    อุบลราชธานีที่มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

“คณบดี” หมายถึง   คณบดีของคณะ วิทยาลัยหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะของ 
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับ          

      บัณฑิตศึกษา  
“สาขาวิชา” หมายถึง  สาขาวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายถึง คณะกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณบดีและได้รับ

การแต่งตั้งจากอธิการบดี โดยองค์ประกอบและบทบาทหน้าที่ให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย 

“คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ” หมายถึง คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของแต่ละคณะ ซึ่ง
ได้รับการเสนอชื่อจากคณบดีและได้รับการแต่งตั้งจากอธิการบดี  โดยองค์ประกอบ
และบทบาทหน้าที่ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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“คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย” หมายถึง คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย  
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากอธิการบดี  โดยองค์ประกอบและบทบาทหน้าที่ให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

“อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา”  หมายถึง  ผู้ท าหน้าที่สอน แนะน า ให้ค าปรึกษา และควบคุมการศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษา   

“อาจารย์ประจ า”หมายถึง  ข้าราชการ  พนักงาน  หรือผู้ที่มหาวิทยาลัยท าสัญญาจ้างเพ่ือปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัย ที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอน การวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา
ตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน  (มิใช่เต็มเวลาตามเวลาท าการ) 

“อาจารย์ประจ าหลักสูตร” หมายถึง  อาจารย์ประจ าผู้ท าหน้าที่รับผิดชอบหลักสูตร  อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และหรือการค้นคว้าอิสระ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์และหรือ
การค้นคว้าอิสระ หรืออาจารย์ผู้สอนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น    

“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร”หมายถึง  อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับมอบหมายให้เป็น
ผู้รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร  

 การติดตามประเมินผลหลักสูตร และหน้าที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง    
“อาจารย์ผู้สอน” หมายถึง อาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่ท าหน้าที่สอนในรายวิชาหรือบางหัวข้อ

ในแต่ละรายวิชา 
“อาจารย์พิเศษ” หมายถึง  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่ท าหน้าที่

เกี่ยวกับการเรียนการสอน 
“อาจารย์ร่วมสอน”  หมายถึง  อาจารย์สังกัดคณะอ่ืน หรือสถาบันหรือส านักอ่ืนในมหาวิทยาลัย  

ที่ได้รับมอบหมายให้สอนในหลักสูตร 
“อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป” หมายถึง  อาจารย์ประจ าที่ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาด้านการศึกษาและการจัด

แผนการเรียนของนักศึกษา 
“อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก”หมายถึง อาจารย์ประจ าที่ท าหน้าที่รับผิดชอบกระบวนการเรียนรู้เพื่อ

วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาเฉพาะราย เช่น การพิจารณาเค้า
โครงการให้ค าแนะน า และควบคุมดูแล รวมทั้งการประเมินความก้าวหน้าและการ
สอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา 

“อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม”หมายถึง อาจารย์ประจ า หรือ อาจารย์พิเศษหรือผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะ ที่ท าหน้าที่ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาหลักในการพิจารณาเค้าโครง รวมทั้ง
ช่วยเหลือให้ค าแนะน า และควบคุมดูแลการท าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษา 

“ผู้ทรงคุณวุฒิ” หมายถึง บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้นๆ เป็นที่ยอมรับในระดับหน่วยงานหรือระดับ
กระทรวงหรือวงการวิชาชีพนั้นๆ เทียบได้ไม่ต่ ากว่าต าแหน่งระดับ 9 ขึ้นไป  

 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและหน่วยงาน 
 ที่เก่ียวข้องก าหนด 
“ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ” หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นอย่างดี 

ซึ่งอาจเป็นผู้ที่ไม่อยู่ในสายวิชาการ หรือผู้ที่ไม่มีคุณวุฒิ หรือต าแหน่งทาง 
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วิชาการ แต่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้นๆ  
เป็นที่ยอมรับในระดับหน่วยงานหรือกระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้านนั้นๆ  

 “นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
“นักศึกษาต่างชาติ” หมายถึง นักศึกษาผู้ซึ่งไม่ถือสัญชาติไทย และเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา           
         มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ให้อธิการบดี
มีอ านาจวินิจฉัยสั่งการให้ปฏิบัติตามที่เห็นสมควร และค าสั่งของอธิการบดีถือเป็นที่สิ้นสุดและให้มี
อ านาจก าหนดรายละเอียดวิธีปฏิบัติซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้  

 
หมวดที่  2 

ระบบการจัดการศึกษา 
ข้อ 6 ระบบการจัดการศึกษา  ให้ใช้ระบบทวิภาคเป็นมาตรฐานในการจัดการศึกษา (หนึ่งปีการศึกษา  

แบ่งออกเป็นสองภาคการศึกษาปกติ และหนึ่งภาคการศึกษาปกติให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 
สัปดาห์ ส่วนภาคการศึกษาฤดูร้อนอาจจัดได้ตามความจ าเป็นของแต่ละหลักสูตร โดยให้ก าหนด
ระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ) 

ในกรณีที่หลักสูตรใดไม่เหมาะกับการใช้ระบบทวิภาค ให้ใช้ระบบการจัดการศึกษาระบบอ่ืน
ได้โดยต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น รวมทั้งรายละเอียดเทียบเคียงหน่วยกิตกับ
ระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย 

ข้อ 7 การคิดหน่วยกิตส าหรับระบบทวิภาค เป็นดังนี้  
รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อ 

ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มี

ค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
รายวิชาการฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา

ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
รายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่ใช้เวลาการศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า  45  ชั่วโมง

ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ  1 หน่วยกิต 
 

หมวดที่ 3 
หลักสูตร 

ข้อ 8 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้   
8.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงเป็นหลักสูตรซึ่งเน้นการ

พัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความช านาญในสาขาวิชาชีพเฉพาะ เพ่ือให้มีความรู้  
ความเชี่ยวชาญสามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น   

8.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาดุษฎีบัณฑิตเป็นหลักสูตรซึ่งเน้นการพัฒนา
นักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาต่างๆ  โดยกระบวนการ
วิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างอิสระรวมทั้งมีความสามารถในการ
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สร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับ
ศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ   

ข้อ 9 โครงสร้างของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
9.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
9.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต   

ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36  หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษาเป็น   
2 แผน คือ 
แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์  ดังนี้ 

แบบ ก 1  ท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต และหลักสูตรอาจก าหนดให้ศึกษา
รายวิชาเพ่ิมเติม หรือท ากิจกรรมวิชาการอ่ืนเพ่ิมข้ึนได้ โดยไม่นับหน่วยกิต  แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์
ตามท่ีหลักสูตรก าหนด 

แบบ ก 2 ท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 12 
หน่วยกิต 

แผน ข  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชาโดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมี
การค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน  6  หน่วยกิต 
 ทั้งนี้ สาขาวิชาใดเปิดสอนหลักสูตรแผน ข จะต้องมีหลักสูตร แผน ก ให้นักศึกษาเลือก
ศึกษาไว้ด้วย 

9.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต      
ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่าหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่าหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้มี

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
แบ่งการศึกษาเป็น  2 แบบ คือ 
แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่

หลักสูตรอาจก าหนดให้มีการศึกษารายวิชาเพ่ิมเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืน
เพ่ิมข้ึนได้ โดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรก าหนด ดังนี้ 
แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่าหรือประกาศนียบัตร

บัณฑิตชั้นสูง จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  48  หน่วยกิต 
แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่าหรือประกาศนียบัตร

บัณฑิตจะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  72  หน่วยกิต 
ทั้งนี้  วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 1.1 และ แบบ 1.2 จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐาน
เดียวกัน 

แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและ
ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และมีการศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม ดังนี้ 
แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตร

บัณฑิตชั้นสูง จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษา
รายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
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แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตร
บัณฑิต จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษารายวิชา
อีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

ทั้งนี้  วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน 
ข้อ 10 ประเภทของหลักสูตร แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ 

10.1 หลักสูตรปกติ (Regular Program) หมายถึง หลักสูตรในสาขาวิชาหนึ่งที่ใช้ภาษาไทยในการเรียน
การสอนรวมทั้งการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และ/หรืออาจมีบางรายวิชาที่ใช้
ภาษาต่างประเทศในการเรียนการสอนด้วยก็ได้ 

10.2 หลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program) หมายถึง หลักสูตรในสาขาวิชาหนึ่งที่ใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการจัดเรียนการสอนทั้งหลักสูตร รวมทั้งการท าวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระ 

10.3 หลักสูตรนานาชาติ (International Program) หมายถึง หลักสูตรในสาขาวิชาหนึ่ง ที่มี
นักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษา และมีความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ   

หลักสูตรตามข้อ 10.1, 10.2 และ 10.3 อาจเป็นหลักสูตรร่วมสถาบัน ซึ่งเป็น
หลักสูตรที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันอื่น ทั้งภายในหรือ
ภายนอกประเทศ   

ข้อ 11 ระยะเวลาการศึกษาของแต่ละหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา เป็นดังนี้ 
11.1  ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ไม่เกิน 3 ปีการศึกษา 
11.2  ปริญญามหาบัณฑิต ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
11.3  ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ผู้ที่ส าเร็จปริญญาบัณฑิตไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ส่วนผู้ที่ส าเร็จ 
 ปริญญามหาบัณฑิต ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 
11.4  ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย อธิการบดีสามารถขยายระยะเวลาการศึกษาให้แก่นักศึกษา  
 ได้ครั้งละ 1 ภาคการศึกษาปกติ  โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
 มหาวิทยาลัย   
11.5  การนับเวลา ให้นับต่อเนื่องกันตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

 
หมวดที่  4 

อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา 
ข้อ 12 การแต่งตั้งอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาแต่ละประเภทรวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ ให้เป็นไปตาม

ประกาศมหาวิทยาลัย 
ข้อ 13 จ านวนและคุณสมบัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา 

ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้นจ านวนไม่น้อยกว่า 5คน 
ประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 คน และ 

ที่เหลือต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าเกณฑ์คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้น และเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญา
โทและปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกัน และมหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
พหุวิทยาการ โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงและสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้ประจ าอยู่แล้วได้อีกหนึ่ง
หลักสูตร  
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อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
13.1 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 

13.1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน   

13.1.2 อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท
หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการ
ท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

13.1.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
13.1.3.1 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการ
วิจัยที่มิใช่ส่วนของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

13.1.3.2 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับ 9 ของหน่วยงาน
ระดับกระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้านนั้นๆหรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กันและต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนใดส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นอาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่เป็นบุคลากรประจ าใน
มหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักได้  ส่วนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาร่วมอาจเป็นบุคลากรประจ าในมหาวิทยาลัยหรือเป็นบุคคลภายนอก โดยต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย 

13.1.4 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ใน
การท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นอาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเป็นอาจารย์สอบ
วิทยานิพนธ์แทนผู้ทรงคุณวุฒิได้โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย 

13.1.5 อาจารย์ผู้สอบการค้นคว้าอิสระ ต้องเป็นอาจารย์ประจ า หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ใน
การท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  

ในกรณีที่มีความจ าเป็น อาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเป็นอาจารย์ผู้สอบ
การค้นคว้าอิสระได้  โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัย 
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13.2 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
13.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน   

13.2.2 อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ า หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการท าวิจัยที่
มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

13.2.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
13.2.3.1 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการวิจัย
ที่มิใช่ส่วนของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

13.2.3.2 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม  ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับ 9 ของหน่วยงาน
ระดับกระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้านนั้นๆ หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  
และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนใดส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพ่ือรับปริญญา 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นอาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่เป็น
บุคลากรประจ าในมหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้   
ส่วนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมอาจเป็น
บุคลากรประจ าในมหาวิทยาลัยหรือเป็นบุคคลภายนอก  โดยคณะพิจารณา
เสนอชื่อขอแต่งตั้ง และต้องผ่านคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย 
เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และต้องแจ้งส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ 

13.2.4 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วย อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้าน
การสอนและการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นอาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเป็นอาจารย์สอบ
วิทยานิพนธ์แทนผู้ทรงคุณวุฒิได้โดยคณะพิจารณาเสนอชื่อขอแต่งตั้ง และต้องผ่าน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
และต้องแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ 

13.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  จ านวนและคุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตให้อนุโลม
ตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้อนุโลมตาม
หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
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ข้อ 14 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
14.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาระดับปริญญา

มหาบัณฑิต และปริญญาดุษฎีบัณฑิตได้ไม่เกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจ าที่มี
ศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนักศึกษาได้มากกว่า 5 คน ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 10 คน 

14.2 อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 1 คนให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาระดับปริญญา
มหาบัณฑิตได้ไม่เกิน 15 คน  

หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาท้ังวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้คิดสัดส่วนจ านวน
นักศึกษาท่ีท าวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กับจ านวนนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน ทั้งนี้ให้นับ
รวมนักศึกษาท่ียังไม่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียว 

 
หมวดที่  5 

การรับเข้าศึกษา 
ข้อ 15 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

15.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่

กระทรวงศึกษาธิการหรือส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรอง ตามที่
หลักสูตรก าหนดและมีคุณสมบัติอื่นเพ่ิมเติมตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด 

15.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต

จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ 
พลเรือนให้การรับรอง ตามที่หลักสูตรก าหนดและมีคุณสมบัติอื่นเพ่ิมเติมตามท่ีคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด 

15.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
ผู้เข้าศึกษาจะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจาก

สถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้
การรับรอง  และมีคุณสมบัติอย่างอ่ืนเพ่ิมเติมตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด 

15.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
15.4.1 ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตร

บัณฑิตชั้นสูงตามที่หลักสูตรก าหนด และมีคุณสมบัติอ่ืนเพิ่มเติมตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย หรือ 

15.4.2 ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต
ในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันกับหลักสูตรที่เข้าศึกษา โดยมีผลการ
เรียนดีมากและมีพ้ืนความรู้ความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะท าวิทยานิพนธ์ได้ 
หรือมีคุณสมบัติอ่ืนเพิ่มเติมตามประกาศมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ก าหนด 
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ข้อ 16 การรับสมัคร 
ใบสมัคร  ระยะเวลาสมัคร  หลักฐานและเงื่อนไขอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 
ข้อ 17 วิธีรับเข้าศึกษา 

17.1 การพิจารณารับเข้าศึกษาอาจกระท าได้โดยการสอบคัดเลือกหรือการคัดเลือก หรือโดยวิธีอ่ืนใด
ที่คณะเห็นสมควรและมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ  

17.2 คณะกรรมการประจ าคณะอาจให้ความเห็นชอบในการรับผู้มีพ้ืนความรู้ไม่ต่ ากว่าปริญญา
บัณฑิต และมีคุณสมบัติตามข้อ15เข้าศึกษาหรือวิจัย แต่มิใช่การศึกษาเพ่ือรับปริญญาจาก
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้หลักเกณฑ์และวิธีการรับเข้าให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

17.3 การรับนักศึกษาต่างชาติ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ข้อ 18 การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย  จะต้องไปรายงานตัวเพ่ือ
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ 

ผู้ที่มหาวิทยาลัยจะรับรายงานตัวเพ่ือเป็นนักศึกษา  จะต้องมีคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ครบถ้วนตาม ข้อ 15 และให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย   

ข้อ 19 ประเภทของนักศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภท  คือ 
19.1 นักศึกษาสามัญ คือ บุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาโดยสมบูรณ์ในแต่ละสาขาวิชา 

หรือรับเข้าเป็นนักศึกษาทดลองศึกษาตามเงื่อนไขของแต่ละสาขาวิชา ซึ่งเมื่อผ่านการ
ประเมินผลหรือครบเงื่อนไขของแต่ละสาขาวิชาทั้งนี้จะต้องไม่เกิน 1 ภาคการศึกษาปกติ  
จึงจะได้รับเข้าเป็นนักศึกษาโดยสมบูรณ์ตามหลักสูตรในสาขาวิชาต่างๆ เพ่ือรับปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตร 

19.2 นักศึกษาวิสามัญ คือ บุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษา โดยไม่ขอรับปริญญาหรือ 
ประกาศนียบัตร การด าเนินการเกี่ยวกับนักศึกษาวิสามัญให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 
หมวดที ่ 6 

การลงทะเบียนวิชาเรียน 
ข้อ 20  การลงทะเบียนวิชาเรียน 

20.1  การลงทะเบียนวิชาเรียน การขอเพ่ิมและถอนรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษา ก าหนดเวลาในการลงทะเบียน การขอเพ่ิมและถอนรายวิชาและอัตราค่าธรรมเนียมการ
ลงทะเบียนให้เป็นไปตามระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัย   หากด าเนินการหลังระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนดจะต้องช าระค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

20.2 การลงทะเบียนวิชาเรียน แบ่งออกเป็น  3  ประเภท คือ  
20.2.1   การลงทะเบียนเพ่ือได้หน่วยกิตและคิดค่าคะแนน (Credit) 
20.2.2 การลงทะเบียนเพื่อได้หน่วยกิตแต่ไม่คิดค่าคะแนน (Non-Credit) 
20.2.3 การลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง (Audit) 

20.3 ภาคการศึกษาปกติ  นักศึกษาต้องลงทะเบียนวิชาเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และไม่เกิน 15 
หน่วยกิต  ภาคการศึกษาฤดูร้อนนักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาเรียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต 
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การลงทะเบียนวิชาเรียนน้อยกว่าที่ก าหนดจะท าได้กรณีท่ีได้ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษาและประธานหลักสูตรเป็นผู้อนุมัติ 

20.4 นักศึกษาไม่สามารถจะลงทะเบียนวิชาเรียนซ้ าเพ่ือคิดค่าคะแนน ในวิชาที่เคยลงทะเบียน และ
ได้ผลการเรียนตั้งแต่ระดับคะแนน B  ขึ้นไป 

20.5 นักศึกษาท่ีเรียนรายวิชาครบตามหลักสูตรแล้ว แต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา หรือนักศึกษาที่ลาพัก
การศึกษาจะต้องช าระค่าธรรมเนียมในภาคการศึกษานั้นตามระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัย
ก าหนด  

20.6 นักศึกษาสามารถจะลงทะเบียนวิชาเรียนที่บรรจุอยู่ในแผนการเรียน หรือเทียบเท่าในสถาบัน
อ่ืน เพ่ือนับเป็นวิชาตามแผนการเรียนได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และ
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ 

ข้อ 21 การเปลี่ยนวิชาเอก  สาขาวิชา  และแผนการศึกษา 
21.1 นักศึกษาสามารถเปลี่ยนวิชาเอกและสาขาวิชาได้  เมื่อศึกษารายวิชาในสาขาวิชาเดิมมาแล้ว  

ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต วิชาที่จะโอนได้ต้องได้ระดับคะแนน B ขึ้นไป  หรือ S จ านวนหน่วยกิต
ที่โอนจะต้อง ไม่เกิน  1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยกิตรวมในหลักสูตรที่รับโอน และหน่วยกิตที่โอน
ให้น ามาคิดค่าคะแนนสะสมด้วย   ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจ าคณะ  คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

21.2 การเปลี่ยนสาขาวิชา จะกระท าได้ต่อเมื่อมีที่ว่างส าหรับเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ขอศึกษานั้น 
ทั้งนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะที่จะศึกษา 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

21.3 การเปลี่ยนแผนการศึกษาจะกระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

ข้อ 22 การเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต 
22.1 นักศึกษาสามารถขอเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีหรือ

สถาบันการศึกษาอ่ืน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการหรือส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ได้ให้การรับรองในรายวิชาที่ได้รับระดับคะแนน B ขึ้นไป หรือ S หรือเทียบเท่า ซึ่งได้ศึกษา
มาแล้วไม่เกิน 5 ปี นับจากภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและผ่านการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ   

22.2 จ านวนหน่วยกิตท่ีจะขอโอนจะต้องไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยกิตรวมในหลักสูตรที่รับโอน
และต้องใช้เวลาในการศึกษาในหลักสูตรที่รับโอนอย่างน้อย 2 ภาคการศึกษาปกติ  

22.3 หนว่ยกิตท่ีโอนจะไม่น ามาคิดค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม  
22.4 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสาขาวิชา

เดียวกัน หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของหลักสูตรที่จะ
เข้าศึกษา 

ข้อ 23 การเปลี่ยนระดับการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย 
นักศึกษาในหลักสูตรระดับที่ต่ ากว่า อาจได้รับการพิจารณาให้โอนเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับที่

สูงกว่าหรือในทางกลับกัน นักศึกษาในหลักสูตรระดับที่สูงกว่า อาจได้รับการพิจารณาให้โอนเข้าศึกษา
ในหลักสูตรระดับที่ต่ ากว่าได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ 
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หมวดที่ 7 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 

ข้อ 24 ให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ จัดให้มีการประเมินผลการศึกษาอย่างน้อย 
ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 

ข้อ 25 การประเมินผลรายวิชาให้ก าหนดระดับคะแนนหรือสัญลักษณ์ซึ่งมีความหมาย และค่าคะแนน ดังนี้  
ล าดับขั้น (Grade) ค่าคะแนน (GradePoint)  ความหมาย  

A   4.0   ดีเยี่ยม (Excellent) 
B+   3.5   ดีมาก (VeryGood) 
B   3.0   ดี (Good)  
C+   2.5   ค่อนข้างดี (AboveAverage) 
C   2.0   พอใช้ (Average)   
D+   1.5   อ่อน (BelowAverage)  
D   1.0   อ่อนมาก (Poor)   
F     0   ตก (Fail)  

ข้อ 26 ในบางกรณีหลักสูตรอาจก าหนดไว้เป็นสัญลักษณ์อ่ืน  ซึ่งอักษรดังกล่าวไม่มีคะแนน และหน่วยกิตท่ี
ลงทะเบียนไม่น าไปคิดคะแนนเฉลี่ย (G.P.A.)  
26.1 สัญลักษณ์และความหมายมีดังนี้  

สัญลักษณ์   ความหมาย  
 I  การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)   
S  ผลการศึกษาเป็นที่พอใจ (Satisfactory)  
U  ผลการศึกษายังไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) 
Au การลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง (Audit) 
W ถอนวิชาเรียนแล้ว  (Withdrawn)   และให้ส าหรับรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้

เพิกถอน    
N  ยังไม่ส่งผลการเรียน (Gradenotreported)  
EXE  ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเรียนรายวิชา (Exempted) 
T  รับโอน (Transferred) 

 
26.2 การใช้สัญลักษณ์ 

I  ใช้ส าหรับรายวิชาที่มีค่าคะแนนในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
 (1)  นักศึกษายังปฏิบัติงานไม่ครบเกณฑ์ตามที่ผู้สอนก าหนด  หรือ 
 (2)  นักศึกษา ไม่สามารถเข้าสอบโดยเหตุสุดวิสัย   

 ทั้งนี้ต้องมีเหตุผลและหลักฐานโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าคณะ   
 โดยนักศึกษาต้องด าเนินการแก้  I  ภายใน  60  วัน หากด าเนินการไม่แล้วเสร็จให้
อ านาจคณบดีอนุมัติโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ในการ
ขยายเวลาแก้ I ภายในภาคการศึกษาถัดไป เมื่อพ้นก าหนดแล้วยังแก้  I ไม่แล้วเสร็จให้
เปลี่ยน  I  เป็น F 
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S ใช้ส าหรับรายวิชาที่ไม่คิดค่าคะแนน (Non-Credit) รวมทั้งวิชาร่วมฟัง (Audit) ที่นักศึกษา
เข้าเรียนครบร้อยละ 80 ของเวลาการศึกษา และใช้ในการประเมินผลความก้าวหน้าใน
การท าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระซึ่งมีผลเป็นที่พอใจ 

U ใช้ส าหรับรายวิชาที่ไม่คิดค่าคะแนน (Non-Credit) รวมทั้งวิชาร่วมฟัง (Audit) ที่นักศึกษา
เข้าเรียนไม่ครบร้อยละ 80 ของเวลาการศึกษา    

W ใช้ส าหรับรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้เพิกถอน หรือใช้ในกรณีท่ีนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพัก
การศึกษา หรือใช้ในกรณีที่นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น  

ข้อ 27 การสอบมี 5 ประเภท คือ การสอบรายวิชา การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive 
Examination) การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) การสอบวิทยานิพนธ์และ 

 การค้นคว้าอิสระ การสอบภาษาต่างประเทศ 
27.1 การสอบรายวิชาเป็นการสอบของทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน  ซึ่งวิธีการสอบหรือประเมินผล

ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด   
27.2 การสอบประมวลความรู้ เป็นการสอบข้อเขียนหรือปากเปล่า หรือท้ังสองแบบ (เฉพาะนักศึกษา

ระดับปริญญามหาบัณฑิต แผน ข) โดยให้มีคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ซึ่ง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอคณบดีเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งให้เป็นผู้ด าเนินการสอบ   
การสอบประมวลความรู้จะกระท าได้เมื่อนักศึกษาสอบผ่านรายวิชาตามท่ีหลักสูตรก าหนด และ
คะแนนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาที่ก าหนดต้องไม่ต่ ากว่า 3.00 

27.3 การสอบวัดคุณสมบัติ เป็นการสอบข้อเขียน หรือการสอบปากเปล่าหรือทั้งสองแบบในสาขา
วิชาเอก และสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้องส าหรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต โดยให้มี
คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอคณบดีเป็นผู้พิจารณา
แต่งตั้งให้เป็นผู้ด าเนินการสอบ      

ทั้งนี้คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจ าคณะก าหนด 

27.4 การสอบวิทยานิพนธ์และการสอบการค้นคว้าอิสระ เป็นการสอบปากเปล่า เพ่ือทดสอบความรู้ 
ความเข้าใจ ในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา  ให้คณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ เป็นผู้ด าเนินการสอบโดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการสอบ 

27.5 การสอบภาษาต่างประเทศ  ส าหรับนักศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิตให้เป็นไปตาม
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 28 การประเมินผลการสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบวิทยานิพนธ์ และการสอบการ
ค้นคว้าอิสระ  
28.1 การสอบประมวลความรอบรู้และการสอบวัดคุณสมบัติ ประเมินผล โดยใช้ค าว่า “สอบผ่าน” 

หรือ “Pass” เมื่อการวัดผลเป็นที่พอใจ  และใช้ค าว่า “สอบไม่ผ่าน” หรือ “Fail” เมื่อการ
วัดผลไม่เป็นที่พอใจ การสอบตามนัยนี้จะสอบได้ไม่เกิน 2 ครั้ง 

28.2 การสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  ก าหนดการประเมินผลเป็น  4  ระดับ 
ดีเยี่ยม (Excellent) หมายความว่า ผลการประเมินขั้นดีเยี่ยม  
ดี (Good)   หมายความว่า ผลการประเมินขั้นดี  
สอบผ่าน (Pass)  หมายความว่า ผลการประเมินขั้นผ่าน 
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สอบไม่ผ่าน (Fail)  หมายความว่า ผลการประเมินขั้นตก  
การสอบตามนัยนี้จะสอบได้ไม่เกิน  2  ครั้ง 

ข้อ 29 นักศึกษาท่ีได้ระดับคะแนนต่ ากว่า  B  ในรายวิชาในหมวดบังคับหรือวิชาเอก  หรือวิชาเฉพาะที่
หลักสูตรก าหนดให้ลงทะเบียนเรียนซ้ า  

ข้อ 30 วิธีการปฏิบัติในการสอบและการคุมสอบ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ว่าด้วยการสอบ 

ข้อ 31 การนับหน่วยกิตสะสม ให้ปฏิบัติดังนี้  
31.1 การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมให้ครบตามหลักสูตรนั้น ให้นับหน่วยกิตของทุกรายวิชา 

ในหลักสูตรที่ได้ไม่ต่ ากว่า C หรือ S ยกเว้นรายวิชาเอกหรือวิชาบังคับให้นับหน่วยกิต ของวิชาที่
ได้ไม่ต่ ากว่า  B 

31.2 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนวิชาใดวิชาหนึ่งมากกว่า 1 ครั้ง ให้นับจ านวนหน่วยกิต ของวิชา
นั้นสะสมเพียงครั้งเดียว 

ข้อ 32 การค านวณคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average) ให้ค านวณจากทุกรายวิชา 
 ที่มีค่าคะแนน ดังนี้  

32.1 คะแนนเฉลี่ยรายภาค ให้ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา  
โดยเอาผลรวมของผลคูณของหน่วยกิตกับค่าคะแนนของสัญลักษณ์ที่นักศึกษาได้ใน 
แต่ละรายวิชา เป็นตัวตั้งแล้วหารด้วยผลรวมของจ านวนหน่วยกิตในภาคการศึกษานั้น 

32.2 คะแนนเฉลี่ยสะสม ให้ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาค
การศึกษา ที่มีการคิดค านวณโดยเอาผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าคะแนน
สัญลักษณ์ท่ีนักศึกษาได้รับในแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้งแล้วหารด้วยผลรวมของจ านวนหน่วยกิต
สะสม ทั้งนี้รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนซ้ า ตามข้อ 32 ให้น าค่าคะแนนสุดท้ายที่ได้รับในรายวิชา
นั้นๆ มาใช้ในการค านวณและคิดจ านวนหน่วยกิตเพียงครั้งเดียว การค านวณคะแนนเฉลี่ยสะสม
ให้คิดทศนิยมสองต าแหน่ง โดยให้ปัดเศษทศนิยมในต าแหน่งที่สามข้ึนหากมีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไป 

 
หมวดที่  8 

การท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
ข้อ 33 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระกระท าได้เมื่อนักศึกษามีคุณสมบัติครบตามท่ีแต่ละ

หลักสูตรก าหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระทั้งนี้
หลักเกณฑ์อ่ืนๆ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย   

ข้อ 34 การควบคุมวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
ให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 1 คน และอาจมีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมได้อีกตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศหรือข้อก าหนดของคณะ โดยเสนอผ่านมหาวิทยาลัยในการแต่งตั้ง 
ข้อ 35 การจัดท าและการน าเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ นักศึกษาระดับปริญญา

มหาบัณฑิตและปริญญาดุษฎีบัณฑิตจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีหลักสูตรก าหนด 
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจะต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ จึงจะ

ด าเนินการจัดท าเค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้  
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ข้อ 36 การประเมินผลความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
36.1 การประเมินผลความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ต้องกระท าในทุกภาค

การศึกษา 
36.2 ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระประเมินความก้าวหน้าในการท า

วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา โดยระบุจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระที่ได้รับการประเมินให้ได้สัญลักษณ์ S ของนักศึกษาแต่ละคนในแต่ละภาค
การศึกษานั้น  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจ านวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียน หากผลการประเมินพบว่าไม่มี
ความก้าวหน้า จ านวนหน่วยกิตที่ได้ในภาคการศึกษานั้นๆ ให้มีค่าเป็น S  เท่ากับ  0 หน่วย 
(ศูนย์หน่วย)  และให้รายงานผลการประเมินต่อกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะ 

36.3 นักศึกษาท่ีลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระแล้ว ได้รับการประเมินผลความก้าวหน้า
เป็น  S เท่ากับ 0  หน่วย(ศูนย์หน่วย) ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาหาสาเหตุ และ
แนวทางแก้ไขโดยอาจให้นักศึกษาผู้นั้นได้รับการพิจารณาให้เปลี่ยนหัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์หรือ
การค้นคว้าอิสระหรือเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ หรืออ่ืนๆ 
แล้วแต่กรณี และประธานหลักสูตรต้องรายงานสาเหตุและผลการพิจารณาต่อคณบดีเพ่ือหาข้อ
ยุติ 

ข้อ 37 เมื่อได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
สาระส าคัญของเนื้อหา ให้คณะด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระใหม่ และให้อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินจ านวนหน่วยกิตจากหัวข้อเดิมที่สามารถน าไปใช้กับ
หัวข้อใหม่ได้ แต่ต้องไม่เกินจ านวนหน่วยกิตท่ีผ่านในหัวข้อเดิม ทั้งนี้ให้นับจ านวนหน่วยกิตดังกล่าวเป็น
จ านวนหน่วยกิตท่ีผ่านได้สัญลักษณ์ S  ซึ่งสามารถน ามานับเพ่ือส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้ โดย
ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พร้อมทั้งให้คณะแจ้ง
หน่วยกิตท่ีได้ S มายังมหาวิทยาลัย ภายในภาคการศึกษานั้น   

ข้อ 38 การสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
38.1 การสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ต้องด าเนินการภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน

เรียนครบหรือภายใน 1 ภาคการศึกษาหลังจากได้สัญลักษณ์ Sครบตามจ านวนหน่วยกิตของ
รายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  

ในกรณีที่ไม่สามารถมาท าการสอบได้ภายใน 1 ภาคการศึกษาโดยไม่มีเหตุอันควร
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ ให้ถือว่าการสอบครั้งที่ 1 
ไม่ผ่าน 

38.2 การสอบวิทยานิพนธ์ 
38.2.1 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ อย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย 

ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาไม่น้อยกว่า 1 คน อาจารย์ประจ าซึ่งไม่ได้
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาไม่น้อยกว่า 1 คน และอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ทั้งนี้อาจแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) เป็นกรรมการสอบด้วยได้ โดยให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง
ซึ่งไม่ใช่อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นประธานคณะกรรมการสอบ 

38.2.2 การสอบวิทยานิพนธ์ ต้องเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังการน าเสนอและตอบค าถามของผู้เข้า
สอบได้ และคณะวิชาต้องประกาศให้ผู้สนใจทราบก่อนการสอบไม่น้อยกว่า 7 วัน 
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โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มีอ านาจ หน้าที่ในการควบคุมให้
ด าเนินการสอบวิทยานิพนธ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

38.2.3 กระบวนการสอบ จะต้องมีคณะกรรมการสอบไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งประกอบด้วย 
อาจารย์ประจ าซึ่งไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกซึ่งไม่ได้เป็นอาจารย์
ที่ปรึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก จึงจะถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์   

ถ้าคณะกรรมการสอบไม่ครบตามจ านวนดังกล่าวข้างต้น ให้เลื่อนการสอบ
ออกไป ในกรณีท่ีจ าเป็นอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได้ โดยให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
กรรมการแทนหรือเพ่ิมและก าหนดวันสอบใหม่ 

38.2.4 ผู้ประเมินผลการสอบต้องเป็นกรรมการสอบที่อยู่ร่วมในวันสอบ การประเมินผลให้นับ
อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) เป็น 1 เสียง อาจารย์ประจ าเป็น 1 
เสียง และผู้ทรงคุณวุฒิเป็น 1 เสียง และให้ถือผลการประเมินตามมติกรรมการจ านวน
ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 เสียงของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

38.3 การสอบการค้นคว้าอิสระ  
38.3.1 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย อาจารย์

ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาไม่น้อยกว่า 2 คน และอาจารย์ 
ที่ปรึกษาหลัก ทั้งนี้อาจแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) เป็นกรรมการสอบด้วยได้  
โดยให้กรรมการคนใดคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นประธานคณะกรรมการสอบ 

38.3.2 กระบวนการสอบ จะต้องมีคณะกรรมการสอบไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งประกอบด้วย  
อาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย 2 คน และ
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก จึงจะถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์  
ถ้าคณะกรรมการสอบไม่ครบตามจ านวนดังกล่าวข้างต้น ให้เลื่อนการสอบออกไป ใน
กรณีท่ีจ าเป็นอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการได้ โดยให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการแทน
หรือเพ่ิมและก าหนดวันสอบใหม่ 

38.3.3 ผู้ประเมินผลการสอบต้องเป็นกรรมการสอบที่อยู่ร่วมในวันสอบ การประเมินผลให้นับ
อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) เป็น 1 เสียง ผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
อาจารย์ประจ าที่ไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้นับเป็น 2 เสียง และให้ถือผลการ
ประเมินตามมติกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 เสียงของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

ข้อ 39 ให้ประธานคณะกรรมการสอบแจ้งผลการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระเป็นลาย
ลักษณ์อักษรแก่คณบดีภายใน 3 วันท าการถัดจากวันสอบ และแจ้งผลให้มหาวิทยาลัยทราบภายใน  
15  วันโดย 
39.1 ในกรณีสอบผ่านแต่ต้องมีการแก้ไขให้มีบันทึกประเด็นหรือรายการที่ต้องแก้ไข พร้อมทั้งมีการ

อธิบาย ชี้แจงให้ผู้เข้าสอบรับทราบ ทั้งนี้ผู้เข้าสอบต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จ และคณะกรรมการ
สอบให้ความเห็นชอบภายใน 60 วัน นับจากวันสอบ หากไม่สามารถด าเนินการได้ทันตาม
ก าหนดดังกล่าวให้ถือว่าผลการสอบครั้งนั้นไม่ผ่าน และให้คณะกรรมการสอบรายงานผลขั้น
สุดท้ายต่อคณบดีและมหาวิทยาลัย 

39.2 กรณีสอบไม่ผ่านคณะกรรมการต้องสรุปสาเหตุหลักของการพิจารณาไม่ให้ผ่าน โดยบันทึกเป็น
ลายลักษณ์อักษรรายงานต่อคณบดี 
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ข้อ 40 หากนักศึกษาขาดสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่าสอบไม่ผ่านใน
การสอบครั้งนั้น 

ข้อ 41 ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระครั้งแรกไม่ผ่าน มีสิทธิยื่นขอสอบครั้งที่ 2 ภายในเวลาที่
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะก าหนด การขอสอบทั้ง 2 ครั้ง ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าลงทะเบียนสอบตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด    

ทั้งนี้ หากไม่ด าเนินการตามก าหนดข้างต้น โดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้พ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา 

ข้อ 42 รูปแบบการพิมพ์ การส่งเล่ม และลิขสิทธิ์ในวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
42.1 รูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
42.2 นักศึกษาต้องส่งวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ตามจ านวน ลักษณะ และ

ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
42.3 ลิขสิทธิ์วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ รวมถึงสิทธิประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัย 

สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม หรือผลประโยชน์อื่นใดท่ีเกิดจากวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้
เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

 
หมวดที่  9 

การส าเร็จการศึกษา 
ข้อ 43 การส าเร็จการศึกษา 

นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้ 
43.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

43.1.1 สอบได้จ านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร 
43.1.2 ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาตามหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 3.00 
43.1.3 มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามที่หลักสูตรก าหนด 

43.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
43.2.1 แผน ก  แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดย

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ
อย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม 
(Proceedings) พร้อมส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และมีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามที่
หลักสูตรก าหนด 

43.2.2 แผน ก แบบ ก 2  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ ากว่า 3.00   พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น
สุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการ
ตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการท่ีมีรายงาน
การประชุม (Proceedings) พร้อมส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และมีคุณสมบัติ
อ่ืนๆ ตามที่หลักสูตรก าหนด 
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43.2.3 แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ า
กว่า 3.00  สอบผ่านการสอบประมวลความรู้และการค้นคว้าอิสระ พร้อมส่งรูปเล่มการ
ค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์  และมีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามที่หลักสูตรก าหนด 

43.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
43.3.1 ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ ตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 
43.3.2 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)  
43.3.3 แบบ 1 เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดย

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ
อย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) 
ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น พร้อมส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์และมีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามท่ีหลักสูตรก าหนด   

43.3.4 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ า
กว่า 3.00 พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดย
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ
อย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) 
ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น พร้อมส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์และมีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามที่หลักสูตรก าหนด   

การยอมรับให้ตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ
นั้น จะต้องมีหลักฐานการตอบรับที่ระบุชื่อวารสาร ฉบับที่พิมพ์ ช่วงวันเดือนและปีที่
พิมพ์ จากบรรณาธิการวารสารตามเกณฑ์มาตรฐานสากลโดยต้องส่งเอกสารที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ให้มหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นหลักฐาน ภายใน 3 เดือนหลังจากวันตีพิมพ์  

ข้อ 44 ส าหรับนักศึกษาท่ีศึกษาในหลักสูตรซึ่งก าหนดให้การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์เป็นส่วนหนึ่งของ
เงื่อนไขในการส าเร็จการศึกษาและนักศึกษาได้ด าเนินการจนผ่านเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาอ่ืนๆ 
ครบถ้วนแล้วแต่อยู่ในระหว่างรอการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการท่ีหลักสูตร
ก าหนด  นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องขอขยายเวลาการศึกษาได้ครั้งละ 1 ภาคการศึกษา ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามประกาศมหาวิทยาลัย  หากไม่สามารถด าเนินการได้ด้วยเหตุใดๆ ต้องเสนอสภาพิจารณา 

ข้อ 45 การขออนุมัติปริญญา 
45.1 นักศึกษาผู้คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้ยื่นค าร้องแสดงความจ านงขอ

ส าเร็จการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ตามก าหนดในประกาศของมหาวิทยาลัย 
45.2 นักศึกษาท่ีจะได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเพ่ือขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยต้องมี

คุณสมบัติ ดังนี้ 
48.2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 43 และหรือข้อ  44 
48.2.2 ไม่ค้างช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ หรือมีหนี้สินกับมหาวิทยาลัยหรือคณะ 
48.2.3 เป็นผู้ไม่อยู่ในระหว่างด าเนินการลงโทษทางวินัยนักศึกษา 
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45.3 การเสนอชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ือขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด โดยที่วันที่ส าเร็จการศึกษา ให้นับวันที่คณะกรรมการประจ าคณะมีมติ
รับรองการส าเร็จการศึกษา     

ข้อ 46 ในกรณีที่มีเหตุผลที่จ าเป็นและสมควร มหาวิทยาลัยอาจพิจารณามิให้ผู้ส าเร็จการศึกษาผู้หนึ่งผู้ใดเข้า
รับพระราชทานปริญญาบัตรก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 47 การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตร 
สภามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตรซึ่งได้อนุมัติแก่ผู้ส าเร็จ

การศึกษาหนึ่งผู้ใดไปแล้วตามกรณีดังต่อไปนี้ 
47.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาผู้นั้น ไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนัยของคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าศึกษา หรือ

ผู้ส าเร็จการศึกษา ของหลักสูตรที่ตนได้ส าเร็จการศึกษา ตามข้อ 15 หรือข้อ 43 หรือข้อ 44 
แห่งข้อบังคับนี้ การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตร มีผลตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยได้
อนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตรให้กับบุคคลนั้น 

47.2 วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ หรือผลงานทางวิชาการอ่ืนที่เป็นองค์ประกอบส าคัญต่อการ
ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ของผู้ส าเร็จการศึกษาผู้นั้น ลอกเลียนงานผู้อ่ืน หรือมิได้กระท า
ด้วยตนเอง การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตร ให้มีผลตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยได้
อนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตรให้กับบุคคลนั้น 

47.3 ผู้ส าเร็จการศึกษาผู้นั้นได้กระท าการอันเป็นที่เสื่อมเสียร้ายแรงต่อมหาวิทยาลัย หรือต่อศักดิ์ศรี 
แห่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่ตนได้รับ การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบัตรในกรณีนี้ 
ให้มีผลตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเพิกถอน 

 
หมวดที่  10 

สถานภาพของนักศึกษา 
ข้อ 48 การลาพักการศึกษา และการลาออกของนักศึกษา 

48.1 นักศึกษาผู้ประสงค์จะลาพักการศึกษาหรือลาออกต้องยื่นค าร้องต่อคณะ โดยผ่านการพิจารณา
ของอาจารย์ที่ปรึกษา ประธานหลักสูตร และคณบดี แล้วเสนอต่อมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 

48.2 การลาพักการศึกษาให้ลาพักได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่สองเป็นต้นไปและลาพักได้ไม่เกิน 2 ภาค
การศึกษาปกติตลอดหลักสูตร  ยกเว้นกรณีสุดวิสัยให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติ 

48.3 นักศึกษาผู้ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ต้องรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย หลังจากท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 

ข้อ 49 การพ้นจากการเป็นนักศึกษา นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีดังต่อไปนี้ 
49.1 ตาย 
49.2 ลาออก 
49.3 ส าเร็จการศึกษา 
49.4 ไม่ส่งเอกสารลงทะเบียนเรียน และ/หรือไม่ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาที่ก าหนด 

หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการลาพักการศึกษา/รักษาสถานภาพนักศึกษา ในทุกภาค
การศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัย 

49.5 เป็นนักศึกษาทดลองและไม่ผ่านการประเมินผลหรือเงื่อนไขของสาขาวิชาภายใน 1 ภาค
การศึกษาปกติ 
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49.6 เรียนได้จ านวนหน่วยกิตไม่เกินกึ่งหนึ่ง จากจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาที่มีค่าคะแนนใน
หลักสูตรและได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.50 

49.7 เรียนได้จ านวนหน่วยกิตเกินกึ่งหนึ่ง จากจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาที่มีค่าคะแนนใน
หลักสูตรและได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.75 

49.8 ใช้เวลาการศึกษาครบตามที่หลักสูตรก าหนดแล้ว  ยกเว้นกรณีที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาศึกษา 
ตามข้อ 11.4 และ 44 

49.9 สอบประมวลความรู้ สอบวัดคุณสมบัติ สอบวิทยานิพนธ์ หรือสอบการค้นคว้าอิสระครั้งที่สองไม่ผ่าน 
49.10 ถูกลงโทษให้ออกจากการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากความประพฤติไม่เหมาะสม 
49.11 อ่ืนๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 50 การขอคืนสถานภาพนักศึกษา 
นักศึกษาท่ีพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ 49.2 และ ข้อ 49.4 เป็นผู้มีสิทธิ์ขอคืน

สถานภาพการเป็นนักศึกษาได้ โดยต้องช าระค่าธรรมเนียมตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด หลักเกณฑ์และ
วิธีการในการคืนสถานภาพให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย    

ทั้งนี้เมื่อได้รับการคืนสถานภาพแล้ว ระยะเวลาในการศึกษารวมแล้วต้องไม่เกินระยะเวลาที่
ก าหนดในหลักสูตร 

 
หมวดที่ 11 

การประกันคุณภาพการศึกษา 
ข้อ 51 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้ด าเนินการดังนี้ 

51.1 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย เป็นผู้รักษามาตรฐานของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัย 

51.2 งานบริหารบัณฑิตศึกษามีหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ส่วนคณะและภาควิชามีหน้าที่จัดการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  

ข้อ 52 ให้มีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะเพ่ือท าหน้าที่ก ากับดูแลคุณภาพและการบริหารจัดการ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรในองค์รวมของคณะนั้นๆ องค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 53 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
ให้ทุกหลักสูตรมีการด าเนินการควบคุมมาตรฐาน คุณภาพ และจัดท ารายงานตามแนวทางการ

ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้อย่างน้อยแต่ละหลักสูตรต้องจัดท ารายงานการประเมินตนเองปีละ
หนึ่งครั้ง ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย เสนอต่อคณบดีต้นสังกัดหรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ า
คณะ พร้อมส่งส าเนาให้งานบริหารบัณฑิตศึกษาภายในเวลาที่ก าหนด และทุกหลักสูตรต้องมีการปรับปรุง
เมื่อเปิดการเรียนการสอนแล้วทุก 5 ปี    

บทเฉพาะกาล 

ข้อ 54  ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2549 ให้ใช้เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา ตามประกาศ 
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ลงวันที่ 16 มีนาคม 

2550 ส่วนนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2549 ให้ใช้เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามท่ีก าหนด
ในหลักสูตร (ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  



115 
  

 

 พ.ศ. 2541 หรือตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ในกรณีที่หลักสูตร
ก าหนด) 

ข้อ 55  การใดมิได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้น าประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาและแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษามาบังคับใช้โดย
อนุโลม 

 

  ประกาศ  ณ   วันที่    28    เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. 2551 
 
 

     จอมจิน จันทรสกุล 
(ศาสตราจารย์พิเศษ จอมจิน จันทรสกุล) 

 นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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