หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

คณะเภสัชศาสตร์ และ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

สารบัญ
เรื่อง
หมวดที่
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

1 ข้อมูลทั่วไป
รหัสและชื่อหลักสูตร
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
วิชาเอก
จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
รูปแบบของหลักสูตร
สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
10) สถานที่จดั การเรียนการสอน
11) สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
12) ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
13) ความสัมพันธ์กบั หลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1) ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2) แผนพัฒนาปรับปรุง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1) ระบบการจัดการศึกษา
2) การดาเนินการหลักสูตร
3) หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
4) องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
5) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจยั
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1) การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
2) การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
3) แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1) กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
2) กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
3) เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

หน้า
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1
1
1
1
1
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2
2
2
2
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3
3
5
5
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7
7
9
30
30
32
32
32
35
36
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สารบัญ (ต่อ)
เรื่อง

หน้า

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1) การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
2) การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1) การบริหารหลักสูตร
2) การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
3) การบริหารคณาจารย์
4) การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
5) การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
6) ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
7) ตัวบ่งชีผ้ ลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1) การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2) การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3) การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4) การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน

37
37
37
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38
39
39
40
40
40
41
42
42
42
42
42

สารบัญภาคผนวก
เรื่อง

หน้า

ภาคผนวก 1
ส่วนที่ 1 เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
43
กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของ สกอ.
ส่วนที่ 2 รายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 45
หลักสูตร พ.ศ. 2550 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ภาคผนวก 2
ส่วนที่ 1 แสดงความเชื่อมโยงของหลักการและเหตุผล ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ส่วนที่ 2 แสดงความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับรายวิชาในหลักสูตร
และคาอธิบายเพิ่มเติม

60
62

ภาคผนวก 3 เปรียบเทียบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิกบั การดาเนินการ
ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร

66

ภาคผนวก 4 ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร

71

ภาคผนวก 5 ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจา

77

ภาคผนวก 6 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)

86

ภาคผนวก 7 ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549

93

ภาคผนวก 8 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

113
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
ภาษาอังกฤษ:

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
Doctor of Philosophy Program in Pharmaceutical Care

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย

ชื่อเต็ม (ไทย) :
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริบาลทางเภสัชกรรม)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Pharmaceutical Care)

ภาษาอังกฤษ

ชื่อย่อ (ไทย) :
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :

ปร.ด. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)
Ph.D. (Pharmaceutical Care)

3. วิชาเอก
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
4.1 ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
4.2 ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร

5.1 รูปแบบ
 หลักสูตรระดับปริญญาเอก
5.2 ภาษาที่ใช้
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
5.3 การรับนักศึกษา
 รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ โดยเปิดรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาในหลักสูตรแบบ 1
และหากมีความพร้อมก็อาจรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาในหลักสูตรแผนที่มีรายวิชาในโอกาสต่อไป
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

 หลักสูตรปรับปรุง
กาหนดเปิดสอนเดือนตุลาคมในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555
ปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550
 ได้รับอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 131 (2/2555)
เมื่อวันที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
 ได้รับอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 339 (3/2555)
เมื่อวันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติในปีการศึกษา 2556

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
- อาจารย์ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมและเภสัชกรรมคลินิก
- นักวิชาการด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมและเภสัชกรรมคลินิก
- นักวิจัยด้านคลินิกในสถาบันของรัฐและเอกชน

9. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
เลขประจาตัวประชาชน

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

น.ส.วันทนา เหรียญมงคล
3-9098-00188-36-0

รองศาสตราจารย์

น.ส.สุทธิพร ภัทรชยากุล
3-8401-00549-10-9

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วุฒิการศึกษาระดับตรี-โท-เอก (สาขาวิชา), สถาบันที่
สาเร็จการศึกษา, ปีที่สาเร็จการศึกษา
ภ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2527
ภ.ม. (เภสัชวิทยา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529
Ph.D.(Pharmacology), Toyoma Medical and
Pharmaceutical U., Japan, 2538
ภ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2534
Pharm.D., U. of lllinois at Chicago, U.S.A., 2540
Certified Specialized Resident in Infectious Diseasse, U.
of lllinois at Chicago, U.S.A., 2541

น.ส.กมลทิพย์ วิวฒ
ั นวงศา
3-8399-00085-89-0

อาจารย์

Certified Fellow in infectious Disease, U. of
lllinois at Chicago, U.S.A., 2542
อ.ภ. (เภสัชบาบัด), วิทยาลัยเภสัช-บาบัดสภาเภสัชกรรม,
2543
ภ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2531
ภ.ม., (เภสัชเคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535
M.Pharm. (Pharmacokinetics), U. of North Carolina,
U.S.A., 2542
ปร.ด.(เภสัชศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2547

10.สถานที่จัดการเรียนการสอน
 ในสถานที่ตงั้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะเภสัชศาสตร์
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศและวิชาชีพเภสัชศาสตร์
จากนโยบายแห่งชาติด้านยาพ.ศ. 2554 และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. 25542559 ที่มีเป้าประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพที่ได้มาตรฐาน โดยการประกัน
คุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิผลของยา การสร้างเสริมระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผล การส่งเสริมการ
เข้าถึงยาจาเป็นให้เป็นไปอย่างเสมอภาค ยั่งยืน ทันการณ์ รวมทั้งมีการสร้างกลไกเฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพ
ระบบสาธารณสุขของประเทศจึงได้มีการนาระบบการประกันคุณภาพเข้ามาใช้ มาตรฐานการบริการทางวิชาชีพ
ได้มุ่งเน้นการให้บริบาลทางเภสัชกรรมที่มีผู้ป่วยหรือผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง การพัฒนางานการบริบาลทาง
เภสัชกรรมเพื่อให้มีการดาเนินการอย่างสอดคล้องกับระบบสุขภาพแบบองค์รวมและสานรับกับนโยบายแห่งชาติ
ด้านยาและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติซึ่งจาเป็นต้องใช้นักวิชาการที่มีความรู้และทักษะเชิงลึกในการ
บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วย ผสมผสานความรู้และทักษะในการดาเนินการวิจัยขั้นสูงเพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่
ในเชิงวิชาการและสามารถสร้างรูปแบบหรือวิธีการที่เหมาะสมในการแก้ ปัญหาและพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่
เกี่ยวข้องกับการใช้ยา รวมทั้งเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การพัฒนาสุขภาพสู่ระบบสุขภาพพอเพียงเพื่อสร้างให้สุขภาพดี บริการดี สังคมที่ชีวิตมีความสุข
พอเพียงตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ, 2550-2554) ที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมที่มีการ
กระตุ้นให้เกิดการเห็นความสาคัญและกระแสการตื่นตัวและใส่ใจสุขภาพ ต้องคานึงถึงการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพและการแพทย์อย่างบูรณาการเป็นองค์รวม มีความสมดุลพอดี และมีความใส่ใจในมิติทางสังคมวัฒนธรรม
ของความเจ็บป่วยและความเป็นมนุษย์ ซึง่ จาเป็นต้องใช้นักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถในการคิด วิเคราะห์
มีทักษะขั้นสูงทางการวิจัยในระบบงานด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมที่เชื่อมโยงกับระบบยาและบริบทของระบบ
สุขภาพ มีอุดมคติและมีคุณธรรมโดยคานึงถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกต่อการพัฒนาหลักสูตรจึงจาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรเพื่ อ
รองรับคุณลักษณะของดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความสามารถในการ
วิเคราะห์ วางแผนและดาเนิน กระบวนการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมและคุณภาพชีวิต
ของผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและเพื่อ ให้ได้องค์ความรู้ใหม่ที่ ก้าวทันความคืบหน้าของพัฒนาการในการ
รักษาด้วยยาและในบริบทของสังคมหรือวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
หลักสูตรเน้นการผลิตนักวิชาการและนักวิจัยขั้นสูงทางการบริบาลทางเภสัชกรรมที่ยึดมั่นในคุณธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่เน้นการผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน โดยกาหนดให้นักศึกษาเน้นการวิจัยที่ควบคู่กับการคิด วิเคราะห์
การวางแผน และการดาเนินกระบวนการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และความรู้พื้นฐาน
ด้านการวิจัย
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
จานวน 4 รายวิชา ได้แก่
1) ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จานวน 2 รายวิชา คือ
575-602 มิติทางสังคมและพฤติกรรมในทางเภสัชกรรม
3 (2-1-6)
575-604 เศรษฐศาสตร์ทางยา
3 (2-1-6)
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กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
13.2 การบริหารจัดการ
1) แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพื่อทาหน้าที่ประสานงานกับภาควิชา อาจารย์ผู้สอน
และนักศึกษาในการพิจารณารายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล
2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการประชุมทุกเดือน เพื่อพิจารณาหรือแจ้ง เรื่องหรือความ
คืบหน้าในการเรียนของนักศึกษา รวมถึงวาระที่ต้องอาศัยมติจากคณะกรรมการฯ
3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์ผู้ดูแลรายวิชาด้านเนื้อหาสาระให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานผลการเรียนรู้
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
เป็ น หลั ก สู ต รที่ มุ่ ง ผลิ ต นั ก วิ ช าการและนั ก วิ จั ย ขั้ น สู ง ทางการบริ บ าลทางเภสั ช กรรมที่ มี ค วามรู้
ความสามารถทางการวิจัย และนาองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาการใช้ยาและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
1.2 ความสาคัญ/หลักการและเหตุผล
ยาและกระบวนการใช้ยาอย่างเหมาะสมเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สาคัญของระบบสุขภาพ ซึ่งมีส่วนช่วย
ยกระดั บคุ ณ ภาพชี วิ ตและพลานามั ย ของประชาชน ความรับ ผิ ดชอบเพื่อให้กระบวนการใช้ย าเป็ นไปอย่ า ง
เหมาะสมเป็นหัวใจของงานการบริบาลทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical care) ซึ่งเน้นการดูแลผู้ป่วยด้านการใช้
ยา โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์สูงสุด มีปัญหาจากยาน้อยที่สุดและไม่ทาให้คุณภาพชีวิตของ
ผู้ป่วยลดลง มีรายงานการศึกษาวิจัยที่ยืนยันว่างานการบริบาลทางเภสัชกรรมสามารถช่วยลดความเจ็บป่วยหรือ
ความตาย และประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการแพทย์ รวมทั้งความรู้ทางด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมยังสามารถ
นามาใช้ในการวิจัยเพื่อศึกษาผลทางคลินิกและติดตามผลการใช้ยาที่ผลิตขึ้นใหม่รวมถึงสมุนไพรของไทยที่กาลังมี
การพัฒนากันในขณะนี้
ตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ให้ ความส าคัญ กับ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเป็นสังคมผู้สูงอายุมากขึ้น ซึ่งค่าใช้จ่ายในโรคเรื้อรังเหล่านี้จะเพิ่มขึ้นอย่างมากใน
กลุ่มวัยดังกล่าวจนส่งผลต่อความสามารถของประเทศในการจัด สรรงบประมาณรองรับเพิ่มไม่ทัน ซึ่งต้องการการ
วิจัยเชิงรุกของงานการบริบาลทางเภสัชกรรมในบริบทที่เปลี่ยนจากเดิมอย่างมาก อีกทั้งความก้าวหน้าในการรักษา
เทคโนโลยี หรือยาใหม่ ๆ ที่มีราคาสูง กลายเป็นมาตรฐานใหม่ในการรักษาโรคเหล่านี้ ทาให้การวิจัยเพื่อตอบโจทย์
ความเหมาะสม ความคุ้มค่า ในงานด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมกลายเป็นความจาเป็นเร่งด่วน
ปัจจุบันได้มีการบรรจุแนวคิดการบริบาลทางเภสัชกรรมอยู่ในหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชกรรม
คลินิก ซึ่งเป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศิลปากร และสานักบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขโดยหลักสูตรปริญญาโทนี้เน้นการ
ฝึกปฏิบัติงาน นั่น คือให้ผู้เรียนนาแนวคิดการบริบาลทางเภสัชกรรมไปปฏิบัติ หรือปรับให้เข้ากับบริบทของ
ประเทศไทย และยังมีการทาวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ แต่ด้วยข้อจากัดของเวลาในหลักสูตรทาให้งานวิจัยที่ได้เป็นงาน
ที่ขยายความรู้ในแนวกว้างมากกว่าการขยายความรู้ในแนวลึก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้
ดาเนินการเปิดหลักสูตรปริญญาเอกด้านนี้ขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 ตามมติความเห็นชอบ
ของคณะทางานร่วม 5 หน่วยงานดังกล่าว เนื่องจากเล็งเห็นถึงประโยชน์ของงานการบริบาลทางเภสัช กรรม และ
การพัฒนางานการบริบาลทางเภสัชกรรมอย่างจริงจังต้องอาศัยฐานความรู้จากการวิจัยที่เข้มแข็ง ลึกซึ้ง มีความ
ใหม่ในเชิงวิชาการ และสามารถนาไปใช้สร้างรูปแบบหรือวิธีการที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
1.3 วัตถุประสงค์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรมมุ่งเน้นเพื่อพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้
ใหม่ โดยบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะมีคุณลักษณะดังนี้
1. สามารถวางแผนและดาเนิน การในการค้นคว้าวิจัยโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้ได้องค์
ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
2. มีความสามารถนาความรู้และวิชาการไปใช้ในการพัฒนาระบบงานด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการวิจัย
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
1. ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์
- ประเมินหลักสูตรอย่างสม่าเสมอ โดยใช้
มาตรฐานของ สกอ. ,มาตรฐาน
ข้ อ มู ล จากนั ก ศึ ก ษา บั ณ ฑิ ต และผู้ ใ ช้
วิชาชีพและความต้องการของ
บัณฑิต เพื่อน าผลมาพัฒนาและปรับปรุง
ผู้ใช้บัณฑิต
หลักสูตรให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย
ทุก 5 ปี
2. ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน
- ประเมินรายวิชาโดยนักศึกษาหลังจาก
สิ้นสุดการศึกษาทุกภาคการศึกษา
- ประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
หลังจากสิ้นสุดการศึกษาทุกภาคการ ศึกษา
และน าผลการประเมิ น แจ้ ง อาจารย์ผู้ ส อน
เพื่อปรับปรุงวิธีการสอน

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- รายงานการประเมินหลักสูตร
- ผลการประเมินหลักสูตรจาก
นักศึกษาบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต
- ผลการประเมินรายวิชา
- ผลการประเมินการสอนของ
อาจารย์
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
 ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ 16 สัปดาห์ ข้อกาหนดต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
 ไม่มีภาคฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
 วัน-เวลาราชการปกติ
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 หลักสูตรแบบ 1
แบบ 1.1
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านเภสัชศาสตร์โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า
3.5 หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทาวิจัยด้านยา โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และ
เผยแพร่ และมีเอกสารหลักฐานรับรอง หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
แบบ 1.2
1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านเภสัชศาสตร์โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า
3.5 หรือมีผลการเรียนอยู่ในลาดับ 10 % แรกของรุ่น โดยมีการรับรองจากสถาบันการศึกษา
ที่สาเร็จการศึกษา หรือ
2) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านเภสัชศาสตร์และมีประสบการณ์ในการทาวิจัย
ด้านยา โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ และมีเอกสารหลักฐานรับรอง หรือ
อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.2.2 หลักสูตรแบบ 2
แบบ 2.1
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านเภสัชศาสตร์โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า
3.25 หรือ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทาวิจัยด้านยา โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และ
เผยแพร่ และมีเอกสารหลักฐานรับรอง หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
แบบ 2.2
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเภสัชศาสตร์โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า
3.25 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.2.3 คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เ ป็นไปตามระเบียบมหาวิท ยาลั ยสงขลานครินทร์ว่าด้ วยการศึกษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา
2.2.4 หากคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อกาหนดของแต่ละแผนการศึกษาดังกล่าว ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า และ 2.4 ข้อกลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัด
ของนักศึกษาในข้อ 2.3
ข้อกลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัด
ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
ของนักศึกษา
- ความรู้ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
- หากนักศึกษาสอบไม่ผ่าน PSU-Graduate English
Test ให้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษตามที่
มหาวิทยาลัยสงขานครินทร์กาหนดเพื่อเพิ่มพูนความรู้
และทักษะภาษาอังฤษสาหรับการสอบผ่าน
- ความคิดรวบยอดในการวิจัย
- ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องด้าน
การวิจัย
- การอ่านและการประมวลวรรณกรรม
- มอบหมายงานเพิ่มเติมเพื่อฝึกเสริมทักษะในการอ่าน
และสรุปใจความ
ประเด็นต่างๆ เหล่านี้จะได้รับการแก้ไขโดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นสาคัญ ร่วมกับการ
พิจารณาจากการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และการรับรองโดยที่ประชุมภาควิชาฯ นอกจากนี้แล้ว
ยังมีการนาประเด็นปัญหา แจ้งและ/หรือหารือในการประชุมประธานหลักสูตรต่าง ๆ ในระดับบัณฑิตศึกษาของ
คณะเภสัชศาสตร์ ในบางกรณีจะมีการแจ้งต่อคณะกรรมการประจาบัณฑิต วิทยาลัยเพื่อหาแนวทางแก้ไขที่เป็น
รูปธรรมต่อไป
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
จานวนนักศึกษา
2555 2556 2557 2558 2559
นักศึกษาที่จบ
จานวนรับ
3
3
3
3
3
ปริญญาโท
จานวนที่คาดว่าจะ
3
3
3
นักศึกษาที่จบ
ปริญญาตรี

สาเร็จการศึกษา
จานวนรับ
จานวนที่คาดว่าจะ
สาเร็จการศึกษา

3
-

3
-

3
-

3
3

3
3

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท)
รายละเอียดรายรับ

2555
ค่าบารุงการศึกษา+ค่าลงทะเบียน 168,000
รวมรายรับ
168,000

ปีงบประมาณ
2556
2557
2558
336,000 504,000 504,000
336,000 504,000 504,000

2559
504,000
504,000

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท)
หมวด เงิน
ก. งบดาเนินการ

2555

2556

ปีงบประมาณ
2557

2558

2559
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ปีงบประมาณ
2557
2558
2559
762,085 800,085 840,199
132,300 138,915 139,610
334,000 334,000 334,000
1,228,385 1,273,000 1,313,809

หมวด เงิน

2555
2556
691,233 725,795
1. ค่าใช้จา่ ยบุคลากร
2. ค่าใช้จา่ ยดาเนินงาน (ไม่รวม 3) 120,000 126,000
334,000 334,000
3. ทุนการศึกษา
1,145,233 1,185,795
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
รวม (ข)
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
รวม (ก) + (ข)
1,345,233 1,385,795 1,428,385 1,473,000 1,513,809
จานวนนักศึกษา
3
6
9
9
9
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา
381,744 197,633 136,487 141,444 145,978
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
1) สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า
2) สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า

48 หน่วยกิต
72 หน่วยกิต

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
 หลักสูตรแบบ 1 ทาวิทยานิพนธ์อย่างเดียว
หมวดวิชา
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
รวม

ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท (แบบ 1.1)
48 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต

 หลักสูตรแบบ 2 เรียนรายวิชาและทาวิทยานิพนธ์
2.1 เรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
2.2 เรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (แบบ 1.2)
72 หน่วยกิต
72 หน่วยกิต
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หมวดวิชา
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
วิทยานิพนธ์
รวม ไม่น้อยกว่า

ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท (2.1)
8 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต

ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (2.2)
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต
72 หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
3.1.3.1 หมวดวิชาบังคับ
-วิชาบังคับสาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต
561-701 การวิจัยด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม 1
Pharmaceutical Care Research I
561-702 การวิจัยด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม 2
Pharmaceutical Care Research II
561-791 สัมมนาทางการบริบาลทางเภสัชกรรม 1
Seminar in Pharmaceutical Care I
561-792 สัมมนาทางการบริบาลทางเภสัชกรรม 2
Seminar in Pharmaceutical Care II
560-601
561-701
561-702
561-791
561-792

-วิชาบังคับสาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
เภสัชบาบัดขั้นสูง
Advanced Pharmacotherapeutics
การวิจัยด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม 1
Pharmaceutical Care Research I
การวิจัยด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม 2
Pharmaceutical Care Research II
สัมมนาทางการบริบาลทางเภสัชกรรม 1
Seminar in Pharmaceutical Care I
สัมมนาทางการบริบาลทางเภสัชกรรม 2
Seminar in Pharmaceutical Care II

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)

4 (4-0-8)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)

3.1.3.2 หมวดวิชาเลือก
สาหรับผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต สาหรับผู้ที่
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
560-661 การตรวจติดตามระดับยา
2 (1-3-2)
Therapeutic Drug Monitoring
560-662 ระบบเภสัชสนเทศทางคลินิก
2 (1-3-2)
Clinical Drug Information Systems
560-663 การจ่ายเภสัชภัณฑ์พิเศษปราศจากเชื้อ
2 (1-3-2)
Specialized Aseptic Dispensary
560-664 การประเมินการใช้ยาทางคลินิก
2 (1-3-2)
Clinical Drug Use Evaluation
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560-665 การตรวจติดตามปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์จากยา
Adverse Drug Reaction Monitoring
560-666 ชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลนศาสตร์ขั้นสูง
Advanced Biopharmaceutics and Pharmacokinetics
560-667 การออกแบบการวิจัยทางคลินิก
Clinical Research Designs
560-668 การให้คาปรึกษาทางเภสัชกรรม
Pharmacy Counseling
560-669 ยาใหม่และแนวคิดใหม่
New Drugs and Novel Concepts
560-670 ระบบการกระจายยาในโรงพยาบาล
Hospital Drug Distribution Systems
560-671 เภสัชระบาดวิทยาขั้นสูง
Advanced Pharmacoepidemiology
560-672 การประเมินคุณค่าวรรณกรรมทางเภสัชกรรมคลินิก
Clinical Pharmacy Literature Evaluation
560-673 เภสัชเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง
Advanced Pharmacoeconomics
560-674 การวัดและประเมินผลลัพธ์ในการปฏิบัติงานทางเภสัชกรรม
Outcome Measurement and Evaluation in Pharmacy Practice
560-675 ปัญหาจากการใช้ยา
Drug Related Problems
560-676 แนวโน้มด้านเภสัชบาบัดในโรคติดเชื้อ
Trends in Infectious Disease Pharmacotherapy
560-677 การบริบาลทางเภสัชกรรมสาหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
Pharmaceutical Care for Patients with Chronic Diseases
560-678 การบริบาลทางเภสัชกรรมสาหรับผู้ป่วยสูงอายุ
Pharmaceutical Care for Geriatric Patients
560-679 มานุษยวิทยาและสังคมวิทยาของการสาธารณสุข
Anthropology and Sociology in Public Health
560-680 การบริหารทรัพยากรในการบริบาลทางเภสัชกรรม
Pharmaceutical Care Resource Management
560-681 ปฏิบัติงานการตรวจติดตามระดับยาเพื่อการบาบัดระดับบัณฑิตศึกษา
Therapeutic Drug Monitoring Clerkship for Graduate Students
560-682 ปฏิบัติงานบริการเภสัชสนเทศทางคลินิกสาหรับบัณฑิตศึกษา
Clinical Drug Information Service Clerkship for Graduate Students
560-683 ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกระดับบัณฑิตศึกษา
Pharmaceutical Care Clerkship in Ambulatory Care for Graduate Students
560-684 ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยในระดับบัณฑิตศึกษา 1
Pharmaceutical Care Clerkship in Acute Care for Graduate Students I
560-685 ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยในระดับบัณฑิตศึกษา 2
Pharmaceutical Care Clerkship in Acute Care for Graduate Students II

2 (1-3-2)
2 (2-0-4)
2 (1-3-2)
2 (1-3-2)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (1-3-2)
2 (1-3-2)
2 (1-3-2)
2 (1-3-2)
2 (1-3-2)
2 (1-3-2)
2 (1-3-2)
2 (1-3-2)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (0-4-2)
2 (0-4-2)
2 (0-4-2)
2 (0-4-2)
2 (0-4-2)
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560-686 ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านเภสัชกรรมชุมชนระดับบัณฑิตศึกษา
2 (0-4-2)
Pharmaceutical Care Clerkship in Community Pharmacy for Graduate Students
560-687 ปฏิบัติงานเตรียมและติดตามการใช้ยาเคมีบาบัดระดับบัณฑิตศึกษา
2 (0-4-2)
Clerkship in Chemotherapeutic Preparation and Monitoring for
Graduate Students
560-688 ปฏิบัติงานเตรียมและติดตามการใช้สารอาหารทางหลอดเลือดดาระดับบัณฑิตศึกษา
2 (0-4-2)
Clerkship in Parenteral Nutrition Preparation and Monitoring for
Graduate Students
560-689 ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคติดเชื้อระดับบัณฑิตศึกษา
2 (0-4-2)
Pharmaceutical Care Clerkship in Patients with Infectious Diseases for
Graduate Students
560-690 ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับบัณฑิตศึกษา
2 (0-4-2)
Pharmaceutical Care Clerkship in Patients with Chronic Kidney Diseases
for Graduate Students
560-694 แบบจาลองเภสัชจลนศาสตร์/เภสัชพลศาสตร์สาหรับการประยุกต์เพื่อการบริบาล
ทางเภสัชกรรม
2 (1-3-2)
Pharmacokinetics/Pharmacodynamics Modeling for the Application to
Pharmaceutical Care
561-761 หลักฐานเชิงประจักษ์ในการบริบาลทางเภสัชกรรม
2 (1-3-2)
Evidence-based in Pharmaceutical Care
561-762 เภสัชพลศาสตร์
2 (2-0-4)
Pharmacodynamics
561-763 ทักษะทางคลินิกและการประเมินผู้ป่วยในการบริบาลทางเภสัชกรรม
3 (2-3-4)
Clinical Skills and Patient Assessment in Pharmaceutical Care
3.1.3.3 วิทยานิพนธ์
แบบ 1.1
561-881 วิทยานิพนธ์
Thesis
แบบ 1.2
561-882 วิทยานิพนธ์
Thesis

48 (0-144-0)

72 (0-216-0)

แบบ 2.1
561-883 วิทยานิพนธ์
36 (0-108-0)
Thesis
แบบ 2.2
561-881 วิทยานิพนธ์
48 (0-144-0)
Thesis
หมายเหตุ นอกเหนือจากรายวิชาเลือกที่เสนอในหลักสูตรนี้แล้ว นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชา
อื่นๆ ที่เปิดสอนภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือมหาวิทยาลัยอืน่ ทั้งในและต่างประเทศได้ โดยผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
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3.1.3.4 ความหมายรหัสวิชา
รหัสวิชา ประกอบด้วยรหัสตัวเลข 6 หลัก มีความหมายดังต่อไปนี้
1) เลข 3 ตัวแรกแสดงถึงภาควิชาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาในรายวิชา
นั้น ๆ โดยที่
560 และ 561 หมายถึง รายวิชาที่เปิดสอนโดยภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก
คณะเภสัชศาสตร์
575 หมายถึง รายวิชาที่เปิดสอนโดยภาควิชาบริหารเภสัชกิจ คณะเภสัชศาสตร์
2) เลขตัวที่ 4 หมายถึง ชั้นปีตามแผนการศึกษา
6 หมายถึง รายวิชาในหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
หรือหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร
7 และ 8 หมายถึง รายวิชาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริบาลทาง
เภสัชกรรม
3) เลขตัวที่ 5 หมายถึง กลุ่มวิชา
0 หมายถึง รายวิชาบังคับภาคบรรยายหรือภาคปฏิบัติที่จัดการศึกษาโดยภาควิชา
เภสัชกรรมคลินิก หรือภาควิชาบริหารเภสัชกิจคณะเภสัชศาสตร์
4 หมายถึง รายวิชาบังคับที่มีภาคปฏิบัติที่จดั การศึกษาโดยคณะวิทยาศาสตร์
6 หมายถึง รายวิชาเลือกภาคบรรยายหรือภาคปฏิบัติทจี่ ัดการศึกษาโดยภาควิชา
วิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์
8 หมายถึง วิชาวิทยานิพนธ์
9 หมายถึง รายวิชาสัมมนา
4) เลขตัวที่ 6 หมายถึง ลาดับรายวิชาในแต่ละกลุ่ม
3.1.3.5 ความหมายของหน่วยกิต
ตัวอย่างเช่น 3 (2-3-4) โดยให้ความหมายของตัวเลขดังนี้
เลขตัวที่ 1 หมายถึง จานวนหน่วยกิตรวม
เลขตัวที่ 2 หมายถึง จานวนชัว่ โมงบรรยาย/สัปดาห์
เลขตัวที่ 3 หมายถึง จานวนชัว่ โมงปฏิบัติการ/สัปดาห์
เลขตัวที่ 4 หมายถึง จานวนชัว่ โมงศึกษาด้วยตนเอง/สัปดาห์

14

3.14 แสดงแผนการศึกษา
หลักสูตรแบบ 1
ปีการศึกษา/ภาคเรียน
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
(แบบ 1.1)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 561-881 วิทยานิพนธ์ 8 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2 561-881 วิทยานิพนธ์ 8 หน่วยกิต
รวม
16 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 561-881 วิทยานิพนธ์ 8 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2 561-881 วิทยานิพนธ์ 8 หน่วยกิต
รวม
16 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 561-881 วิทยานิพนธ์ 8 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2 561-881 วิทยานิพนธ์ 8 หน่วยกิต
รวม
16 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
รวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต

ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
(แบบ 1.2)
561-882 วิทยานิพนธ์
9 หน่วยกิต
561-882 วิทยานิพนธ์
9 หน่วยกิต
รวม
18 หน่วยกิต
561-882 วิทยานิพนธ์
9 หน่วยกิต
561-882 วิทยานิพนธ์
9 หน่วยกิต
รวม
18 หน่วยกิต
561-882 วิทยานิพนธ์
9 หน่วยกิต
561-882 วิทยานิพนธ์
9 หน่วยกิต
รวม
18 หน่วยกิต
561-882 วิทยานิพนธ์
9 หน่วยกิต
561-882 วิทยานิพนธ์
9 หน่วยกิต
รวม
18 หน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร
72 หน่วยกิต

หลักสูตรแบบ 2
- สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (แบบ 2.1)
ปีที่ 1
561-701 การวิจัยด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม 1
ภาคการศึกษาที่ 1 561-791 สัมมนาทางการบริบาลทางเภสัชกรรม 1
xxx-xxx วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
รวม ไม่น้อยกว่า
ปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
ปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
ปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
ปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
ปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2

3 (3-0-6)
1 (0-2-1)
4 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต

561–702 การวิจัยด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม 2
561-792 สัมมนาทางการบริบาลทางเภสัชกรรม 2
561-883 วิทยานิพนธ์
รวม ไม่น้อยกว่า
561-883 วิทยานิพนธ์

3 (3-0-6)
1 (0-2-1)
5 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต

561-883 วิทยานิพนธ์

8 หน่วยกิต

561-883 วิทยานิพนธ์

8 หน่วยกิต

561-883 วิทยานิพนธ์

7 หน่วยกิต

รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า

48 หน่วยกิต
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- สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (แบบ 2.2)
ปีที่ 1
560-601 เภสัชบาบัดขัน้ สูง
ภาคการศึกษาที่ 1 561-701 การวิจัยด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม 1
561-791 สัมมนาทางการบริบาลทางเภสัชกรรม 1
xxx-xxx วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
รวม ไม่น้อยกว่า
ปีที่ 1
561-702 การวิจัยด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม 2
ภาคการศึกษาที่ 2 561-792 สัมมนาทางการบริบาลทางเภสัชกรรม 2
xxx-xxx วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
รวม ไม่น้อยกว่า
ปีที่ 2
561-881 วิทยานิพนธ์
ภาคการศึกษาที่ 1
ปีที่ 2
561-881 วิทยานิพนธ์
ภาคการศึกษาที่ 2
ปีที่ 3
561-881 วิทยานิพนธ์
ภาคการศึกษาที่ 1
ปีที่ 3
561-881 วิทยานิพนธ์
ภาคการศึกษาที่ 2
ปีที่ 4
561-881 วิทยานิพนธ์
ภาคการศึกษาที่ 1
ปีที่ 4
561-881 วิทยานิพนธ์
ภาคการศึกษาที่ 2
รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า

4 (4-0-8)
3 (3-0-6) 3 (2-0-7)
1 (0-2-1)
6 หน่วยกิต
14 หน่วยกิต
3 (3-0-6)
1 (0-2-1)
6 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต
72 หน่วยกิต

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
560-601 เภสัชบาบัดขั้นสูง
4 (4-0-8)
Advanced Pharmacotherapeutics
รายวิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผสู้ อน
การใช้ยาบาบัดรักษาโรค โดยเน้นเรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล การประยุกต์วิทยาการ
จีโนมทางเภสัช ในโรคและความผิดปกติของระบบต่าง ๆ เช่น ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบ
ของไตและตับ ระบบต่อมไร้ท่อ และเมแทบอลิซึม ระบบทางเดินอาหาร ระบบประสาท ระบบ
ทางเดินหายใจ ระบบเลือด ระบบสูตินรีเวช ระบบกระดูกและผิวหนัง รวมถึงการใช้ยาบาบัดใน
โรคติดเชื้อ ความผิดปกติทางจิตเวช และกลุ่มโรคมะเร็ง
Pharmacotherapy emphasized on rationale drug use and the application of
pharmacogenomics in diseases and disorders of various organ systems such as
cardiovascular, renal and liver, endocrine and metabolic, gastro-intestinal,nervous,
respiratory, hematologic, gynecologic, bone and skin systems, including
pharmacotherapy in infectious diseases, psychiatric disorders and oncologic
disorders
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560-661

การตรวจติดตามระดับยา
2 (1-3-2)
Therapeutic Drug Monitoring
รายวิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผสู้ อน
หลักการและวิธีการในการตรวจระดับยาในเลือด และสิ่งส่งตรวจต่าง ๆ การคานวณ
ค่าพารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์ในผู้ป่วยเฉพาะราย การปรับเปลี่ยนขนาดและวิธีการให้ยา
อย่างเหมาะสมในผู้ป่วยที่มีพยาธิสรีรวิทยาต่าง ๆ การหาพารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์ของยา
ในประชากร และการบริหารจัดการในการให้บริการตรวจติดตามระดับยาในเลือด
Principle and methods for determining drug level in blood and other
biological fluids, calculation of pharmacokinetic parameters for individual patient,
modification of drug dosing regimen for patients with various pathophysiologic
conditions, determining population pharmacokinetics and management of
therapeutic drug monitoring service

560-662

ระบบเภสัชสนเทศทางคลินิก
2 (1-3-2)
Clinical Drug Information Systems
รายวิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผสู้ อน
แนวคิดและระบบในการบริหารจัดการข้อมูลของยาที่ใช้ในการบริการทางคลินิก การ
จัดการเภสัชสนเทศอย่างเป็นระบบ การสื่อสารเภสัชสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
Concept and system for management of clinical drug information service,
systematic handling of drug information requests and effective communication of
the responses

560-663

การจ่ายเภสัชภัณฑ์พิเศษปราศจากเชื้อ
2 (1-3-2)
Specialized Aseptic Dispensary
รายวิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผสู้ อน
การคานวณ การตั้งตารับ และการวางแผนการเตรียม ตลอดจนแผนการให้และการติดตาม
ผลการให้สารผสมที่ให้ทางหลอดเลือดดา และสารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือด การเตรียมยาที่เป็น
พิษต่อเซลล์ร่างกาย (ยารักษามะเร็ง) สาหรับผู้ป่วยแต่ละราย ปฏิกิริยาระหว่างยา ความคงตัว
ของยาเตรียมดังกล่าว
Calculation, formulation and planning for preparing specialized aseptic
formulations, plan for administration and monitoring intravenous admixture
therapy including parenteral nutrition and cytotoxic preparations for individual
patient, drug interaction, stability of these preparations

560-664

การประเมินการใช้ยาทางคลินิก
2 (1-3-2)
Clinical Drug Use Evaluation
รายวิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผสู้ อน
แนวคิดในการประเมินการใช้ยา วิธีการในการศึกษาการใช้ยา การกาหนดเกณฑ์ในการ
ประเมินการใช้ยาเฉพาะชนิด แบบบันทึกข้อมูลและกระบวนการเก็บข้อมูล
การประเมินและ
วิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บได้
Concept in drug utilization study and its methods, setting criteria for an
evaluation of a particular drug use, documentation form and its procedures,

17

assessment and analysis of the data collected
560-665

การตรวจติดตามปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์จากยา
2 (1-3-2)
Adverse Drug Reaction Monitoring
รายวิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผสู้ อน
วิธีการเฝ้าระวังติดตามปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์จากยา การสืบหา บันทึก และการประเมิน
ปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์ที่สงสัยว่าเกิดจากยาโดยใช้ขั้นตอนวิธีต่าง ๆ
Methods for surveillance of adverse drug reactions, identification,
documentation and evaluation of suspected adverse drug reactions using various
algorithms

560-666

ชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลนศาสตร์ขั้นสูง
2 (2-0-4)
Advanced Biopharmaceutics and Pharmacokinetics
รายวิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผสู้ อน
รูปแบบของยาและการออกแบบรูปแบบของยา ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อค่าความเข้มข้นของ
ยาในเลือดตามค่าการเปลี่ยนแปลงของเวลา รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ด้านเภสัชจลนศาสตร์ที่มีผลต่อ
การตอบสนองในร่า งกายต่ อการบาบั ด ด้ ว ยยา การใช้ คณิต ศาสตร์ม าคานวณ และท านาย
ปรากฏการณ์ของยาที่จะเกิดขึ้นในร่างกาย
Drug dosage forms and their designs, factors affecting time concentration of
drug in the body, factors in pharmacokinetics affecting body response to drug
therapy, mathematics for calculation and prediction of drug fate in the body

560-667

การออกแบบการวิจัยทางคลินิก
2 (1-3-2)
Clinical Research Designs
รายวิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผสู้ อน
ขั้นตอนการพัฒนายา การออกแบบการศึกษาเพื่อประเมินประสิทธิภาพ และความ
ปลอดภัยของการใช้ยาในคน แนวปฏิบตั ิที่ดีทางคลินิกเกี่ยวกับการศึกษายาในคน
Drug development process, study designs for evaluation of drug efficacy
and drug safety in man, good clinical practice (GCP) in clinical trial involving
human

560-668

การให้คาปรึกษาทางเภสัชกรรม
2 (1-3-2)
Pharmacy Counseling
รายวิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผสู้ อน
ทักษะการสื่อสารทางเภสัชศาสตร์ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างบุคลากรด้าน
สุขภาพ และผู้ป่วย เพื่อค้นหา แก้ไขและป้องกันปัญหาการใช้ยาในผู้ป่วยแต่ละราย หลักการและ
องค์ประกอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล การสัมภาษณ์ผู้ป่วย การสื่อสารกับผู้ป่วยในสถานการณ์
พิเศษ และจริยธรรมในการสื่อสารทางเภสัชศาสตร์ ความร่วมมือและไม่ร่วมมือในการใช้ยาตาม
แผนการรักษาของผู้ป่วย และปัจจัยที่มีผลต่อความร่วมมือในการใช้ยา การให้ความรู้ผู้ป่วย ทั้ง
รายบุคคล ลักษณะกลุ่มย่อย และชุมชน การจัดตั้งหน่วยบริการให้คาปรึกษาและแนะนาเรื่องยา
Communication skills in pharmacy, interaction effectively among health
care professionals and patients to identify, resolve and prevent drug-related
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problem in individual patient, principle and component of interpersonal
communication, patient interview, communication with patients in special
circumstance and ethic in pharmacy communication, patient adherence and
nonadherence including factors affecting to drug therapy regimen adherence,
patient education by individual, group and community operating drug counseling
service unit
560-669

ยาใหม่และแนวคิดใหม่
2 (2-0-4)
New Drugs and Novel Concepts
รายวิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผสู้ อน
การค้นหาข้อมูลยาใหม่และแนวคิดใหม่จากสิ่งตีพิมพ์วรรณกรรมต่าง ๆ และการประเมิน
วรรณกรรมเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลทางคลินิก ความปลอดภัย และมุมมองอื่น ๆ ด้านเภสัช
บาบัด ข้อดี ข้อเสีย ของการรักษาด้วยยาที่เคยใช้มาแต่เดิมกับยาใหม่หรือแนวคิดใหม่ของเภสัช
บาบัด
Searching new drug and novel concept information from various literatures,
evaluation literature to compare clinical efficacy, safety and other aspects of
pharmacotherapy, advantages and drawbacks between conventional drug
treatments and new drugs or novel pharmacotherapy

560-670

ระบบการกระจายยาในโรงพยาบาล
2 (2-0-4)
Hospital Drug Distribution Systems
รายวิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผสู้ อน
แนวคิดของระบบการกระจายยา ระบบการกระจายยาในโรงพยาบาล การประยุกต์
ระบบการกระจายยาชนิดต่าง ๆ มาใช้ในเมืองไทย
Concept in drug distribution system, drug distribution systems within
hospital, application of various drug distribution systems to operate in Thailand

560-671

เภสัชระบาดวิทยาขั้นสูง
2 (1-3-2)
Advanced Pharmacoepidemiology
รายวิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผสู้ อน
ความสาคัญของเภสัชระบาดวิทยาในแง่ของกระบวนการควบคุมทางกฎหมายและเวชปฏิบัติ วิธีการต่าง ๆ ที่ใช้ในการศึกษาทางเภสัชระบาดวิทยา แหล่งข้อมูล บทบาทของเภสัชกรใน
ด้านเภสัชระบาดวิทยา การค้นหาปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์ของยาที่ยังไม่ทราบมาก่อนของยาใหม่
โดยใช้วิธีระบาดวิทยา
Importance of pharmacoepidemiology in terms of legal requirement and
clinical practice, methodology for study of pharmacoepidemiology, source of
information, role of pharmacist in pharmacoepidemiology, surveillance for new
adverse drug reactions through epidemiological methods

560-672

การประเมินคุณค่าวรรณกรรมทางเภสัชกรรมคลินิก
Clinical Pharmacy Literature Evaluation
รายวิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผสู้ อน

2 (1-3-2)
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การค้นหาข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับบริบาลทางเภสัชกรรม การ
ประเมินคุณค่าของวรรณกรรมตามลักษณะของการศึกษารูปแบบต่างๆ เช่น การศึกษาแบบสุ่ม
ควบคุม การศึกษาทางด้านระบาดวิทยา การวิเคราะห์ชนิดอภิวิเคราะห์ บทความปริทัศน์อื่น ๆ
การสังเคราะห์และการประเมินแนวปฏิบัติ การประยุกต์ผลการประเมินวรรณกรรมกับกรณีผู้ป่วย
จริง การมอบหมายงานประเมินวรรณกรรมต่าง ๆ
Systematic searching and retrieving information in the area related to
pharmaceutical care, literature evaluation according to type of study designs such
as randomized control trial, epidemiological studies, meta-analysis, other
systematic reviews, guideline synthesis and evaluation, application of literature
evaluation to real patient case, assignments in literature evaluation
560-673

เภสัชเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง
2 (1-3-2)
Advanced Pharmacoeconomics
รายวิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผสู้ อน
การนาพื้นฐานหลักการทางเศรษฐศาสตร์มาช่วยประเมินอย่างเป็นระบบเพื่อทางเลือกที่ดี
ที่สุดทางเภสัชกรรมหรือการให้บริการทางเภสัชกรรม รูปแบบการประเมินทางเภสัชเศรษฐศาสตร์
ที่คานึงถึงต้นทุน มุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการให้คุณค่า
Systematic approach derived from principle of economics to evaluate the
best choices in pharmacy or pharmaceutical services, models in
pharmacoeconomic evaluation based on costs, stake holders’ perspectives, and
their values

560-674

การวัดและประเมินผลลัพธ์ในการปฏิบัติงานทางเภสัชกรรม
2 (1-3-2)
Outcome Measurement and Evaluation in Pharmacy Practice
รายวิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผสู้ อน
ผลลัพธ์ในการปฏิบัติงานทางเภสัชกรรม วิธีการวัด และการวัดผลลัพธ์ด้านคลินิก และ
คุณภาพของข้อมูลของผลลัพธ์ทางคลินิก การวัดผลลัพธ์ด้านที่เกี่ยวกับการเป็นมนุษย์ การวัด
ผลลัพธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ การประยุกต์วิธีการประเมินผลลัพธ์ไปใช้ในการปฏิบัติงานทางคลินิกของ
เภสัชกร
Outcomes of pharmacy practice and methodologies for its measurement,
clinical outcome, humanistic outcome, economic outcome, application of
outcome assessment to clinical pharmacy practice

560- 675

ปัญหาจากการใช้ยา
2 (1-3-2)
Drug Related Problems
รายวิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน
ความก้าวหน้าเกี่ยวกับความรู้ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม โดยมุ่งเน้นการประเมิน
ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับยาได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ความรู้และทักษะในการให้บริบาล
ทางเภสัชกรรม การวางแผนการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมได้อย่างเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย
Advances in the knowledge of pharmaceutical care, emphasis on systematic
and effective assessment of drug related problems, knowledge and skills in
pharmaceutical care, providing appropriate pharmaceutical care plans for
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individual patient
560- 676

แนวโน้มด้านเภสัชบาบัดในโรคติดเชื้อ
2 (1-3-2)
Trends in Infectious Disease Pharmacotherapy
รายวิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผสู้ อน
โรคติดเชื้อกลุ่มต่าง ๆ และการใช้ยาบาบัดในโรคติดเชื้อที่สาคัญและพบบ่อยในประเทศ
เขตร้อน เชื้อแบคทีเรียกลุ่มต่าง ๆ ที่ก่อโรคที่มีความสาคัญ การดื้อต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อ
แบคทีเรีย การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อ การติดตามผู้ป่วยที่ใช้ยาต้านจุลชีพในการบาบัดโรค
ติดเชื้อ บทบาทของเภสัชกรในการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโรคติดเชื้อ
Infectious diseases and pharmacotherapy for most commonly found
diseases in tropical region, important pathogenic bacterias, antimicrobial
resistance, immunization for infectious diseases, drug therapy monitoring in
patients with infectious diseases, pharmacists’ roles in providing pharmaceutical
care to patients with infectious diseases

560-677

การบริบาลทางเภสัชกรรมสาหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
2 (1-3-2)
Pharmaceutical Care for Patients with Chronic Diseases
รายวิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผสู้ อน
บทบาทของเภสัชกร และขอบเขตการบริบาลทางเภสัชกรรมสาหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เน้น
กลุ่มโรคที่เกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือด และโรคที่สัมพันธ์กับกลุ่มโรคดังกล่าว ซึ่งต้องมีการ
ใช้ยาในระยะยาวหรือตลอดชีวิต องค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการให้บริบาลทางเภสัชกรรม การตรวจ
วินิจฉัยโรค เภสัชบาบัด โภชนบาบัด และการปรับวิถีชีวิต การให้คาปรึกษาการใช้ยาแก่ผู้ป่วย
รวมถึงการติดตามผลการรักษาทั้งในด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย
Pharmacist role and scope in providing pharmaceutical care to patients with
chronic diseases focus on cardiovascular and their related diseases needed long
term or lifelong pharmacotherapy, current knowledge essential for providing
pharmaceutical care, diagnosis, pharmacotherapy, medical nutrition therapy and
lifestyle modifications, patient counseling on drug therapy including its monitoring
for efficacy and safety

560-678

การบริบาลทางเภสัชกรรมสาหรับผู้ป่วยสูงอายุ
2 (1-3-2)
Pharmaceutical Care for Geriatric Patients
รายวิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผสู้ อน
บทบาทของเภสัชกร ขอบเขตการบริบาลทางเภสัชกรรมสาหรับผู้ปว่ ยสูงอายุ โรคที่พบบ่อย
ในผู้ป่วยสูงอายุและเภสัชบาบัด การตรวจติดตามการใช้ยาและให้คาปรึกษาในการใช้ยาแก่ผู้ป่วย
สูงอายุ
Pharmacist role and scope in providing pharmaceutical care to geriatric
patients, common disorders in geriatric patients and pharmacotherapy, drug
therapy monitoring and counseling for geriatric patients

560-679

มานุษยวิทยาและสังคมวิทยาของการสาธารณสุข
Anthropology and Sociology in Public Health
รายวิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผสู้ อน

2 (2-0-4)
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ผลของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ต่อพฤติกรรม
สุขภาพและการพัฒนาสุขภาพ องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ
Effect of the relationship between human being, social, economics and
cultures on health behavior and health development, the components
influencing health and health promotion
560-680

การบริหารทรัพยากรในการบริบาลทางเภสัชกรรม
2 (2-0-4)
Pharmaceutical Care Resource Management
รายวิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผสู้ อน
ทฤษฎีของการบริหารจัดการทรัพยากรในการบริบาลทางเภสัชกรรม การพัฒนาความเป็น
ผู้นาและการบริหารจัดการบุคลากรด้านบริบาลทางเภสัชกรรม การใช้ทรัพยากรเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
Theories of pharmaceutical care resources management, leadership
development and health manpower management in pharmaceutical care,
utilization of resources for maximum efficiency and effectiveness

560- 681

ปฏิบัติงานการตรวจติดตามระดับยาเพื่อการบาบัดระดับบัณฑิตศึกษา
2 (0-4-2)
Therapeutic Drug Monitoring Clerkship for Graduate Students
รายวิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผสู้ อน
ฝึกปฏิบั ติวิชาชี พด้านการตรวจติดตามระดับยา การคานวณพารามิเตอร์ทางเภสัช จลนศาสตร์ในผู้ป่วยเฉพาะราย การแปลผลและให้คาแนะนา การปรับขนาดของการใช้ยา การ
ติดตามดูแลผู้ป่วย การนาเสนอกรณีศึกษา สิทธิผู้ป่วย จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
Professional practices in therapeutic drug monitoring, pharmacokinetics
parameters calculation in specific patient, interpretation and recommendation,
dosage regimen adjustment, patient monitoring, case presentation, patient rights
and ethical professional conducts

560-682

ปฏิบัติงานบริการเภสัชสนเทศทางคลินิกระดับบัณฑิตศึกษา
2 (0-4-2)
Clinical Drug Information Service Clerkship for Graduate Students
รายวิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผสู้ อน
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพในหน่วยเภสัชสนเทศ การจัดแยกประเภทของคาถาม การประเมินข้อมูล
ภูมิหลังของคาถาม การค้นหาคาตอบอย่างเป็นระบบ การประเมินแหล่งข้อมูลและคุณภาพ และ
แหล่งสารสนเทศ การประมวลข้อมูลเพื่อตอบคาถาม และการติดตามผล การนาเสนอกรณีศึกษา
สิทธิผู้ป่วย จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
Professional practice in drug information service unit, question classification,
back ground information assessment, systematic approach in retrieving
information, evaluation of quality and sources of information, appraisal of
information and formulating the responses, post-response follow up, case
presentation, patient rights and ethical professional conducts

560-683

ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกระดับบัณฑิตศึกษา
2 (0-4-2)
Pharmaceutical Care Clerkship in Ambulatory Care for Graduate Students
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รายวิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผสู้ อน
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพด้านบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลและหน่วยปฐมภูมิ
การจ่ายยา การให้คาปรึกษาแก่ผู้ป่วย การทบทวนประวัติการใช้ยาผู้ป่วยโดยวิธีการผสานความ
สอดคล้อง การประเมินผู้ป่วยและการตรวจติดตามการใช้ยา การบ่งชี้ การป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาจากการใช้ยาร่วมกับทีมสุขภาพและผู้ป่วย การนาเสนอกรณีศึกษา สิทธิผู้ป่วยและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
Professional practices in hospital ambulatory setting and primary care unit,
dispensing, patient counseling, review of medication history via medicine
reconciliation, patient assessment and drug therapy monitoring, identifying,
preventing and solving drug related problems with health care team and patients,
case presentation, patient rights and ethical professional conducts
560-684

ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยในระดับบัณฑิตศึกษา 1
2 (0-4-2)
Pharmaceutical Care Clerkship in Acute Care for Graduate Students I
รายวิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผสู้ อน
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพด้านบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยใน การทบทวนประวัติการใช้ยาผู้ป่วย
โดยวิธีการผสานความสอดคล้อง การประเมินผู้ป่วยและการตรวจติดตามการใช้ยา การบ่งชี้ การ
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาจากการใช้ยาร่วมกับทีมสุขภาพและผู้ป่วย การให้คาปรึกษาการใช้ยา
ก่อนกลับบ้าน การนาเสนอกรณีศึกษา สิทธิผู้ป่วยและจรรยาบรรณวิชาชีพ
Professional practices in acute care, review of medication history via
medicine reconciliation, patient assessment and drug therapy monitoring,
identifying, preventing and solving drug related problems with healthcare team
and patients, discharge drug counseling, case presentation, patient rights and
ethical professional conducts

560-685

ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยในระดับบัณฑิตศึกษา 2
Pharmaceutical Care Clerkship in Acute Care for Graduate Students II
รายวิชาบังคับก่อน : 560-685
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพด้านบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยในต่อเนื่องจาก 560-685
Professional practices in acute care, continuing from 560-685

560-686

ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านเภสัชกรรมชุมชนระดับบัณฑิตศึกษา
2 (0-4-2)
Pharmaceutical Care Clerkship in Community Pharmacy for Graduate Students
รายวิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผสู้ อน
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนที่ได้รับการรับรองคุณภาพ การ
ทบทวนโรคและประวัติการใช้ยาของผู้ป่วย การเลือกยา การจ่ายยา การให้คาปรึกษาการใช้ยา
และวิถีชีวิต การทาบันทึกประวัติการใช้ยาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การประเมินและติดตามผล การบ่งชี้
การป้องกัน และแก้ไขปัญหาจากการใช้ยา การคัดกรองโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวานและความดัน
โลหิตสูง การส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรค การนาเสนอกรณีศึกษา สิทธิผู้ป่วยและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
Professional practices in accredited-quality community pharmacy, medical
and medication history review, drug selection, dispensing, patient counseling on

2 (0-4-2)
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drug therapy and lifestyle, writing drug profile for patient with chronic diseases,
assessment and follow up, identifying, preventing and solving drug related
problems, screening for chronic diseases such as diabetes and hypertension,
health promotion for disease prevention, case presentation, patient rights and
ethical professional conducts
560-687

ปฏิบัติงานเตรียมและติดตามการใช้ยาเคมีบาบัดระดับบัณฑิตศึกษา
2 (0-4-2)
Clerkship in Chemotherapeutic Preparation and Monitoring for Graduate Students
รายวิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผสู้ อน
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพด้านการเตรียมยาเคมีบาบัด การทบทวนประวัติการใช้ยาผู้ป่วยโดยวิธีการ
ผสานความสอดคล้อง การประเมินผู้ป่วยและตรวจติดตามผลการรักษาด้วยยา การบ่งชี้ การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาจากการใช้ยาร่วมกับทีมสุขภาพและผู้ป่วย การให้คาปรึกษาการใช้ยาก่อน
กลับบ้าน การนาเสนอกรณีศึกษา สิทธิผู้ป่วย จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
Professional practices in preparation of chemotherapeutic regimen, review of
medication history via medicine reconciliation, patient assessment and drug
therapy monitoring, identifying, preventing and solving drug related problems with
healthcare team and patients, discharge drug counseling, case presentation,
patient rights and ethical professional conducts

560-688

ปฏิบัติงานเตรียมและติดตามการใช้สารอาหารทางหลอดเลือดดาระดับบัณฑิตศึกษา 2 (0-4-2)
Clerkship in Parenteral Nutrition Preparation and Monitoring for Graduate Students
รายวิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผสู้ อน
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพด้านการเตรียมอาหารทางหลอดเลือดดา การประเมินผู้ป่วยและติดตาม
ผลการรักษาด้วยอาหารทางหลอดเลือดดา การทบทวนประวัติการใช้ของผู้ป่วยโดยวิธี ผสาน
ความสอดคล้อง การค้นหา การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับยาและผลิตภัณฑ์อาหารทาง
หลอดเลือดดา ร่วมกับทีมสุขภาพและผู้ป่วย การนาเสนอกรณีศึกษา สิทธิผู้ป่วย และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
Professional practices in parenteral nutrition preparation, patient
assessment and monitoring therapy with parenteral nutrition, medication history
review via medicine reconciliation, identifying, preventing and solving problems
associated with drugs and parenteral nutrition preparations with health care team
and patients, case presentation, patient right and ethical professional conducts

560-689

ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคติดเชื้อระดับบัณฑิตศึกษา
2 (0-4-2)
Pharmaceutical Care Clerkship in Patients with Infectious Diseases for
Graduate Students
รายวิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผสู้ อน
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพด้านการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโรคติดเชื้อ การทบทวนประวัติ
การใช้ยาของผู้ป่วยด้วยวิธีผสานความสอดคล้อง
การประเมินผู้ป่วยและการตรวจติดตาม
ผลการรักษา การค้นหา การป้องกันและการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับยาร่วมกับทีมสุขภาพบนหอ
ผู้ป่วย การให้คาปรึกษาการใช้ยาก่ อนกลับบ้าน การนาเสนอกรณีศึกษา สิทธิผู้ป่วย และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
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Professional practices in providing pharmaceutical care to patients with
infectious diseases, medication history review via medicine reconciliation, patient
assessment and drug therapy monitoring, identifying, solving and preventing drug
related problems with health care team, discharge drug counseling, case
presentation, patient rights and ethical professional conducts
560-690

ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับบัณฑิตศึกษา
2 (0-4-2)
Pharmaceutical Care Clerkship in Patients with Chronic Kidney Diseases
for Graduate Students
รายวิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผสู้ อน
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพด้านการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง การทบทวน
ประวัติการใช้ยาของผู้ป่วยโดยวิธีผสานความสอดคล้อง การประเมินผู้ป่วยและการตรวจติดตาม
ผลการรักษา การปรับยาก่อน ระหว่าง และหลังการฟอกเลือด การค้นหาปัญหาที่เกี่ยวกับยา
การหาแนวทางเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ยา การอภิปรายร่วมกับทีมสุขภาพบนหอผู้ป่วย
การให้คาปรึกษาแนะนาการใช้ยาก่อนกลับบ้าน การนาเสนอกรณีศึกษา สิทธิผู้ป่วย และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
Professional practices in providing pharmaceutical care to patients with
infectious chronic kidney diseases, medication history review via medicine
reconciliation, patient assessment drug therapy monitoring, modification of drug
therapy prior to, during and after dialysis, identification of drug related problems,
solving and preventing drug related problems with health care team, discharge
drug counseling, case presentation, patient rights and ethical professional
conducts

560-694

แบบจาลองเภสัชจลนศาสตร์/เภสัชพลศาสตร์สาหรับการประยุกต์เพื่อการบริบาลทางเภสัชกรรม 2 (1-3-2)

Pharmacokinetics/Pharmacodynamics Modeling for the Application to
Pharmaceutical Care
รายวิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผสู้ อน
ความเชื่ อ มโยงเชิ ง ทฤษฎีห รื อ เชิ ง ประสบการณ์ ร ะหว่ า งการออกฤทธิ์ ข องยาและการ
เปลี่ยนแปลงทางเภสัชจลนศาสตร์ การตั้งแบบจาลองเชิงทฤษฎีหรือเชิงประสบการณ์เกี่ยวกับ
พฤติกรรมของยา เพื่อการประยุกต์ในการบริบาลทางเภสัชกรรม กรอบคิดทางทฤษฎีและการ
จาลองในคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบรูปแบบการใช้ยาเพื่อให้ได้ผลการรักษาสูงสุดและมีผลไม่พึง
ประสงค์น้อยที่สุด พร้อมกรณีศึกษาในการประยุกต์ทางคลินิก
Theoretical and empirical correlation of drug effects and its
pharmacokinetics profiles; empirical and theoretical modeling of drug behavior for
the application to pharmaceutical care; theoretical framework and computer
simulation approach for designing an optimum drug dosage regimen to maximize
therapeutic effects and to minimize adverse effects; case studies in its clinical
application
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561-701

การวิจัยด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม 1
3 (3-0-6)
Pharmaceutical Care Research I
การวิจัยทางคลินิกที่เกี่ยวข้องกับการบริบาลทางเภสัชกรรม จริยธรรม ข้อบังคับ กฎหมาย
และสิทธิของมนุษย์ในด้านการวิจัย การปฏิบัติทางคลินิกที่ดีในการวิจัย สถิติกับความมีนัยสาคั ญ
ทางคลินิก การวิจัยทางคลินิก มุมมองด้านเภสัชวิทยาคลินิก พิษวิทยาคลินิก เภสัชจลนศาสตร์
และเภสัชพลศาสตร์ในการทาวิจัยเพื่อทดลองยา การออกแบบ การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลทาง
คลินิก หลักการในการประเมินการวิจัยทางคลินิก
Clinical research in pharmaceutical care; ethics, regulations, law and human
rights in research; good clinical practice in research; statistics and clinical
significance; clinical drug trial; clinical pharmacology and toxicology;
pharmacokinetics and pharmacodynamics in clinical drug trial; design, data
management and analysis of clinical data; principle of clinical research evaluation

561-702

การวิจัยด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม 2
3 (3-0-6)
Pharmaceutical Care Research II
การออกแบบงานวิจัยทางระบาดวิทยาและการวิจัยทางสังคมเพื่อประยุกต์ใช้ในการบริบาล
ทางเภสัชกรรม การวิจัยเชิงตัดขวาง การศึกษาวิจัยเชิงวิเคราะห์ชนิดย้อนหลัง การศึกษาวิจัยเชิง
วิเคราะห์ชนิดไปข้างหน้า การศึกษาเชิงทดลอง การศึกษาแบบการวิเคราะห์อภิมานและการ
วิเคราะห์เพื่อตัดสินใจ อคติ องค์ประกอบร่วม และ ปฏิสัมพันธ์ การเตรียมงานภาคสนาม และการ
สร้างแบบสอบถาม วิธีการที่ใช้ในการศึกษาวิจัยทางด้านเภสัชระบาดวิทยา เภสัชกรรมสังคม เภสัชเศรษฐศาสตร์ การประเมินคุณภาพชีวิต และการวัดผลลัพธ์ด้านที่เกี่ยวกับการเป็นมนุษย์อื่น ๆ
Research design in epidemiology and social sciences in application to
pharmaceutical care; cross sectional research; case control study; cohort study;
experimental study; study of meta-analysis and decision analysis; biases
confounding and interaction; preparation for field work; questionnaire designs;
methodologies in pharmacoepidemiological study; social pharmacy;
pharmacoeconomics; assessing quality of life and other humanistic outcomes

561-761

หลักฐานเชิงประจักษ์ในการบริบาลทางเภสัชกรรม
2 (1-3-2)
Evidence-based in Pharmaceutical Care
การใช้ ห ลั กฐานเชิ ง ประจั กษ์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านด้ า นการบริ บ าลทางเภสั ช กรรม โดยใช้
หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในการเพิ่มผลลัพธ์การรักษาด้วยยา การตั้งประเด็นปัญหา การค้นข้อมูล
และการประเมินหลักฐานอย่างวิเคราะห์วิชาการ การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ โดยใช้
กรณีศึกษาเป็นฐาน
Employing evidence-based data in pharmaceutical care practice; use of
scientific evidences to improve therapeutic outcome; defining questions; data
retrieval and critical appraisal of the data; considering patient circumstances in
implementing the evidence-based data; systemic literature review based on case
study
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561-762

เภสัชพลศาสตร์
2 (2-0-4)
Pharmacodynamics
กระบวนการทางชีวเคมีของปฏิสัมพันธ์ระหว่างยาและรีเซปเตอร์ การเกิดผลทางสรีระที่
เนื่องมาจากยา และกลไกการออกฤทธิ์ การวัดการตอบสนองทางเภสัช วิทยา ความสัม พัน ธ์
ระหว่างขนาดยาและการตอบสนองทางเภสัชวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของระดับ
ยา และผลของยาต่อร่างกาย แบบจาลองทางเภสัชพลศาสตร์และการประยุกต์ แบบจาลองทาง
เภสัชจลนพลศาสตร์ในการได้มาซึ่งผลการรักษาที่เหมาะสม
Biochemical process of interaction between a drug and its receptor;
physiological response induced by the drug and its mechanism; measurement of
pharmacological response; relation between dose and pharmacological response;
relation between drug concentration and its effect to body; model of
pharmacodynamic and its application to achieve optimal therapeutic outcomes

561-763 ทักษะทางคลินิกและการประเมินผู้ป่วยในการบริบาลทางเภสัชกรรม
3 (2-3-4)
Clinical Skills and Patient Assessment in Pharmaceutical Care
ทักษะทางคลินิกที่จาเป็นในการให้บริบาลทางเภสัชกรรม การสัมภาษณ์ การซักประวัติ และ
การแปลผลทางห้องปฏิบัติการ การสร้างแบบบันทึกข้อมูลเพื่อรวบรวมข้อมูลทางคลินกิ ที่จาเป็นต่อ
การประเมินผู้ป่วยที่เกี่ยวกับความเจ็บป่วยและการใช้ยาบาบัด การสังเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูล
โดยกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถให้บริบาลทางเภสัชกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Clinical skills essential to pharmaceutical care provision; interview; history
taking and interpretation of laboratory parameters; clinical data collection
necessary for assessment of patients’ illnesses and their drug therapy; synthesizing
and analyzing the information using systemic approach to achieve the effective
pharmaceutical care provision
561-791

สัมมนาทางการบริบาลทางเภสัชกรรม 1
1 (0-2-1)
Seminar in Pharmaceutical Care I
การนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการบริบาลทางเภสัชกรรมที่ได้จากการค้นคว้าจาก แหล่งข้อมูล
ระดับต่าง ๆ ภายหลังจากการวิเคราะห์และประเมินข้อมูลนั้น ๆ
Presentation of data relevant to pharmaceutical care service, as a result of
systematic literature search and its critical appraisal

561-792

สัมมนาทางการบริบาลทางเภสัชกรรม 2
1 (0-2-1)
Seminar in Pharmaceutical Care II
การนาเสนอข้อมูล เกี่ยวกับการบริบาลทางเภสัชกรรมที่ได้จากการค้นคว้าจาก แหล่งข้อมูล
ระดับต่าง ๆ ภายหลังจากการวิเคราะห์และประเมินข้อมูลนั้น ๆ
Presentation of data relevant to pharmaceutical care service, as a result of
systematic literature search and its critical appraisal
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561-881

วิทยานิพนธ์
48 (0-144-0)
Thesis
งานวิจัยทางการบริบาลทางเภสัชกรรม ซึ่งนาไปสู่องค์ความรู้ใหม่ หรือการพัฒนาทางการ
บริบาลทางเภสัชกรรม ภายใต้ การดูแลอย่า งใกล้ ชิดของ อาจารย์ ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ
ควบคุมการทาวิทยานิพนธ์ รวมถึงการเขียนวิทยานิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
โดยอยู่ในกรอบคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของการวิจัย
Research in pharmaceutical care leading to new generalizable knowledge or
development of pharmaceutical care, within ethical or moral and codes of
conducts in doing research, under supervision of supervisory teams and advisory
committee of thesis; thesis writing and thesis defense

561-882

วิทยานิพนธ์
72 (0-216-0)
Thesis
งานวิจัยทางการบริบาลทางเภสัชกรรม ซึ่งนาไปสู่องค์ความรู้ใหม่ หรือการพัฒนาทางการ
บริบาลทางเภสัชกรรม ภายใต้ การดูแลอย่า งใกล้ ชิดของ อาจารย์ ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ
ควบคุมการทาวิทยานิพนธ์ รวมถึงการเขียนวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
โดยอยู่ในกรอบคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของการวิจัย
Research in pharmaceutical care leading to new generalizable knowledge or
development of pharmaceutical care, within ethical or moral and codes of
conducts in doing research, under supervision of supervisory teams and advisory
committee of thesis; thesis writing and thesis defense

561-883

วิทยานิพนธ์
36 (0-108-0)
Thesis
งานวิจัยทางการบริบาลทางเภสัชกรรม ซึ่งนาไปสู่องค์ความรู้ใหม่ หรือการพัฒนาทางการ
บริบาลทางเภสัชกรรม ภายใต้ การดูแลอย่า งใกล้ ชิดของ อาจารย์ ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ
ควบคุมการทาวิทยานิพนธ์ รวมถึงการเขียนวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
โดยอยู่ในกรอบคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของการวิจัย
Research in pharmaceutical care leading to new generalizable knowledge or
development of pharmaceutical care, within ethical or moral and codes of
conducts in doing research, under supervision of supervisory teams and advisory
committee of thesis; thesis writing and thesis defense
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง
วุฒิการศึกษาระดับตรี-โท-เอก
ทางวิชาการ
(สาขาวิชา), สถาบันที่สาเร็จ
เลขบัตรประจาตัวประชาชน
การศึกษา, ปีที่สาเร็จการศึกษา
1 น.ส.ฉวีวรรณ รัตนจามิตร
รองศาสตราจารย์ ภ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2531
3-9399-00061-45-1
วท.ม. (เภสัชศาสตร์), ม.มหิดล,
2534
ปร.ด. (ระบาดวิทยา),
ม.สงขลานครินทร์, 2545
2 น.ส.วันทนา เหรียญมงคล
รองศาสตราจารย์ ภ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2527
3-9098-00188-36-0
ภ.ม. (เภสัชวิทยา), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2529
Ph.D.(Pharmacology), Toyoma
Medical and
Pharmaceutical U., Japan,
2538
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2534
3 น.ส.สุทธิพร ภัทรชยากุล
3-8401-00549-10-9
Pharm.D., U. of lllinois at
Chicago, U.S.A., 2540

ภาระงานสอน
และผลงาน
ทางวิชาการ
ดูภาคผนวก 4

ดูภาคผนวก 4

ดูภาคผนวก 4

Certified Specialized Resident in
Infectious Diseasse, U. of
lllinois at Chicago, U.S.A.,
2541

4

น.ส.กมลทิพย์ วิวฒ
ั นวงศา
3-8399-00085-89-0

5

นางณัฐาศิริ ฐานะวุฑฒ์
3-9598-00148-25-2

Certified Fellow in infectious
Disease, U. of lllinois at
Chicago, U.S.A., 2542
อ.ภ. (เภสัชบาบัด), วิทยาลัยเภสัชบาบัดสภาเภสัชกรรม, 2543
อาจารย์
ภ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2531
ภ.ม., (เภสัชเคมี), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2535
M.Pharm. (Pharmacokinetics),
U. of North Carolina,
U.S.A., 2542
ปร.ด.(เภสัชศาสตร์),
ม.สงขลานครินทร์, 2547
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2528
ภ.ม. (เภสัชวิทยา) , จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2535
ปร.ด. (ระบาดวิทยา) ,
ม.สงขลานครินทร์, 2550

ดูภาคผนวก 4

ดูภาคผนวก 4
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3.2.2 อาจารย์ประจา
ชื่อ – นามสกุล
ลาดับ
เลขบัตรประจาตัวประชาชน

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

1

นางโพยม วงศ์ภูวรักษ์
4-8415-00001-53-3

รองศาสตราจารย์

2

นายวิบุล วงศ์ภูวรักษ์
3-9098-00877-82-3

รองศาสตราจารย์

3

นายสงวน ลือเกียรติบัณฑิต
3-9098-00023-49-2

รองศาสตราจารย์

4

นางมาลี โรจน์พิบลู สถิตย์
3-9098-00859-35-3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

5

นางศิริมา มหัทธนาดุลย์
3-9698-00086-97-4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

6

นางวรนุช แสงเจริญ
3-1011-00318-43-1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วุฒิการศึกษาระดับตรี-โท-เอก
(สาขาวิชา), สถาบันที่สาเร็จ
การศึกษา, ปีที่สาเร็จการศึกษา

ภาระงานสอน
และผลงาน
ทางวิชาการ

ภ.บ., ม.เชียงใหม่, 2524
วท.ม. (จุลชีววิทยา), ม.เชียงใหม่,
2529
Ph.D.(Clinical Pharmacy),
U. of Wales, U.K ., 2542
ภ.บ.,ม.สงขลานครินทร์, 2527
วท.ม. (เภสัชศาสตร์), ม.มหิดล,
2534
ภ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2531
ภ.ม. (เภสัชกรรมคลินิกและเภสัชกรรมโรงพยาบาล),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2533
Ph.D.(Social & Administrative
Pharmacy), U. of
Minnesota, U.S.A., 2541
ภ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2528
ภ.ม. (เภสัชกรรมโรงพยาบาลและ
เภสัชกรรมคลินิก)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2532
ปร.ด. (ระบาดวิทยา),
ม.สงขลานครินทร์, 2549
ภ.บ.,ม.สงขลานครินทร์, 2530
วท.ม. (เภสัชวิทยา), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2531
ปร.ด. (เภสัชศาสตร์) ,
ม.สงขลานครินทร์, 2548
ภ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2534
วท.ม. (เภสัชศาสตร์), ม.มหิดล,
2537
ปร.ด. (บริบาลเภสัชกรรม),
ม.สงขลานครินทร์, 2550

ดูภาคผนวก 5

ดูภาคผนวก 5

ดูภาคผนวก 5

ดูภาคผนวก 5

ดูภาคผนวก 5

ดูภาคผนวก 5
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ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล
เลขบัตรประจาตัวประชาชน

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

7

นางวิลาวัณย์ ทองเรือง
3-9011-00346-96-8

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

8

น.ส.อุษณีย์ วนรรฆมณี
3-9499-00147-28-2

อาจารย์

วุฒิการศึกษาระดับตรี-โท-เอก
(สาขาวิชา), สถาบันที่สาเร็จ
การศึกษา, ปีที่สาเร็จการศึกษา

ภาระงานสอน
และผลงาน
ทางวิชาการ

ภ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2534
ดูภาคผนวก 5
ปร.ด.(ระบาดวิทยา) ,
ม.สงขลานครินทร์, 2551
ภ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2537
ดูภาคผนวก 5
วท.ม. (เภสัชศาสตร์) , ม.มหิดล,
2540
อ.ภ. (เภสัชบาบัด),วิทยาลัยเภสัช
บาบัดสภาเภสัชกรรม, 2549

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
อาจารย์และบุคลากรจากหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
1) มีทักษะในการปฏิบัติด้านการให้บริบาลทางเภสัชกรรมเฉพาะด้าน
2) มีมนุษยสัมพันธ์และทางานเป็นทีมร่วมกับบุคลากรสาธารณสุขอื่น ๆ
3) มีความสามารถในการเป็ นผู้ นา และผู้ ตาม รวมทั้ ง แก้ปัญ หาที่เกิดขึ้นในการปฏิบั ติง านอย่ า ง
สร้างสรรค์
4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และมีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน
5) เข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม
6) มีความกล้าในการแสดงออก และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนางานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
7) สามารถนาผลวิจัยมาประยุกต์ใช้ในงานด้านการให้บริบาลทางเภสักรรม
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของปีการศึกษาที่ 1
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
หลั กสู ต รนี้ เ ป็ น หลั กสู ต รที่ เน้ น การท าวิ จั ย เพื่ อพั ฒ นานั ก วิ ช าการและนั ก วิ ช าชี พ ชั้ น สู ง ซึ่ ง กาหนดให้
นักศึกษาทาวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ที่มีผลงานเผยแพร่ในวารสารที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการประจาคณะ ฯ
จึงจะสามารถสาเร็จการศึกษาได้ โดยผู้ที่เข้าศึกษาหลักสูตรแบบ 1 ซึ่งเน้นการวิจัยวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้
ใหม่ จานวน 48 หน่วยกิต สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และ 72 หน่วยกิต สาหรับผู้ที่สาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนผู้ที่เข้าศึกษาหลักสูตรแบบ 2 ที่เน้นการวิจัยวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและ
ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ จานวน 36 หน่วยกิต สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
และ 48 หน่วยกิต สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยที่ทั้งสองแบบจะอยู่ภายใต้การดูแลอย่าง
ใกล้ชิดของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการควบคุมทาวิทยานิพนธ์ รวมไปถึงการเขียนวิทยานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ และการเขียนต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบวิธีวิจัย และสามารถใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาและสร้างสรรค์
ผลงานวิจัยที่สามารถเผยแพร่ในวงวิชาการและนาไปประยุกต์ใช้หรือนาไปใช้โดยตรงในการให้บริบาล
ทางเภสัชกรรม
5.3 ช่วงเวลา
1) แบบ 1
แบบ 1.1 เริ่ม ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 สิ้นสุด ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
แบบ 1.2 เริ่ม ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 สิ้นสุด ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
2) แบบ 2
แบบ 2.1 เริ่ม ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 สิ้นสุด ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
แบบ 2.2 เริ่ม ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 สิ้นสุด ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
5.4 จานวนหน่วยกิต
1) แบบ 1 จานวน 48 กับ 72 หน่วยกิต
2) แบบ 2 จานวน 36 กับ 48 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
1) ชี้แจงให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับขั้นตอนการทาวิทยานิพนธ์ในวันปฐมนิเทศ รวมทั้งเสนอรายชื่ออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่สนใจ เพื่อเป็นข้อมูลให้นักศึกษาสามารถเลือกหัวข้อเรื่องและอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (โดยยึดตามมติที่ประชุมภาควิชาฯ ในการเกลี่ยจานวนนักศึกษาเพื่อให้อาจารย์
ระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาได้มีโอกาสเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ทั่วถึงกัน)
2) ให้นักศึกษาได้แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ก่อนการลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์
3) ให้นักศึกษาดาเนินการขอทุนสนับสนุนการทาวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์จากบัณฑิตศึกษาหรือจากแหล่งทุนอื่น
4) กาหนดให้นักศึกษาสอบวัดคุณสมบัติและสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้แล้วเสร็จ ก่อนที่ระบุไว้ในระเบียบฯ
1 ภาคการศึกษา
5) อานวยความสะดวกเกี่ยวกับสถานที่ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการทาวิจัย
5.6 กระบวนการประเมินผล
1) ให้นักศึกษารายงานความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์ทุก 6 เดือน
2) ให้นักศึกษาหลักสูตรแบบ 1 และ แบบ 2 นาเสนอผลงานในวิชาสัมมนา
3) จัดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
4) จัดสอบวิทยานิพนธ์
5) ผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือดาเนินการให้ผลงานได้รับการยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มกี รรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และ
คณะกรรมการประจาคณะให้ความเห็นชอบ
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1. มีความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษ

2. มีความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3. มีจิตวิญญาณของการถือประโยชน์
ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

4. มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมต่อวิชาชีพ

5. มีภาวะผู้นาและความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง และสังคม

6. มีคุณธรรมและจริยธรรม

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. นักศึกษาต้องสอบผ่านการประเมินทักษะทางภาษาอังกฤษ
2. กาหนดให้ใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนวิทยานิพนธ์ไว้ในหลักสูตร
3. สนับสนุนให้นักศึกษานาเสนอผลงานวิชาการในการประชุมระดับ
นานาชาติ
4. สนับสนุนให้นักศึกษามีประสบการณ์ดูงานหรือฝึกงานหรือไปทา
วิจัยในต่างประเทศ
1. มีการสืบค้นข้อมูลการวิจัยโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. นักศึกษาเข้าร่วมสัปดาห์เภสัชกรรมและมอ. วิชาการ
2. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ทดี่ าเนินการโดยคณะ
เภสัชศาสตร์
3. หัวข้อการทาวิทยานิพนธ์เน้นการพัฒนางานทางการบริบาลทาง
เภสัชกรรม
1. สนับสนุนให้นักศึกษามีการนาเสนอผลงานทางวิชาการใน
รายวิชาสัมมนาหรือในการประชุมวิชาการต่าง ๆ
2. ส่งเสริมให้มีการบรรยายหรืออภิปรายทางวิชาการได้อย่าง
เหมาะสม
3. ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะด้านการวางแผน การแก้ปัญหา
เกี่ยวกับการวิจัย
1. มีกระบวนการในการสร้างวินยั ในตนเองและความรับผิดชอบต่อ
งานที่ทา เช่น การเข้าชั้นเรียนตรงเวลา การส่งงานมอบหมาย
ตรงเวลา การกาหนดให้ส่งรายงานความก้าวหน้างานวิจัยเพื่อ
วิทยานิพนธ์ทุก 6 เดือน
2. ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้านวิชาการของภาควิชา
และคณะ ฯ
1. มีการสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม จรรยาบรรณของ
นักวิจัยและวิชาชีพ

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) มีวินัย ตรงต่อเวลา และซื่อสัตย์สุจริต
2) มีสัมมาคารวะ ให้เกียรติ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เคารพในสิทธิมนุษยชน และ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น
3) เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม
4) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
5) ตัด สิ น ใจบนพื้ นฐานของจริยธรรม จรรยาบรรณวิ ช าชี พ และประโยชน์ ของสั ง คมมากกว่ า
ผลประโยชน์ส่วนตน
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6) มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและแสดงออกถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
7) ตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียน
ตรงเวลา มีความรับผิดชอบส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงตามกาหนดเวลา รู้หน้าที่ของการเป็น
ผู้นากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์ ต้องไม่กระทาการทุจริตในการสอบหรือ
คัดลอกข้อมูลของผู้อื่น เป็นต้น
2) เคารพกฎเกณฑ์ กติกา ในการใช้สถานที่ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์การวิจัยร่วมกับผู้อื่น มีจิตสานึก
สาธารณะ
3) อาจารย์ผู้สอนหรือผู้ดูแลวิทยานิพนธ์ต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการสอนทุก
รายวิชาและในการให้คาปรึกษาการทาวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้อาจารย์และบุคลากรต้องปฏิบัติตนให้เป็น
แบบอย่างที่ดี
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าเรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่
มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม
2) ประเมินจากการมีวนิ ัยในการใช้สถานที่ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ของส่วนรวมและการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบที่กาหนดไว้
3) ประเมินจากความรับผิดชอบในงานหรือหน้าที่ทไี่ ด้รับมอบหมาย การกระทาผิดหรือทุจริต
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) นักศึกษาต้องมีความรู้ความสามารถทั้งทฤษฎีและหรือปฏิบัติ
2) มีความรู้ ความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการวิจัย
3) สามารถนาความรู้ทางวิชาการไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
4) มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการ และหรือสามารถสร้างงานได้ดว้ ยตนเอง
5) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในสาขาเภสัชกรรมคลินิก
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1) การเรียนการสอนที่เป็น active learning เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองและการอภิปราย
2) การใช้ปัญหา กรณีศึกษา หรือการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงเป็นพื้นฐานเพื่อการอภิปราย
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
กลยุ ท ธ์ ก ารประเมิ น ประกอบด้ ว ย การประเมิ น หลายวิ ธี ห รือ กิจ กรรม เพื่ อ ให้ ครอบคลุ ม การ
ประเมินผลด้านความรู้ ทั้งจากการเรียนรู้ในห้องเรียนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การวัดความรู้โดยใช้
ข้อสอบ การรายงานหรือนาเสนองานที่ได้รับมอบหมาย การทาโครงการ และการนาเสนอผลงานแบบปาก
เปล่า เป็นต้น
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศ แนวคิด
และหลักฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อสรุปที่ได้ในการแก้ไขปัญหาหรือ
งานอื่นๆ
2) สามารถศึกษา วิเคราะห์ปัญหา และเสนอแนวทางการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึง
ความรู้ท างทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง และผลกระทบที่ตามมาจาก
การตัดสินใจนั้น
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3) มี ความสามารถในการวิ เคราะห์ ส ถานการณ์ และประยุ กต์ ความรู้ ความเข้า ใจในแนวคิ ด
หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ แก้ปัญหาด้านการ
ใช้ยา หรือพัฒนางานการบริบาลทางเภสัชกรรมได้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม
4) มีความสามารถประมวล และศึกษาข้อมู ล เพื่ อวิ เคราะห์ สาเหตุ ของปั ญ หา และข้อโต้ แย้ ง
รวมทั้ง หาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก
5) มีความสามารถประยุกต์ใช้ ความรู้ภาคทฤษฎีไ ปสู่ การฝึกปฏิบัติ ในสถานการณ์จริงได้อย่า ง
เหมาะสม
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝึกทักษะการคิด ทั้งในระดับบุคคลและกลุ่ม เช่น อภิปรายกลุ่ม
การทากรณีศึกษา การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง การจัดทาโครงการ และการทาวิทยานิพนธ์
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) การเขียนรายงานของนักศึกษา
2) การใช้ข้อสอบหรือกรณีศึกษาที่ให้นักศึกษาคิดแก้ปัญหา
3) การอภิปราย นาเสนอโครงงานหรือผลงาน และการสัมมนา
4) การสอบวิทยานิพนธ์
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนและงานทีไ่ ด้รับมอบหมาย และรับผิดชอบในการ
กระทาของตน
2) วางตัวได้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
3) มีความรับผิดชอบต่องานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
4) สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผูน้ าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสังคมอย่างต่อเนื่อง
6) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกบั ผู้ร่วมงานในองค์กร และกับบุคคลทั่วไป
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และการเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กร
2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ทางานเป็นทีมและการแสดงออกของภาวะผู้นา
หลากหลายสถานการณ์
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในชั้นเรียน
2) ประเมินความสามารถในการแสดงบทบาทของการเป็นผู้นาและผู้ตามในการทางานเป็นกลุ่ม
3) ประเมินการแสดงออกของการตระหนักถึงความรับผิดชอบในการเรียนรู้หรือหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายและความสนใจในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ทักษะเชิงตัวเลข และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบตั ิงานวิจัย
และ/หรือปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2) สามารถสื่อสารผ่านทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3) สามารถเข้าถึงข้อมูลทางเภสัชศาสตร์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถประเมินคุณภาพ
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2.5.2
1)
2)
3)
2.5.3
1)
2)
3)

ของข้อมูลเหล่านั้นเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดให้นักศึกษานาเสนอผลงานทีต่ ้องใช้ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดการให้นักศึกษาได้เข้าถึงฐานข้อมูลทางเภสัชศาสตร์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การจัดการเรียนการสอนให้มีรายวิชาทีต่ ้องใช้ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการประเมินคุณภาพของข้อมูล
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะการนาเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความสามารถในการอธิบาย และอภิปราย โดยใช้ทักษะคณิตศาสตร์ และสถิติอย่างเหมาะสม
การเลือกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลทางเภสัชศาสตร์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาหรือตอบ
คาถามได้อย่างเหมาะสม

2.6 ทักษะพิสัย
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
1) มีทักษะในการปฏิบัติที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานเฉพาะด้าน
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
1) มีรายวิชาที่ตอ้ งมีการฝึกปฏิบัติจริงตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานเฉพาะด้าน
2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
1) มีการประเมินผลการเรียนรู้ในสถานการณ์จริงในขณะปฏิบัติ
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum
Mapping)
ดูภาคผนวก 6
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
ใช้เกณฑ์การประเมินตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบรายวิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานของหลักสูตร
2.1.2 การประเมินผลแต่ละรายวิชาต้องผ่านการพิจารณาจากภาควิชาและคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
2.1.3 การประเมินผลแต่ละรายวิชาต้องผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณารับรอง
ในระดับต้น
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
2.2.1 การประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตที่จบการศึกษาแล้วและผู้ใช้บัณฑิต
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 ใช้เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
3.2 นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาต้องเขียนวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ โดยนักศึกษาต้องมีผลงานตีพิมพ์
หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer review) ก่อน
การตีพิมพ์และเป็นที่ ยอมรับในสาขาวิชานั้น ซึ่งคณะกรรมการประจาคณะให้ความเห็นชอบไม่น้อยกว่า 2
เรื่อง สาหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตร แบบ 1 และไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง สาหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา
ในหลักสูตร แบบ 2 หากงานวิจัยได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนที่มีข้อบังคับใดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเผยแพร่
ผลงานวิจัยในลักษณะที่มีมาตรฐานสูงกว่าที่ระบุไว้ก็ย่อมทาได้
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้รู้จักมหาวิทยาลัยฯ ระบบการเรียนการสอน และเข้าใจวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
1.2 ชี้แจงให้อาจารย์ใหม่เข้าใจภารกิจของคณะฯ และเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
1.3 แนะนาอาจารย์ใหม่ให้รู้จักบุคลากรในคณะฯ เพื่อให้สามารถติดต่อประสานงานและปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
1.4 อบรมอาจารย์ให้มีความสามารถในการทาหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
ส่งเสริมอาจารย์ให้ได้เพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม นาเสนอผลงาน ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ จัดให้มีการอบรมเรื่อง Plagiarism
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
มีการเพิ่มพูนทักษะการเรียนการสอนให้ทันสมัย การปรับปรุงการวัดและประเมินผล ซึ่งจัดโครงการโดย
กรรมการวิชาการของคณะฯ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
1) ส่งเสริมให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการนาความรู้ในวิชาชีพไปบริการวิชาการแก่ชุมชน
2) ส่งเสริมให้อาจารย์ทาผลงานทางวิชาการ
3) ส่งเสริมการทาวิจัยที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน
4) ส่งเสริมให้มีสถานวิจัยและหน่วยวิจัยในคณะฯ ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวิจัยด้านเภสัชกรรม
คลินิกและการบริบาลทางเภสัชกรรม
5) พัฒนาให้มีคุณสมบัติในการรับทุน โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก หรือทุนอื่น
ที่ใกล้เคียง
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
1.1 มีคณะกรรมการประจาคณะฯ เป็นผู้กากับดูแลและให้คาแนะนา ตลอดจนกาหนดนโยบายปฏิบัติให้แก่
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
1.2 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการประจาคณะ ประกอบด้วย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หัวหน้าภาควิชาที่ร่วมจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ และอาจารย์ที่มี
ตาแหน่งคราวละ 4 ปี ทาหน้ าที่วางแผน ดาเนินการควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนร่วมกับ
อาจารย์ผู้สอน การติดตามประเมินผล และรวบรวมข้อมูลสาหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรโดยกระทาทุกปีอย่างต่อเนื่อง
1.3 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทาหน้าที่ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอนการ
พัฒนาหลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสูตร และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
1.4 มีอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา ทาหน้าที่ จัดทา มคอ.3 วางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับ
อาจารย์ผู้สอน ดาเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบเป็นไปอย่าง
มีคุณภาพ
1.5 นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาต้องเขียนวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ โดยนักศึกษาต้องมีผลงานตีพิมพ์
หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer review)
ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ซึ่งคณะกรรมการประจาคณะให้ความเห็นชอบไม่น้อย
กว่า 2 เรื่อง สาหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตร แบบ 1 และไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง สาหรับนักศึกษาที่
เข้าศึกษาในหลักสูตร แบบ 2 หากงานวิจัยได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนที่มีข้อบังคับใดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานวิจัยในลักษณะที่มีมาตรฐานสูงกว่าที่ระบุไว้ก็ย่อมทาได้
เป้าหมาย
1. พั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ ทั น
สมัยสอดคล้ องกับ เกณฑ์
ของ สกอ.โดยอาจารย์
และนั ก ศึ ก ษาสามารถ
ก้ า วทั น หรื อ เป็ น ผู้ น าใน
การ สร้ าง องค์ คว าม รู้
ใ ห ม่ ๆ ท า ง ด้ า น เ ภ สั ช
ศาสตร์
2. ตรวจสอบและปรั บ ปรุ ง
หลั ก สู ต รให้ มี คุ ณ ภาพ
ตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3. มีการประเมินมาตรฐาน
ของหลักสูตรอย่าง
สม่าเสมอ

การดาเนินการ
1. จัดให้หลักสูตรมีการพัฒนาตามเกณฑ์ของ สกอ.
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดยพิจารณา
ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี
3. จั ด แนวทางการเรี ย นในวิ ช าเรี ย นให้ มี ทั้ ง
ภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษา
ได้รับความรู้ที่ทันสมัย
4. การพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม กรรมการ
สอบต่ า ง ๆ จะพิ จ ารณาจากผู้ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ
ครบถ้วนตามระเบียบฯ และเกณฑ์ของ สกอ.
5. ควบคุมดูแลจานวนการรับเป็น อาจารย์ที่ปรึกษา
วิ ท ยานิ พ นธ์ ห ลั ก ของนั ก ศึ ก ษา ให้ เ ป็ น ไปตาม
ระเบียบฯ และเกณฑ์ของ สกอ.
6. มี การประเมิน หลั กสู ต รโดยผู้ท รงคุณ วุ ฒิ ภายใน
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และจากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก
ทุก ๆ 5 ปี
7. ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียน
การสอนโดยบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา

การประเมินผล
1. หลั กสู ต รที่ ส ามารถอ้ า งอิ ง
กับมาตรฐานที่กาหนด
2. จานวนรายวิชาที่ปรับปรุง
เนื้ อหารายวิช าให้มี ความ
ทันสมัย
3. จานวนและรายชื่ออาจารย์
ที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
4. จ านวนนั ก ศึกษาในความ
รับ ผิ ด ชอบของอาจารย์ ที่
ปรึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ห ลั ก
แต่ละท่าน
5. ผลการประเมิ น หลั ก สู ต ร
และการเรียนการสอน
6 . ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น โ ด ย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตาม
รอบการประเมิน
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะจัดสรรงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้อตารา สื่อการเรียน การ
สอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และ
สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านหนังสือ ตารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีสานักหอสมุดกลางที่มี
หนังสือด้านเภสัชศาสตร์และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงฐานข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ที่จะให้สืบค้น ส่วนใน
ระดับคณะมีหนังสือ ตาราเฉพาะทาง ฐานข้อมูลสารสนเทศทางด้านเภสัชศาสตร์ และยังมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกั บ ส านั ก หอสมุ ด กลางในการจั ด ซื้ อ หนั ง สื อ และต าราที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารแก่
คณาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานงานการจัดซื้อหนังสือนั้น
อาจารย์ผู้ สอนแต่ ละรายวิ ช าจะมี ส่ว นร่ว มในการเสนอแนะรายชื่อหนั งสื อ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่ จาเป็น เพื่ อให้
หอสมุดกลางจัดซื้อให้ด้วย
ในส่วนของคณะฯ จะมีห้องอ่านหนังสือเพื่อบริการหนังสือ ตารา หรือวารสารเฉพาะทาง และคณะ
จะต้องจัดสื่อการสอนอื่นเพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมีเ ดีย โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์
เครื่องฉายสไลด์ เป็นต้น
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การประเมินความพอเพียงของทรัพยากร คณะฯมีเจ้าหน้าที่ประจาห้องสมุดคณะ ซึ่งจะประสานงาน
การจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเข้าหอสมุดกลาง และทาหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสื อ ตารา และมีการ
พบปะนักศึกษาบัณฑิตศึกษาทุกภาคการศึกษาเพื่อรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากนักศึกษา
เป้าหมาย
การดาเนินการ
การประเมินผล
จั ด ให้ มี ห้ องเรีย น ห้ อ ง 1. จัดให้มีห้องเรียนที่มีความพร้อม 1. รวบรวมจัดทาสถิติจานวน
ปฏิบัติการ ระบบเครือข่าย แม่
ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
เครื่องมืออุปกรณ์ต่อหัวนักศึกษา
ข่ า ย
อุ ป กรณ์ ก ารทดลอง 2. จัดเตรียมห้องปฏิบัติการทดลอง
ชั่วโมงการใช้งานห้องปฏิบัติการ
ทรัพ ยากรสื่ อและช่ องทางการ
ที่มี เครื่องมือทัน สมั ย เพื่อให้
และเครื่องมือ
เรี ย นรู้ ที่ เ พี ย บพร้ อ ม เพื่ อ
นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติ
2. สถิติของจานวนหนังสือตารา และ
ส นั บ ส นุ น ทั้ ง ก า ร ศึ ก ษ า ใ น 3. จั ด ให้ มี ห้ องสมุ ด ที่ ให้ บ ริ การทั้ ง สื่อดิจิตัล ที่มีให้บริการ และสถิติการ
ห้องเรียน นอกห้องเรียน และ
หนั ง สื อ ต าราและสื่ อดิ จิ ตั ล เพื่ อ ใช้งานหนังสือตารา สื่อดิจิตัล
เพื่ อ การเรี ย นรู้ ไ ด้ ด้ ว ยตนเอง
การเรีย นรู้ ทั้ ง หอสมุ ด กลาง 3. ผลส ารวจความพึ ง พอใจของ
อย่างเพียงพอมีประสิทธิภาพ
ห้ อ งสมุ ด วิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ นักศึกษาต่อการให้บริการทรัพยากร
และห้องอ่านหนังสือของคณะ
เพื่อการเรียนรูแ้ ละการปฏิบัติการ
3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนการจัดการเรียนการ
สอน การประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สาหรับการ
ปรับ ปรุง หลักสูต ร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จ ะท าให้ บรรลุเป้าหมายตามหลั กสูต ร และได้บั ณฑิต ตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
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3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
มี ก ารเสนอแต่ ง ตั้ ง อาจารย์ พิ เ ศษตามความเหมาะสมเพื่ อ ให้ ท าหน้ า ที่ ส อน เป็ น อาจารย์ ที่ ป รึก ษา
วิทยานิพนธ์ร่วม โดยพิจารณาคุณสมบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหนง
การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งให้เป็นไปตามความต้องการของคณะและนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
1) ให้บุคลากรวางแผนความต้องการในการพัฒนาตนเองโดยรวบรวมเป็นแผนประจาปีเพื่อให้คณะ
สนับสนุนงบประมาณได้เหมาะสม
2) คณะมีการสนับสนุนงบประมาณสาหรับการวิจัยสถาบันเป็นประจาทุกปี
5. การสนับสนุนและการใหคาแนะนานักศึกษา
5.1 การใหคาปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆ แกนักศึกษา
1) มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อแนะนาเกี่ยวกับการเรียนการสอนในหลักสูตรโดยรองคณบดีที่
รับผิดชอบบัณฑิตศึกษา และประธานหลักสูตร
2) มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปให้แก่นักศึกษาแรกเข้า ในกรณีที่นักศึกษายังไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เพื่อช่วยเหลือให้คาปรึกษาด้านการเรียนแก่นักศึกษา
3) เมื่อนักศึกษามีหัวข้อวิทยานิพนธ์และเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้แล้ว และพร้อมที่จะทาวิจัย
เพื่อวิทยานิพนธ์ คณะฯจะด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/ อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) เพื่อให้คาปรึกษาและดูแลนักศึกษาทั้งด้านการเรียน การวิจัย และอื่น ๆ
4) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตอ้ งจัดสรรเวลาสาหรับให้นักศึกษาได้พบและขอคาแนะนา
5) มีหน่วยบัณฑิตศึกษาที่สามารถให้คาแนะนานักศึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาได้อีกทางหนึง่
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
1) นักศึกษาสามารถยื่นคาร้องเพื่อขออุทธรณ์ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนนและ
วิธีการประเมินผล
2) จัดช่องทางรับคาร้องเพื่อการขออุทธรณ์ของนักศึกษา
3) จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของนักศึกษา
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
6.1 มีการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปีเพื่อนาข้อมูลไปปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่เสมอ
6.2 มีการสารวจการได้งานทาของผูส้ าเร็จการศึกษาทุกปี
6.3 มีการสารวจเพื่อประเมินความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจ ของผูใช้
บัณฑิตหลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษาไปแล้ว 1 ปี เพื่อนาข้อมูลมาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร
รวมถึงการศึกษาวิจัยข้อมูลดังกล่าวตามกระบวนการวิจัย
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7. ตัวบงชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้
ปีที่ 1
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรฯ อย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
X
ในการวางแผน ติดตามและทบทวนการดาเนินการหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
X
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 ให้
X
ครบทุกรายวิชาอย่างน้อยก่อนเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.
X
5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
X
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ตามมาตรฐานผลการ
X
เรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
X
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รบั การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
X
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รบั การพัฒนา
X
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5
13. อาจารย์ประจาหลักสูตรฯ ขอรับทุนโครงการปริญญาเอก
กาญจนาภิเษก หรือทุนอื่นที่ใกล้เคียงอย่างน้อยปีละ 1 ทุน
14. จานวนผลงานของนักศึกษาตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติต่อ
จานวนวิทยานิพนธ์เท่ากับ 1:1

ปีที่ 2
X

ปีที่ 3
X

ปีที่ 4
X

ปีที่ 5
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ผลการดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา เพื่อติดตามการ
ดาเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดาเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อยละ
80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี

42

หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1) ประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา
2) ประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับภาควิชา
3) ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา
4) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซักถามและการตอบคาถามในชัน้ เรียน
5) ดาเนินการวิจยั เพื่อการพัฒนากลยุทธ์การสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1) นักศึกษาประเมินอาจารย์ผสู้ อนในแต่ละรายวิชา
2) สังเกตการณ์ โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร/ทีมผูส้ อน
3) รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใช้ในการ
ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป
4) คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงทักษะ
กลยุทธ์การสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินหลักสูตรหลังสิ้นสุดการสอนแต่ละปีโดยนักศึกษาในชั้นปีนนั้ ๆ
2) คณะประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
3) มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยบัณฑิตใหม่
4) มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยผู้ใช้บัณฑิต
5) คณะประเมินหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ดาเนินการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
(Key Performance Indicators, KPI) ในหมวดที่ 7
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทารายงานการประเมินผลหลักสูตร
2) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จัดประชุม สัมมนา เพื่อนาผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
และกลยุทธ์การสอน
3) เชิญผู้ทรงคุณวุฒพิ ิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์การสอน

ภาคผนวก 1
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2

เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555 กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.2548 ของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
รายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม หลักสูตร พ.ศ.2550
กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
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ภาคผนวก 1
ส่วนที่ 1
เปรียบเทียบโครงสร้างของหลักสูตรเดิม กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบโครงสร้างของหลักสูตรเดิม กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 กับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
หลักสูตรแบบ 1 ทาวิทยานิพนธ์อย่างเดียว
หมวดวิชา
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
รวม

ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
แบบ 1.1
เกณฑ์ สกอ.
–
–
 48 หน่วยกิต
 48 หน่วยกิต

หลักสูตร
ปรับปรุง 2550
–
–
 48 หน่วยกิต
 48 หน่วยกิต

หลักสูตร
ปรับปรุง 2555
–
–
 48 หน่วยกิต
 48 หน่วยกิต

ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
แบบ 1.2
เกณฑ์ สกอ.
–
–
 72 หน่วยกิต
 72 หน่วยกิต

หลักสูตร
ปรับปรุง 2550
–
–
 72 หน่วยกิต
 72 หน่วยกิต

หลักสูตร
ปรับปรุง 2555
–
–
 72 หน่วยกิต
 72 หน่วยกิต

หลักสูตรแบบ 2 เรียนรายวิชาและทาวิทยานิพนธ์
หมวดวิชา
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
รวม

ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
แบบ 2.1
เกณฑ์ สกอ.
 12 หน่วยกิต
 36 หน่วยกิต
 48 หน่วยกิต

หลักสูตร
ปรับปรุง 2550
8 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
 36 หน่วยกิต
 48 หน่วยกิต

หลักสูตร
ปรับปรุง 2555
8 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
 36 หน่วยกิต
 48 หน่วยกิต

ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
แบบ 2.2
เกณฑ์ สกอ.
 24 หน่วยกิต
 48 หน่วยกิต
 76 หน่วยกิต

หลักสูตร
ปรับปรุง 2550
17 หน่วยกิต
7 หน่วยกิต
 48 หน่วยกิต
 72 หน่วยกิต

หลักสูตร
ปรับปรุง 2555
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
 48 หน่วยกิต
 72 หน่วยกิต

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบโครงสร้างของหลักสูตรเดิม กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 กับระเบียบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
หลักสูตรแบบ 1 ทาวิทยานิพนธ์อย่างเดียว
หมวดวิชา
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
รวม

ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
แบบ 1.1
ระเบียบ
พ.ศ. 2549
–
–
 48 หน่วยกิต
 48 หน่วยกิต

หลักสูตร
ปรับปรุง 2550
–
–
 48 หน่วยกิต
 48 หน่วยกิต

หลักสูตร
ปรับปรุง 2555
–
–
48 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต

ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
แบบ 1.2
ระเบียบ
พ.ศ. 2549
–
–
 72 หน่วยกิต
 72 หน่วยกิต

หลักสูตร
ปรับปรุง 2550
–
–
 72 หน่วยกิต
 72 หน่วยกิต

หลักสูตร
ปรับปรุง 2555
–
–
 72 หน่วยกิต
 72 หน่วยกิต
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หลักสูตรแบบ 2 เรียนรายวิชาและทาวิทยานิพนธ์
หมวดวิชา
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
รวม

ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
แบบ 1.1
ระเบียบ
พ.ศ. 2549
 12 หน่วยกิต
 36 หน่วยกิต
 48 หน่วยกิต

หลักสูตร
ปรับปรุง 2550
8 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
 36 หน่วยกิต
 48 หน่วยกิต

ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
แบบ 1.2

หลักสูตร
ระเบียบ
ปรับปรุง 2555
พ.ศ. 2549
8 หน่วยกิต
 24 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
 36 หน่วยกิต  48 หน่วยกิต
 48 หน่วยกิต  72 หน่วยกิต

หลักสูตร
ปรับปรุง 2550
17 หน่วยกิต
7 หน่วยกิต
 48 หน่วยกิต
 72 หน่วยกิต

หลักสูตร
ปรับปรุง 2555
 12 หน่วยกิต
 12 หน่วยกิต
 48 หน่วยกิต
 72 หน่วยกิต
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ส่วนที่ 2
รายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 ที่ยังเหมือนเดิม คือ แผนการเรียนที่แบ่งเป็น 2 แบบ คือ แบบ 1 และ แบบ
2 และจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ในส่วนของการเปลี่ยนแปลง มีการเปลี่ยนแปลงรายวิชาดังนี้
1. ยกเลิกรายวิชาบังคับ 346-541 ชีวสถิติและคอมพิวเตอร์เชิงสถิติเนื่องจากเนื้ อหาในรายวิชา 561701 การวิจัยด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม 1 และ
561-702 การวิจัยด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม 2 ได้ครอบคลุมเนื้อหาด้านชีวสถิติและ
คอมพิวเตอร์เชิงสถิติไว้แล้ว
2. ยกเลิกรายวิชาบังคับ 561-703 หัวข้อปัจจุบันทางเภสัชบาบัด โดยเพิ่มรายวิชา 560-601 เภสัช
บาบัดขั้นสูง ทดแทน
3. ยกเลิกรายวิชาบังคับ 575-701 มิติทางสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ของการบริบาลทางเภสัชกรรม
เนื่องจากภาควิชาบริหารเภสัชกิจได้ยกเลิกรายวิชานี้
4. การปรับเปลี่ยนรายชื่อ หน่วยกิต และหรือคาอธิบายรายวิชา เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัย
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบประเด็นการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม ระหว่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550
และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ประเด็นทีป่ รับปรุง
1. คุณสมบัติของผู้
เข้าศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550
หลักสูตรแบบ 1
แบบ 1.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องหรือคาดว่าจะสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.5 หรือ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการ
ทาวิจั ยด้ า นยา โดยมี ผ ลงานวิ จัย ที่ ได้ รับ การตีพิ มพ์ และเผยแพร่ และมี
เอกสารหลั ก ฐานรั บ รอง หรื อ อยู่ ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจาคณะฯ
แบบ 1.2 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือกาลังศึกษาระดับ
ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องโดย
1. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.5 หรือมีผลการเรียนอยู่ในลาดับ 10
% แรกของรุ่ น โดยมี การรับ รองจากสถาบั น การศึ กษาที่ ส าเร็ จ
การศึกษา หรือ
2. เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทาวิจัยด้านยา โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์และเผยแพร่ และมีเอกสารหลักฐานรับรอง หรืออยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะฯ

หลักสูตร แบบ 2
แบบ 2.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือคาดว่าจะสาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทโดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่ า 3.25 หรือ
เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทาวิจัย โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
และเผยแพร่ และมี เ อกสารหลั ก ฐานรั บ รอง หรื อ อยู่ ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะฯ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
หลักสูตรแบบ 1
แบบ 1.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านเภสัชศาสตร์โดยมี
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.5 หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทาวิจัย
ด้ า นยา โดยมี ผ ลงานวิ จั ย ที่ ไ ด้ รับ การตี พิ ม พ์ แ ละเผยแพร่ และมี เ อกสาร
หลักฐานรับรอง หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
แบบ 1.2 เป็น ผู้ส าเร็จการศึ กษาระดับ ปริญ ญาตรีด้ านเภสั ชศาสตร์โ ดยมี
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.5 หรือมีผลการเรียนอยู่ในลาดับ 10 % แรก
ของรุ่น โดยมีการรับรองจากสถาบันการศึกษาที่สาเร็จการศึกษา หรือ
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเภสัชศาสตร์และมีประสบการณ์
ในการทาวิจัยด้านยา โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ และมี
เอกสารหลั ก ฐานรับ รอง หรือ อยู่ ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของคณะกรรมการบริ ห าร
หลักสูตร
 คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 หากคุณสมบัติไม่เป็น ไปตามข้อกาหนดของแต่ละแผนการศึกษา
ดังกล่าว ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
หลักสูตร แบบ 2
แบบ 2.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านเภสัชศาสตร์โดยได้
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.25 หรือ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทาวิจัย
ด้ า นยา โดยมี ผ ลงานวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ แ ละเผยแพร่ และมี เอกสาร
หลักฐานรับรอง หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
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2. โครงสร้าง
หลักสูตร

3. รายวิชาบังคับ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
แบบ 2.2 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสาเร็จการศึกษาระดับ แบบ 2.2 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเภสัชศาสตร์ โดยมี
ปริ ญ ญาตรี ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพหรื อ ด้ า นอื่ น ที่ คะแนนเฉลี่ ย สะสมไม่ ต่ ากว่ า 3.25
หรื อ อยู่ ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของคณะ
เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.25 หรืออยู่ในดุลยพินิจของ กรรมการบริหารหลักสูตร
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะฯ
 คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
สงขลา
นครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 หากคุณสมบัติไม่เป็น ไปตามข้อกาหนดของแต่ละแผนการศึกษา
ดังกล่าว ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
หลักสูตรแบบ 2
หลักสูตรแบบ 2
- ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
- ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
1. หมวดวิชาบังคับ
8 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาบังคับ
8 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
4 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
4 หน่วยกิต
3. วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
3. วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
รวม ไม่น้อยกว่า
48 หน่วยกิต
รวม ไม่น้อยกว่า
48 หน่วยกิต
- ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
1. หมวดวิชาบังคับ
17 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
7 หน่วยกิต
3. วิทยานิพนธ์
48 หน่วยกิต
รวม ไม่น้อยกว่า
72 หน่วยกิต
หลักสูตรแบบ 2.1 ให้เรียนวิชาบังคับ 8 หน่วยกิต
561-701 การวิจัยด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม 1
3 (2-0-7)
Pharmaceutical Care Research I
561-702 การวิจัยด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม 23
3 (2-0-7)
Pharmaceutical Care Research II
561-791 สัมมนาทางการบริบาลทางเภสัชกรรม 1
1 (0-2-1)
Seminar in Pharmaceutical Care I

- ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
1. หมวดวิชาบังคับ
12 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
3. วิทยานิพนธ์
48 หน่วยกิต
รวม ไม่น้อยกว่า
72 หน่วยกิต
หลักสูตรแบบ 2.1 ให้เรียนวิชาบังคับ 8 หน่วยกิต
561-701 การวิจัยด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม 1
3 (3-0-6)
Pharmaceutical Care Research I
561-702 การวิจัยด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม 2
3 (3-0-6)
Pharmaceutical Care Research II
561-791 สัมมนาทางการบริบาลทางเภสัชกรรม 1
1 (0-2-1)
Seminar in Pharmaceutical Care I
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4. รายวิชาเลือก

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550
561-792 สัมมนาทางการบริบาลทางเภสัชกรรม 2
Seminar in Pharmaceutical Care II

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
1 (0-2-1) 561-792 สัมมนาทางการบริบาลทางเภสัชกรรม 2
Seminar in Pharmaceutical Care II

หลักสูตรแบบ 2.2 ให้เรียนวิชาบังคับ 17 หน่วยกิต
346-541 ชีวสถิติและคอมพิวเตอร์เชิงสถิติ 1
3 (2-2-5)
Biostatistics and Statistical Computing I
561-701 การวิจัยด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม 1
3 (2-0-7)
Pharmaceutical Care Research I
561-702 การวิจัยด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม 2
3 (2-0-7)
Pharmaceutical Care Research II
561-703 หัวข้อปัจจุบันทางเภสัชบาบัด
3 (5-0-4)
Current Topics in Advanced Pharmacotherapy
561-791 สัมมนาทางการบริบาลทางเภสัชกรรม 1
1 (0-2-1)
Seminar in Pharmaceutical Care I
561-792 สัมมนาทางการบริบาลทางเภสัชกรรม 2
1 (0-2-1)
Seminar in Pharmaceutical Care II
575-701 มิติทางสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ของการ
3 (2-0-7)
บริบาลทางเภสัชกรรม
Social and Behavioral Dimensions of
Pharmaceutical Care
หลักสูตรแบบ 2.1 ให้เลือกเรียนรายวิชาเลือกได้ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
หลักสูตรแบบ 2.2 ให้เลือกเรียนรายวิชาเลือกได้ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต
โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
560-661 การตรวจตราติดตามระดับยาเพื่อการบาบัด 2 (1-3-2)
Therapeutic Drug Monitoring
560-662 ระบบสารสนเทศทางเภสัชกรรมคลินิก
2 (1-3-2)
Clinical Drug Information System

1 (0-2-1)

หลักสูตรแบบ 2.2 ให้เรียนวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต โดยยกเลิกรายวิชาบังคับ
ในหลักสูตรเดิม 3 รายวิชา 9 หน่วยกิต และเพิ่มรายวิชาบังคับ 1 รายวิชา 4
หน่วยกิต รวมเป็น 5 รายวิชา 12 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับที่ยกเลิก
346-541
561-703
575-701

ชีวสถิติและคอมพิวเตอร์เชิงสถิติ
3 (2-2-5)
หัวข้อปัจจุบันทางเภสัชบาบัด
3 (5-0-4)
มิติทางสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ของการบริบาล
ทางเภสัชกรรม
3 (2-0-7)

รายวิชาบังคับที่เพิ่มเติม
560-601 เภสัชบาบัดขั้นสูง
Advanced Pharmacotherapeutics
3 (2-0-7)

4 (4-0-8)

หลักสูตรแบบ 2.1 ให้เลือกเรียนรายวิชาเลือกได้ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
หลักสูตรแบบ 2.2 ให้เลือกเรียนรายวิชาเลือกได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
560-661 การตรวจติดตามระดับยา
2 (1-3-2)
Therapeutic Drug Monitoring
560-662 ระบบเภสัชสนเทศทางคลินิก
2 (1-3-2)
Clinical Drug Information Systems
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560-663
560-664
560-665
560-666
560-667
560-669
560-670
560-671
560-672
561-761
561-762
561-763

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550
การจ่ายเภสัชภัณฑ์พิเศษปราศจากเชื้อ
Specialized Aseptic Dispensary
การประเมินการใช้ยาทางคลินิก
Clinical Drug Use Evaluation
การตรวจติดตามปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์จาก
การใช้ยา
Adverse Drug Reaction Monitoring
ชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลนพลศาสตร์ขั้นสูง
Advanced Biopharmaceutics and
Pharmacokinetics
กระบวนการแปรสภาพยาในร่างกายขั้นสูง
Advanced Drug Biotransformation
การให้คาปรึกษาทางเภสัชกรรม
Pharmacy Counseling
ยาใหม่และแนวคิดใหม่
New Drugs and Novel Concepts
ระบบการกระจายยาในโรงพยาบาล
Hospital Drug Distribution System
เภสัชระบาดวิทยาขั้นสูง
Advanced Pharmacoepidemiology
ข้อมูลหลักฐานในการบริบาลทางเภสัชกรรม
Evidence-based in Pharmaceutical Care
เภสัชพลศาสตร์
Pharmacodynamics
ทักษะทางคลินิกและการประเมินผู้ป่วยใน
การบริบาลทางเภสัชกรรม
Clinical Skills and Patient Assessment in

2 (1-3-2)

560-663

2 (1-3-2)

560-664

2 (1-3-2)

560-665
560-666

2 (2-0-4)
560-667
2 (2-0-4)
560-668
2 (1-3-2)
560-669
2 (2-0-4)
560-670
2 (2-0-4)
560-671
2 (1-3-2)
561-761
2 (0-3-3)
561-762
2 (2-0-4)
561-763
3 (2-3-4)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
การจ่ายเภสัชภัณฑ์พิเศษปราศจากเชื้อ
2 (1-3-2)
Specialized Aseptic Dispensary
การประเมินการใช้ยาทางคลินิก
2 (1-3-2)
Clinical Drug Use Evaluation
การตรวจติดตามปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์จากยา 2 (1-3-2)
Adverse Drug Reaction Monitoring
ชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลนศาสตร์ขั้นสูง
2 (2-0-4)
Advanced Biopharmaceutics and
Pharmacokinetics
การออกแบบการวิจัยทางคลินิก
2 (1-3-2)
Clinical Research Designs
การให้คาปรึกษาทางเภสัชกรรม
2 (1-3-2)
Pharmacy Counseling
ยาใหม่และแนวคิดใหม่
2 (2-0-4)
New Drugs and Novel Concepts
ระบบการกระจายยาในโรงพยาบาล
2 (2-0-4)
Hospital Drug Distribution Systems
เภสัชระบาดวิทยาขั้นสูง
2 (1-3-2)
Advanced Pharmacoepidemiology
หลักฐานเชิงประจักษ์ในการบริบาลทางเภสัชกรรม 2 (1-3-2)
Evidence-based in Pharmaceutical Care
เภสัชพลศาสตร์
2 (2-0-4)
Pharmacodynamics
ทักษะทางคลินิกและการประเมินผู้ป่วยใน
3 (2-3-4)
การบริบาลทางเภสัชกรรม
Clinical Skills and Patient Assessment in
Pharmaceutical Care
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550
Pharmaceutical Care
575-601 เภสัชเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
Pharmacoeconomics
575-602 มิติทางสังคมและพฤติกรรมในทางเภสัชกรรม 3 (3-0-6)
Social and Behavioral Aspects of Pharmacy

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
รายวิชาเลือกที่เพิ่มเติม
560-667 การออกแบบการวิจัยทางคลินิก
2 (1-3-2)
Clinical Research Designs
560-672 การประเมินคุณค่าวรรณกรรมทางเภสัชกรรมคลินิก 2 (1-3-2)
Clinical Pharmacy Literature Evaluation
560-673 เภสัชเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง
2 (1-3-2)
Advanced Pharmacoeconomics
560-674 การวัดและประเมินผลลัพธ์ในการปฏิบัติงาน
2 (1-3-2)
ทางเภสัชกรรม
Outcome Measurement and Evaluation in
Pharmacy Practice
560-675 ปัญหาจากการใช้ยา
2 (1-3-2)
Drug Related Problems
560-676 แนวโน้มด้านเภสัชบาบัดในโรคติดเชื้อ
2 (1-3-2)
Trends in Infectious Disease Pharmacotherapy
560-677 การบริบาลทางเภสัชกรรมสาหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 2 (1-3-2)
Pharmaceutical Care for Patients with Chronic
Diseases
560-678 การบริบาลทาเภสัชกรรมสาหรับผู้ป่วยสูงอายุ
2 (1-3-2)
Pharmaceutical Care for Geriatric Patients
560-679 มานุษยวิทยาและสังคมวิทยาของการสาธารณสุข 2 (2-0-4)
Anthropology and Sociology in Public Health
560-680 การบริหารทรัพยากรในการบริบาลทางเภสัชกรรม 2 (2-0-4)
Pharmaceutical Care Resource Management
560-694 แบบจาลองเภสัชจลนศาสตร์/เภสัชพลศาสตร์
2 (1-3-2)
สาหรับการประยุกต์เพื่อการบริบาลทางเภสัชกรรม
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
Pharmacokinetics/Pharmacodynamics Modeling
for the Application to Pharmaceutical Care
รายวิชาด้านการปฏิบตั ิงานการบริบาลทางเภสัชกรรม คือ
560-681 ปฏิบัติงานการตรวจติดตามระดับยาเพื่อการบาบัด 2 (0-4-2)
ระดับบัณฑิตศึกษา
Therapeutic Drug Monitoring Clerkship for
Graduate Students
560-682 ปฏิบัติงานบริการเภสัชสนเทศทางคลินิกสาหรับ 2 (0-4-2)
บัณฑิตศึกษา
Clinical Drug Information Service Clerkship for
Graduate Students
560-683 ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก 2 (0-4-2)
ระดับบัณฑิตศึกษา
Pharmaceutical Care Clerkship in Ambulatory
Care for Graduate Students
560-684 ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยใน
2 (0-4-2)
ระดับบัณฑิตศึกษา 1
Pharmaceutical Care Clerkship in Acute Care for
Graduate Students I
560-685 ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยใน
2 (0-4-2)
ระดับบัณฑิตศึกษา 2
Pharmaceutical Care Clerkship in Acute Care for
Graduate Students II
560-686 ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้าน
2 (0-4-2)
เภสัชกรรมชุมชนระดับบัณฑิตศึกษา
Pharmaceutical Care Clerkship in Community
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5. ปรับปรุงคาอธิบาย
รายวิชาให้มีความ
ทันสมัยและ
สอดคล้องกับองค์
ความรู้ทางวิชาด้าน
เภสัชกรรมคลินิก

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550

561-701 การวิจัยด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม 1
Pharmaceutical Care Research I
การวิ จัย ทางคลินิ กที่ เกี่ย วข้องกับ การบริบาลทางเภสัช กรรม
จริยธรรม ข้อบังคับ กฎหมาย และสิทธิของมนุษย์ในด้านการวิจัย การ
ปฏิบัติทางคลินิกที่ดี (good clinical practice)ในการวิจัย สถิติกับ
ความมีนัยสาคัญทางคลินิก การวิจัยทางคลินิกเพื่อติดตามผลการใช้ยา
การวิจัยทางคลินิกเพื่อทดลองยา (clinical trials) มุมมองด้านเภสัชวิทยา
คลินิก พิษวิทยาคลินิก เภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ในการทา
วิจัยเพื่อทดลองยา การออกแบบ การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลทาง
คลินิก หลักการในการตรวจสอบการวิจัยทางคลินิก

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
Pharmacy for Graduate Students
560-687 ปฏิบัติงานเตรียมและติดตามการใช้ยาเคมีบาบัด 2 (0-4-2)
ระดับบัณฑิตศึกษา
Clerkship in Chemotherapeutic Preparation
and Monitoring for Graduate Students
560-688 ปฏิบัติงานเตรียมและติดตามการใช้สารอาหารทาง 2 (0-4-2)
หลอดเลือดดาระดับบัณฑิตศึกษา
Clerkship in Parenteral Nutrition Preparation and
Monitoring for Graduate Students
560-689 ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรค 2 (0-4-2)
ติดเชื้อระดับบัณฑิตศึกษา
Pharmaceutical Care Clerkship in Patients with
Infectious Diseases for Graduate Students
560-690 ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรค 2 (0-4-2)
ไตเรื้อรังระดับบัณฑิตศึกษา
Pharmaceutical Care Clerkship in Patients with
Chronic Kidney Diseases for Graduate Students
561-701 การวิจัยด้านการบริ
3 (2-0-7)บาลทางเภสัชกรรม 1
Pharmaceutical Care Research I
การวิ จั ย ทางคลิ นิ ก ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ บ าลทางเภสั ช กรรม
จริย ธรรม ข้อบั ง คั บ กฎหมาย และสิ ท ธิ ของมนุ ษ ย์ ในด้ า นการวิ จั ย การ
ปฏิบัติทางคลินิกที่ดีในการวิจัย สถิติกับความมีนัยสาคัญทางคลินิก การ
วิจั ย ทางคลิ นิ ก มุ ม มองด้ า นเภสัช วิ ท ยาคลิ นิ ก พิ ษวิ ท ยาคลิ นิ ก เภสั ช
จลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ในการทาวิจัยเพื่อทดลองยา การออกแบบ
การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลทางคลินิก หลักการในการประเมินการวิจัย
ทางคลินิก

3 (2
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550
Clinical research in pharmaceutical care; ethics
regulations and human rights in research; good Clinical
Practice in research; statistics and clinical significance; clinical
drug trial;
clinical pharmacology and toxicology;
pharmacokinetics and pharmacodynamics in clinical drug trial;
design data management and analysis of clinical data

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
Clinical research in pharmaceutical care; ethics
regulations law and human rights in research; good clinical
practice in research; statistics and clinical significance; clinical
drug trial; clinical pharmacology and toxicology;
pharmacokinetics and pharmacodynamics in clinical drug trial;
design, data management and analysis of clinical data;
principle of clinical research evaluation
561-761 หลักฐานเชิงประจักษ์ในการบริบาลทางเภสัชกรรม
Evidence-based in Pharmaceutical Care
การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติงานด้านการบริบาลทาง
เภสัชกรรม โดยใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในการเพิ่มผลลัพธ์การรักษาด้วย
ยา การตั้งประเด็นปัญหา การค้นข้อมูลและการประเมินหลักฐานอย่าง
วิเคราะห์วิชาการ การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ โดยใช้กรณีศึกษา
เป็นฐาน
Employing evidence-based data in pharmaceutical care
practice; use of scientific evidences to improve therapeutic
outcome; defining questions; data retrieval and critical appraisal
of the data; considering patient circumstances in implementing
the evidence-based data; systemic literature review based on
case study

561-761 ข้อมูลหลักฐานในการบริบาลทางเภสัชกรรม
Evidence-based in Pharmaceutical Care
การใช้ข้อมูลหลักฐานในการปฏิบัติงานด้านการบริบาลทาง
เภสัชกรรม การใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในการเพิ่มผลลัพธ์การรักษา
ด้วยยา การตั้งประเด็นปัญหา การค้นข้อมูลและการประเมินหลักฐานที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญ หาอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ปัญหานั้น
โดยใช้พื้นฐานของความเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อถือได้ของข้อมูลหลักฐาน
สภาวะแวดล้อม การกาหนดกลยุทธ์ การปรับปรุงคุณภาพ (quality
improvement strategies) ข้อสรุปของการทบทวนวรรณกรรมอย่าง
เป็นระบบ โดยเน้นกรณีศึกษา
Employing evidence-based data in pharmaceutical
care practice; use of scientific evidences to improve
therapeutic outcome; defining questions; data retrieval and
critical appraisal of the data; considering patient
circumstances in implementing the evidence-based data;
setting quality improvement strategies; systemic literature
review based on case study
561-763 ทักษะทางคลินิกและการประเมินผูป้ ่วยในการบริบาลทาง
561-763 ทักษะทางคลินิกและการประเมินผู้ป่วยในการบริบาลทาง
เภสัชกรรม
เภสัชกรรม
Clinical Skills and Patient Assessment in
Clinical Skills and Patient Assessment in
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550
Pharmaceutical Care
ทักษะทางคลินิกที่จาเป็นในการให้บริบาลทางเภสัชกรรม การ
สัมภาษณ์ การซักประวัติ และการประเมินผลทางห้องปฏิบัติการ รวมถึง
การสร้างแบบบันทึกข้อมูลเพื่อรวบรวมข้อมูลทางคลินิกที่จาเป็นต่อการ
ประเมินผู้ป่วย โดยเฉพาะในเรื่องของความเจ็บป่วยและการใช้ยาบาบัด
การสังเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวโดยกระบวนการคิดอย่างเป็น
ระบบ เพื่อให้สามารถให้บริบาลทางเภสัชกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Clinical skills essential to pharmaceutical care
provision; interview; history taking and interpretation of
laboratory parameters; clinical data collection necessary for
assessment of patients’ illnesses and their drug therapy;
synthesizing and analyzing the information using systemic
approach to achieve the effective pharmaceutical care
provision
561-881 วิทยานิพนธ์
Thesis
งานวิ จั ยเรื่องหนึ่ง เรื่องใดทางการบริบ าลทางเภสั ช กรรม ซึ่ ง
นาไปสู่องค์ความรู้ใหม่ หรือการพัฒนาทางการบริบาลทางเภสัชกรรม
ภายใต้การดู แลอย่างใกล้ ชิดของ อาจารย์ ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ
ควบคุมการทาวิทยานิพนธ์ รวมถึงการเขียนวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และ
สอบป้ อ งกั น วิ ท ยานิ พ นธ์ โดยอยู่ ใ นกรอบคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณของการวิจัย
Research in pharmaceutical care leading to new
generalizable knowledge or development of pharmaceutical
care, within ethical or moral and codes of conducts in doing
research, under supervision of supervisory teams and advisory
committee of thesis; thesis writing and thesis defense

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
Pharmaceutical Care
ทักษะทางคลินิกที่จ าเป็ นในการให้บริบาลทางเภสัช กรรม การ
สัมภาษณ์ การซักประวัติ และการแปลผลทางห้องปฏิบัติการ การสร้างแบบ
บันทึกข้อมูลเพื่อรวบรวมข้อมูลทางคลินิกที่จาเป็นต่อการประเมินผู้ป่วยที่
เกี่ยวกับความเจ็บป่วยและการใช้ยาบาบัด การสังเคราะห์และวิเคราะห์
ข้อมูลโดยกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถให้บริบาลทางเภสัช
กรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Clinical skills essential to pharmaceutical care provision;
interview; history taking and interpretation of laboratory
parameters; clinical data collection necessary for assessment
of patients’ illnesses and their drug therapy; synthesizing and
analyzing the information using systemic approach to achieve
the effective pharmaceutical care provision
561-881 วิทยานิพนธ์
Thesis
งานวิจัยทางการบริบาลทางเภสัชกรรม ซึ่งนาไปสู่องค์ความรู้ใหม่
หรือการพัฒนาทางการบริบาลทางเภสัชกรรม ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิด
ของ อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการควบคุมการทาวิทยานิพนธ์ รวมถึง
การเขียนวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ โดยอยู่ใน
กรอบคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของการวิจัย
Research in pharmaceutical care leading to new
generalizable knowledge or development of pharmaceutical
care, within ethical or moral and codes of conducts in doing
research, under supervision of supervisory teams and advisory
committee of thesis; thesis writing and thesis defense
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550
561-882 วิทยานิพนธ์
Thesis
งานวิ จั ยเรื่องหนึ่ง เรื่องใดทางการบริบ าลทางเภสั ช กรรม ซึ่ ง
นาไปสู่องค์ความรู้ใหม่ หรือการพัฒนาทางการบริบาลทางเภสัชกรรม
ภายใต้การดู แลอย่างใกล้ ชิดของ อาจารย์ ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ
ควบคุมการทาวิทยานิพนธ์ รวมถึงการเขียนวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และ
สอบป้ อ งกั น วิ ท ยานิ พ นธ์ โดยอยู่ ใ นกรอบคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณของการวิจัย
Research in pharmaceutical care leading to new
generalizable knowledge or development of pharmaceutical
care, within ethical or moral and codes of conducts in doing
research, under supervision of supervisory teams and advisory
committee of thesis; thesis writing and thesis defense
561-883 วิทยานิพนธ์
Thesis
งานวิ จั ยเรื่องหนึ่ง เรื่องใดทางการบริบ าลทางเภสั ช กรรม ซึ่ ง
นาไปสู่ องค์ความรู้ใหม่ หรือการพั ฒ นาทางการบริบาลทางเภสั ชกรรม
ภายใต้ การดู แลอย่า งใกล้ ชิด ของ อาจารย์ ที่ป รึกษาและคณะกรรมการ
ควบคุมการทาวิทยานิพนธ์ รวมถึงการเขียนวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และ
สอบป้ อ งกั น วิ ท ยานิ พ นธ์ โดยอยู่ ใ นกรอบคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณของการวิจัย
Research in pharmaceutical care leading to new
generalizable knowledge or development of pharmaceutical
care, within ethical or moral and codes of conducts in doing
research, under supervision of supervisory teams and advisory
committee of thesis; thesis writing and thesis defense

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
561-882 วิทยานิพนธ์
Thesis
งานวิจัยทางการบริบาลทางเภสัชกรรม ซึ่งนาไปสู่องค์ความรู้ใหม่
หรือการพัฒนาทางการบริบาลทางเภสัชกรรม ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิด
ของ อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการควบคุมการทาวิทยานิพนธ์ รวมถึง
การเขียนวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ โดยอยู่ใน
กรอบคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของการวิจัย
Research in pharmaceutical care leading to new
generalizable knowledge or development of pharmaceutical
care, within ethical or moral and codes of conducts in doing
research, under supervision of supervisory teams and advisory
committee of thesis; thesis writing and thesis defense
561-883 วิทยานิพนธ์
Thesis
งานวิจัยทางการบริบาลทางเภสัชกรรม ซึ่งนาไปสู่องค์ความรู้ใหม่
หรือการพัฒนาทางการบริบาลทางเภสัชกรรม ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิด
ของ อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการควบคุมการทาวิทยานิพนธ์ รวมถึง
การเขียนวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ โดยอยู่ใน
กรอบคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของการวิจัย
Research in pharmaceutical care leading to new
generalizable knowledge or development of pharmaceutical
care, within ethical or moral and codes of conducts in doing
research, under supervision of supervisory teams and advisory
committee of thesis; thesis writing and thesis defense
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2550

หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555

หน่วยกิต

หลักสูตรแบบ 1
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร
48, 72
561-881 วิทยานิพนธ์
48 (0-144-0)
(แบบ 1.1)
561-882 วิทยานิพนธ์
72 (0-216-0)
(แบบ 1.2)

หลักสูตรแบบ 1
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร
48, 72
561-881 วิทยานิพนธ์
48 (0-144-0)
(แบบ 1.1)
561-882 วิทยานิพนธ์
72 (0-216-0)
(แบบ 1.2)

หลักสูตรแบบ 2
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาบังคับ
346-541 ชีวสถิติและคอมพิวเตอร์
เชิงสถิติ 1
561-701 การวิจัยด้านการบริบาล
ทางเภสัชกรรม 1
561-702 การวิจัยด้านการบริบาล
ทางเภสัชกรรม 2
561-703 หัวข้อปัจจุบันทางเภสัชบาบัด
561-791 สัมมนาทางการบริบาลทาง
เภสัชกรรม 1
561-792 สัมมนาทางการบริบาลทาง
เภสัชกรรม 2
575-701 มิติทางสังคมและ
พฤติกรรมศาสตร์ของการบริบาล ทาง
เภสัชกรรม
-

หลักสูตรแบบ 2
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร
48, 72
หมวดวิชาบังคับ
-

หมวดวิชาเลือก
560-661 การตรวจตราติดตามระดับยา
เพื่อการบาบัด
560-662 ระบบสารสนเทศทาง
เภสัชกรรมคลินิก
560-663 การจ่ายเภสัชภัณฑ์พิเศษ
ปราศจากเชื้อ
560-664 การประเมินการใช้ยาทาง
คลินิก
560-665 การตรวจติดตามปฏิกิรยิ า
ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
560-666 ชีวเภสัชกรรมและเภสัช
จลนพลศาสตร์ขั้นสูง

48, 72
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (5-0-4)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
3 (2-0-7)

2 (1-3-2)
2 (1-3-2)
2 (1-3-2)
2 (1-3-2)
2 (1-3-2)
2 (2-0-4)

561-701 การวิจัยด้านการ
บริบาลทางเภสัชกรรม 1
561-702 การวิจัยด้านการ
บริบาลทางเภสัชกรรม 2
561-791 สัมมนาทางการ
บริบาลทางเภสัชกรรม 1
561-792 สัมมนาทางการ
บริบาลทางเภสัชกรรม 2
-

3 (3-0-6)

560-601 เภสัชบาบัดขั้นสูง
หมวดวิชาเลือก
560-661 การตรวจติดตาม
ระดับยา
560-662 ระบบเภสัช
สนเทศทางคลินิก
560-663 การจ่ายเภสัช
ภัณฑ์พิเศษปราศจากเชื้อ
560-664 การประเมินการใช้
ยาทางคลินิก
560-665 การตรวจติดตาม
ปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์จาก
ยา
560-666 ชีวเภสัชกรรมและ
เภสัชจลนศาสตร์ขั้นสูง

หมายเหตุ

เปลี่ยนแปลง
หน่วยกิตของ
การบรรยาย ฝึก
ปฏิบัติและศึกษา
ด้วยตนเอง

ตัดออก

1 (0-2-1)

ปรับปรุงคา
อธิบายรายวิชา
ปรับปรุงคา
อธิบายรายวิชา
ตัดออก
เหมือนเดิม

1 (0-2-1)

เหมือนเดิม

-

ตัดออก

4 (4-0-8)

ดูหมายเหตุ
ข้อ 2

2 (1-3-2)

2 (1-3-2)

เปลี่ยนแปลง
ชื่อรายวิชา
เปลี่ยนแปลงชื่อ
รายวิชา
เหมือนเดิม

2 (1-3-2)

เหมือนเดิม

2 (1-3-2)

เปลี่ยนแปลง
ชื่อรายวิชา

2 (2-0-4)

เปลี่ยนแปลง
ชื่อรายวิชา

3 (3-0-6)
-

2 (1-3-2)
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หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2550

หน่วยกิต

560-667 กระบวนการแปรสภาพยา
ในร่างกายขั้นสูง
-

2 (2-0-4)

560-669 การให้คาปรึกษาทาง
เภสัชกรรม
560-670 ยาใหม่และแนวคิดใหม่

2 (1-3-2)

560-671 ระบบการกระจายยาใน
โรงพยาบาล
560-672 เภสัชระบาดวิทยาขั้นสูง

2 (2-0-4)

-

2 (2-0-4)

2 (1-3-2)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555

หน่วยกิต

560-667 การออกแบบการ
วิจัยทางคลินิก
560-668 การให้คาปรึกษา
ทางเภสัชกรรม
560-669 ยาใหม่และแนวคิด
ใหม่
560-670 ระบบการกระจาย
ยาในโรงพยาบาล
560-671 เภสัชระบาดวิทยา
ขั้นสูง
560-672 การประเมินคุณค่า
วรรณกรรมทางเภสัชกรรม
คลินิก
560-673 เภสัชเศรษฐ
ศาสตร์ขั้นสูง
560-674 การวัดและประเมิน
ผลลัพธ์ในการปฏิบตั ิงานทาง
เภสัชกรรม
560-675 ปัญหาจากการใช้
ยา
560-676 แนวโน้มด้านเภสัช
บาบัดในโรคติดเชื้อ
560-677 การบริบาลทาง
เภสัชกรรมสาหรับผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง
560-678 การบริบาลทาง
เภสัชกรรมสาหรับผู้ป่วย
สูงอายุ
560-679 มานุษยวิทยาและ
สังคมวิทยาของการ
สาธารณสุข
560-680 การบริหาร
ทรัพยากรในการบริบาลทาง
เภสัชกรรม
560-681 ปฏิบัติงานการ
ตรวจติดตามระดับยาเพื่อการ
บาบัดระดับบัณฑิต ศึกษา
560-682 ปฏิบัติงานบริการ
เภสัชสนเทศทางคลินิก
สาหรับบัณฑิตศึกษา
560-683 ปฏิบัติงานการ

-

หมายเหตุ
ตัดออก

2 (1-3-2)

ดูหมายเหตุข้อ 1

2 (1-3-2)

2 (1-3-2)

เปลี่ยนแปลง
รหัสวิชา
เปลี่ยนแปลง
รหัสวิชา
เปลี่ยนแปลง
รหัสวิชา
เปลี่ยนแปลง
รหัสวิชา
ดูหมายเหตุข้อ 1

2 (1-3-2)

ดูหมายเหตุข้อ 1

2 (1-3-2)

ดูหมายเหตุข้อ 1

2 (1-3-2)

ดูหมายเหตุข้อ 1

2 (1-3-2)

ดูหมายเหตุข้อ 1

2 (1-3-2)

ดูหมายเหตุข้อ 1

2 (1-3-2)

ดูหมายเหตุข้อ 1

2 (2-0-4)

ดูหมายเหตุข้อ 1

2 (2-0-4)

ดูหมายเหตุข้อ 1

2 (0-4-2)

ดูหมายเหตุข้อ 1

2 (0-4-2)

ดูหมายเหตุข้อ 1

2 (0-4-2)

ดูหมายเหตุข้อ 1

2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (1-3-2)
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หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2550

หน่วยกิต

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555
บริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วย
นอกระดับบัณฑิตศึกษา
560-684 ปฏิบัติงานการ
บริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วย
ในระดับบัณฑิตศึกษา 1
560-685 ปฏิบัติงานการ
บริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วย
ในระดับบัณฑิตศึกษา 2
560-686 ปฏิบัติงานการ
บริบาลทางเภสัชกรรมด้าน
เภสัชกรรมชุมชนระดับ
บัณฑิตศึกษา
560-687 ปฏิบัติงานเตรียม
และติดตามการใช้ยาเคมีบาบัด
ระดับบัณฑิตศึกษา
560-688 ปฏิบัติงานเตรียม
และติดตามการใช้สารอาหาร
ทางหลอดเลือดดาระดับ
บัณฑิตศึกษา
560-689 ปฏิบัติงานการ
บริบาลทางเภสัชกรรมใน
ผู้ป่วยโรคติดเชื้อระดับ
บัณฑิตศึกษา
560-690 ปฏิบัติงานการ
บริบาลทางเภสัชกรรมใน
ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ
บัณฑิตศึกษา
560-694 แบบจาลองเภสัช
จลนศาสตร์/เภสัชพลศาสตร์
สาหรับการประยุกต์เพื่อการ
บริบาลทางเภสัชกรรม
561-761 หลักฐานเชิงประจักษ์
ในการบริบาลทางเภสัชกรรม

หน่วยกิต

หมายเหตุ

2 (0-4-2)

ดูหมายเหตุข้อ 1

2 (0-4-2)

ดูหมายเหตุข้อ 1

2 (0-4-2)

ดูหมายเหตุข้อ 1

2 (0-4-2)

ดูหมายเหตุข้อ 1

2 (0-4-2)

ดูหมายเหตุข้อ 1

2 (0-4-2)

ดูหมายเหตุข้อ 1

2 (0-4-2)

ดูหมายเหตุข้อ 1

2 (1-3-2)

ดูหมายเหตุข้อ 1

2 (1-3-2)

เปลี่ยนแปลงชื่อ
รายวิชา หน่วย
กิตและปรับปรุง
คาอธิบายราย
วิชา
เหมือนเดิม

561-761 ข้อมูลหลักฐานในการ
บริบาลทางเภสัชกรรม

2 (0-3-3)

561-762 เภสัชพลศาสตร์

2 (2-0-4)

561-762 เภสัชพลศาสตร์

2 (2-0-4)

561-763 ทักษะทางคลินิกและการ
ประเมินผู้ป่วยในการบริบาลทาง
เภสัชกรรม

3 (2-3-4)

561-763 ทักษะทางคลินิก
และการประเมินผูป้ ่วยใน
การบริบาลทางเภสัชกรรม

3 (2-3-4)

ปรับปรุงคา
อธิบายรายวิชา
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วิทยานิพนธ์
561-883 วิทยานิพนธ์
(แบบ 2.1)
561-881 วิทยานิพนธ์
(แบบ 2.2)

หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555

36 (0-108-30) 561-883 วิทยานิพนธ์
(แบบ 2.1)
48 (0-144-40) 561-881 วิทยานิพนธ์
(แบบ 2.2)

หน่วยกิต

หมายเหตุ

36 (0-108-0)

เปลี่ยนแปลง
หน่วยกิตของ
การบรรยาย ฝึก
ปฏิบัติและศึกษา
ด้วยตนเอง

48 (0-144-0)

หมายเหตุ 1. เป็นรายวิชาในหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
2. เป็นรายวิชาเลือกในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 แต่ปรับไปเป็นวิชาบังคับในหลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555

ภาคผนวก 2
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2

แสดงความเชื่อมโยงของหลักการและเหตุผล ปรัชญาและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
แสดงความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับ
รายวิชาในหลักสูตร
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ภาคผนวก 2
ส่วนที่ 1
ตารางที่ 5 แสดงความเชื่อมโยงของหลักการและเหตุผล ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักการและเหตุผล
ปรัชญาของหลักสูตร
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ย า แ ล ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร ใ ช้ ย า อ ย่ า ง
เหมาะสมเป็ น องค์ ป ระกอบหนึ่ ง ที่ ส าคั ญ ของ
ระบบสุ ขภาพ ซึ่ ง มี ส่ ว นช่ ว ยยกระดั บ คุณ ภาพ
ชี วิ ต และพลานามั ย ของประชาชน ความ
รับผิดชอบเพื่อให้กระบวนการใช้ยาเป็นไปอย่าง
เหมาะสมเป็นหัวใจของงานการบริบาลทางเภสัช
กรรม (Pharmaceutical care) ซึ่งเน้นการดูแล
ผู้ป่วยด้านการใช้ยา โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อให้
ผู้ป่วยได้รับประโยชน์สูงสุด มีปัญหาจากยาน้อย
ที่สุดและไม่ทาให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยลดลง
มี ร ายงานการศึ ก ษาวิ จั ย ที่ ยื น ยั น ว่ า งานการ
บริ บ าลทางเภสั ช กรรมสามารถช่ ว ยลดความ
เจ็บป่วยหรือความตาย และประหยัดค่าใช้จ่าย
ด้ า นการแพทย์ รวมทั้ ง ความรู้ ท างด้ า นการ
บริบาลทางเภสัชกรรมยังสามารถนามาใช้ในการ
วิจัยเพื่อศึกษาผลทางคลินิกและติดตามผลการ
ใช้ ย าที่ ผ ลิ ต ขึ้ น ใหม่ รวมถึง สมุ น ไพรของไทยที่
กาลังมีการพัฒนากันในขณะนี้
ตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ให้
ความสาคัญกับการเปลี่ยนโครงสร้างประชากร
เป็ นสั งคมผู้ สู งอายุ มากขึ้น ซึ่ งค่าใช้ จ่า ยในโรค
เรื้ อ รั ง เหล่ า นี้ จ ะเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งมากในกลุ่ ม วั ย
ดังกล่าวจนส่งผลต่อความสามารถของประเทศ
ในการจั ด งบประมาณรองรั บ เพิ่ ม ไม่ ทั น ซึ่ ง
ต้องการการวิจัยเชิงรุกของงานการบริบาลทาง
เภสัชกรรมในบริบทที่เปลี่ยนจากเดิมอย่างมาก
อี ก ทั้ ง ความก้ า วหน้ า ในการรั กษา เทคโนโลยี
หรือยาใหม่ ๆ ที่มีราคาสูง กลายเป็นมาตรฐาน
ใหม่ในการรักษาโรคเหล่านี้ ทาให้การวิจัยเพื่อ
ตอบโจทย์ความเหมาะสม ความคุ้มค่า ในงาน
ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมกลายเป็นความ
จาเป็นเร่งด่วน
ปัจจุบันได้มีการบรรจุแนวคิดการบริบาลทาง
เภสัชกรรมอยู่ในหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชา
เภสั ช กรรมคลิ นิ ก ซึ่ ง เป็ น ความร่ ว มมื อ ของ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส ง ข ล า น ค ริ น ท ร์

เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิต
นักวิชาการและนักวิจัยขั้น
สู ง ทางการบริ บ าลทาง
เ ภ สั ช ก ร ร ม ที่ มี ค ว า ม รู้
ความสามารถทางการวิจัย
และน าองค์ ความรู้ ที่ ไ ด้ ไ ป
ใช้ ใ นการแก้ ปั ญ หาการใช้
ยาและเพิ่ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต
ของผู้ป่วย

ห ลั ก สู ต ร ป รั ช ญ า ดุ ษ ฎี บัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทาง
เภสัชกรรมมุ่งเน้นเพื่อพัฒนาให้
เกิดองค์ความรู้ใหม่ โดยบัณฑิต
ที่สาเร็จ การศึกษาตามหลักสูต ร
จะมีคุณลักษณะดังนี้
1. สามารถวางแผนและดาเนิน การในการค้ น คว้ า วิ จั ย โดยใช้
วิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้ได้
องค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาการ
บริบาลทางเภสัชกรรม
2. มีความสามารถนาความรู้และ
วิ ช าการไปใช้ ใ นการพั ฒ น า
ระบบงานด้ า นการบริ บ าลทาง
เ ภ สั ช ก ร ร ม ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ
3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มี
คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะ
จรรยาบรรณในการวิจัย
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หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศิลปากร และสานักบริหารการ
สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขโดยหลักสูตร
ปริญ ญาโทนี้ เน้ นการฝึ กปฏิบั ติ งาน นั่น คือให้
ผู้เรียนนาแนวคิดการบริ บาลทางเภสัชกรรมไป
ปฏิ บั ติ หรือปรั บ ให้ เข้ า กับ บริ บ ทของประเทศ
ไทย และยังมีการทาวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ แต่
ด้วยข้อจากัดของเวลาในหลักสูตรทาให้งานวิจัย
ที่ได้เป็นงานที่ขยายความรู้ในแนวกว้างมากกว่า
การขยายความรู้ในแนวลึก คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดาเนินการเปิด
หลักสูต รปริญ ญาเอกด้านนี้ ขึ้นเป็ นแห่ง แรกใน
ประเทศไทยตั้ ง แต่ ปี พ.ศ.2545 ตามมติ ความ
เห็ นชอบของคณะทางานร่วม 5 หน่ ว ยงาน
ดังกล่าว เนื่องจากเล็งเห็นถึงประโยชน์ของงาน
การบริบาลทางเภสัชกรรม และการพัฒนางาน
การบริบาลทางเภสัชกรรมอย่างจริงจังต้องอาศัย
ฐานความรู้จากการวิจัยที่เข้มแข็ง ลึกซึ้ง มีความ
ใหม่ ในเชิง วิช าการ และสามารถนาไปใช้ส ร้า ง
รู ป แบบหรื อ วิ ธี ก ารที่ เ หมาะสมกั บ บริ บ ทของ
ประเทศไทย

ปรัชญาของหลักสูตร
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ส่วนที่ 2
ตารางที่ 6 แสดงความความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของหลักสูตร กับรายวิชาในหลักสูตร และ
คาอธิบายเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

รายวิชา
รหัส
ชื่อวิชา
560-601 เภสัชบาบัดขั้นสูง

1. สามารถวางแผนและ
ดาเนินการในการค้นคว้า
561-701 การวิจัยด้านการบริบาลทาง
วิจัยโดยใช้วิธีการทาง
เภสัชกรรม 1
วิทยาศาสตร์เพื่อ ให้ได้องค์
ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาการ 561-702 การวิจัยด้านการบริบาลทาง
บริบาลทางเภสัชกรรม
เภสัชกรรม 2

คาอธิบายเพิ่มเติม
หน่วยกิต
4 (4-0-8)

วิชาบังคับ

3 (3-0-6)

วิชาบังคับ

3 (3-0-6)

วิชาบังคับ

561-791 สัมมนาทางการบริบาลทาง
เภสัชกรรม 1

1 (0-2-1)

วิชาบังคับ

561-792 สัมมนาทางการบริบาลทาง
เภสัชกรรม 2

1 (0-2-1)

วิชาบังคับ

561-881 วิทยานิพนธ์

48 (0-144-0)

วิชาบังคับ

561-882 วิทยานิพนธ์

72 (0-2160)

วิชาบังคับ

561-883 วิทยานิพนธ์

36 (0-1080)

2. มีความสามารถนาความรู้ 561-791 สัมมนาการบริบาลทาง
และวิชาการไปใช้ในการ
เภสัชกรรม 1
พัฒนาระบบงานด้านการ 561-792 สัมมนาการบริบาลทาง
บริบาลทางเภสัชกรรมได้
เภสัชกรรม 2
อย่างมีประสิทธิภาพ
560-661 การตรวจติดตามระดับยา

วิชาบังคับ

1 (0-2-1)

วิชาบังคับ

1 (0-2-1)

วิชาบังคับ

2 (1-3-2)

วิชาเลือก

560-662 ระบบเภสัชสนเทศทาง
คลินิก
560-663 การจ่ายเภสัชภัณฑ์พิเศษปราศ
จากเชื้อ

2 (1-3-2)

วิชาเลือก

2 (1-3-2)

วิชาเลือก

560-664 การประเมินการใช้ยาทางคลินิก

2 (1-3-2)

วิชาเลือก

560-665 การตรวจติดตามปฏิกิริยาไม่พึง
ประสงค์จากยา
560-666 ชีวเภสัชกรรมและเภสัช
จลนศาสตร์ขั้นสูง
560-667 การออกแบบการวิจัยทางคลินิก

2 (1-3-2)

วิชาเลือก

2 (2-0-4)

วิชาเลือก

2 (1-3-2)

วิชาเลือก
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รายวิชา
รหัส
ชื่อวิชา
560-668 การให้คาปรึกษาทางเภสัชกรรม

คาอธิบายเพิ่มเติม
หน่วยกิต
2 (1-3-2)

วิชาเลือก

560-669 ยาใหม่และแนวคิดใหม่
560-670 ระบบการกระจายยาใน
โรงพยาบาล
560-671 เภสัชระบาดวิทยาขั้นสูง

2 (2-0-4)

วิชาเลือก

2 (2-0-4)

วิชาเลือก

2 (1-3-2)

วิชาเลือก

560-672 การประเมินคุณค่าวรรณกรรม
ทางเภสัชกรรมคลินิก
560-673 เภสัชเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง

2 (1-3-2)

วิชาเลือก

2 (1-3-2)

วิชาเลือก

560-674 การวัดและประเมินผลลัพธ์ใน
การปฏิบัติงานทางเภสัชกรรม
560-675 ปัญหาจากการใช้ยา

2 (1-3-2)

วิชาเลือก

2 (1-3-2)

วิชาเลือก

560-676 แนวโน้มด้านเภสัชบาบัดในโรค
ติดเชื้อ
560-677 การบริบาลทางเภสัชกรรม
สาหรับผูป้ ่วยโรคเรื้อรัง
560-678 การบริบาลทางเภสัชกรรม
สาหรับผูป้ ่วยสูงอายุ
560-679 มานุษยวิทยาและสังคมวิทยา
ของการสาธารณสุข
560-680 การบริหารทรัพยากรในการ
บริบาลทางเภสัชกรรม
560-681 ปฏิบัติงานการตรวจติดตาม
ระดับยาเพื่อการบาบัดระดับ
บัณฑิตศึกษา
560-682 ปฏิบัติงานบริการเภสัชสนเทศ
ทางคลินิกสาหรับบัณฑิตศึกษา
560-683 ปฏิบัติงานการบริบาลทาง
เภสัชกรรมผู้ป่วยนอกระดับ
บัณฑิตศึกษา
560-684 ปฏิบัติงานการบริบาลทาง
เภสัชกรรมผู้ป่วยในระดับ
บัณฑิตศึกษา 1
560-685 ปฏิบัติงานการบริบาลทาง
เภสัชกรรมผู้ป่วยในระดับ
บัณฑิตศึกษา 2

2 (1-3-2)

วิชาเลือก

2 (1-3-2)

วิชาเลือก

2 (1-3-2)

วิชาเลือก

2 (2-0-4)

วิชาเลือก

2 (2-0-4)

วิชาเลือก

2 (0-4-2)

วิชาเลือก

2 (0-4-2)

วิชาเลือก

2 (0-4-2)

วิชาเลือก

2 (0-4-2)

วิชาเลือก

2 (0-4-2)

วิชาเลือก
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รายวิชา
รหัส
ชื่อวิชา
560-686 ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัช
กรรมด้านเภสัชกรรมชุมชน
ระดับบัณฑิตศึกษา
560-687 ปฏิบัติงานเตรียมและติดตาม
การใช้ยาเคมีบาบัดระดับ
บัณฑิตศึกษา

คาอธิบายเพิ่มเติม
หน่วยกิต
2 (0-4-2)

วิชาเลือก

2 (0-4-2)

วิชาเลือก

2 (0-4-2)
560-688 ปฏิบัติงานเตรียมและติดตาม
การใช้สารอาหารทางหลอด
เลือดดาระดับบัณฑิตศึกษา
2 (1-3-2)
560-678 การบริบาลทางเภสัชกรรม
สาหรับผูป้ ่วยสูงอายุ
560-689 ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัช 2 (0-4-2)
กรรมในผู้ป่วยโรคติดเชื้อระดับ
บัณฑิตศึกษา
560-690 ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัช- 2 (0-4-2)
กรรมในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
ระดับบัณฑิตศึกษา
560-694 แบบจาลองเภสัชจลนศาสตร์/ 2 (1-3-2)
เภสัชพลศาสตร์สาหรับการ
ประยุกต์เพื่อการบริบาลทาง
เภสัชกรรม

561-761 หลักฐานเชิงประจักษ์ในการ
บริบาลทางเภสัชกรรม
561-762 เภสัชพลศาสตร์

3. มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ในการวิจัย

วิชาเลือก

วิชาเลือก

วิชาเลือก

วิชาเลือก
วิชาเลือก

2 (1-3-2)

วิชาเลือก

2 (2-0-4)

วิชาเลือก

561-763 ทักษะทางคลินิกและการ
3 (2-3-4)
ประเมินผูป้ ่วยในการบริบาลทาง
เภสัชกรรม
561-881 วิทยานิพนธ์
48 (0-144-0)

วิชาเลือก

561-882 วิทยานิพนธ์

72 (0-2160)

วิชาบังคับ

561-883 วิทยานิพนธ์

36 (0-1080)

561-791 สัมมนาทางการบริบาลทาง
เภสัชกรรม 1
561-792 สัมมนาการบริบาลทาง
เภสัชกรรม 2

1 (0-2-1)

1 (0-2-1)

วิชาบังคับ

วิชาบังคับ

วิชาบังคับ
วิชาบังคับ
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รหัส
561-881 วิทยานิพนธ์

รายวิชา
ชื่อวิชา

คาอธิบายเพิ่มเติม
หน่วยกิต
48 (0-144-0)

561-882 วิทยานิพนธ์

72 (0-2160)

561-883 วิทยานิพนธ์

36 (0-1080)

วิชาบังคับ
วิชาบังคับ
วิชาบังคับ

ภาคผนวก 3
เปรียบเทียบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
กับการดาเนินการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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ภาคผนวก 3
ตารางที่ 7 เปรียบเทียบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิกับการดาเนินการของ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
1. หัวข้อ 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาระบบ
สาธารณสุขของประเทศและวิชาชีพเภสัชศาสตร์
แก้ไขคาผิด ..รวมทั้งมีการสร้างกลไกล (ไก) เฝ้าระวังที่มี...
2. หัวข้อ 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาระบบ
สาธารณสุขของประเทศและวิชาชีพเภสัชศาสตร์
แก้ไข ....วิจัยขั้นสูงเชิงลึก (ไม่ควรใช้คาที่ซ้าซ้อนเหลือ
เพียงขั้นสูงน่าจะพอ) เพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่..
3. หั ว ข้ อ สถานการณ์ ห รื อ การพั ฒ นาทางสั ง คมและ
วัฒนธรรม
เสนอแนะให้แก้ไข....มีทักษะขั้นสูงเชิงลึก (ไม่ควรใช้คาที่
ซ้ าซ้ อ นเหลื อ เพี ย งขั้ น สู ง น่ า จะพอ) ทางการวิ จั ย ใน
ระบบงานด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม....
4. แก้การเขียนสาขาวิชาให้เหมือนกันอย่างใดอย่าง
หนึ่ง
- หัวข้อ 12.1 การพัฒนาหลักสูตร ..กระบวนการวิจัยเพื่อ
แก้ไขปัญหาด้านการบริบาลเภสัชกรรม
- หั ว ข้อ 12.2 ความเกี่ย วข้องกับ พั น ธกิจ ของสถาบั น ...
หลั ก สู ต รเน้ น การผลิ ต นั ก วิ ช าการและนั ก วิ จั ย ขั้ น สู ง
ทางการบริบาลทางเภสัชกรรม
5. หัวข้อ 13.3 การบริหารจัดการ
ข้อ 2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ มีการ
ประชุมทุกเดือน.. (ทาได้จริงหรือไม่)
6. หมวดที่ 2 หัวข้อ 1.1 ปรัชญา
จากปรั ช ญาของหลั ก สู ต ร เป็ น หลั ก สู ต รที่ มุ่ ง ผลิ ต
นักวิชาการและนักวิจัย ขั้นสูงทางการบริบาลทางเภสัช กรรมที่มีความรู้ความสามารถทางการวิจัย แต่ในรายวิชาที่
ปรากฏในรายวิ ช าเลื อ กมี ร ายวิ ช าที่ เ ป็ น ปฏิ บั ติ ง านอยู่
จานวนมากซึ่งไม่สอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตร และ
ในหมวดที่ 3 ข้ อ 4.1 มาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ข อง
ประสบการณ์ภาคสนาม แจ้ งว่าไม่มีรายวิชาฝึกงาน ซึ่ ง
ขัดแย้งกัน (ตามปรัชญาของหลักสูตร ไม่ควรมีรายวิชา
ฝึ ก งานแต่ ค วรเน้ น ที่ ร ายวิ ช าเกี่ ย วกั บ การท าวิ จั ย หรื อ
รายวิชาที่เป็นความรู้ที่จะใช้ในงานวิจัยเป็นหลัก)

การดาเนินการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- แก้ไขเป็น กลไก ตามข้อเสนอแนะ
- แก้ไขเป็น...วิจัยขั้นสูง...ตามข้อเสนอแนะ

- แก้ไขเป็น...ทักษะขั้นสูง...ตามข้อเสนอแนะ

- แก้ไขเป็น ..การบริบาลทางเภสัชกรรม.... ให้เหมือนกัน
ตามข้อเสนอแนะ

- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการประชุมทุกเดือน
ซึ่งอาจเป็นการนัดประชุมหรือพิจารณาโดยใช้วาระเวียน
- เนื่องจากรายวิชาฝึกปฏิบัติงานเป็นรายวิชาเลือกที่เป็น
ทางเลือกหนึ่งของนักศึกษาที่สนใจเลือกลงทะเบียนเรียน
จึ ง ไม่ ขั ด แย้ ง กั บ ปรั ช ญาของหลั ก สู ต ร (ปรั ช ญาของ
หลักสูตรจะมีความหมายที่เน้นไปทางรายวิชาบังคับ)
- หมวดที่ 3 ข้ อ 4.1 มาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ข อง
ประสบการณ์ภาคสนาม แก้ไขเป็น มี (เป็นรายวิชาเลือก)
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7. หัวข้อ 1.2 ความสาคัญ/หลักการและเหตุผล
ในประโยคที่ว่า...เล็งเห็นถึงประโยชน์ของงานบริการ
ทางเภสัชกรรม หมายถึง งานจ่ายยา ผลิตยา คลังยา
หรือเปล่า หรือพิมพ์ผิด
8. หัวข้อ 1.2 ความสาคัญหลักการและเหตุผล
แก้ ไ ข ....และส านั ก พั ฒ นาระบบบริ ก ารสุ ข ภาพ...
ปั จ จุ บั น เปลี่ ยนชื่ อเป็ น ส านัก บริห ารการสาธารณสุ ข
แล้ว
9. หัวข้อ 2. แผนพัฒนาปรับปรุง
ข้อ 2 (ย่อย) ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน คอลัมม์
กลยุทธ์
- ประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา
- ประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
ควรเพิ่มว่าจะทาเมื่อไหร่ เช่น ทุกภาคการศึกษา รวมทั้ง
ควรมีการ feedback
10. หมวดที่ 3 หัวข้อ 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
หัวข้อ 2.2.1 หลักสูตรแบบ 1
- หลักสูตรแบบ 1 (แบบ 1.1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาโทด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพหรื อ ด้ า นอื่ น ที่
เกี่ยวข้อง หมายถึง ครอบคลุม ผู้จ บเทคนิ คการแพทย์
พยาบาล กายภาพด้ ว ยหรือไม่ ถ้า รับ เฉพาะผู้ ที่ จ บทาง
เภสัช ควรระบุให้ชัดเจน
- หลักสูตรแบบ 1 (แบบ 1.2) ในคุณสมบัติข้อที่ 1 และ 2
ย่ อ ยเป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ด้ า น
วิทยาศาสตร์สุขภาพหรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง
เสนอว่าควรเป็น ปริญญาตรีทางเภสัชศาสตร์เท่านั้น
หัวข้อ 2.2.2 หลักสูตรแบบ 2
- หลักสูตรแบบ 2 (แบบ 2.1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทด้านวิท ยาศาสตร์สุขภาพหรือด้านอื่น มายถึง
ครอบคลุมผู้จบ เทคนิคการแพทย์ พยาบาล กายภาพด้วย
หรือไม่ ถ้ารับเฉพาะผู้ที่จบทางเภสัช ควรระบุให้ชัดเจน
- หลักสูตรแบบ 2 (แบบ 2.2) เป็นผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือ ด้านอื่นที่
เกี่ยวข้อง เสนอว่าควรเป็น ปริญญาตรีทางเภสัชศาสตร์
เท่านั้น)
12. หมวดที่ 3 หัวข้อ 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
หัวข้อ 2.2.1 หลักสูตรแบบ 1 (แบบ1.1)
....เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพหรือด้านอืน่ ที่เกี่ยวข้องโดย....
หมายถึงจะเน้นเปิดกว้างให้สาขาอื่นเรียนหรือ เนื่องจาก
การบริ บ าลทางเภสั ช กรรม ถื อ เป็ น บทบาทหลั ก ทาง

การดาเนินการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- แก้ไขเป็นงานบริบาลทางเภสัชกรรม

- แก้ไขเป็นสานักบริหารการสาธารณสุข

- แก้ไขตามข้อเสนอแนะ ดังนี้
- ประเมินรายวิชาโดยนักศึกษาหลังจากสิ้นสุด
การศึกษาทุกภาคการศึกษา
- ประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
หลังจากสิ้นสุดการศึกษาทุกภาคการศึกษาและ
นาผลการประเมินแจ้งอาจารย์ผู้สอนเพื่อ
ปรับปรุงวิธีการสอน
- แก้ไข ดังนี้
หัวข้อ 2.2.1 หลักสูตรแบบ 1
- หลักสูตรแบบ 1 (แบบ 1.1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทด้านเภสัชศาสตร์
- หลักสูตรแบบ 1 (แบบ 1.2) ในคุณสมบัติข้อที่ 1 และ 2
ย่ อยเป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึก ษาระดั บ ปริญ ญาตรี ด้ า นเภสั ช
ศาสตร์
หัวข้อ 2.2.2 หลักสูตรแบบ 2
- หลักสูตรแบบ 2 (แบบ 2.1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทด้านเภสัชศาสตร์
- หลักสูตรแบบ 2 (แบบ 2.2) เป็นผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีด้านเภสัชศาสตร์

- แก้ไขโดยระบุเป็นสาขาเภสัชศาสตร์ ดังนี้
หัวข้อ 2.2.1 หลักสูตรแบบ 1
- หลักสูตรแบบ 1 (แบบ 1.1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทด้านเภสัชศาสตร์
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วิชาชีพ หากสาขาอื่นมาเรียน จะทาให้บทบาทเภสัชกรใน
ด้านนี้ด้อยลงหรือไม่

การดาเนินการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร

13. หัวข้อ 2.2.1 หลักสูตรแบบ 1 (แบบ1.2) เป็นผูส้ าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีดา้ นวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือ
ด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง.....
หากไม่มีพื้นฐานทางเภสัชศาสตร์โดยตรงจะมาเรียนใน
ด้านเภสัชศาสตร์ชั้นสูงที่เน้นว่าเป็นบทบาทของเภสัช-กร
เช่น เภสัชบาบัดชัน้ สูง จะทาให้บทบาทในการบริบาล
ทางเภสัชกรรมเป็นเรื่องทั่วไปหรือไม่
14. หมวดที่ 3 หัวข้อที่ 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
และ 2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/
ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
ในส่วนของข้อความ ....ในกรณีของนักศึกษาที่ไม่ได้สาเร็จ
การศึกษาปริญญาตรีทางเภสัชศาสตร์ ...
เสนอว่าควรเป็นปริญญาตรีทางเภสัชศาสตร์เท่านั้น
15. หมวดที่ 3 หัวข้อ 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
ในส่วนของตารางหน่วยกิตหลักสูตรแบบ 2 เรียนรายวิชา
และทาวิทยานิพนธ์
หน่วยกิตหมวดวิชาเลือกของผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท (2.1) 4 หน่วยกิต และผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (2.2) 9 หน่วยกิต ตรวจสอบกับ
ข้อกาหนดของกระทรวงศึกษา ให้ถูกต้องด้วย

- แก้ไขโดยระบุเป็นสาขาเภสัชศาสตร์ ดังนี้
หัวข้อ 2.2.1 หลักสูตรแบบ 1
- หลักสูตรแบบ 1 (แบบ 1.2) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทด้านเภสัชศาสตร์

16. การกาหนดหน่วยกิตของแต่ละรายวิชาแตกต่างกัน
ควรกาหนดให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งหลักสูตร เช่น
561-701
กาหนดเป็น
3 (2-0-7)
560-601
กาหนดเป็น
4 (4-0-8)
561-761
กาหนดเป็น
2 (0-3-3)
560-694
กาหนดเป็น
2 (2-2-2)
วิชาเลือก
กาหนดเป็น 2(1-3-2) เป็นต้น

- แก้ไขโดยตัดข้อความในกรณีของนักศึกษาที่ไม่ได้สาเร็จ
การศึกษาปริญญาตรีทางเภสัชศาสตร์ ...ออกทั้งหมด

- ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2548 ระบุหน่วยกิตของการศึกษางานรายวิชาแบบ 2.1
ไว้เพียงไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และแบบ 2.2 ไว้เพียงไม่
น้อยกว่า 24 หน่วยกิต โดยไม่ได้มีข้อกาหนดแยกเป็น
หน่วยกิตของรายวิชาบังคับและรายวิชาเลือก

- การคิดหน่วยกิตเป็นไปตามแนวปฏิบตั ิการเขียนจานวน
หน่วยกิตจานวนชัว่ โมงทฤษฎี จานวนชั่วโมงปฏิบัติ และ
จานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองในรายวิชาประเภทต่าง ๆ
ของหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยให้จานวนชั่วโมงรวม
ภายในวงเล็บจะต้องเท่ากับ 3 เท่าของจานวนหน่วยกิตน
อกวงเล็บ ส่วนรายละเอียดของหน่วยกิตการบรรยาย ฝึก
ไม่ทราบว่าระเบียบของ มอ.กาหนดอย่างไร
ปฏิบัติและศึกษาด้วยตนเองเป็นไปตามความเหมาะสม
ของรายวิชานั้น ๆ ของแต่ละหลักสูตร
17. หมวดที่ 3 หัวข้อ 3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
- แก้ไขในบางรายวิชา ดังนี้
ตรวจจานวนหน่วยกิตในวงเล็บของทุกรายวิชา ตรวจสอบ รายวิชา 561-701 การวิจัยด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม
ให้ตรงตามวิธีเขียน ที่ สกอ. กาหนด ซึ่งน่าจะเป็น ชั่วโมง 1
บรรยาย-ชั่วโมงปฏิบัติการ-ชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง ต่อ
เดิม 3 (2-0-7) แก้ไขเป็น 3 (3-0-6)
สัปดาห์
รายวิชา 561-702 การวิจัยด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม
2
เดิม 3 (2-0-7) แก้ไขเป็น 3 (3-0-6)
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18. หน้าที่ 12 หัวข้อ 3.1.3.2 หมวดวิชาเลือก ...สาหรับ
ผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 4
หน่วยกิต (แปลว่า เลือกเรียนเพียง 4 หน่วยกิต ก็ได้ ซึ่ง
เกณฑ์ สกอ กาหนดที่ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ตรวจสอบ
ด้วย)
19. หมวดที่ 3 หัวข้อ 3.14 แสดงแผนการศึกษา หลักสูตร
แบบ 1 ในคอลัมม์ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
(แบบ 1.1) รวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต (เรียน 3 ปี
จึงจบ ก็ไม่ตรงกับข้อ 2.5 แผนการรับนักศึกษาและ
ผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี )
20. หน้าที่ 17 หัวข้อ 3.14 แสดงแผนการศึกษา หลักสูตร
แบบ 2 ในคอลัมม์ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
(แบบ 2.1) รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
(เรียน 3 ปี จึงจบ ก็ไม่ตรงกับข้อ 2.5 แผนการรับนักศึกษา
และผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี)
21. หมวดที่ 3 หัวข้อ 3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา 561-792 สัมมนาทางการบริบาลทางเภสัชกรรม
2 ทาไม Seminar 1 ต้องเป็น pre-requisite ของวิชานี้

การดาเนินการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร
รายวิชา 561-761 หลักฐานเชิงประจักษ์ในการบริบาล
ทางเภสัชกรรม
เดิม 2 (0-3-3) แก้ไขเป็น 2 (2-2-2)
รายวิชา 561-881 วิทยานิพนธ์
เดิม 48 (0-144-40) แก้ไขเป็น 48 (0-144-0)
รายวิชา 561-882 วิทยานิพนธ์
เดิม 72(0-216-60) แก้ไขเป็น 72(0-216-0)
รายวิชา 561-883 วิทยานิพนธ์
เดิม 36 (0-108-30) แก้ไขเป็น 36 (0-108-0)
- ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2548 ไม่ได้กาหนดหน่วยกิตของรายวิชาเลือก

- แก้ไขตารางในหัวข้อ 2.5 แผนการรับนักศึกษาและ
ผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี โดยสลับแผนของนักศึกษา
ที่จบปริญญาโทขึน้ ก่อนเพื่อให้มีลาดับสอดคล้องกับทุก
หัวข้อย่อยในข้อ 3 หลักสูตรและอาจารย์ผสู้ อน
- แก้ไขตารางในหัวข้อ 2.5 แผนการรับนักศึกษาและ
ผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี โดยสลับแผนของนักศึกษา
ที่จบปริญญาโทขึน้ ก่อนเพื่อให้มีลาดับสอดคล้องกับทุก
หัวข้อย่อยในข้อ 3 หลักสูตรและอาจารย์ผสู้ อน
- แก้ไขโดยไม่ระบุรายวิชาบังคับก่อนเป็น 561-791
สัมมนาทางการบริบาล 1 เนื่องจากเนื้อหาไม่จาเป็นต้อง
ต่อเนื่องกันแต่ทั้งนี้จะมีการแจ้งเปิดทั้ง 2 รายวิชาในทุก
ภาคการศึกษาและให้นักศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียน
ครั้งแรกต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 561-791 ก่อน
-แก้ไขอาจารย์ประจาหลักสูตรครบ 5 คน

22. อาจารย์ประจาหลักสูตรมีไม่ครบ 5 คน ตาม
ข้อกาหนดของสกอ.
23. หน้าที่ 36-37 วุฒิการศึกษาของ ผศ.ดร.สุทธิพร ภัทร - แก้ไขเป็น อ.ภ. (เภสัชบาบัด)
ชยากุล และ ดร.อุษณีย์ วนรรฆมณี...อ.ภ. ว.ภ. (เภสัช
บาบัด)...
(ทั้ง อภ. และ วภ. หรือ)
24. หน้าที่ 36-37 วุฒิการศึกษาของผศ.ดร.สุทธิพร
- แก้ไขเป็น อ.ภ. (เภสัชบาบัด)
ภัทรชยากุลและดร.อุษณีย์ วนรรฆมณี เช่น วภ. และ อภ.
ควรเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
25. หน้าที่ 41-42 หัวข้อ 2.2.1 ผลการเรียนด้าน
ความรู้ ข้อ 1 และข้อ 5 น่าจะเหมือนกัน

- แก้ไขโดยผลการเรียนรู้ดา้ นความรู้ของรายวิชาบังคับตัด
หัวข้อย่อยที่ 5 ..
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
26. หน้าที่ 42 หัวข้อ 2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ข้อที่ 3 แก้ไขคาผิด ประเมินการแสดงออก
ชอง... (ของ)
27. หน้าที่ 46 ข้อที่ 1.5 ของหัวข้อ การบริหารหลักสูตร
.....หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (ควร
ระบุเพิ่มเติมเช่น วารสารระดับนานาชาติ อยู่ในฐานข้อมูล
สากล)

การดาเนินการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- แก้ไขเป็นประเมินการแสดงออกของ.. ตามข้อเสนอแนะ

- แก้ไขตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วา่ ด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549 เป็นนักศึกษา
ต้องมีผลงานตีพิมพ์ หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง
(Peer review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นทีย่ อมรับใน
สาขาวิชานั้น
28. หน้าที่ 46 ส่วนของตาราง ส่วนของคอลัมม์ การ
- แก้ไขเป็น...จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียนให้มีทั้ง
ดาเนินการ ข้อที่ 3 ...จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียนให้มี ภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบัติ
ทั้ง ภาคทฤษฎี.... (ใช้ได้เฉพาะการเรียนแบบแผน 2
เท่านั้น)

ภาคผนวก 4
ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ภาคผนวก 4
ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
1. นางสาวฉวีวรรณ รัตนจามิตร
วุฒิ Ph.D.
ตาแหน่งทางวิชาการ

สาขาวิชา Epidemiology
รองศาสตราจารย์

1. ภาระงานสอนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
560-672 การประเมินคุณค่าวรรณกรรมทางเภสัชกรรมคลินิก
2 (1-3-2)
561-791 สัมมนาทางการบริบาลทางเภสัชกรรม 1
1 (0-2-1)
561-792 สัมมนาทางการบริบาลทางเภสัชกรรม 2
1 (0-2-1)
561-761 หลักฐานเชิงประจักษ์ในการบริบาลทางเภสัชกรรม
2 (1-3-2)
561-881 วิทยานิพนธ์
48 (0-144-0)
561-882 วิทยานิพนธ์
72 (0-216-0)
561-883 วิทยานิพนธ์
36 (0-108-0)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร
Chaveewan Ratanajamit, Chutima Musakopas, Sorayut Vasiknanonte & Wantana Reanmongkol
Incidence and risk for neutropenia/agranulocytosis among clozapine users: A retrospective cohort
study. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice, : 1-7, 2010 (In press).
Chaveewan Ratanajamit, Peerasak Kaewpibal, Suwanna Setthawacharavanich, and Damrongsak
Faroongsarng. Effect of pharmacist participation in the health care team on therapeutic drug
monitoring utilization for antiepileptic drugs. J Med Assoc Thai, : 1500-7, 2009.
Nisa Laohapojanart, Suchada Soorapan, Teera Wacharaprechanont, Chaveewan Ratanajamit.
Safety and Efficacy of Oral Nifedipine versus Terbutaline Injection in Preterm Labor. J Med Assoc
Thai, : 2461-9, 2007.
Chaveewan Ratanajamit, Suchada Soorapan, Thitima Doang-ngern, Wudtikai Waenwaisart, Laksamee
Suwanchawalit, Siwaporn Suwansiri, Sopit Jantasaro, Itsaree Yanate. Appropriateness of
therapeutic drug monitoring for lithium. J Med Assoc Thai, : 1954-60, 2006.
Mette Norgaard, Jacob Jacobsen, Chaveewan Ratanajamit, Peter Jepsen, Joseph K. McLaughlin,
Henrik Toft Sorensen. Valproic acid and risk of acute pancreatitis: a population-based case-control
study. American Journal of Therapeutics, : 113-117, 2006.
Nattha Klansuwan, Chaveewan Ratanajamit, Srirat Kasiwong, and Adisorn Wangsiripaisan. Clearance
of Vancomycin during High-efficiency Hemodialysis. J.Med.Assoc.Thai., : 986-991, 2006.
Mette N๘rgaard, Chaveewan Ratanajamit, Jacob Jacobsen, Mette Vinther Skriver, Lars Pedersen,
and Henrik Toft S๘rensen. Metronidazole and risk of acute pancreatitis: a population-based casecontrol study. Alimentary Pharmacology & Therapeutics, : 1-5, 2005.
2.2 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม
-----------------------------------------------------------------------------
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2. นางสาววันทนา เหรียญมงคล
วุฒิ Ph.D. (Pharmacology)
ตาแหน่งทางวิชาการ

สาขาวิชา เภสัชวิทยา
รองศาสตราจารย์

1. ภาระงานสอนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
560-601 เภสัชบาบัดขัน้ สูง
4 (4-0-8)
561-791 สัมมนาทางการบริบาลทางเภสัชกรรม 1
1 (0-2-1)
561-792 สัมมนาทางการบริบาลทางเภสัชกรรม 2
1 (0-2-1)
561-881 วิทยานิพนธ์
48 (0-144-0)
561-882 วิทยานิพนธ์
72 (0-216-0)
561-883 วิทยานิพนธ์
36 (0-108-0)

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร
Mahattanadul, S., Radenahmad, N., Phdoongsombut, N., Chuchom, T., Panichayupakaranant, P.,
Yano, S. and Reanmongkol, W. Effects of curcumin on reflux esophagitis in rats. J. Nat.
Med., 60: 198-205, 2006.
Reanmongkol, W., Subhadhirasakul, S., Khaisombat, N., Fuengnawakit, P., Jantasila, S. and
Khamjun, A. Investigation the antinociceptive, antipyretic and anti-inflammatory activities of
Curcuma aeruginosa Roxb. extracts in experimental animals. Songklanakarin J. Sci.
Technol., 28: 999-1008, 2006.
Mahattanadul, S., Reanmongkol, W., Yano, S., Panichayupakaranaunt, P., Phdoongsombut, N. and
Tungsinmunkong, K. Preventive and curative effects of curcumin on the development of gastric
inflammatory diseases in rats. J. Nat. Med., 60: 191-197, 2006.
Thaina, P., Tungcharoen, P., Wongnawa, M., Reanmongkol, W. and Subhadhirasakul, S. Effects of
Curcuma aeruginosa Roxb. methanolic extract on rat uterine contraction. Acta Pharmacologica
Sinica, 27 Suppl. 1: 313-313, 2006.
Thiravudh, M., Wongpoowarak, P. and Reanmongkol, W. Effects of antihypertensive drug refilling
by primary care unit pharmacist at Thepa district. Songkla Med. J., 25: 303-313, 2007.
Ridtitid, W., Ruangsang, P., Reanmongkol, W. and Wongnawa, M. Studies of the anti-inflammatory
and antipyretic activities of the methanolic extract of Piper sarmentosum Roxb. leaves in
rats. Songklanakarin J. Sci. Technol., 29: 1519-1526, 2007.
Reanmongkol, W., Itharat, A. and Bouking, P. Investigation of the anti-inflammatory, analgesic and
antipyretic activities of the extracts from the rhizome of Dioscorea membranacea Pierre in
experimental animals. Songklanakarin J. Sci. Technol., 29 (Suppl. 1): 49-57, 2007.
Reanmongkol, W. and Itharat, A. Antipyretic activity of the extracts of Hibiscus sabdariffa calyces
L. in experimental animals. Songklanakarin J. Sci. Technol. , 29 (Suppl. 1): 29-38, 2007.
Reanmongkol, W., Itharat, A. and Bouking, P. Evaluation of the anti-inflammatory, antinociceptive
and antipyretic activities of the extracts from Smilax corbularia rhizomes in mice and rats (in
vivo). Songklanakarin J. Sci. Technol. , 29 (Suppl. 1): 59-67, 2007.
Reanmongkol, W., Keawpradub, N. and Sawangjaroen, K. Effects of the extracts from Mitragyna
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

1.
2.

3.

4.
5.

speciosa Korth. leaves on analgesic and behavioral activities in experimental
animals. Songklanakarin J. Sci. Technol., 29 (Suppl. 1): 39-48, 2007.
Hutadilok-Towatana, N., Reanmongkol, W., Satitit, S., Panichayupakaranant, P. and Ritthisunthorn, P. A
subchronic toxicity study of Spirulina platensis. Food Science and Technology Research, 14 (4): 351358, 2008.
Reanmongkol, W. and Wattanapiromsakul, C. Evaluation of the analgesic, antipyretic and antiinflammatory activities of the extracts from the pericarp of Garcinia mangostana Linn. in
experimental animals. Songklanakarin J. Sci. Technol. , 30: 739-745, 2008.
Ridtitid, W., Sae-wong, C., Reanmongkol, W. and Wongnawa, M. Antinociceptive activity of the
methanolic extract of Kaempferia galanga Linn. in experimental animals. J.
Ethnopharmacol., 118: 225-230, 2008.
Reanmongkol, W., Noppapan, T. and Subhadhirasakul, S. Antinociceptive, antipyretic, and antiinflammatory activities of Putranjiva roxburghii Wall. leaf extract in experimental animals . J Nat
Med, 63 (3): 290-296, 2009.
Ridtitid, W., Sae-wong, C., Reanmongkol, W. and Wongnawa, M. Anti-inflammatory activity of the
methanol extract of Kaempferia galanga Linn. in experimental animals. Planta Medica, 75
(9): 935-936, 2009.
Thaina, P., Tungcharoen, P., Wongnawa, M., Reanmongkol, W. and Subhadhirasakul, S. Uterine
relaxant effects of Curcuma aeruginosa Roxb. rhizome extracts. J. Ethnopharmacol., 121: 433443, 2009.
Ruangsang, P., Tewtrakul, S., Reanmongkol, W. Evaluation of the analgesic and anti-inflammatory
activities of Curcuma mangga Val and Zijp rhizomes. J Nat Med, 64 (1): 36-41, 2010.
2.2 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม
Reanmongkol, W., Subhadhirasakul, S. and Watanabe, H.. Antioxidant potential of barakol
extracted from the leaves of Cassia siamea Lamk.. 8th International Symposium on
Pharmaceutical Sciences. 223, Faculty of Pharmacy, Ankara University, 13-16 06, 2006.
Reanmongkol, W., Itharat, A. and Bouking, P.. Evaluation of the anti-inflammatory, antinociceptive
and antipyretic activities of the extracts from Smilax corbularia rhizomes in experimental animals.
The 1st Sino-Thai Conference on Traditional Medicine and Natural Health Products. 142, Nanning,
Guangxi, P.R. China, 13-19 11, 2006.
Reanmongkol, W., Subhadhirasakul, S., Khaisombat, N., Fuengnawakit, P., Jantasila, S. and
Khamjun, A..Analgesic activity of the extract from Curcuma aeruginosa Roxb. rhizomes in
experimental animals.
The 6th Princess Chulabhorn International Sciences
Congress. 233, Bangkok, Thailand, 25-29 11, 2007.
Reanmongkol, W., Keawpradub, N. and Sawangjaroen, K.. Investigation of the analgesic and
behavioral activities of the extract from Mitragyna speciosa. 3rd CINP Asia Pacific Regional Meeting
& 1st CTNP Meeting. 74, Bangkok, Thailand, 12-15 03, 2007.
Reanmongkol, W., Itharat, A. and Bouking, P.. Evaluation of the anti-inflammatory, analgesic and
antipyretic activities of the extracts from the rhizome of Dioscorea membranacea Pierre in
experimental animals. The 12th International Congress: Phytopharm 2008. 106, Saint-Petersburg,
Russia, 2-4 07, 2008.
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6. Reanmongkol, W. and Wattanapiromsakul, C.. Assessment of the analgesic, antipyretic and
anti-inflammatory activities of Garcinia mangostana extract in experimental animals. International
Symposium on Laboratory Animal Science 2009. 94, The Royal Thai Navy Convention Hall,
Bangkok, Thai, 26-29 04, 2009.
7. Reanmongkol, W. and Itharat, A. . Investigation of the antipyretic, antinociceptive and antiinflammatory activities of Hibiscus sabdariffa extract using animal models. International
Symposium on Laboratory Animal Science 2009. 95, The Royal Thai Navy Convention Hall,
Bangkok, Thai, 26-29 04, 2009.
8. Reanmongkol, W., Noppapan, T. and Subhadhirasakul, S. . Anti-inflammatory effects of the extract
from Putranjiva roxburghii Wall. leaves in animal models. 11th Asean Food Conference
2009. 134-135, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, 21-23 10, 2009
9. Ruangsang, P., Tewtrakul, S. and Reanmongkol, W.. Evaluation of the analgesic activity of Curcuma
mangga Val & Zijp rhizomes. The 9th Asian Conference on Clinical Pharmacy. 117, COEX, Seoul,
Korea, 26-28 09, 2009.
----------------------------------------------------------------------------3. นางสาวสุทธิพร ภัทรชยากุล
วุฒิ Pharm D, อ.ภ.
ตาแหน่งทางวิชาการ

สาขาวิชา เภสัชบาบัด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

1. ภาระงานสอนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
560-601 เภสัชบาบัดขัน้ สูง
4 (4-0-8)
560-676 แนวโน้มด้านเภสัชบาบัดในโรคติดเชื้อ
2 (1-3-2)
561-701 การวิจัยด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม 1
3 (3-0-6)
561-761 หลักฐานเชิงประจักษ์ในการบริบาลทางเภสัชกรรม
2 (1-3-2)
561-763 ทักษะทางคลินิกและการประเมินผูป้ ่วยในกาบริบาลทางเภสัชกรรม
3 (2-3-4)
561-791 สัมมนาทางการบริบาลทางเภสัชกรรม 1
1 (0-2-1)
561-792 สัมมนาทางการบริบาลทางเภสัชกรรม 2
1 (0-2-1)
561-881 วิทยานิพนธ์
48 (0-144-0)
561-882 วิทยานิพนธ์
72 (0-216-0)
561-883 วิทยานิพนธ์
36 (0-108-0)
2. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร
1. รุ่งฟ้า สราญเศรษฐ์, สุชาดา สูรพันธุ์, สุทธิพร ภัทรชยากุล, นุจรี ประทีปะวณิช. ผลของการให้คาแนะนาปรึกษาโดย
เภสัชกรในผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้าเหลืองที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์.สงขลานครินทร์เวชสาร 2549; 24(5): 407-417.
2. อุษณีย์ วนรรฆมณี, สมฤทัย วัชราวิวัฒน์ และ สุทธิพร ภัทรชยากุล การใช้ยาต้านไวรัสในการรักษาการติดเชื้อ
herpes simplex และ herpes zoster ในผู้ป่วยที่มีหน้าที่การทางานของไตบกพร่อง (บทความการศึกษาต่อเนื่อง)
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล. ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2549.
3. Pongwecharak J, Soorapan S, Pattharachayakul S, Phumipamorn S. Effects of pharmacist's input on
glycaemic control and cardiovascular risks in muslim diabetes. Primary Care Diabetes 2008; 2(1): 31-3
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4.

วรนุช แสงเจริญ, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต, สุทธิพร ภัทรชยากุล, เกียรติศักดิ์ ณัฐธนพงศ์, จารุวี กาญจนคีรีธารง,
รวิวรรณ อรุณพันธุ์, ไพลดา วิมลกาญจนนา. ผลของการให้ความรู้เกี่ยวกับโรค ยาที่ใช้และการปฏิบัติตัวของผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน. ไทยเภสัชศาสตร์ และวิทยาการสุขภาพ2552; 4(2):193-201.

2.2 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม
1. สุทธิพร ภัทรชยากุล, มาลี โรจน์พิบูลสถิต, วิบุล วงศ์ภูวรักษ์, คชาพล นิ่มเดช. การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน
การบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์. การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่
4 มหาวิทยาลัยบูรพา ( 4th Buu Grad Conference). 13-14 มีนาคม 2552.
2.
Pattharachayakul S, Wongrat J, Somkong S, Ngasangtip N. Survey of pharmaceutical care
provision to patients with hiv /aids in Thailand. The 7 thAsian Conference in Clinical Pharmacy.
Shanghai, China. July 6-9, 2007.
------------------------------------------------------4. นางสาวกมลทิพย์ วิวัฒนวงศา
วุฒิ ปร.ด.
ตาแหน่งทางวิชาการ

สาขาวิชา
อาจารย์

เภสัชศาสตร์

1. ภาระงานสอนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
560-661 การตรวจติดตามระดับยา
2 (1-3-2)
561-701 การวิจัยด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม 1
3 (3-0-6)
561-791 สัมมนาทางการบริบาลทางเภสัชกรรม 1
1 (0-2-1)
561-792 สัมมนาทางการบริบาลทางเภสัชกรรม 2
1 (0-2-1)
561-881 วิทยานิพนธ์
48 (0-144-0)
561-882 วิทยานิพนธ์
72 (0-216-0)
561-883 วิทยานิพนธ์
36 (0-108-0)

1.
2.
3.
4.

2. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร
กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา, อุทัยรัตน์ นวลจันทร์, อรพินท์ เกื้อลาว, ศิริรินทร์ ทันตสุวรรณ การสารวจความชุกของ
อันตรกิริยาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ยา Fluoxetine ร่วมกับยาอื่นในโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ สงขลา
นครินทร์เวชสาร 2552; 27(3):213-222.
พรรณี ขาสกุล, วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ และ กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา การทานายค่ากาจัดยาฟีโนบาร์บิทาล
ในผู้ป่วยแต่ละกลุ่มอายุโดยใช้ข้อมูลจากการตรวจวัดระดับยาในเลือด ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 2552;4
(2): 169-176.
Wiwattanawongsa, K., Tantishaiyakul, V., Lomlim, L., Rojanasakul, Y., Pinsuwan, S. and
Kaewnopparat, S. (2005) Experimental and computational studies of epithelial transport of
mefenamic acid ester prodrugs. Pharm Res. 22 (5): 721-727.
Naderer, O.J., Dupuis, R.E., Heinzen, E.L., Wiwattanawongsa, K., Johnson, M.W. and Smith, P.C.
(2005) The influence of norfloxacin and metronidazole on the disposition of mycophenolate
mofetil. J Clin Pharmacol 45(2):219-26.
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2.2 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม
1. Wiwattanawongsa, K., Prommool P. and Khongmee T. Prevalence of dyslipidemia in patients
receiving NRTIs based antiretroviral therapy in Thailand Asian Federation for Pharmaceutical
Sciences 2009 : Innovation in Pharmaceutical Science and Technology : Cooperation for Asian
Pharmaceutical Scientists Poster Presentation. Fukuoka, Japan, October 15-18, 2009.
2. Wiwattanawongsa K., Nuanjan U., Kuealao O., and Thantasuwan, S. A survey for the potential
clinical drug interaction between fluoxetine and co-prescribed drugs at psychiatric department
7th Asian Conference on Clinical Pharmacy : Education, Development and Challenge: for the
Future Success Oral Presentation. Shanghai, China, July 6-9, 2007.
3. Wiwattanawongsa, K., Kaewnopparat, S., Lomlim, L., Rojanasakul, Y. and Tantishaiyakul, V.
Characterization of transport and efflux of ester prodrugs of mefenamic acid in Caco-2 monolayer.
2nd EUFEPS Conference on Optimizing Drug Delivery and Formulation. Poster Presentation.
Versailles, France, November 20-23, 2005.
----------------------------------------------------------------------------5. นางณัฐาศิริ ฐานะวุฑฒ์
วุฒิ ปร.ด.
ตาแหน่งทางวิชาการ

สาขาวิชา ระบาดวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

1. ภาระงานสอนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
560-662 ระบบเภสัชสนเทศทางคลินิก
2 (1-3-2)
560-665 การตรวจติดตามปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์จากยา
2 (1-3-2)
561-701 การวิจัยด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม 1
3 (3-0-6)
561-702 การวิจัยด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม 2
3 (3-0-6)
561-791 สัมมนาทางการบริบาลทางเภสัชกรรม 1
1 (0-2-1)
561-792 สัมมนาทางการบริบาลทางเภสัชกรรม 2
1 (0-2-1)
561-881 วิทยานิพนธ์
48 (0-144-0)
561-882 วิทยานิพนธ์
72 (0-216-0)
561-883 วิทยานิพนธ์
36 (0-108-0)
2. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร
1. N. Thanawuth & V. Chongsovivatwong. Late HIV diagnosis and delay in CD4 count
measurement among HIV-infected patients in Southern Thailand. AIDS Care, 20(1) : 43-50, 2008.
2.2 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม -----------------------------------------------------------------------------

ภาคผนวก 5
ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจา
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ภาคผนวก 5
ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจา
1. นางโพยม วงศ์ภูวรักษ์
วุฒิ Ph.D.
ตาแหน่งทางวิชาการ

สาขาวิชา เภสัชกรรมคลินิก
รองศาสตราจารย์

1. ภาระงานสอนในหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
560-663 การจ่ายเภสัชภัณฑ์พิเศษปราศจากเชื้อ
560-665 การตรวจติดตามปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์จากยา
560-668 การให้คาปรึกษาทางเภสัชกรรม
560-670 ระบบการกระจายยาในโรงพยาบาล
561-701 การวิจัยด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม 1
561-702 การวิจัยด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม 2
561-791 สัมมนาทางการบริบาลทางเภสัชกรรม 1
561-792 สัมมนาทางการบริบาลทางเภสัชกรรม 2
561-881 วิทยานิพนธ์
561-882 วิทยานิพนธ์
561-883 วิทยานิพนธ์

หน่วยกิต
2(1-3-2)
2(1-3-2)
2(1-3-2)
2(1-3-2)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
48 (0-144-0)
72 (0-216-0)
36 (0-108-0)

2. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร
1. Wongpoowarak P, Wanakamanee U, Panpongtham K, Trisdikoon P, Wongpooarak W, Ngorsuraches
S. Unused medications at home: reasons and costs. International Journal of Pharmacy Practice.
2004, 12: 141 – 148.
2. อาไพพิศ นารถพจนานนท์, ปิติ ทฤษฎิคุณ, โพยม วงศ์ภูวรักษ์, ขวัญตา ณ ถลาง. ปัญหาการบริหารยาทางสายผ่าน
จมูกปลายสายอยู่ที่กระเพาะและการแก้ปัญหา. สงขลานครินทร์เวชสาร. 2004 , 22(4):
371 – 382.
3. Leelairilas, S, Pongwecharak J, Wongpoowarak P, Ngor-suraches S.. Dispensing and administration
errors after conversion from unit dose drug distribution to daily dose drug distribution systems.
Mahidol Journal of Pharmaceutical Sciences. 2005 ,32(34): 37 – 46.
4. วันทนา เหรียญมงคล, สุชาดา สูรพันธุ์, โพยม วงศ์ภูวรักษ์, จุราพร พงศ์เวชรักษ์, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต, อุมาพร
ชัยยศ, อุราวรรณ วิฑิตปัญญาวงศ์. ความเข้าใจและความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานในเภสัชศาสตร์ศึกษา. สงขลานครินทร์เวชสาร. 2006 , 24(4): 263 – 273.
5. วิบุล วงศ์ภูวรักษ์, ฉวีวรรณ รัตนจามิตร, โพยม วงศ์ภูวรักษ์, นันทวัน สมศักดิ์. เปรียบเทียบความ สามารถใน
การทานายระดับยา phenytoin ในเลือดโดยใช้ Bayesian method และ mass-balance algorithm. สงขลา
นครินทร์เวชสาร. 2007, 25(3):201 – 210.
6. มณฑา ถิระวุฒิ, โพยม วงศ์ภูวรักษ์, วันทนา เหรียญมงคล. ผลของการเติมยารักษาโรคความดันโลหิตสูงโดยเภสัช
กรในศูนย์สุขภาพชุมชนตาบลเทพา. สงขลานครินทร์เวชสาร. 2007, 25(4): 303 – 314.
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7. Saengcharoen W, Chongsuvivatwat V, Lerkiatbundit S, Wongpoowarak P. Factors influencing
dispensing of antibiotics for upper respiratory infections among Southern Thai community pharmacies.
Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics. 2008 , 33(2): 123 – 129.
8. Wongpoowarak W, Wongpoowarak P, Boonme P.. Simulation tool for teaching multivariate
experimental design. Silpakorn Univeristy Science & Technology Journal. 2008 , 2(1):45-52 .
9. Saengcharoen W, Chongsuvivatwat V, Lerkiatbundit S, Wongpoowarak P.. Client and pharmacist
factors affecting practice in the management of upper respiratory tract infection presented in
community pharmacies: a simulated client study. International Journal of Pharmacy Practice. 2008
, 16(6):265-270.
------------------------------------------2. นายวิบุล วงศ์ภูวรักษ์
วุฒิ วท.ม.
ตาแหน่งทางวิชาการ

สาขาวิชา เภสัชศาสตร์
รองศาสตราจารย์

1. ภาระงานสอนในหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
560-694 แบบจาลองเภสัชจลนศาสตร์/เภสัชพลศาสตร์สาหรับการประยุกต์เพื่อ
การบริบาลทางเภสัชกรรม
561-702 การวิจัยด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม 2
561-791 สัมมนาทางการบริบาลทางเภสัชกรรม 1
561-792 สัมมนาทางการบริบาลทางเภสัชกรรม 2
561-881 วิทยานิพนธ์
561-882 วิทยานิพนธ์
561-883 วิทยานิพนธ์

หน่วยกิต
2 (1-3-2)
3 (3-0-6)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
48 (0-144-0)
72 (0-216-0)
36 (0-108-0)

2. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร
1. Wongpoowarak, P, Wanakamanee, U., Panpongtham, K., Trisdikoon, K., Wongpoowarak, W. and
Ngorsuraches, S. Unused medications at home ? reasons and costs. The International Journal of
Pharmacy Practice. 2004; 12: 141-148.
2. Tantishaiyakul, V., Phadoongsombut, N., Wongpuwarak, W., Thungtiwachgul, J., Faroongsarng, D.,
Wiwattanawongsa, D. and Rojanasakul, Y., ATR-FTIR characterization of transport properties of
benzoic acid ion-pairs in silicone membranes. International Journal of Pharmaceutics. 2004; 283(12): 111-116.
3. Ungphaiboon, S., Nittayananta, W., Vuddhakul, V., Maneenuan, D., Kietthubthew, S.,
Wongpoowarak, W. and Phadoongsombat, N. Formulalation and efficacy of triamcinolone
acetonide mouthwash for treating oral lichen planus. AJHP. 2005; 62: 485-491.
4. Tantishaiyakul, V. and Wongpuwarak, W. Prediction of Pgp-ATPase interaction and rhodamine 123
efflux inhibitory activities of propafenone analogs using PLS statistics. Journal of Molecular
Structure: THEOCHEM. 2005; 718 :183-189.
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5. Janchawee, B., Wongpoowarak, W., Owatranporn, T. & Chongsuvivatwong, V.
Pharmacoepidemiologic study of potential drug interactions in outpatients of a university hospital
in Thailand. Journal of Clinical Pharmacy & Therapeutics. 2005 ; 30 (1) :13-20.
6. Wongpoowarak, P., Wongpoowarak, W., and Hemachudha, A. Tsunami Aid and Pharmacy:
Perspective on the role of pharmacists from the academic sectorin the aftermath of December's
Tsunami in Thailand. The Journal of the Pharmacy Society of Wisconsin. 2005; Jul/Aug: 4-8.
7. Hemachudha, A., Wongpoowarak, W., Wongpoowarak W. Southern Thailand 100 days after the
Tsunami: many aftershocks remain. TheLancet.com: Tsunami Web Report
8. Wongpoowarak, W. and Boonme, P. Computer Simulation for Studying Effects of Laboratory Design on
Results of Accelerated Stability Test. Silpakorn U Science & Tech J 2005; 5 (1-2): 108-117.
9. Wongpoowarak W, Rattanajamitr C, Wongpoowarak P, Somsak N. Comparing the predictability of
serum phenytoin concentrations between Bayesian method and mass-balance algorithm. Songkla
Med J. 2007;25(3):201-210.
10. Wongpoowarak, W., Wongpoowarak, P., Boonme, P. Simulation tool for teaching multivariate
experimental design on paracetamol syrup formulation. Silpakorn U Science & Tech J 2008; 2(1)
45-52.
11. Wongpoowarak, W., Pichayakorn, W., Oungbho, K., Boontaweesakul, W., Sirivongmongkol, S.,
Boonme, P., Model of degradation kinetics of coconut oil at various heating temperatures.
Silpakorn U Science & Tech J 2008; 2(2): 43-49.
------------------------------------------------3. นายสงวน ลือเกียรติบัณฑิต
วุฒิ Ph.D.
ตาแหน่งทางวิชาการ

สาขาวิชา เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร
รองศาสตราจารย์

1. ภาระงานสอนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
575-602 มิตทิ างสังคมและพฤติกรรมในทางเภสัชกรรม
3 (2-1-6)
561-702 การวิจัยด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม 2
3 (3-0-6)
561-791 สัมมนาทางการบริบาลทางเภสัชกรรม 1
1 (0-2-1)
561-792 สัมมนาทางการบริบาลทางเภสัชกรรม 2
1 (0-2-1)
561-881 วิทยานิพนธ์
48 (0-144-0)
561-882 วิทยานิพนธ์
72 (0-216-0)
561-883 วิทยานิพนธ์
36 (0-108-0)
2. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร
1. Ngorsuraches S, Lerkiatbundit S, Li SC, Treesak C, Sirithorn R, Korwiwattanakarn M. Development
and validation of the patient trust in community pharmacists (TRUST-Ph) scale: results from a
study conducted in Thailand. Res Social Adm Pharm 2008;4:272-83.
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2. Saengcharoen W, Chongsuvivatwong V, Lerkiatbundit S, Wongpoowarak P. Client and pharmacist factors
affecting practice in the management of upper respiratory infections presented in community
pharmacies: a simulated client study. Int J Pharm Pract 2008;16: 265-70.
3. Saengcharoen W, Chongsuvivatwong V, Lerkiatbundit S, Wongpoowarak P. Factors influencing
dispensing of antibiotics for upper respiratory infections among Southern Thai community
pharmacists. J Clin Pharm Ther 2008;33:123-9.
4. Lerkiatbundit S, Utaipan P, Laohawiriyanon C, Teo A. Randomized controlled study of the impact of
the Konstanz method of dilemma discussion on moral judgment. J Allied Health 2006;35:101-80.
5. Lerkiatbundit S. Factor structure and cross-validation of the professionalism scale in pharmacy
students. J Pharm Teach 2005;12: 25-49.
6. Pratheepawanit N, Lerkiatbundit S, Thienthong S, Krisanaprakornkit W,Limwattananon C, Pakkhem A.
Validation of fact-g (Thai version) in low literate patients. Quality of Life Newsletter 2005; 34: 9-10.
7. วรรณรักษ์ ผู่, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต, คณิตา สุทธิทิปธรรมรงค์. ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของผู้แทนยา.
วารสารเภสัชกรรมไทย 2552; 1: 118-33.
8. จุฑาทิพย์ กิตติ, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต , อรอุษา สุวรรณมณี. ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการสังเกตป้ายอาหาร
ปลอดภัยของผู้บริโภคเพื่อประกอบการเลือกซื้อ : กรณีศึกษาการเลือกซื้อผัก. วารสารเภสัชกรรมไทย 2552; 1: 14961.
9. วรนุช แสงเจริญ, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต, สุทธิพร ภัทรชยากุล, เกียรติศักดิ์ ณัฐธนพงศ์, จารุวี กาญจนคีรีธารง,
รวีวรรณ อรุณพันธุ์, ไพลดา วิมลกาญจนา ผลของการให้ความรู้เกี่ยวกับโรค ยาที่ใช้และการปฎิบัติตัวของผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน. ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 2552; 4: 193-201.
10. กรรณิการ์ สงรักษา, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต. การพัฒนาแบบวัดคุณภาพชีวิตสาหรับผู้ป่วยเบาหวาน Diabetes-39
ฉบับภาษาไทย. สงขลานครินทร์เวชสาร 2552;27: 35-39.
11. บุบผา รักษานาม, ณรงค์ศักดิ์ สิงห์ไพบู ลย์พร, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต . ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ขององค์กรของบุคลากรในวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร. วารสารเภสัชกรรมไทย 2552;1: 34-47.
12. โซฟียา สุธากุล, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต. คุณสมบัติของแบบวัดตัวแปรจิตลักษณะตามแบบจาลองข้ามทฤษฎีในผู้สูบ
บุหรี.่ วารสารเภสัชกรรมไทย 2552;1: 48-63.
13. Lerkiatbundit S, Borry P. Moral Distress Part I: Critical Literature Review on Definition, Magnitude,
Antecedents and Consequences. Thai Journal of Pharmacy Practice 2009;1: 3-11.
14. Lerkiatbundit S, Borry P. Moral Distress Part II: Critical Review of Measurement. Thai Journal of
Pharmacy Practice 2009;1: 12-22.
15. เชาวรัตน์ จันสุกสี, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต. ผลของการนาระบบการกระจายยาแบบยูนิตโด๊สมาใช้ในโรงพยาบาล
ชุมชน. วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2551;18: 252-64.
16. Wan C, Yang Y, Gao L, Lerkaitbundit S. Construct analysis of the general module of quality of life
instruments for chronic diseases: the application of structural equation modeling. Chinese Journal
of Behavioral Medical Science 2008; 17: 78-81.
17. กาญจนา สินชัย, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต. ผลการให้บริการของคลินิกเติมยาสาหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยเภสัชกร.
วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2549;16: 233-43.
18. วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร, อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ , จิตปราณี วาศวิท, สงวน ลือเกียรติ
บัณฑิต จีราวรรณ บุญเพิ่ม. รายงานสถานะสุขภาพคนไทย: การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสารวจอนามัยและสวัสดิการ
พ.ศ. 2546. วารสารวิชาการสาธารณสุข 2549;15: 515-27.
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19. วันทนา เหรียญมงคล, สุชาดา สูรพันธุ์, โพยม วงศ์ภูวรักษ์, จุราพร พงศ์เวชรักษ์, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต, อุมาพร ชัย
ยศ, อุราวรรณ วิทิตปัญญาวงศ์. ความเข้าใจและความคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารย์พี่เลี้ยงต่อการเรียนการสอน
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในเภสัชศาสตร์ศึกษา. สงขลานครินทร์เวชสาร 2549;24: 263-73.
2.2 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม
------------------------------------------------------4. นางมาลี โรจน์พิบูลสถิตย์
วุฒิ ปร.ด.
ตาแหน่งทางวิชาการ

สาขาวิชา ระบาดวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

1. ภาระงานสอนในหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
560-662 ระบบสารสนเทศทางเภสัชกรรมคลินิก
560-665 การตรวจติดตามปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์จากยา
560-667 การออกแบบการวิจยั ทางคลินิก
560-671 เภสัชระบาดวิทยาขัน้ สูง
560-682 ปฏิบัตงิ านบริการเภสัชสนเทศทางคลินิกระดับบัณฑิตศึกษา
561-701 การวิจัยด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม 1
561-702 การวิจัยด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม 2
561-791 สัมมนาทางการบริบาลทางเภสัชกรรม 1
561-792 สัมมนาทางการบริบาลทางเภสัชกรรม 2
561-881 วิทยานิพนธ์
561-882 วิทยานิพนธ์
561-883 วิทยานิพนธ์

หน่วยกิต
2 (1-3-2)
2 (1-3-2)
2 (1-3-2)
2 (1-3-2)
2 (0-4-2)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
48 (0-144-0)
72 (0-216-0)
36 (0-108-0)

2. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร
1. Rojpibulstit M, Chongsuvivatwong V. Drugstore personnel’s management of a tuberculosis
suspect: consideration of actual and perceived management. Int J Pharm Pract 2007 , 15 : 177 –
183.
2. Rojpibulstit M, Kanjanakiritamrong J, Chongsuvivatwong V.. Patient and health system delays in
the diagnosis of tuberculosis in Southen Thailand after health care reform. Int J Tuberc Lung Dis.
2006 ,10(4) : 422-428.
3. Faroongsarng D, Rojpibulstit M, Kasiwong S, and Phadoongsombat N. Ambroxol lozenge
bioavailability: Part II - Analysis of additional systemic availability. Clin Drug Invest. 2004, 24(11) :
681-688.
2.2 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม
-------------------------------------------------------
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5. นางศิริมา มหัทธนาดุลย์
วุฒิ
ปร.ด.
ตาแหน่งทางวิชาการ

สาขาวิชา เภสัชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

1. ภาระงานสอนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
560-601 เภสัชบาบัดขั้นสูง
4 (4-0-8)
560-665 การตรวจติดตามปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์จากยา
2 (1-3-2)
560-687 ปฏิบัตงิ านเตรียมและติดตามการใช้ยาเคมีบาบัดระดับบัณฑิตศึกษา
2 (0-4-2)
561-791 สัมมนาทางการบริบาลทางเภสัชกรรม 1
1 (0-2-1)
561-792 สัมมนาทางการบริบาลทางเภสัชกรรม 2
1 (0-2-1)
561-881 วิทยานิพนธ์
48 (0-144-0)
561-882 วิทยานิพนธ์
72 (0-216-0)
561-883 วิทยานิพนธ์
36 (0-108-0)
2. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร
1. C. Jansakul, N. Jusapalo, S. Mahattanadul. Hypotensive effect of n-butanol extract from stem of
Salacia chinensis in rats. ISHS Acta Horticulturae.2005 , 678 :107-111.
2. S. Mahattanadul, N. Radenahmad, N. Phdoongsombut, T. Chuchom, P. Panichayupakaranant, S.
Yano, and W. Reanmongkol. Effect of curcumin on reflux esophagitis in rats. J. Nat. Med.2006, 60:
198-205.
3. S. Mahattanadul, W. Reanmongkol, S. Yano, P. Panichayupakaranant, N. Phdoongsombut and K.
Tungsinmunkong. Preventive and curative effects of curcumin on the development of gastric
inflammatory diseases in rats. J. Nat. Med.2006, 60: 191-197.
4. Mahattanadul, S., T. Nakamura, P. Panichayupakaranant, N. Phdoongsombut, K.Tungsinmunkong,
P. Bouking. 2009. Comparative antiulcer effect of bisdemethoxycurcumin and curcumin in a
gastric ulcer model system. Phytomedicine. 16 (2009): 342-351
--------------------------------------------------------6. นางวรนุช แสงเจริญ
วุฒิ ปร.ด.
ตาแหน่งทางวิชาการ

สาขาวิชา การบริบาลทางเภสัชกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

1. ภาระงานสอนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
560-601 เภสัชบาบัดขั้นสูง
4 (4-0-8)
561-791 สัมมนาทางการบริบาลทางเภสัชกรรม 1
1 (0-2-1)
561-792 สัมมนาทางการบริบาลทางเภสัชกรรม 2
1 (0-2-1)
561-881 วิทยานิพนธ์
48 (0-144-0)
561-882 วิทยานิพนธ์
72 (0-216-0)
561-883 วิทยานิพนธ์
36 (0-108-0)
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2. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร
1. Saengcharoen W, Chongsuvivatwong V, Lerkiatbundit S, Wongpoowarpak P. “Client and pharmacist
factors affecting practice in the management of upper respiratory tract infection presented in
community pharmacies: a simulated client study”, International Journal of Pharmacy Practice.
2008:16;265-270.
2. Saengcharoen W, Chongsuvivatwong V, Lerkiatbundit S, Wongpoowarak P. “Factors influencing
dispensing of antibiotics for upper respiratory infections among southern Thai community
pharmacists”, Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics. 2008:33;123-129.
3. Garey KW, Vo QP, Lewis RE, Saengcharoen W, LaRocco MT, Tam VH. “Clarithromycin reduces
bacterial cell release from Pseudomonas biofilms”, Diagnostic Microbiology and Infectious
Diseases. 2009:63;81-86.
4. วรนุช แสงเจริญ, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต, สุทธิพร ภัทรชยากุล, เกียรติศักดิ์ ณัฐธนพงศ์, จารุวี กาญจนคีรีธารง,
รวิวรรณ อรุณพันธุ์, ไพลดา วิมลกาญจนา. “ผลของการให้ความรู้เกี่ยวกับโรค ยาที่ใช้และการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน”,ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ. 2552:4(2);193-201.
2.2 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม
1. Saengcharoen W, Lerkiatbundit S, Wanluea J, Chanchutchaval P, Phayungwatthana P,
Wisutmethangkoon T. “Drugstore personnel’s practices in the management of childhood
diarrhea”, The 9th Asian Conference on Clinical Pharmacy. COEX, Seoul, Korea, September 26-28,
2009.
------------------------------------------------------7. นางวิลาวัณย์ ทองเรือง
วุฒิ ปร.ด.
ตาแหน่งทางวิชาการ

สาขาวิชา ระบาดวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

1. ภาระงานสอนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
560-665 การตรวจติดตามปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์จากยา
2 (1-3-2)
561-761 หลักฐานเชิงประจักษ์ในการบริบาลทางเภสัชกรรม
2 (1-3-2)
561-791 สัมมนาทางการบริบาลทางเภสัชกรรม 1
1 (0-2-1)
561-792 สัมมนาทางการบริบาลทางเภสัชกรรม 2
1 (0-2-1)
561-881 วิทยานิพนธ์
48 (0-144-0)
561-882 วิทยานิพนธ์
72 (0-216-0)
561-883 วิทยานิพนธ์
36 (0-108-0)
2. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร
1. Thongraung W, Chongsuvivatwong V, Pungrassamee P. Multilevel factors affecting tuberculosis
diagnosis and initial treatment. J Eval Clin Pract. 2008; 14(3) :378-84
2. วิลาวัณย์ ทองเรือง, ณัฐนิช กสิณวัฒน์, นนทกานต์ ลิ่มเจริญ, เกตุวดี หนูรัตน์แก้ว. อากaxารไม่พึงประสงค์ระหว่าง
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การใช้ยาต้านวัณโรคและความไม่สาเร็จในการรักษา. Thai Pharmaceutical and Health Science Jounal.
2009; 4: 46-51.
2.2 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม
1. Thongraung W, Sariyasuntorn K, Khwansuwan P, Wongsampun S. The management of
antituberculosis drugs induced hepatotoxicity. Poster presentation at the 9th Asian Conference on
Clinical Pharmacy, COEX, Seoul, Korea, September, 2009.
--------------------------------------------------------8. นางสาวอุษณีย์ วนรรฆมณี
วุฒิ วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
สาขาวิชา
บริบาลทางเภสัชกรรม
ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
1. ภาระงานสอนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
560-661 การตรวจติดตามระดับยา
2 (1-3-2)
560-665 การตรวจติดตามปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์จากยา
2 (1-3-2)
560-677 การบริบาลทางเภสัชกรรมสาหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
2 (1-3-2)
561-701 การวิจัยด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม 1
3 (3-0-6)
561-761 หลักฐานเชิงประจักษ์ในการบริบาลทางเภสัชกรรม
2 (1-3-2)
561-763 ทักษะทางคลินิกและการประเมินผูป้ ่วยในกาบริบาลทางเภสัชกรรม
3 (2-3-4)
561-791 สัมมนาทางการบริบาลทางเภสัชกรรม 1
1 (0-2-1)
561-792 สัมมนาทางการบริบาลทางเภสัชกรรม 2
1 (0-2-1)
561-881 วิทยานิพนธ์
48 (0-144-0)
561-882 วิทยานิพนธ์
72 (0-216-0)
561-883 วิทยานิพนธ์
36 (0-108-0)
2. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร
1. Towanabut S, Chulavatnatol S, Suthisisang C, Wanakamanee U. The period prevalence of
catamenial epilepsy at Prasat Neurological Institute, Bangkok. Journal of the Medical Association
of Thailand. 1998 Dec; 81(12):970-7.
2. Wongpoowarak P, Wanakamanee U, Panpongtham K, Trisdikoon P, Wongpoowarak W and
Ngorsuraches S. Unused Medications at Home : Reasons and Costs. International Journal of
Pharmacy, 12: 1-9, 2004.
3. อุษณีย์ วนรรฆมณี และสุรกิจ นาทีสุวรรณ. การรักษาภาวะต่อมหมวกไตบกพร่อง (บทความการศึกษาต่อเนื่อง)วารสาร
เภสัชกรรมโรงพยาบาล. ธ.ค.2549
4 จารุวี กาญจนคีรีธารง, วันทนา เหรียญมงคล, จุราพร พงศ์เวชรักษ์ และอุษณีย์ วนรรฆมณี. การประเมินปัญหาความ
ไม่ร่วมมือในการใช้ยา การเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา และการเกิดอันตรกิริยาระหว่างยาในผู้ป่วยโรคหัวใจ
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และหลอดเลือด ที่เข้ารับการรักษาที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมในโรงพยาบาลสงขลา. สงขลานครินทร์เวชสาร (23, 4). ก.ค.
- ส.ค.2548, p.229-240.
5. อุษณีย์ วนรรฆมณี, สมฤทัย วัชราวิวัฒน์ และ สุทธิพร ภัทรชยากุล การใช้ยาต้านไวรัสในการรักษาการติดเชื้อ herpes
simplex และ herpes zoster ในผู้ป่วยที่มีหน้าที่การทางานของไตบกพร่อง (บทความการศึกษาต่อเนื่อง) วารสาร
เภสัชกรรมโรงพยาบาล. ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2549.
2.2 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม

-

---------------------------------------------------------

ภาคผนวก 6
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
คุณธรรม จริยธรรม
1) มีวินัย ตรงต่อเวลา และซื่อสัตย์สุจริต
2) มีสัมมาคารวะ ให้เกียรติ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เคารพในสิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น
3) เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม
4) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ
5) ตัดสินใจบนพื้นฐานของจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และประโยชน์ของสังคม มากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน
6) มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและแสดงออกถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
7) ตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ความรู้
1) นักศึกษาต้องมีความรู้ความสามารถทั้งทฤษฎีและหรือปฏิบัติ
2) มีความรู้ ความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการวิจัย
3) สามารถนาความรู้ทางวิชาการไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
4) มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการ และหรือสามารถสร้างงานได้ดว้ ยตนเอง
5) มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานในสาขาเภสัชกรรมคลินิก
ทักษะทางปัญญา
1) มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศ แนวคิดและหลักฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อสรุปที่ได้ในการ
แก้ไขปัญหาหรืองานอื่นๆ
2) สามารถศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้ทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง และผลกระทบที่
ตามมาจากการตัดสินใจนั้น
3) มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ และประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการสร้างองค์ ความรู้ใหม่
แก้ปัญหาด้านการใช้ยา หรือพัฒนางานการบริบาลทางเภสัชกรรมได้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม
4) มีความสามารถประมวล และศึกษาข้อมูล เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และข้อโต้แย้ง รวมทั้ง หาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมทั้งเชิงกว้างและเชิง
ลึก
5) มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีไปสู่การฝึกปฏิบตั ใิ นสถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสม
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ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
7) ตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนและงานทีไ่ ด้รับมอบหมาย และรับผิดชอบในการกระทาของตน
8) วางตัวได้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
9) มีความรับผิดชอบต่องานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
10) สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผูน้ าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสังคมอย่างต่อเนื่อง
12) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกบั ผู้ร่วมงานในองค์กร และกับบุคคลทั่วไป
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ทักษะเชิงตัวเลข และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบตั ิงานวิจัยและหรือปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2) สามารถสื่อสารผ่านทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3) สามารถเข้าถึงข้อมูลทางเภสัชศาสตร์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถประเมินคุณภาพของข้อมูลเหล่านั้นเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
ทักษะพิสัย
1) มีทักษะในการปฏิบัติที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานเฉพาะด้าน
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

1

2

3

4 5 6 7 1

2

3

4

5 1 2

3 4 5

5. ทักษะการ
6
วิเคราะห์เชิง ทักษะ
4. ทักษะความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
พิสัย
ระหว่างบุคคล
สื่อสาร และการ
และความรับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 1 2 3
1







 

 







 

  

















 

 







 

  

















 

 

















 

 













      

  

  











 

 







 

  

















 

 







 

  











1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

หมวดวิชาบังคับสาหรับผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท
561-701 การวิจัยด้านการบริบาลทาง
เภสัชกรรม 1
561-702 การวิจัยด้านการบริบาลทาง
เภสัชกรรม 2
561-791 สัมมนาทางการบริบาลทาง
เภสัชกรรม 1
561-792 สัมมนาทางการบริบาลทาง
เภสัชกรรม 2
หมวดวิชาบังคับสาหรับผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
560-601 เภสัชบาบัดขัน้ สูง
561-701 การวิจัยด้านการบริบาลทาง
เภสัชกรรม 1
561-702 การวิจัยด้านการบริบาลทาง
เภสัชกรรม 2

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา





89

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

2













560-661 การตรวจติดตามระดับยา
560-662 ระบบเภสัชสนเทศทางคลินิก







      

560-663 การจ่ายเภสัชภัณฑ์พเิ ศษปราศจาก
เชื้อ
560-664 การประเมินการใช้ยาทางคลินิก



    

560-665 การตรวจติดตามปฏิกิริยาไม่พึง
ประสงค์จากยา
560-666 ชีวเภสัชกรรมและเภสัช
จลนศาสตร์ขั้นสูง
560-667 การออกแบบการวิจยั ทางคลินิก

4 5 6 7 1

2

    









      






3 4 5

 

 











 

 













  

     



    

  

     



  



  

     



    

  

     



    

  

     







  

  









 

  



 



    

  

    

    

  



2. ความรู้

1
561-791 สัมมนาทางการบริบาลทาง
เภสัชกรรม 1
561-792 สัมมนาทางการบริบาลทาง
เภสัชกรรม 2
หมวดวิชาเลือก

3

5. ทักษะการ
6
วิเคราะห์เชิง ทักษะ
4. ทักษะความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
พิสัย
ระหว่างบุคคล
สื่อสาร และการ
และความรับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 1 2 3
1

    





    

560-668 การให้คาปรึกษาทางเภสัชกรรม



      

560-669 ยาใหม่และแนวคิดใหม่





   

3

3. ทักษะทางปัญญา

4

5 1 2
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
560-670 ระบบการกระจายยาใน
โรงพยาบาล
560-671 เภสัชระบาดวิทยาขัน้ สูง
560-672 การประเมินคุณค่าวรรณกรรมทาง
เภสัชกรรมคลินิก
560-673 เภสัชเศรษฐศาสตร์ขนั้ สูง
560-674 การวัดและประเมินผลลัพธ์ในการ
ปฏิบัติงานทางเภสัชกรรม
560-675 ปัญหาจากการใช้ยา
560-676 แนวโน้มด้านเภสัชบาบัดในโรคติด
เชื้อ
560-677 การบริบาลทางเภสัชกรรมสาหรับ
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
560-678 การบริบาลทางเภสัชกรรมสาหรับ
ผู้ป่วยสูงอายุ
560-679 มานุษยวิทยาและสังคมวิทยาของ
การ สาธารณสุข

2

3



2. ความรู้

4 5 6 7 1

2

   





3

3 4 5

5. ทักษะการ
6
วิเคราะห์เชิง ทักษะ
4. ทักษะความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
พิสัย
ระหว่างบุคคล
สื่อสาร และการ
และความรับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 1 2 3
1



  



  

3. ทักษะทางปัญญา

4

5 1 2
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

560-680 การบริหารทรัพยากรในการบริบาล
ทางเภสัชกรรม
560-681 ปฏิบัติงานการตรวจติดตามระดับยา
เพื่อการบาบัดระดับบัณฑิตศึกษา
560-682 ปฏิบัติงานบริการเภสัชสนเทศทาง
คลินิกสาหรับบัณฑิตศึกษา
560-683 ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัช
กรรมผู้ป่วยนอกระดับบัณฑิตศึกษา
560-684 ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัช
กรรมผู้ป่วยในระดับบัณฑิตศึกษา 1
560-685 ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัช
กรรมผู้ป่วยในระดับบัณฑิตศึกษา 2
560-686 ปฏิบัตงิ านการบริบาลทางเภสัช
กรรมด้านเภสัชกรรมชุมชนระดับ
บัณฑิตศึกษา
560-687 ปฏิบัติงานเตรียมและติดตามการใช้
ยาเคมีบาบัดระดับบัณฑิตศึกษา
560-688 ปฏิบัติงานเตรียมและติดตามการใช้
สารอาหารทางหลอดเลือดดาระดับ
บัณฑิตศึกษา

1

2

3

4 5 6 7 1













2. ความรู้

2

3

3. ทักษะทางปัญญา

3 4 5

5. ทักษะการ
6
วิเคราะห์เชิง ทักษะ
4. ทักษะความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
พิสัย
ระหว่างบุคคล
สื่อสาร และการ
และความรับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 1 2 3
1

4

5 1 2
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

560-689 ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัช
กรรมในผู้ป่วยโรคติดเชื้อระดับ
บัณฑิตศึกษา
560-690 ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัช
กรรมในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ
บัณฑิตศึกษา
560-694 แบบจาลองเภสัชจลนศาสตร์/
เภสัช-พลศาสตร์สาหรับการ
ประยุกต์เพื่อการบริบาลทาง
เภสัชกรรม
561-761 หลักฐานเชิงประจักษ์ในการบริบาล
ทางเภสัชกรรม
561-762 เภสัชพลศาสตร์

2

3

4 5 6 7 1







    







   





   





 

 

4

5 1 2

3 4 5





  

  

    













  

  

    













   





 

  





  

     

2. ความรู้

1



3

5. ทักษะการ
6
วิเคราะห์เชิง ทักษะ
4. ทักษะความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
พิสัย
ระหว่างบุคคล
สื่อสาร และการ
และความรับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 1 2 3
1

 

2



3. ทักษะทางปัญญา



    

  

            

561-763 ทักษะทางคลินิกและการประเมิน
ผู้ป่วยในการบริบาลทางเภสัชกรรม
561-881 วิทยานิพนธ์







    







   

 



  

561-882 วิทยานิพนธ์










   
   

 
 




  
  

561-883 วิทยานิพนธ์



หมายเหตุ : ปรับจานวนข้อของผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ระบุไว้ในข้อ 3
: ทักษะพิสัยระบุไว้เฉพาะรายวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติงานเท่านั้น
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ภาคผนวก 7
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
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(สาเนา)
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
................................................
เพื่อให้การจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมที่ต้องการความรู้แบบนวัตกรรม ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ต้องมีการค้นคว้าและวิจัยที่เข้มแข็ง การทาวิจัยต้อง
สามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงต้องสร้างนักวิจัยให้ กับ
สังคม โดยเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต และนาความรู้ที่ได้ไปช่วยเหลือสังคมด้วย
คุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
ดังนั้น จึงสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เหมาะสม
และสอดคล้ อ งกั บ เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา และแนวทางการบริ ห ารเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 15(2)
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2522 และโดยมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุม ครั้งที่ 292
(7/2549) เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2549 จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4

ข้อ 5

ระเบียบนี้เรียกว่า“ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549”
ระเบียบนี้ให้ใช้สาหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี
การศึกษา 2549 เป็นต้นไป
บรรดาความในระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือประกาศอื่นใดที่มีอยู่ก่อนระเบียบฉบับนี้ และมีความกล่าวในระเบียบนี้
หรือที่ระเบียบนี้กล่าวเป็นอย่างอื่น หรือที่ขัดหรือแย้งกับความในระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ในระเบียบนี้
“สภาวิชาการ” หมายถึง สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
“บัณฑิตวิทยาลัย” หมายถึง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
“คณะ” หมายถึง คณะ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัย หรือหน่วยงานที่เทียบเท่า ที่มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
“คณบดี” หมายถึง คณบดีของคณะ บัณฑิตวิทยาลัย ผู้อานวยการวิทยาลัย หรือผู้บริหารหน่วยงานที่เทียบเท่า
คณบดี ที่มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
“สาขาวิชา” หมายถึง สาขาวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
“คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ” หมายถึง คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย สงขลา
นครินทร์
“หน่วยกิตสะสม” หมายถึง หน่วยกิตที่นักศึกษาเรียนสะสมเพื่อให้ครบตามหลักสูตรสาขาวิชานั้น
“คณะกรรมการประจาคณะ” หมายถึง คณะกรรมการประจาคณะของคณะ หรือคณะกรรมการประจาของ
วิทยาลัยหรือหน่วยงานที่นักศึกษาสังกัดอยู่
“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้รักษาการตามระเบี ยบนี้ ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมิได้
ระบุไว้ในระเบียบนี้ หรือในกรณีมีความจาเป็นต้องผ่อนผันข้อกาหนดในระเบียบนี้เป็นกรณีพิเศษ ให้อธิการบดีหรือ
รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้วินิจฉัยและให้ถือเป็นที่สุด แล้วรายงานให้สภาวิชาการทราบ
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หมวด 1
ระบบการจัดการศึกษา
ข้อ 6 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้ดาเนินการดังนี้
6.1 บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้กาหนดและรักษามาตรฐานของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
6.2 บัณฑิตวิทยาลัยมีหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและคณะมีหน้าที่
จัดการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
6.3 บัณฑิตวิทยาลัยอาจจัดให้มีหลักสูตรสหสาขาวิชาเพื่อบริหารและจัดการศึกษาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหลาย
คณะ
ข้อ 7 ระบบการจัดการศึกษา ให้ดาเนินการดังนี้
7.1 การจัดการศึกษาตลอดปีการศึกษาโดยไม่แบ่งภาค 1 ปีการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 30 สัปดาห์
7.2 การจัดการศึกษาโดยแบ่งเป็นภาค
7.2.1 ระบบทวิภาค 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
7.2.2 ระบบไตรภาค 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี ระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์
7.2.3 ระบบจตุรภาค 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์
7.2.4 ระบบการจัดการศึกษาอื่น ๆ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
ระบบการจัดการศึกษาต่าง ๆ ตามข้อ 7.2.1-7.2.3 อาจจัดภาคฤดูร้อนได้ตามความจาเป็นของ
แต่ละหลักสูตร
7.3 การจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน เป็นการจัดการศึกษาปีละหนึ่งภาคการศึกษา โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8
สัปดาห์
ข้อ 8 การคิดหน่วยกิต สาหรับแต่ละรายวิชา
8.1 ระบบตลอดปีการศึกษา
8.1.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่นอ้ ยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.1.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.1.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.1.4 การทาโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาทาโครงงานหรือกิจกรรม
นั้นไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.1.5 วิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้
มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.1.6 1 หน่วยกิต ระบบตลอดปีการศึกษาเทียบได้เท่ากับ 2 หน่วยกิตระบบทวิภาคหรือ 30/12 หน่วยกิ
ตระบบไตรภาคหรือ 30/10 หน่วยกิตระบบจตุรภาค
8.2 ระบบทวิภาค
8.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
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8.2.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.2.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.2.4 การทาโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทาโครงงานหรือกิจกรรม
นั้นไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.2.5 วิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้
มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.3 ระบบไตรภาค
8.3.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่นอ้ ยกว่า 12 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.3.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.3.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.3.4 การทาโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทาโครงงานหรือกิจกรรม
นั้นไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.3.5 วิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้
มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.3.6 1 หน่วยกิต ระบบไตรภาคเทียบได้เท่ากับ 12/15 หน่วยกิต ระบบทวิภาค หรือ 4 หน่วยกิต ระบบ
ทวิภาค เทียบได้กับ 5 หน่วยกิต ระบบไตรภาค
8.4 ระบบจตุรภาค
8.4.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่นอ้ ยกว่า 10 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.4.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.4.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้ มีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.4.4 การทาโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทาโครงงานหรือกิจกรรม
นั้นไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.4.5 วิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้
มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.4.6 1 หน่วยกิต ระบบจตุรภาคเทียบได้เท่ากับ 10/15 หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ 2 หน่วยกิต ระบบ
ทวิภาค เทียบได้กับ 3 หน่วยกิตระบบจตุรภาค
ข้อ 9 การจัดแผนการศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
9.1 การจัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา (Full-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลักสูตรโดยกาหนด
จานวนหน่วยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติ สาหรับระบบทวิภาค
9.2 การจัดแผนการศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลักสูตรโดยกาหนด
จานวนหน่วยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร น้อยกว่า 9 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติ สาหรับระบบทวิภาค
การเปลี่ยนการจัดแผนการศึกษาตามข้อ 9.1 และ 9.2 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจาคณะ
ข้อ 10 หลั ก สู ต รหนึ่ ง ๆ อาจจั ด ระบบการศึ ก ษา และหรื อ จั ด แผนการศึ ก ษาแบบใดแบบหนึ่ ง หรื อหลายแบบได้
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สาหรับระบบการจัดการเรียนการสอน และการจัดแผนการศึกษาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
หมวด 2
หลักสูตร
ข้อ 11 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้
11.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สร้างเสริมความเชี่ยวชาญหรือประสิทธิ ภาพ
ในทางวิชาชีพ เป็นหลักสูตรที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาในระดับ ปริญญาตรี
หรือเทียบเท่ามาแล้ว
11.2 หลั กสู ต รปริญ ญาโท เป็ น หลั กสู ต รการศึกษาที่ ส่ ง เสริม ความก้า วหน้ า ทางวิ ช าการและหรือการวิ จั ย ใน
สาขาวิชาต่าง ๆ ในระดับสูงกว่าขั้นปริญญาตรีและประกาศนียบัตรบัณฑิต
11.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สร้างเสริมความเชี่ยวชาญหรือประสิทธิภาพ
ในทางวิชาชีพ และเป็นหลักสูตรที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักสูตร 6 ปี หรือผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่ามาแล้ว
11.4 หลักสูตรปริญญาเอก เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ การวิจัยในสาขาวิชาต่าง
ๆ ในระดับสูงกว่าปริญญาโทและประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง
ข้อ 12 โครงสร้างของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
12.1 หลั กสู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต และประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง ให้ มี จ านวนหน่ ว ยกิต รวม ตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
12.2 หลักสูตรปริญญาโท ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษา
เป็น 2 แผน คือ
แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจยั โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ ดังนี้
แบบ ก 1 ทาเฉพาะวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และหลักสูตรอาจกาหนดให้ศึกษา
รายวิชาเพิ่มเติม หรือทากิจกรรมวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นได้ โดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมี
ผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกาหนด
แบบ ก 2 ทาวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
ไม่เกิน 18 หน่วยกิต
แผน ข เป็ น แผนการศึกษาที่ เน้ น การศึ กษารายวิ ช าโดยมาต้ องท าวิ ท ยานิ พ นธ์ แต่ ต้ องท าสาร-นิ พ นธ์
(การศึกษาอิสระ) ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
ทั้งนี้ สาขาวิชาใดเปิดสอนหลักสูตรแผน ข จะต้องมีหลักสูตร แผน ก ด้วย
12.3 หลักสูตรปริญญาเอก
ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
สาหรับผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า และไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต สาหรับผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมาก หลักสูตรนี้มี 2 แบบ คือ
แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทาวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ หลักสูตรอาจ
กาหนดให้มีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม หรือทากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นได้ โดยไม่นับหน่วย
กิต แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกาหนด ดังนี้
แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า จะต้องทาวิทยานิพนธ์ ไม่
น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จะต้องทาวิทยานิพนธ์ ไม่
น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
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ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 1.1 และ แบบ 1.2 จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน
แบบ 2 เป็ น แผนการศึ ก ษาที่ เ น้ น การวิ จั ย โดยมี ก ารท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ที่ มี คุ ณ ภาพสู ง และก่ อ ให้ เ กิ ด
ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และมีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า จะต้องทาวิทยานิพนธ์ ไม่
น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จะต้องทาวิทยานิพนธ์ ไม่
น้อยกว่า 48 หน่วยกิตและศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน
ข้อ 13 ระยะเวลาการศึกษา
13.1 ระยะเวลาการศึกษาของแต่ละหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา
13.1.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแต่
ไม่เกิน 3 ปีการศึกษา
13.1.2 ปริญญาโท ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแต่ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
13.1.3 ปริญญาเอก ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร สาหรับนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ให้มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา และนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท ให้มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
13.2 ระยะเวลาการศึกษาของแต่ละหลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบไม่เต็มเวลา หรือที่จัดการศึกษาแบบอื่นให้
เป็นไปตามข้อ 13.1
ข้อ 14 การประกันคุณภาพ
ให้ทุกหลักสูตรกาหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรให้ชัดเจน ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็น
หลัก 4 ประเด็น คือ
14.1 การบริหารหลักสูตร
14.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย
14.3 การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
14.4 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและมีการดาเนินการควบคุม
มาตรฐาน คุณภาพ และให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและการเรียน
การสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตามการประเมินผลหลักสูตร และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แต่ละ
หลักสูตรต้ องจัดทารายงานการประเมิน ตนเองปีล ะ 1 ครั้ง เสนอต่อคณบดีต้นสั งกัดและแจ้งให้บัณฑิ ต
วิทยาลัยทราบ
ข้อ 15 การพัฒนาหลักสูตร
15.1 ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
เป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี
15.2 พัฒนาหลักสูตร หรือจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในระเบียบนี้
ให้ดาเนินการโดยจัดทาเป็นประกาศมหาวิทยาลัยแล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
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หมวด 3
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาและคณะกรรมการควบคุมการศึกษา
ข้อ 16 อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย
16.1 อาจารย์ ป ระจา หมายถึง ข้า ราชการ พนั กงาน หรือผู้ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย แต่ง ตั้ ง ให้ ป ฏิบั ติง านในสั ง กัด
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทาหน้าที่หลักด้านการสอนและวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่
รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน
16.2 อาจารย์ป ระจ าหลั กสูต ร หมายถึง อาจารย์ ป ระจ าที่ ไ ด้รับ มอบหมายให้ เป็ น หลั กในกระบวนการจั ด
การศึกษาของหลักสูตร โดยทาหน้าที่อาจารย์ผู้สอนและหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
16.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจาหลักสูตรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบใน
การบริหารจัดการเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสูตร
และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
16.4 อาจารย์ผู้สอน หมายถึง ผู้ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งจากอาจารย์ประจาหรืออาจารย์พิเศษให้ทาหน้าที่สอน
ในรายวิชาหรือบางหัวข้อในแต่ละรายวิชา
16.5 อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หมายถึง อาจารย์ประจาที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการประจาคณะตาม
คาแนะนาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อทาหน้าที่ให้คาปรึกษาด้านการศึกษาและการจัดแผนการ
เรียนของนักศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาของนักศึกษาใน
เรื่องอื่นตามความจาเป็นและเหมาะสม โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปทาหน้าทีจ่ นกระทั่งนักศึกษามีอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก หรืออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
16.6 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก (Major advisor) หมายถึง อาจารย์ประจาที่ได้รับการแต่งตั้งโดย
คณะกรรมการประจาคณะตามคาแนะนาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ให้รับผิดชอบกระบวนการ
เรีย นรู้เพื่ อวิ ท ยานิ พ นธ์ ของนั ก ศึกษาเฉพาะราย เช่ น การพิ จ ารณาเค้า โครง ก ารให้ คาแนะน าและ
ควบคุมดูแล รวมทั้งการประเมินความก้าวหน้าและการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
16.7 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (Co-advisor) หมายถึง อาจารย์ประจา หรืออาจารย์พิเศษที่ได้รับการ
แต่งตั้งโดยคณะกรรมการประจ าคณะตามคาแนะนาของคณะกรรมการบริหารหลักสูต ร เพื่อทาหน้า ที่
ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักในการพิจารณาเค้าโครง รวมทั้งช่วยเหลือให้คาแนะนาและ
ควบคุมดูแลการทาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษา
16.8 อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ หมายถึง อาจารย์ประจาที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการประจาคณะตาม
คาแนะนาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ตามข้อ 16.6 ให้
รับผิดชอบกระบวนการเรียนรู้เพื่อสารนิพนธ์ของนักศึกษาเฉพาะราย รวมทั้งการประเมินความก้าวหน้าและ
การสอบสารนิพนธ์ของนักศึกษา
16.9 ผู้ทรงคุณวุฒิ หมายถึง ผู้ที่มิได้เป็นอาจารย์ประจา ให้ทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม หรือสอน
ในกรณีที่เป็นสาขาวิชาที่ขาดแคลนและมีความจาเป็นอย่างยิ่งสามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ได้โดยอนุโลม ผู้ทรงคุณวุฒิต้องได้รับการแต่งตั้งโดยบัณฑิตวิทยาลัย
16.10 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง ผู้ที่มิได้เป็นอาจารย์ประจา ให้ทาหน้าที่บางส่วนในการเรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งนั้นไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษาและหรือตาแหน่งทางวิชาการตามที่
กาหนดในหน้าที่นั้น ๆ แต่มีความเชี่ยวชาญ หรือความชานาญเฉพาะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งโดยตรงต่อ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนั้น ๆ ทั้งนี้หากจะแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จะต้องเป็นผู้ที่มี
ความรู้ ความเชี่ย วชาญ และประสบการณ์สู ง ในสาขาวิ ช านั้ น ๆ เป็ น ที่ย อมรับ ในระดั บ หน่ ว ยงานหรือ
กระทรวงหรือวงการวิ ชาชีพด้ านนั้น ๆ เทีย บได้ไม่ ต่ากว่าระดับ 9 ขึ้ นไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
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สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด แต่หากจะแต่งตั้งให้เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นบุคลากรประจามหาวิทยาลัยเท่านั้น
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะต้องได้รับการแต่งตั้งโดยบัณฑิตวิทยาลัย
16.11 อาจารย์พิเศษ หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยให้ทา
หน้าที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ 17 คุณสมบัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
ต้องเป็ น อาจารย์ ป ระจ าและมีคุณ สมบั ติ ไม่ ต่ ากว่ า คุณ สมบั ติ ของการเป็น อาจารย์ผู้ ส อนตามระดั บ ของ
หลักสูตรนั้น ๆ
ข้อ 18 คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
18.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรปริญญาโท และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ต้องเป็น
อาจารย์ประจาหลักสูตร และมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่สอนหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จานวนอย่างน้อย 3 คน
18.2 หลักสูตรปริญญาเอก ต้องเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร และมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่สอนหรือสาขาวิชาที่สมั พันธ์กนั
จานวนอย่างน้อย 3 คน
ข้อ 19 การบริหารจัดการหลักสูตร
19.1 ให้ บ ริหารหลั กสู ต รให้ เป็ น ไปตามปรั ช ญา วั ต ถุป ระสงค์ และเป้ า หมายของหลั กสู ต ร และตามที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากภาควิชาหรือตามที่คณะกาหนด
19.2 ให้แต่ละหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามข้อ 18
และอื่น ๆ ตามที่คณะกาหนด
ข้อ 20 คณะอาจกาหนดให้คณะกรรมการประจาคณะ หรือคณะกรรมการจานวนตามความเหมาะสมทาหน้าที่กากับดูแล
คุณภาพ การบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร กาหนดองค์ประกอบ อานาจหน้าที่ การครบ
วาระการดารงตาแหน่ง และการแต่งตั้ งคณะกรรมการบริหารหลักสูต รของคณะนั้น ๆ ทั้ งนี้เป็นไปตามความ
เหมาะสมของแต่ละคณะ
ข้อ 21 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน
21.1 หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้น สูง ต้องเป็น
อาจารย์ประจา หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ
เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ
ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการทาวิจัยที่มิใช่ ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาตามความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจาคณะ
21.2 หลักสูตรปริญญาเอก ต้องเป็นอาจารย์ประจา หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่า
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น
หรือ สาขาวิ ช าที่ สั ม พั น ธ์ กัน และต้ องมี ป ระสบการณ์ ด้ า นการสอนและการท าวิ จั ย ที่ มิ ใ ช่ ส่ ว นหนึ่ ง ของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาคณะ
ข้อ 22 คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
22.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
เป็นอาจารย์ประจา มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มิใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาคณะ
ในกรณีที่มีความจาเป็น คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาบัณฑิต
วิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ หรือแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่เป็นบุคลากรประจามหาวิทยาลัยที่มีความ
เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่ บัณฑิตวิทยาลัย
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ข้อ 23

ข้อ 24

ข้อ 25

ข้อ 26

ข้อ 27

ข้อ 28

กาหนด
22.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
เป็นอาจารย์ประจา หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้
ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมี
ประสบการณ์ ใ นการท าวิ จั ย ที่ มิ ใ ช่ ส่ ว นหนึ่ ง ของการศึ ก ษาเพื่ อ รั บ ปริ ญ ญา ตามความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการประจาคณะ ในกรณีที่มีความจาเป็นและเหมาะสม อาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเป็นอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมก็ได้
ภาระงานสอนของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
อาจารย์ประจา 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและหรือปริญญา
เอกได้ไม่เกิน 5 คน หรือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทไม่เกิน 15 คน หากเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ให้คิดสัดส่วนจานวนนักศึกษาที่ทาวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กับ
จานวนนักศึกษาที่ทาสารนิพนธ์ 3 คน ทั้งนี้ให้นับรวมนักศึกษาที่ยังไม่สาเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน
หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจาที่มีศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนักศึกษาที่ทาวิทยานิพนธ์ได้มากกว่า 5 คน
อาจขอขยายเพิ่มขึ้นได้แต่ต้องไม่เกิน 10 คน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ
คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการประจาคณะ มีจานวนกรรมการไม่น้อย
กว่า 3 คน ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นประธาน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
และอาจารย์ประจาเป็นกรรมการ
คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีจานวน
กรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) อาจารย์ประจา และหรือผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ
คณะกรรมการสอบประมวลความรอบรู้
คณะกรรมการสอบประมวลความรอบรู้ ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีหน้าที่สอบ
ประมวลความรอบรู้ มี จานวนกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ประกอบด้ วย อาจารย์ ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ และหรืออาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา และหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการประจาคณะ ตามคาแนะนาของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร มีจานวนกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ไม่น้อยกว่า 1 คน อาจารย์ประจาซึ่งไม่ได้เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ไม่น้อยกว่า 1 คน และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ทั้งนี้อาจแต่งตั้ง
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ร่ ว ม (ถ้ า มี ) เป็ น กรรมการสอบด้ ว ยก็ ไ ด้ และเมื่ อ แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์แล้วให้แจ้งบัณฑิตวิทยาลัยทราบ
อาจารย์ที่ ปรึกษาวิ ทยานิพนธ์หลั ก และอาจารย์ที่ ปรึกษาวิท ยานิ พนธ์ ร่วม (ถ้ามี) ต้ องไม่เป็ นประธาน
คณะกรรมการสอบ และต้องเข้าสอบวิทยานิพนธ์ด้วยทุกครั้ง
อาจารย์ป ระจาและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ที่เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ต้ องมีคุณวุ ฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิช านั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
ในกรณีที่มีความจาเป็น คณะกรรมการประจาคณะตามคาแนะนาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจ
แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเป็นกรรมการสอบได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์
คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีจานวนกรรมการไม่น้อย
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กว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ และอาจารย์ประจา หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่
น้อยกว่า 2 คน โดยให้กรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสอบ
ทั้งนี้ คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ชุดหนึ่ง อาจทาหน้าที่สอบสารนิพนธ์ของนักศึกษาได้มากกว่า 1 คน
หมวด 4
การรับเข้าศึกษา
ข้อ 29 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
29.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ สาเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ตามที่หลักสูตรกาหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติม
ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
29.2 หลักสูตรปริญญาโท
ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สาเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ตามที่หลักสูตรกาหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติม
ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
29.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง
ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สาเร็จปริญญาโทหรือเทียบเท่า ตามที่หลักสูตรกาหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติม
ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
29.4 หลักสูตรปริญญาเอก
29.4.1 ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สาเร็จปริญญาโทหรือเทียบเท่า ตามที่หลักสูตรกาหนด และมีคุณสมบัติอื่น
เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกาหนด หรือ
29.4.2 ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สาเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเดีย วกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กันกับหลักสูตรที่เข้าศึกษา โดยมีผลการเรียนดีมาก และมีพื้นความรู้ความสามารถและศักยภาพ
เพียงพอที่จะทาวิทยานิพนธ์ได้ หรือมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และบัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 30 การรับสมัคร
ใบสมัคร ระยะเวลาสมัคร หลักฐานประกอบและเงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 31 การรับเข้าศึกษา
31.1 จานวนนักศึกษาที่จะรับในแต่ละสาขา ต้องได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย
31.2 คณะเป็ น ผู้ พิ จ ารณาตามความเห็ น ชอบของคณะกรรมการบริ หารหลั กสู ต รในการคั ด เลื อ กผู้ ส มั ครที่ มี
คุณสมบัติตามข้อ 29 เข้าเป็นนักศึกษา โดยมีการทดสอบความรู้ หรือวิธีการอื่นใดตามที่บัณฑิตวิทยาลัย
กาหนด
31.3 คณะอาจพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามข้อ 29 เข้ามาทดลองศึกษา โดยมีเงื่อนไขเฉพาะรายดังนี้
31.3.1 ผู้ทดลองศึกษาในหลักสูตรที่ศึกษารายวิชาและทาวิทยานิพนธ์ หรือศึกษาเฉพาะรายวิชาอย่างเดียว
ในภาคการศึกษาแรกจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และสอบ
ให้ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 หรือ
31.3.2 ผู้ ท ดลองศึ ก ษาในหลั ก สู ต รที่ ศึ ก ษาเฉพาะท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ในภาคการศึ ก ษาแรกจะต้ อ งมี
ความก้าวหน้าในการทาวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ได้ผลเป็นที่พอใจ โดยได้สัญลักษณ์ P ตามจานวน
หน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน หรือ
31.3.3 เงื่อนไขอื่น ๆ ตามทีบ่ ัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
31.4 คณะอาจพิจารณารับผู้มีพนื้ ฐานความรู้ไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เข้าศึกษาหรือวิจัย โดยไม่
รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยได้เป็นกรณีพิเศษ
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31.5 บัณ ฑิ ตวิ ท ยาลั ย อาจพิ จารณารับ บุคคลที่คณะรับ เข้า เป็น ผู้ ร่วมเรีย นตามระเบี ย บมหาวิท ยาลั ย สงขลา
นครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาของผู้ร่วมเรียน
31.6 กรณีผู้สมัครกาลังรอผลการศึกษา การรับเข้าศึกษาจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้นาหลักฐานมาแสดงว่า
สาเร็จการศึกษาแล้ว และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ข้อ 32 การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 33 ประเภทของนักศึกษา แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
33.1 นักศึกษาสามัญ คือ บุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาตามข้อ 31.2 หรือ นักศึกษาทดลองศึกษา
ที่ผ่านเงื่อนไขตามข้อ 31.3
33.2 นักศึกษาทดลองศึกษา คือ บุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาตามข้อ 31.3
33.3 นักศึกษาพิเศษ คือ บุคคลที่บัณฑิตวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาตามข้อ 31.4
หมวด 5
การลงทะเบียนเรียน
ข้อ 34 การลงทะเบียนเรียน
34.1 การลงทะเบียนเรียนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
34.1.1 การลงทะเบียนโดยนับหน่วยกิตและคิดค่าคะแนน (Credit)
34.1.2 การลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)
34.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปหรืออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก แล้วแต่กรณี
34.3 การลงทะเบียนเรียน ต้องเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
34.4 จานวนหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ให้ อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา
ทั่วไปหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก แล้วแต่กรณี ทั้งนี้การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา
ปกติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต
34.5 นักศึกษาทดลองศึกษาตามข้อ 33.2 ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
34.6 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ารายวิชาที่เคยลงทะเบียนเรียน และได้รับผลการเรียนตั้งแต่ระดับคะแนน B
ขึ้นไปแล้วมิได้
34.7 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์ได้เมื่อมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักแล้ว
34.8 การลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์ ต้องลงทะเบียนเรียนให้ครบหน่วยกิตทั้งหมด ภายในภาคการ ศึกษาที่
สอบวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์เพิ่มให้ครบหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ได้ หลัง
พ้ น กาหนดการเพิ่ ม และถอนรายวิ ช า โดยได้ รับ อนุ มั ติ จ ากคณบดี บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย เพื่ อให้ ส า มารถสอบ
วิทยานิพนธ์ได้ในภาคการศึกษานั้น
34.9 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรกาหนดแล้ว แต่อยู่ระหว่างการทาวิจัยเพื่อ
วิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ หรือรอสอบประมวลความรอบรู้ นักศึกษาจะต้องรักษาสถานภาพการเป็น
นักศึกษา และชาระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 35 การเพิ่มและการถอนรายวิชา
35.1 การเพิ่มและการถอนรายวิชาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ยกเว้นวิชาวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตาม
ข้อ 34.8
35.2 การเพิ่มและถอนรายวิชาจะกระทาได้โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก แล้วแต่กรณี และแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทราบ
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ข้อ 36 การเปลี่ยนแผนการศึกษา
นักศึกษาสามัญอาจขอเปลี่ยนแผนการศึกษาได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจาคณะ และแจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบ
ข้อ 37 การย้ายสาขาวิชา
นักศึกษาสามัญขอย้ายสาขาวิชาโดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
37.1 นักศึกษาอาจขอย้ายสาขาวิชาได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะ และได้รับอนุมัติ
จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
37.2 การขอย้ายสาขาวิชา จะกระทาได้ต่อเมื่อนักศึกษาเข้าศึกษาในสาขาวิชาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาค
การศึกษา
37.3 การเทียบโอนและการโอนรายวิชา ให้เป็นไปตามระเบียบข้อ 40
ข้อ 38 การเปลี่ยนระดับการศึกษา
38.1
นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนระดับการศึกษาจากระดับปริญญาโทเป็นระดับปริญญาเอก หรือกลับกัน
ได้ในสาขาวิชาเดียวกัน โดยได้รั บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะ กรรมการ
ประจาคณะ และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
38.1.1 นักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโทแผน ก ในสาขาเดียวกันกับหลักสูตรปริญญาเอก
ที่สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติซึ่งจัดขึ้นสาหรับนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอก อาจได้รับ
การพิจารณาเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกได้ โดยนักศึกษาหลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 จะต้องมี
ผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาให้เป็นวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรระดับปริญญา
เอกได้ หรือในกรณีที่เป็นนักศึกษาหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 จะต้องศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อย
กว่า 12 หน่วยกิต และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.50
38.1.2 นักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอกที่ไม่สามารถสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ การ
สอบวิทยานิพนธ์ อาจได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทได้
38.1.3
38.2
ข้อ 39

การเปลี่ยนระดับการศึกษาจะกระทาได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

การเปลี่ยนระดับการศึกษาทีน่ อกเหนือจากข้อ 38.1 ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด

การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่น
39.1
บัณฑิตวิทยาลัยอาจรับโอนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่สังกัดสถาบันอื่ นทั้งภายในและต่างประเทศ
เป็ น นั ก ศึ ก ษาของบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย โดยได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รและ
คณะกรรมการประจาคณะ และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
39.2
การเทียบโอนวิชาเรียนและการโอนหน่วยกิต ต้องมีหลักเกณฑ์ดังนี้
39.2.1 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือเทียบเท่าที่กระทรวง ศึกษาธิการ
หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจตามกฎหมายรับรอง
39.2.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีเนื้อหาสาระไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ
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39.2.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีผลการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับคะแนน B หรือเทียบเท่า หรือ
สัญลักษณ์ S
39.2.4 ให้มีการเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจานวนหน่วยกิต รวมของหลักสูตร
ที่รับโอน
39.2.5 รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอน จะไม่นาผลการศึกษามาคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
39.2.6 ใช้ เวลาศึก ษาอยู่ ในมหาวิ ท ยาลั ย อย่ า งน้ อย 1 ปี การศึ กษาและลงทะเบี ย นรายวิ ช าหรือ เรีย น
วิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
39.2.7 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่จะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่เกินกว่าชั้นปีและภาค
การศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว
ข้อ 40 การยกเว้นหรือการเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา
มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาให้นักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถที่สามารถวัด
มาตรฐานได้จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือสถาบันอื่นทั้งภายในและต่างประเทศ โดยนักศึกษาต้องศึกษา
ให้ครบตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
40.1 รายวิชาที่อาจได้รับการเทียบโอน ต้องเป็นรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาและวิทยานิ พนธ์ และได้ศึกษา
มาแล้วไม่เกิน 3 ปี โดยได้ผลการศึกษาเป็นสัญลักษณ์ P หรือ S หรือไม่ต่ากว่าระดับคะแนน B หรือ
เทียบเท่า
40.2 กรณีรายวิชาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้เป็นไปตามข้อ 39.2.2 และ 39.2.3 และให้นาผล
การศึกษารายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนมาคิดเป็นแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
40.3 รายวิชาและจานวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นหรือเทียบโอนให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ บริหาร
หลักสูตร และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะ
40.4 การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและหรือการศึก ษาตามอัธยาศัย ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่
การศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติ ที่ดีเกี่ย วกับการเทียบโอนผลการเรีย นระดับ ปริญ ญาของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้อ 41 การโอนหน่วยกิต
41.1
นักศึกษาอาจได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจาคณะให้ไปเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในสถาบัน
อื่นทั้งภายในและต่างประเทศ โดยลงทะเบียนเรียนเพื่อหน่วยกิต แล้วนามาเทียบโอนหน่วยกิต ในหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อนับเป็นหน่วยกิตสะสมของนักศึกษาได้
41.2
รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามข้อ 41.1 ให้เป็นไปตามข้อแนะนาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดี
ในการเที ย บโอนผลการเรีย นระดั บ ปริญ ญาเข้า สู่ การศึกษาในระบบของส านั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
หมวด 6
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ข้อ 42 การสอบในระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้
42.1 การสอบประมวลความรอบรู้ (Comprehensive Examination) เป็นการสอบความรู้ความสามารถที่จะนา
หลักวิชาและประสบการณ์การเรียน หรือการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
42.2 การสอบวิทยานิพนธ์ เป็นการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถของนักศึกษาในการทาวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์
ความรอบรู้ในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทาการวิจัย ความสามารถในการนาเสนอผลงานทั้งด้านการพูด
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การเขียน และการตอบคาถาม
42.3 การสอบสารนิพนธ์ เป็นการสอบเพื่อประเมินผลงานการศึกษาอิสระของนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท
แผน ข
42.4 การสอบวัดคุณสมบัติ เป็นการสอบเพื่อประเมินความรู้พื้นฐาน ความพร้อม ความสามารถและศักยภาพ
ของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอก และเพื่อวัดว่านักศึกษามีความพร้อมในการทาวิทยานิพนธ์ในระดับ
ปริญญาเอก
42.5 การสอบภาษาต่างประเทศ เป็นการสอบเทียบความรู้ความสามารถภาษาต่างประเทศของนักศึกษา
หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก
ข้อ 43 การประเมินผลรายวิชา วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์
รายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน ให้มีค่าระดับคะแนน (Grade) ตามความหมายและค่าระดับ
คะแนนดังต่อไปนี้
ระดับคะแนน
ความหมาย
ค่าระดับคะแนน
(ต่อหนึ่งหน่วยกิต)
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.0
ดีมาก (Very Good)
3.5
B+
B
C+
C
D+
D
E

ดี
(Good)
ปานกลาง (Fairly Good)

3.0
2.5

พอใช้
อ่อน

2.0
1.5

(Fair)
(Poor)

อ่อนมาก (Very Poor)
ตก
(Fail)

1.0
0.0

ผลการศึกษาอาจแสดงด้วยสัญลักษณ์และความหมายอื่นได้ดังต่อไปนี้
สัญลักษณ์
ความหมาย
S
ผลการเรียนหรือการสอบเป็นที่พอใจ (Satisfactory) ใช้สาหรับรายวิชาที่
กาหนดให้มีการประเมินผลแบบไม่คิดค่าคะแนน หรือรายวิชาปรับพื้นฐาน
หรือรายวิชาวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์
U
ผลการเรียนหรือการสอบยังไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) ใช้สาหรับ
รายวิชาที่กาหนดให้มีการประเมินผลแบบไม่คิดค่าคะแนน หรือรายวิชาที่
ปรับพื้นฐานหรือรายวิชาวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์
X
ผลการเรียนหรือการสอบอยู่ในขั้นดีเด่น (Excellent) ใช้สาหรับรายวิชา
วิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์
I
การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) ใช้ในกรณีนักศึกษาปฏิบัติงานไม่
ครบภายในเวลาที่กาหนดไว้หรือขาดสอบ โดยมีเหตุสุดวิสัยบางประการ
จะต้ อ งมี ก ารแก้ ไ ขให้ เ ป็ น ระดั บ คะแนนภายใน 6 สั ป ดาห์ แ รกของภาค
การศึกษาถัดไปที่นักศึกษาผู้นั้นลงทะเบียนเรียน มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะ
เปลี่ยนสัญลักษณ์ I ให้เป็นระดับคะแนน E โดยทันที
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สัญลักษณ์
P
N

W

ความหมาย
การเรียน หรือการวิจัย หรือการทาวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ที่ยังมีความ
ต่อเนื่องอยู่ (In progress) และมีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจ
การเรียน หรือการวิจัย หรือการทาวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ที่ยังมีความ
ต่อเนื่องอยู่ แต่ไม่มีความก้าวหน้าหรือไม่เ ป็นที่พอใจ (No progress) ใน
กรณีได้สัญลักษณ์ N นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้าในหน่วยกิตที่ได้
สัญลักษณ์ N
การถอนรายวิชาโดยได้รับอนุมตั ิ (Withdrawn with permission)

ข้อ 44 การประเมินผลการศึกษา
44.1 ให้มีการประเมินผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ยกเว้นวิชาวิทยานิพนธ์ หรือวิชาสารนิพนธ์ ให้มีการ
ประเมินผลได้ก่อนสิ้นภาคการศึกษา
44.2 ในการนับจานวนหน่วยกิตให้ครบตามหลักสูตรนั้น ให้นับหน่วยกิตจากรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน
เรียนเพื่อหน่วยกิต และได้ผลการศึกษาเป็นระดับคะแนน A, B+, B, C+, C, หรือสัญลักษณ์ S หรือ
สัญลักษณ์ X ในกรณีที่หลักสูตรกาหนดรายวิชาปรับพื้นฐานไว้ให้เรียน โดยไม่นับเป็นหน่วยกิตสะสม
ของหลักสูตร นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมรายวิชาดังกล่าวให้ครบถ้วน และจะต้องได้
สัญลักษณ์ S
ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแต่ละรายวิชามากกว่า 1 ครั้ง ให้นับจานวนหน่วยกิต ของรายวิชา
นั้นเป็นหน่วยกิตสะสมตามหลักสูตรได้เพียงครั้งเดียวโดยพิจารณาจากการวัดและประเมินผลครั้งหลังสุด
แต่ให้นาผลการศึกษาและหน่วยกิตทุกครั้งมาคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ในกรณีที่ จาเป็น ต้องเรียนรายวิชาของหลักสู ตรปริญ ญาตรี ในบางสาขาเพื่ อสนับสนุนรายวิชาตาม
แผนการเรียนที่กาหนดไว้ในหลักสูตร ให้นับจานวนหน่วยกิตของรายวิชาระดับหมายเลข 300 ขึ้นไปได้ไม่
เกิน 6 หน่วยกิต
44.3 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ มหาวิทยาลัยจะประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาทุกคนที่ได้ลงทะเบียนเรียน
โดยคานวณผลตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
44.3.1 หน่วยจุดของรายวิชาหนึ่ง ๆ คือ ผลคูณระหว่างจานวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนที่ได้จากการ
ประเมินผลรายวิชานั้น
44.3.2 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาค คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุกรายวิชาที่ได้ศึกษาในภาค
การศึกษานั้นหารด้วยหน่วยกิตรวมของรายวิชาดั งกล่าว เฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็น
ระดับคะแนน
44.3.3 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุกรายวิชาที่ได้ศึกษามาตั้งแต่เริ่มเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยหารด้วยจานวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าว เฉพาะราย วิชาที่มีการ
ประเมินผลเป็น ระดับคะแนน และในกรณีที่มีการเรียนรายวิชาใดมากกว่าหนึ่ง ครั้ง ก็ให้นาผล
การศึกษา และหน่วยกิตทุกครั้งมาคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมด้วย
44.3.4 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาคและแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คานวณเป็นค่าที่มีเลข
ทศนิยม 2 ตาแหน่ง โดยไม่มีการปัดเศษจากทศนิยมตาแหน่งที่ 3
44.3.5 ในกรณีที่นักศึกษาได้สัญลักษณ์ I ในรายวิชาที่มีการวัดและประเมินผลเป็นระดับคะแนน ให้รอการ
คานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาคและแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไว้ก่อน จนกว่า
สัญลักษณ์ I จะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น
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หมวด 7
การทาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
ข้อ 45 การทาวิทยานิพนธ์
45.1 การเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
45.1.1 นั ก ศึก ษาหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาโท จะเสนอโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ไ ด้ เมื่ อ มี อ าจารย์ ที่ ป รึก ษา
วิทยานิพนธ์หลักแล้ว
45.1.2 นักศึกษาหลักสู ตรระดับ ปริญ ญาเอก จะเสนอโครงร่างวิทยานิ พนธ์ไ ด้เมื่ อมี อาจารย์ที่ ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักแล้ว
45.1.3 พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัตทิ ี่คณะกรรมการประจาคณะกาหนด
45.2 การขอเปลี่ยนแปลงโครงร่างวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการประจาคณะกาหนด
ข้อ 46 การทาสารนิพนธ์ มีความมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยให้นักศึกษาได้ทาเป็น
รายบุคคล สาหรับแนวปฏิบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประจาคณะกาหนด
ข้อ 47 การประเมินผลความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
47.1 การประเมินผลความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ต้องกระทาในทุกภาคการศึกษา
47.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ มีหน้าที่ในการประเมินผลความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์
หรื อ สารนิ พ นธ์ ข องนั ก ศึ ก ษา และรายงานผลการประเมิ น ต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รและ
คณะกรรมการประจาคณะ
47.3 ใช้สัญลักษณ์ P (In progress) สาหรับผลการประเมินความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
ของนักศึกษาเป็นที่พอใจ โดยระบุจานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่ได้รับการประเมินให้ได้
สัญลักษณ์ P ของนักศึกษาแต่ละคนในแต่ละภาคการศึกษานั้น และใช้สัญลักษณ์ N (No progress)
ส าหรับ ผลการประเมิ น ที่ ไ ม่ มี ความก้า วหน้ า หรือไม่ เป็ น ที่ พ อใจ แต่ ทั้ ง นี้ ต้ องไม่ เกิน จ านวนหน่ ว ยกิต ที่
ลงทะเบียน และผลการศึกษาเป็นดังนี้
47.3.1 ให้สัญลักษณ์ P หรือ N ในกรณีที่ยังไม่สามารถจัดการวัดผลของรายวิชาได้ในภาคการ ศึกษานั้น
47.3.2 การให้สัญลักษณ์ P หรือ N อาจให้ได้ตามสัดส่วนของความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์หรือสาร
นิพนธ์ แนวปฏิบัติในการประเมินความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์ให้จัดทาเป็นประกาศของ
คณะ และหากนักศึกษายังไม่ได้รับการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ จะประเมินผลให้สัญลักษณ์ P
ได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตร
47.3.3 ให้สัญลักษณ์ S หรือ U หรือ X ในกรณีที่มีการประเมินผล หรือสอบวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์
เรียบร้อยแล้วภายในภาคการศึกษานั้นๆ
47.4 รายวิชาที่ใช้เวลาเรียนเกิน 1 ภาคการศึกษา ให้มีการประเมินผลเป็นดังนี้
47.4.1 ให้สัญลักษณ์ P หรือ N ในกรณีที่ยังไม่สามารถจัดการวัดผลของรายวิชาในภาคการศึกษานั้น
47.4.2 ให้มีการประเมินเป็นระดับคะแนนตามข้อ 43
ข้อ 48 ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสาระสาคัญ
ของเนื้อหาวิทยานิพนธ์ หรือสารนิ พนธ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินจานวนหน่วยกิต จากหัวข้อเดิมที่สามารถ
นาไปใช้กับหัวข้อใหม่ได้ แต่ต้องไม่เกินจานวนหน่วยกิตที่ผ่านในหัวข้อเดิม ทั้งนี้ให้นับจานวนหน่วยกิตดังกล่าว เป็น
จานวนหน่วยกิตที่ผ่านได้สญ
ั ลักษณ์ P ซึ่งสามารถนามานับเพื่อสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้ โดยต้องได้รับอนุมัติ
จากคณบดีโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ข้อ 49 การสอบวิทยานิพนธ์
49.1 การสอบวิทยานิพนธ์ประกอบด้วยการตรวจ อ่านวิทยานิพนธ์ การทดสอบความรู้นักศึกษาด้วยการซักถาม
หรือด้วยวิธีอื่นๆ จึงจะถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์
49.2 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสามารถส่งผลการประเมิน การให้คาแนะนาและ
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ข้อ 50
ข้อ 51

ข้อ 52
ข้อ 53

ข้อเสนอแนะด้วยเอกสาร โดยประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เป็นผู้นาเสนอผลการประเมินต่อ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ในวันสอบ หรืออาจสอบโดยวิธีการใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
49.3 การดาเนินการสอบวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
การสอบสารนิพนธ์
การสอบสารนิพนธ์ประกอบด้วยการตรวจ อ่านสารนิพนธ์ การทดสอบความรู้นักศึกษาด้วยการซักถามหรือ
ด้วยวิธีอื่นๆ จึงถือว่าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์ การดาเนินการสอบสารนิพนธ์ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัย
กาหนด
การส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
รูปแบบการพิมพ์ และลิขสิทธิ์ในวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
53.1 รูปแบบการพิมพ์วทิ ยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ให้เป็นไปตามทีบ่ ัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
53.2 ลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรในวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ เป็นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นักศึกษาและหรือ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์เรื่องนั้น ๆ สามารถนาไปเผยแพร่ในเชิงวิชาการได้ แต่การนา
เนื้อหาหรือผลจากการศึกษาไปใช้เพื่อประโยชน์อื่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลั ย
กาหนด
กรณีที่การทาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่ได้รับทุนวิจัยที่มีข้อผูกพันเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรโดย
ได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย ให้ดาเนินการตามข้อผูกพันนั้น ๆ
หมวด 8
การสาเร็จการศึกษา

ข้อ 54 การสาเร็จการศึกษา
นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้
54.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
54.1.1 สอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร
54.1.2 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาตามหลักสูตรไม่ต่ากว่า 3.00
54.2 หลักสูตรปริญญาโท
54.2.1 สอบเทียบหรือสอบผ่านความรูภ้ าษาต่างประเทศตามทีบ่ ัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
54.2.2 แผน ก แบบ ก 1 สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ นาเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปาก
เปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการ
ตีพิมพ์ หรือดาเนินการให้ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการ ซึ่งคณะกรรมการประจาคณะให้ความเห็นชอบหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงาน
การประชุม (Proceeding)
54.2.3 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ากว่า 3.00 สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ นาเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปาก
เปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการ
ตีพิมพ์ หรือดาเนินการให้ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการ ซึ่งคณะกรรมการประจาคณะให้ความเห็นชอบหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงาน
การประชุม (Proceeding)
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54.2.4 แผน ข ศึกษารายวิชาครบตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า
3.00 สอบผ่ า นสารนิ พ นธ์ และสอบผ่ า นการสอบประมวลความรอบรู้ (Comprehensive
Examination) ด้วยข้อเขียน และหรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น
54.3 หลักสูตรปริญญาเอก
54.3.1 สอบเทียบหรือสอบผ่านความรูภ้ าษาต่างประเทศตามทีบ่ ัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
54.3.2 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
54.3.3 แบบ 1 สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ นาเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น
สุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตี พิมพ์ หรือ
ดาเนิ นการให้ ผ ลงานได้รับ การยอมรับ ให้ตี พิ ม พ์ในวารสารวิ ช าการที่ มีกรรมการภายนอกร่ว ม
กลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
54.3.4 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า
3.00 สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ นาเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น
สุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ
ดาเนิ นการให้ ผ ลงานได้รับ การยอมรับ ให้ตี พิ ม พ์ในวารสารวิ ช าการที่ มีกรรมการภายนอกร่ว ม
กลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
54.4 ชาระหนีส้ ินทัง้ หมดต่อมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
54.5 ปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่น ๆ ตามทีม่ หาวิทยาลัย คณะ หลักสูตร กาหนด
ข้อ 55 วันสาเร็จการศึกษา
วันสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาให้เป็นไปตามทีบ่ ัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 56 การขออนุมัติปริญญา
56.1 นักศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้ยื่นคาร้องแสดงความจานงขอรับปริญญาต่อ
มหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
56.2 นักศึกษาซึ่งจะได้รับการพิจารณาเสนอชื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัตดิ ังนี้
56.2.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาครบถ้วนตามข้อ 54
56.2.2 ไม่มีหนี้สินหรือค้างชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา และหรือไม่เป็นผู้มีพันธะสัญญาอื่นใดกับบัณฑิต
วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
56.2.3 ไม่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา
หมวด 9
สถานภาพของนักศึกษา
ข้อ 57 การลาป่วยหรือลากิจ ให้ดาเนินการและพิจารณาตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการ ศึกษาขั้น
ปริญญาตรีโดยอนุโลม
ข้อ 58 การลาพักการศึกษา
58.1 นักศึกษาจะลาพักการศึกษาได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
58.1.1 ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจาการ
58.1.2 เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า 3 สัปดาห์ โดยมีใบรับรองแพทย์
58.1.3 สาเหตุอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจาคณะ
58.2 นักศึกษาที่ประสงค์จะลาพักการศึกษา ต้องแสดงเหตุผลและความจาเป็นผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรือ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แล้วแต่กรณี และให้ยื่นคาร้องต่อคณะกรรมการประจาคณะ เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ และแจ้งบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อทราบ
58.3 การลาพักการศึกษาเป็นการลาพักทั้งภาคการศึกษา และถ้าได้ลงทะเบียนเรียนไปแล้ว เป็นการยกเลิกการ
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ลงทะเบียนเรียน โดยรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น จะไม่ปรากฏในใบแสดงผล
การศึกษา
58.4 การลาพักการศึกษา ให้ลาพักได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาปกติ
58.5 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษารักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ได้รับการอนุมั ติให้ลา
พัก และชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด ยกเว้นภาคการศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไป
ก่อนแล้ว
ข้อ 59 การลาออก
นักศึกษาผู้ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา ให้เสนอใบลาออกผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติต่ออธิการบดี ผู้ที่จะได้รับการอนุมัติให้ลาออกได้ ต้องไม่มีหนี้สินกับมหาวิทยาลัย
ข้อ 60 การรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
การรักษาสถานภาพของนักศึกษา ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในข้อ 34.9 และข้อ 58.5
ข้อ 61 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อมีสภาพตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
61.1 ตาย
61.2 ได้รับอนุมัติให้ลาออก
61.3 ถูกให้ออกหรือไล่ออกเนื่องจากต้องโทษทางวินยั
61.4 ไม่มาลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาค
การศึกษาปกติโดยมิได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา
61.5 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 2.50 ในการประเมินผลทุกสิ้นภาคการศึกษา
61.6 เรียนได้จานวนหน่วยกิต 2 ใน 3 ของหลักสูตร โดยไม่นับหน่วยกิตวิทยานิพนธ์แล้วได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมต่ากว่า 2.75 ยกเว้นนักศึกษาปริญญาโทที่เรียนแผน ก แบบ ก 1 และนักศึกษาปริญญาเอกที่เรียน
แบบ 1
61.7 ใช้เวลาในการศึกษาตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนดในข้อ 13 แล้ว และได้หน่วยกิตไม่ครบตามหลักสูตร หรือ
ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 3.00 ยกเว้นนักศึกษาปริญญาโทที่เรียนแผน ก แบบ ก 1 และ
นักศึกษาปริญญาเอกที่เรียน แบบ 1
61.8 โครงร่างวิทยานิพนธ์ไม่ได้รับอนุมัติภายในระยะเวลาที่กาหนดดังนี้
61.8.1 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1
61.8.1.1 ภายใน 4 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา
61.8.1.2 ภายใน 5 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา
61.8.2 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2
61.8.2.1 ภายใน 5 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา
61.8.2.2 ภายใน 6 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา
61.8.3 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอก แบบ 1
61.8.3.1 ภายใน 6 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา
61.8.3.2 ภายใน 7 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา
61.8.4 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอก แบบ 2
61.8.4.1 ภายใน 7 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา
61.8.4.2 ภายใน 8 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา
61.9 สอบวิทยานิพนธ์หรือสอบประมวลความรอบรู้ ครั้งที่ 2 ไม่ผา่ น
61.10 ไม่สามารถส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ได้ภายใน 6 เดือน นับจากวันสอบวิทยานิพนธ์ผ่าน เว้นแต่ได้รับ
อนุมัติให้ขยายเวลาการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบจาก
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61.11
61.12
61.13
61.14

คณะกรรมการประจาคณะ ทั้งนี้ระยะเวลาการศึกษาต้องไม่เกินเวลาที่กาหนดในข้อ 13
ไม่สามารถส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ได้ภายใน 3 เดือน นับจากวันสอบสารนิพนธ์ผ่าน เว้นแต่ได้รับอนุมัติ
ให้ ข ยายเวลาการส่ ง สารนิ พ นธ์ ฉ บั บ สมบู ร ณ์ จ ากคณบดี บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย โดยความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการประจาคณะ ทั้งนี้ระยะเวลาการศึกษาต้องไม่เกินเวลาที่กาหนดในข้อ 13
เป็นนักศึกษาทดลองศึกษาทีไ่ ม่สามารถเปลี่ยนสถานภาพเป็นนักศึกษาสามัญตามข้อ 34.1 ได้
บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่า มีความประพฤติไม่เหมาะสม
ได้รับการอนุมัตปิ ริญญา
หมวด 10
การลงโทษทางวินัยนักศึกษา

ข้อ 62 การทุจริตในการวัดผล
เมื่อตรวจสอบพบว่านักศึกษาทุจริตในการวัดผลรายวิชาใด ให้ดาเนินการและพิจารณาลงโทษตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี และข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่ าด้วย
วินัยนักศึกษา โดยอนุโลม
ข้อ 63 การทุจริตทางวิชาการ
การทุจริตทางวิชาการมี 2 ลักษณะ คือ การลอกเลียนผลงานทางวิชาการ การสร้างข้อมูลเท็จ และการมิได้
ทาผลงานวิชาการด้วยตนเอง
63.1 การลอกเลียนผลงานทางวิชาการ หมายถึง การลอกเลียนข้อความของผู้อื่น โดยไม่มีการอ้างอิง หรือปกปิด
แหล่งที่มา หรือการเสนอความคิดหรือนาผลงานทางวิชาการที่มีผู้อื่นกระทาไว้มาเป็นของตนเอง
63.2 การสร้างข้อมูลเท็จ หมายถึง การตกแต่งข้อมูลหรือการสร้างข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง
63.3 การมิได้ทาผลงานวิชาการด้วยตนเอง หมายถึง การจ้างหรือให้ผู้อื่นช่วยทา หรือทาแทนตน หรือการมอบให้
ผู้อื่นทาแทนนอกเหนือจากงานที่ได้ระบุไว้ในโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติแล้วว่าจะกระทาเอง ทั้งนี้ไม่
รวมถึง การเก็บรวบรวมข้อมู ล การประมวลผลข้อมูล การวิ เคราะห์ข้อมู ล การแปลวิ ทยานิพ นธ์ จาก
ภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ
63.4 เมื่อตรวจสอบพบว่านักศึกษาทุจริตตามข้อ 63.1 63.2 และ 63.3 ให้ถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงไว้ก่อน แต่
อาจลดหย่อนโทษได้ ทั้งนี้การพิจารณาโทษหรือการลดหย่อนโทษ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ประจาคณะ และเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อดาเนินการต่อไป
63.5 หากตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตภายหลังการอนุมัติปริญญาแล้ว ให้คณะกรรมการประจาคณะพิจารณา และ
อาจเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาสั่งเพิกถอนปริญญา
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บทเฉพาะกาล
ข้อ 64 การดาเนินการใด ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ และยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จในขณะที่ ระเบียบนี้มี
ผลใช้บังคับ ให้ดาเนินการหรือปฏิบัติการต่อไปตามระเบียบ หรือมติคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ที่ใช้
บังคับอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ จนกว่าจะดาเนินการหรือปฏิบัติงานแล้วเสร็จ
ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2549
(ลงชื่อ)

เกษม สุวรรณกุล
(ศาสตราจารย์เกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สาเนาถูกต้อง

นันทพร นภาพงศ์สุริยา
(นางนันทพร นภาพงศ์สุริยา)
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป 8

ศิริพร/พิมพ์
นันทพร/ทาน

ภาคผนวก 8
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
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