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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

 
ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะเภสชัศาสตร์  

 
หมวดที่ 1.  ข้อมูลท่ัวไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย:  เภสชัศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวชิาการจดัการเภสชักรรม 
ภาษาองักฤษ:  Master of Pharmacy Program in Pharmacy Management 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวชิา 
ช่ือเตม็ (ภาษาไทย):  เภสชัศาสตรมหาบณัฑติ (การจดัการเภสชักรรม) 
ช่ือยอ่ (ภาษาไทย):  ภ.ม. (การจดัการเภสชักรรม) 
ช่ือเตม็ (ภาษาองักฤษ):  Master of Pharmacy (Pharmacy Management) 
ช่ือยอ่ (ภาษาองักฤษ):  M.Pharm. (Pharmacy Management) 

3. วิชาเอก 
ไมม่ี 

4. จ านวนหน่วยกติที่เรียนตลอดหลักสูตร 
ไมน้่อยกวา่ 36 หนว่ยกิต   

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 

หลกัสตูรระดบัปริญญาโท  แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข 
5.2 ภาษาที่ใช้ 

ภาษาไทยและภาษาองักฤษบางรายวชิา 
5.3 การรับเข้าศึกษา 

รับนกัศกึษาไทยและนกัศกึษาชาวตา่งประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ 
5.4 ความร่วมมือกับสถาบนัอื่น 

มีความร่วมมือในด้านการร่วมสอนกบัคณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยัตา่งๆ ได้แก่  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร  และมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  ซึง่จดัสอนระบบชดุวชิา (module) ในลกัษณะการจดั
ประชมุวชิาการ  โดยเป็นความร่วมมือกบัส านกับริหารการสาธารณสขุ ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ  
กระทรวงสาธารณสขุ (ภาคผนวก 11) 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
ให้ปริญญาเพยีงสาขาวิชาเดยีว 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพิจารณาอนุมตั/ิเหน็ชอบหลักสตูร 
เป็นหลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555  
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คณะกรรมการกลัน่กรองหลกัสตูรของมหาวิทยาลยั เห็นชอบในการประชมุครัง้ที ่ 5/2555  วนัท่ี  26  มีนาคม  2555  
สภามหาวิทยาลยั อนมุตัิหลกัสตูรในการประชมุครัง้ที่  6/2555  วนัท่ี  6  มิถนุายน  2555  
เปิดสอนภาคการศกึษาที่ 1  ปีการศกึษา 2556    

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสตูรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลกัสตูรมีความพร้อมเผยแพร่วา่เป็นหลกัสตูรที่มีคณุภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ
ระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศกึษา 2557 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
เภสชักรภาครัฐ ซึง่ปฏิบตัิงานด้านการจดัการระบบยาระดบัหนว่ยงานหรือระดบัประเทศ ตลอดจนเภสชักรท่ี
ปฏิบตัิงานในร้านยา และภาคเอกชนตา่งๆ  

9. ชื่อ เลขประจ าตัวบตัรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร       
1 นางสาวกรแก้ว  จนัทภาษา 3-1021-01689-654 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภ.บ.  

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  พ.ศ. 2533 
สค.ม.  
มหาวิทยาลยัมหิดล  พ.ศ. 2539 
Ph.D. (Social and Administrative 
Pharmacy) 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2548 

2 นางนศุราพร เกษสมบรูณ์ 3-1012-01632-564 รองศาสตราจารย์ ภ.บ.  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  พ.ศ. 2533 
MSc (Health Economics) 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  พ.ศ. 2538 
Ph.D. (Pharmacoeconomics) 
จาก The Robert Gordon 
University,School of Pharmacy, 
Aberdeen,The United Kingdom  

3 นางสาววรรณี ชยัเฉลมิพงษ์ 3-6099-00447-211 อาจารย์ ภ.บ.  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ พ.ศ. 2527 
บธ.ม. (M.B.A.) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2537 
Ph.D. (Higher Education) 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พ.ศ.2547 
 

10. สถานที่จดัการเรียนการสอน 
คณะเภสชัศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแก่น   
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสตูร 
 

11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
ในปัจจบุนัยาเป็นหนึ่งในปัจจยัสี่ที่มีการใช้อยา่งแพร่หลาย  ธุรกิจด้านยาเป็นธุรกิจที่มีมลูคา่หมนุเวียนไม่ต ่ากว่าแสน

ล้านบาทต่อปี  ซึ่งส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการใช้ยาอย่างไม่เหมาะสม  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในส่วนของผู้บริโภคที่สามารถ
เข้าถึงยาและผลิตภณัฑ์สขุภาพอย่างง่ายดาย  ประกอบกบัวิถีชีวิตในปัจจุบนัที่มีความเร่งรีบ  การสง่เสริมรักษาสขุภาพของ
ตนเองลดน้อยลง  มีการใช้ยาอย่างฟุ่ มเฟือย นอกจากนัน้ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ระบบต่างๆ มีการพัฒนา และได้รับ
ความส าคัญมากขึน้ เช่น ระบบรับรองคุณภาพในโรงพยาบาล ระบบการพัฒนาบุคลากรทัง้ในภาครัฐและเอกชน การ
เปลีย่นแปลงดงักลา่วมีผลกระทบตอ่ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ จึงมีความจ าเป็นท่ีเภสชักรจะต้องเรียนรู้ให้เทา่ทนั และ
เป็นผู้น าในการเปลีย่นแปลงได้ ดงันัน้ เภสชักรควรมีองค์ความรู้ในด้านการจดัการเภสชักรรม เพื่อน าไปสูก่ารพฒันาระบบเภสชั
กรรมที่มีประสทิธิภาพ 

 
11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ในปัจจบุนัการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมสง่ผลให้ระบบสขุภาพทัง้ในภาครัฐและเอกชนต้องปรับเปลีย่นให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้ รับบริการในทกุระดบั  ทัง้นี ้การเปลีย่นแปลงที่ส าคญัของระบบสขุภาพในประเทศไทยคือการก่อก าเนิดของ
ระบบการประกนัสขุภาพถ้วนหน้า ซึง่ในปัจจุบนันีไ้ด้ด าเนินการมาเป็นระยะเวลา 10 ปี  การน าระบบสขุภาพไปสูเ่ป้าหมายนัน้ 
องค์ประกอบประการส าคญัประการหนึ่งคือระบบเภสชักรรม ซึ่งครอบคลมุการจัดการเวชภณัฑ์ในทกุมิติ ตัง้แต่การคดัเลือก 
ผลิต จัดหา กระจาย และการใช้  ตลอดจนกระจายการบริการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม มีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ  ดงันัน้ เภสชักรทัง้ในภาครัฐและเอกชนจึงจ าเป็นต้องมีองค์ความรู้และทกัษะขัน้สงูในการจดัการระบบเภสชั
กรรมอยา่งรอบด้าน  
 

12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสตูรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบนั 
12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

            การปรับปรุงหลกัสตูรในครัง้นีไ้ด้มีปรับปรุงเนือ้หาสาขาวิชา เพื่อสง่เสริมให้มหาบณัฑิตมีความรู้เก่ียวกับการจดัการ
ระบบเภสชักรรมในระบบสขุภาพได้ดียิ่งขึน้ โดยมีการปรับเนือ้หาในรายวิชา และเพิ่มรายวิชาบงัคบัที่มีความส าคญัในการ
บริหารจดัการระบบยา ได้แก่ การจดัการทางการเงินส าหรับเภสชักร การจดัการสิทธิประโยชน์ด้านเภสชักรรม การจดัการห่วง
โซอ่ปุทานของเภสชัภณัฑ์ วิธีทางสถิติส าหรับการจดัการเภสชักรรม การพฒันาภาวะผู้น าในการจดัการทางเภสชักรรม รวมทัง้
ได้เพิ่มรายวิชาเลอืก ได้แก่ การพฒันาทกัษะการสื่อสารในการจดัการทางเภสชักรรม การจดัการทางเภสชักรรมในระบบปฐม
ภมูิ    

12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
              พนัธกิจของมหาวิทยาลยัขอนแก่นที่ส าคญัในระยะเวลาปัจจบุนัคือการเป็นมหาวิทยาลยัวิจยัแห่งชาติ ทัง้นี ้การวิจยั
ของบัณฑิตในสาขานี  ้นอกจากจะเป็นไปตามกรอบทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลยัแล้ว  จะช่วยให้ประเทศไทยมีองค์
ความรู้เก่ียวกบัระบบเภสชักรรม เพื่อการพฒันาระบบสขุภาพท่ียัง่ยืนของประเทศตอ่ไป 

 
13. ความสัมพนัธ์ (ถ้ามี) กับหลกัสูตรอื่น ที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

              การจดัการเรียนการสอนในหลกัสตูรนีม้ีความเช่ือมโยงกบัหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวชิาเภสชักรรมและ
ระบบสขุภาพ และหลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคและการจดัการด้านสขุภาพ โดยมีการ
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จดัการเรียนการสอนร่วมกนัในบางรายวชิา 
       13.1 การบริหารหลกัสตูร 
            13.3.1  มอบหมายคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรควบคมุการด าเนินการเก่ียวกบักระบวนการจดัการเรียนการสอน  
เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชา 

13.3.2  แตง่ตัง้ผู้ประสานงานรายวิชาทกุวิชา เพื่อท าหน้าที่ประสานงานกบัภาควิชา  อาจารย์ผู้สอน  และนกัศกึษาใน
การพิจารณาข้อก าหนดรายวิชา  การจดัการเรียนการสอน  และการประเมินผลการด าเนินการ              
      13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดย มีคณะ/ภาควชิา/สาขาวิชาอื่นร่วมด้วย 
          รายวิชาเลอืกในหลกัสตูรบางวชิาเป็นรายวิชาที่ได้บรรจอุยูใ่นสาขาวชิาอื่นเช่นกนั คือ 626 853 วิธีวิจยัเชิงคณุภาพ ซึง่
เป็นรายวิชาในหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาเภสชักรรมและระบบสขุภาพ 
       13.3 รายวิชาในหลักสตูรนีมี้ผู้เรียนในสาขาอื่นเรียนด้วยหรือไม่  อย่างไร  
            รายวิชาในหลกัสตูรนีม้ีผู้ เรียนในสาขาอื่น ได้แก่  
            - หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาเภสชักรรมและระบบสขุภาพ  มีนกัศกึษาลงเรียนในรายวิชา ดงันี ้ 
                               618 718 การจดัการสทิธิประโยชน์ด้านเภสชักรรม  
                               618 752 การจดัการโรค    
            - หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคและการจดัการด้านสขุภาพ มีนกัศกึษาลงเรียนใน
รายวชิา ดงันี ้
                               618 736 การจดัการระบบสขุภาพและระบบยา 
                               618 748 การบริหารเชิงกลยทุธ์และสมรรถนะของบคุลากรในองค์การด้านสขุภาพ 
                               618 750 การจดัการงานบริการสขุภาพ 
                               618 753 การวิเคราะห์แผนนโยบายด้านสขุภาพ             
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หมวดที่ 2.  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลกัสูตร 

1.1 ปรัชญา 
หลกัสตูรเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสชักรรม (หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555) มุ่งพฒันา

บณัฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถวิจยัและบรูณาการความรู้  เพื่อพฒันาระบบบริหารงานเภสชักรรมและระบบยา
ของประเทศ รวมทัง้ความความสามารถขัน้สงูด้านการจัดการเภสชักรรมในการน าไปปฏิบัติงานจริง มีคุณธรรม และ
จริยธรรมในการบริหารจดัการในองค์กรสขุภาพ    

1.2 วัตถุประสงค์ 
หลกัสตูรเภสชัศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาจดัการเภสชักรรม (หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555) มีวตัถปุระสงค์

เพื่อผลติมหาบณัฑติที่มีคณุสมบตัิดงันี ้
(1) มีความรู้และสมรรถนะขัน้สงูในการจดัการเภสชักรรมและพฒันาระบบงานเภสชักรรม  สามารถประยกุต์

องค์ความรู้ในการจดัการระบบบริการเภสชักรรม 
(2) สามารถศกึษาวิจยัและบรูณาการความรู้ด้านตา่งๆ เพื่อประโยชน์ในการพฒันาระบบเภสชักรรมและระบบ

ยาของประเทศ 
(3) มีคณุธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ 
 

2 แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ 

2.1 การพฒันาการเรียนการสอน  
 
 
 
 
 

2.1.1 สง่เสริมการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง  
2.1.2 สง่เสริมการใช้ภาษาองักฤษ
ทางการจดัการเภสชักรรม 
2.1.3 สง่เสริมการวเิคราะห์บทความ 
วารสารทางวิชาการและการน าเสนอ 

2.1.1 จ านวนรายวชิาที่จดัการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง  
2.1.2  จ านวนรายวิชาที่จดัการเรียน
การสอนเป็นภาษาองักฤษ 
2.1.3 จ านวนรายวชิาที่มกีารวิเคราะห์
บทความ วารสารทางวิชาการและการ
น าเสนอ 
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2.2 การพฒันานกัศกึษา 
2.2.1 สนบัสนนุการเข้าร่วม

กิจกรรมตา่งๆ เช่น การ
ประชมุวชิาการ การน าเสนอ
ผลงาน 

2.2.2 การเสริมสร้างประสบการณ์
การเรียนรู้จากหนว่ยงานท่ีมี
ช่ือเสยีงในด้านการบริหาร
จดัการ 

 
 
 
2.2.3 การฝึกทกัษะด้านการใช้

ภาษาองักฤษและการพฒันา
บคุลกิภาพ 

2.2.4 การพฒันาแนวคดิ วเิคราะห์ 
แก้ปัญหาตามแนวทาง
วิทยาศาสตร์ 

 

 
2.2.1 ประชาสมัพนัธ์การประชมุ

วิชาการตา่งๆ 
 
 
2.2.2 การจดัโครงการพานกัศกึษา

ไปดงูานในหนว่ยงานตา่งๆ 
และจดัให้มี Problem 
based case study 
discussion จากผู้มี
ประสบการณ์ 

 
2.2.3 การสอนในรายวชิา English 

communication 
 

 
2.2.4 การพฒันานกัศกึษาโดย

สง่เสริมการเรียนรู้ที่ใช้วจิยั
เป็นฐาน  ซึง่ฝึกให้ผู้ เรียนมี
ความคิดเชิงวเิคราะห์ 
สงัเคราะห์ ริเร่ิม สร้างสรรค์  

 
2.2.1 จ านวนนกัศกึษาทีเ่ข้าร่วม

น าเสนอและผลงานท่ี
น าเสนอในการประชมุ
วิชาการ 

2.2.2 ความพงึพอใจของนกัศกึษา
ที่เข้าร่วมโครงการ 

 
 
 

 
 
2.2.3 การประเมินผลในรายวิชา 

English communication  
 
2.2.4 ผลงานการศกึษาอิสระ และ

การวจิยัวิทยานิพนธ์ของ
นกัศกึษา และนิพนธ์
ต้นฉบบัท่ีตีพิมพ์ เผยแพร่ใน
ระดบัชาต ิหรือ นานาชาต ิ
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2.3 การเพิม่เนือ้หาใหม่ๆ ที่ส าคญั  
2.3.1 การปรับรายวิชาบงัคบั 

 
 
 
 

 
 
 
2.3.2 การจดัวิชาเลอืกเป็นหมวดหมู่ 

 
2.3.1 การปรับปรุงรายวชิาบงัคบั

ให้มีเนือ้หาครอบคลมุ
หลกัการส าคญัพืน้ฐานของ
การบริหารจดัการในด้าน
ทรัพยากร บคุลากร และการ
จดัการ (รายละเอียดในหน้า 
8-9) 

 
2.3.2 จดัหมวดหมูว่ิชาเลอืก เพื่อ

เสริมความเข้มแขง็เชิง
วิชาการเฉพาะด้านของ
เภสชักรในการประกอบ
วิชาชีพ โดยแนะน าให้
นกัศกึษาเลอืกการเรียนใน
หมวดหมูข่องรายวชิาที่
สนใจ (รายละเอียดในหน้า 
9-10)  

 
2.3.1 ผลการประเมินการสอนใน

รายวชิาบงัคบัท่ีจดัให้ และ
ผลการสอบประมวลความรู้
ของนกัศกึษาในหลกัสตูร 

 
 
 
 
2.3.2 ความพงึพอใจของผู้ใช้

มหาบณัฑิต และ
มหาบณัฑิต 
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หมวดที่ 3.  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1.    ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
              ระบบการจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค ซึ่งเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับ      
บณัฑิตศกึษา พ.ศ. 2548 หมวดที่ 2 ข้อ 7 หรือระเบียบทีจ่ะปรับปรุงใหม ่

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
-ไมม่ีภาคฤดรู้อน- 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวภิาค 
มีการศกึษาทัง้ในระบบทวิภาค และระบบชดุวิชา โดยมีการก าหนดให้ 1 หนว่ยกิต เทา่กบั 1 ชัว่โมงบรรยายตอ่สปัดาห์ 

ซึง่โดยปกติแล้วการศกึษาระบบทวิภาคใช้เวลาศกึษา 15 สปัดาห์ ดงันัน้ในระบบชดุวิชา 1 หนว่ยกิต จึงมีเวลาศกึษา 15 ชม. 
2. การด าเนินการหลกัสตูร 

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
ภาคการศกึษาต้น          เดือนมิถนุายน – เดือนกนัยายน 
ภาคการศกึษาปลาย      เดือนตลุาคม – เดือนกมุภาพนัธ์ 
ภาคการศกึษาฤดรู้อน    เดือนมนีาคม – เดือนพฤษภาคม (ถ้ามี) 

2.2 คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา 
(1) ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ด้วย การศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ. 2548 หมวดที่ 5  

                      ข้อ 26.2 หรือเป็นไปตามระเบยีบที่จะปรับปรุงใหม ่และ 
(2) เป็นผู้ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรีสาขาเภสชัศาสตร์และมีประสบการณ์ท างานด้านเภสชักรรม  

                      มาแล้วไมน้่อยกวา่ 3 ปี หรือ 

(3) หากมคีณุสมบตัินอกเหนือจากข้อ (2)  ให้อยูใ่นดลุยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
การใช้ภาษาองักฤษ 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 
              พฒันากลไกการประสานงานเพื่อจดัการเรียนการสอนในการเตรียมความพร้อมส าหรับการสอบภาษาองักฤษ และ 

มีการสอนในรายวิชา English communication เพื่อเพิ่มทกัษะด้านภาษาองักฤษ 
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี (รวม 2 แผน คือ แผน ก แบบ ก2 และ แบบ ข) 

 จ านวนนักศึกษา จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
2556 2557 2558 2559 2560 

ปีที่ 1 15 15 15 15 15 
ปีที ่2 - 15 15 15 15 
รวม 15 30 30 30 30 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 15 15 15 15 
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2.6 งบประมาณตามแผน 

 ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 
2556 2557 2558 2559 2560 

คา่ธรรมเนียมการศกึษา 600,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 
งบประมาณแผน่ดิน - - - - - 

รวมรายรับ 600,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 
 ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 

2556 2557 2558 2559 2560 

งบใช้สอย ตอบแทนและวสัด ุ 200,000 400,000 400,000 400,000 400,000 
งบครุภณัฑ์ 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
งบด าเนินการ (พฒันาการเรียนการ
สอน พฒันานกัศกึษา ทนุฯลฯ) 

100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

รวมรายจ่าย 400,000 800,000 800,000 800,000 800,000 
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหวันักศึกษาต่อหลักสตูร =  53,000       บาท 

2.7 ระบบการศึกษา 
ระบบการศกึษาเป็นแบบชัน้เรียน และระบบการศกึษาแบบชดุวิชา 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกติ รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลัย 
ให้เป็นไปตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 22/2550) เร่ือง การเทียบโอนรายวชิาและ

คา่คะแนนของรายวชิาระดบับณัฑิตศกึษา จากการศกึษาในระบบ และระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ด้วยการลงทะเบียน
เรียนข้ามมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2541 หรือเป็นไปตามระเบียบ/หรือประกาศฯทีจ่ะปรับปรุงใหม ่
3 หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.6 หลักสูตร 
3.6.1 จ านวนหน่วยกติ     

แผน ก แบบ ก2                     รวมตลอดหลกัสตูร         36         หนว่ยกิต 
แผน ข                                  รวมตลอดหลกัสตูร         36         หนว่ยกิต    

3.1.2 โครงสร้างหลกัสตูร 
  จ านวนหน่วยกติ 

  แผน ก แบบ ก2 แผน ข 

 จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร 36 36 
1)  หมวดวิชาบงัคับ 15 15 
2)  หมวดวิชาเลือก 9 15 
3)  วิชาวทิยานิพนธ์ 12 - 
4)  วิชาการศึกษาอิสระ - 6 

 
3.1.3  รายวิชา 

3.1.3.1 หมวดวิชาบังคับ  ส าหรับแผน ก แบบ ก2 และแผน ข  จ านวน 15 หน่วยกิต 
     **618 716 วิธีวจิยัทางการจดัการเภสชักรรม 2(2-0-4) 

 Research Methods in Pharmacy Management    
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        *618 717 การจดัการทางการเงินส าหรับเภสชักร  2(2-0-4) 
 Financial Management for Pharmacist  

*618 718 การจดัการสทิธิประโยชน์ด้านเภสชักรรม 2(2-0-4) 
 Pharmacy Benefit Management    

*618 719 การจดัการหว่งโซอ่ปุทานของเภสชัภณัฑ์   2(2-0-4) 
 Supply Chain Management of Pharmaceutical Products  

*618 720 วิธีทางสถิติส าหรับการจดัการเภสชักรรม  2(2-0-4) 
 Statistic Methods for Pharmacy Management  

*618 721 การพฒันาภาวะผู้น าในการจดัการทางเภสชักรรม     2(2-0-4) 
 Leadership Development in Pharmacy Management   

      **618 736 การจดัการระบบสขุภาพและระบบยา  2(2-0-4) 
 Health and Drug System Management  

      **618 891 สมัมนาทางการจดัการเภสชักรรม 1(1-0-2) 
 Seminar in Pharmacy Management  

3.1.3.2 หมวดวิชาเลือก  ส าหรับแผน ก แบบ ก2 จ านวน 9 หน่วยกติ และแผน ข  จ านวน 15 
หน่วยกติ  ให้เลอืกเรียนรายวชิาดังต่อไปนี ้

 กลุ่มวชิาการจัดการเงนิ  

*618 761 แบบจ าลองในการประเมินการรักษาด้วยยาทางเศรษฐศาสตร์                3(3-0-6) 

 Modeling of Economic Evaluation of Drug Therapy  
*618 747 เภสชัเศรษฐศาสตร์ประยกุต์ 3 (3-0-6) 

 Applied Pharmacoeconomics  
 กลุ่มวชิาการจัดการบุคคล  

**618 737 การจดัการความสมัพนัธ์ของลกูค้าในองค์การสขุภาพ 3(3-0-6) 
 Customer Relationship Management in Health Organization  

*618 748 การบริหารเชิงกลยทุธ์และสมรรถนะของบคุลากรในองค์การด้านสขุภาพ            3(3-0-6) 
 Strategic Management and Personnel Competency in Health 

Organization 
 

*618 749 ปฏิบตัิการเพื่อพฒันาภาวะผู้น าในการจดัการทางเภสชักรรม      1(0-3-2) 
 Practice for Leadership Development in Pharmacy Management  
 กลุ่มวชิาการจัดการระบบ  

**618 741 การศกึษางานในองค์การสขุภาพ 3(3-0-6) 
 Work Study in Health Organization  

**618 746 การประยกุต์เคร่ืองมือบริหารในงานเภสชักรรม                             3(3-0-6) 
 Application of Management Tools in Pharmacy  

*618 762 เคร่ืองมือวดัคณุภาพชีวิตในการวจิยัเชิงผลลพัธ์ 3(3-0-6) 
 Quality-of-Life Measures in Outcomes Research  
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*618 750 การจดัการงานบริการสขุภาพ 3(3-0-6) 
 Health Service Management  

*618 751 การจดัการคณุภาพในงานบริการเภสชักรรม  3(3-0-6) 
 Quality Management in Pharmacy Services  

*618 752 การจดัการโรค 3 (3-0-6) 
 Disease Management  

*618 753 การวเิคราะห์แผนนโยบายด้านสขุภาพ  3 (3-0-6) 
 Health Policy Analysis  

*618 754 การจดัการทางเภสชักรรมในระดบัปฐมภมู ิ 3(3-0-6) 
 Pharmacy Management in Primary Care Level  
 กลุ่มวชิาอื่นๆ  

**618 744 สทิธิบตัรและการคุ้มครองสทิธิในทรัพย์สนิทางปัญญา 3(3-0-6) 
 Patents and Intellectual Property Rights Protection  

618 745 ปฏิบตัิงานวจิยัในการจดัการทางเภสชักรรม 3(1-6-3) 
 Research Practicum in Pharmacy Management    

*618 760 วิธีขัน้สงูในเภสชัวิทยาการระบาด  3(3-0-6) 
 Advanced Methods in Pharmacoepidemiology  

*618 755 สงัคมวิทยาและมานษุยวิทยาทางเภสชักรรม 3(3-0-6) 
 Sociology and Anthropology for Pharmacy  

*618 756 การจดัการความรู้ทางเภสชักรรม  3 (3-0-6) 
 Knowledge Management in Pharmacy  

*618 757 ภาษาองักฤษส าหรับการสือ่สารด้านเภสชักรรมปฏิบตัิ  3(2-3-6) 
 English for Communication in Pharmacy Practice  

*618 758 การพฒันาทกัษะการสือ่สารในการจดัการทางเภสชักรรม     3(3-0-6) 
 Communication Skill Development in Pharmacy Management  

*618 759 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในงานเภสชักรรม 3(3-0-6) 
 Consumer Protection Law in Pharmacy   

626 853 วิธีวจิยัเชิงคณุภาพ 2(1-3-3) 
 Qualitative Research Methods  

xxx xxx              รายวิชาอื่น ๆ ท่ีจะเปิดสอนเพิม่เติมในภายหลงั  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร
เภสชัศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการเภสชักรรม ให้เป็นวิชาเลอืกในหลกัสตูร 

 
3.1.3.3 วิชาวทิยานิพนธ์ 

618 899 วิทยานิพนธ์                                                                      12 หนว่ยกิต 
     Thesis 
 



 

 12 

มคอ. 2 
3.1.3.4 วิชาการศึกษาอิสระ 

618 897  การศกึษาอิสระ                                                                   6 หนว่ยกิต 
     Independent Study 
 

หมายเหต:ุ * หมายถึงรายวิชาใหม ่ และ  ** หมายถงึรายวิชาเปลีย่นแปลงใหม ่  
 
ค าอธิบายระบบรหัสวิชา 

                    รหัสวิชาของสาขาวิชาการจัดการทางเภสัชกรรม  คณะเภสัชศาสตร์  ก าหนดเป็นตัวเลข 6 ตัว     โดยมี
ความหมาย ดงันี ้

  ตวัเลข 3 หลกัแรก  หมายถึงสาขาวิชาที่รับผิดชอบจดัการเรียนการสอน 
618 XXX หมายถึงหลกัสตูรเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการเภสชักรรม  
626  XXX  หมายถึงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมและระบบ

สขุภาพ 
ตวัเลขหลกัที่ 4   หมายถึง ระดบัของวิชา  

เลข 7, 8, และ 9 หมายถึง วิชาระดบับณัฑิตศกึษา 
  ตวัเลขหลกัที่ 5  หมายถึง หมวดวิชา  
     เลข 1-2   หมายถึง หมวดวิชาบงัคบั 
     เลข 3-7   หมายถึง หมวดวิชาเลอืก 

เลข 9   หมายถึง หมวดวิชาสมัมนา การศกึษาอิสระ วิทยานิพนธ์ 
ตวัเลขหลกัที่ 6  หมายถึง ล าดบัของวิชา 

 

   3.1.4  ตัวอย่างแผนการศึกษา 
 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกติ 
   แผน ก แบบ ก2 แผน ข 

 **618 716 
 

*618 720 
 

*618 717 
 

*618 721 

วิธีวจิยัทางการจดัการเภสชักรรม            
Research Methods in Pharmacy Management   
วิธีทางสถิติส าหรับการจดัการเภสชักรรม                                                                  
Statistic Methods for Pharmacy Management  
การจดัการทางการเงินส าหรับเภสชักร   
 Financial Management for Pharmacist  
การพฒันาภาวะผู้น าในการจดัการทางเภสชักรรม    
Leadership Development in Pharmacy Management                                                                                                                 

2(2-0-4) 
 

2(2-0-4) 
 

2(2-0-4) 
 

2(2-0-4) 
 

2(2-0-4) 
 

2(2-0-4) 
 

2(2-0-4) 
 

2(2-0-4) 
 

 XXX XXX วิชาเลอืก (Elective courses) 3 3 
  รวมจ านวนหน่วยกติลงทะเบยีนเรียน 11 11 

  รวมจ านวนหน่วยกติสะสม 11 11 

     
 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกติ 
   แผน ก แบบ ก2 แผน ข 
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 **618 736 

 
**618 891 

 
*618 718 

 
 *618 719 

 

การจดัการระบบสขุภาพและระบบยา                          
Health and Drug System Management 
สมัมนาทางการจดัการเภสชักรรม                       
 Seminar in Pharmacy Management 
การจดัการสทิธิประโยชน์ด้านเภสชักรรม   
Pharmacy Benefit Management   
การจดัการหว่งโซอ่ปุทานของเภสชัภณัฑ์                    
Supply Chain Management of Pharmaceutical 
Products 

2(2-0-4) 
 

1(1-0-2) 
 

2(2-0-4) 
 

2(2-0-4) 

2(2-0-4) 
 

1(1-0-2)            
 

2(2-0-4) 
 

2(2-0-4) 

 XXX XXX วิชาเลอืก (Elective courses) 3 6 
  รวมจ านวนหน่วยกติลงทะเบยีนเรียน 10 13 

  รวมจ านวนหน่วยกติสะสม 21 24 
 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกติ 
   แผน ก แบบ ก2 แผน ข 

 618 897 
 

618 899 

การศกึษาอิสระ    
Independent Study 
วิทยานิพนธ์        
Thesis     

 
 

6 

3 

 XXX XXX วิชาเลอืก (Elective courses) 3 6 
  รวมจ านวนหน่วยกติลงทะเบยีนเรียน 9 9 
  รวมจ านวนหน่วยกติสะสม 30 33 
 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกติ 
   แผน ก แบบ ก2 แผน ข 

 618 897 
 

618 899 

การศกึษาอิสระ    
Independent Study 
วิทยานิพนธ์        
Thesis     

 
 

6 

3 

  รวมจ านวนหน่วยกติลงทะเบยีนเรียน 6 3 

  รวมจ านวนหน่วยกติสะสม 36 36 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
 

 **618 716 วิธีวจิยัทางการจดัการเภสชักรรม 2(2-0-4) 
  Research Methods in Pharmacy Management    

  เง่ือนไขของรายวิชา: ไมม่ี  
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                ระเบียบวิธีที่ใช้ในการวิจยัทางการจดัการเภสชักรรม ทัง้การวิจยัเชิงปริมาณ และ การ
วิจัยเชิงคณุภาพ  ได้แก่ การออกแบบสอบถามและการสร้างมาตรวดั  การตรวจสอบความตรง 
และความเที่ยงของมาตรวดั  การออกแบบการศึกษาชนิดต่าง ๆ ที่ใช้บ่อยในการจัดการทาง
เภสชักรรม เช่น การส ารวจ การศกึษาแบบสงัเกต เป็นต้น    

               Methodology for conducting research in pharmacy management, using 
quantitative and qualitative approaches; development of questionnaires and 
measurement scales; assessment of validity and reliability of the measures; frequently 
used research designs in pharmacy management  for example survey, observational 
studies etc. 

 *618 717 การจดัการทางการเงินส าหรับเภสชักร  2(2-0-4) 
  Financial Management for Pharmacist  
  เง่ือนไขของรายวิชา: ไมม่ี  
             การประยกุต์ทฤษฎีและเคร่ืองมือทางการจดัการการเงินและเศรษฐศาสตร์ส าหรับเภสชั

กร  ระบบบญัชีต้นทนุ การวิเคราะห์อตัราสว่นทางการเงิน การวิเคราะห์การตดัสินใจลงทนุ  การ
วิเคราะห์ผลกระทบด้านงบประมาณ  

              Application of theories and tools of financial management and economics for 
pharmacist, cost accounting system, financial ratio analysis, investment decision 
analysis, budget impact analysis. 

 *618 718 การจดัการสทิธิประโยชน์ด้านเภสชักรรม 2(2-0-4) 
  Pharmacy Benefit Management  
  เง่ือนไขของรายวิชา: ไมม่ี  
            ความสมัพนัธ์ของกระบวนการการใช้ยาและระบบประกนัสขุภาพ การสนบัสนนุการเงิน

เชิงเปรียบเทียบส าหรับการจดัการสิทธิประโยชน์ด้านเภสชักรรม  การวดัประสิทธิภาพในการใช้
ยาและบริการเภสชักรรมในมมุมองทางเศรษฐศาสตร์  การออกแบบให้เกิดประสิทธิผลทางการ
ดแูลสขุภาพ กลยทุธ์การจ ากดัต้นทนุยา    การติดตามและการประเมินการจดัการสทิธิประโยชน์
ทางเภสชักรรม 

            Relationship between drug utilization process and health insurance system, 
Comparative health care financing for pharmacy benefit management, measurement 
efficiency in drug utilization and pharmaceutical services under economics 
perspectives, Design of health care benefit for drug therapy, Drug cost containment 
strategies, Monitoring and evaluation in pharmacy benefit management. 

 *618 719 การจดัการหว่งโซอ่ปุทานของเภสชัภณัฑ์   2(2-0-4) 
  Supply Chain Management of Pharmaceutical Products  
  เง่ือนไขของรายวิชา: ไมม่ี  
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            การจดัการห่วงโซ่อปุทานของอุตสาหกรรมยาในปัจจุบนัและแนวโน้มในอนาคต เทคนิค
การจดัการห่วงโซอ่ปุทานของเภสชัภณัฑ์  ลกัษณะของการจดัการห่วงโซอ่ปุทานของเภสชัภณัฑ์
ที่ดี  การจดัการคลงัเวชภณัฑ์ในโรงพยาบาล        

            Current and future trends of supply chain management in pharmaceutical 
industry, pharmaceutical supply chain management techniques, characteristics of the 
excellent pharmaceutical supply chain management, pharmaceutical inventory 
management in hospital   

 *618 720 วิธีทางสถิติส าหรับการจดัการเภสชักรรม  2(2-0-4) 
  Statistic Methods for Pharmacy Management  
  เง่ือนไขของรายวิชา: ไมม่ี  
             แนวคิดพืน้ฐานของการวิเคราะห์ทางสถิติ  สถิติพรรณนา สถิติพารามิเตอร์ที่ใช้ในการ

เปรียบเทียบระหวา่งกลุม่ ได้แก่ ไคสแควร์ การทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวน สถิติที่ไม่
ใช้พารามิเตอร์   ความถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ การวิเคราะห์ถดถอยลอจิสติคเชิงพหุคูณ และ
แนวทางในการเลอืกใช้วิธีทางสถิติ 

             Basic concepts of statistical analysis, descriptive statistics, parametric statistics 
for comparison including chi-square, t test, analysis of variance, nonparametric 
statistics, multiple linear regression, multiple logistic regression, and guideline for 
selecting statistic methods. 

 *618 721 การพฒันาภาวะผู้น าในการจดัการทางเภสชักรรม     2(2-0-4) 
  Leadership Development in Pharmacy Management   
  เง่ือนไขของรายวิชา: ไมม่ี  

             แนวคิดทฤษฎีความเป็นผู้น า การพฒันาความเป็นผู้น าในการจดัการงานเภสชักรรม การ
จัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ พฤติกรรมองค์การ การท างานเป็นทีม การจัดการความ
ขดัแย้ง และ การจดัการการเปลีย่นแปลง 

              Leadership theory, development of leadership in pharmacy management, 
strategic human resource management, organization behavior, team working, conflict 
management and change management 

 **618 736 การจดัการระบบสขุภาพและระบบยา  2(2-0-4) 
  Health and Drug System Management  

  เง่ือนไขของรายวิชา: ไมม่ี  
            การจดัการระบบสขุภาพและระบบยาในปัจจุบัน การพฒันานโยบายด้านยาบนพืน้ฐาน

ของหลักฐานในระดับโรงพยาบาลและระดับประเทศ รูปแบบของการจัดการระบบยาใน
โรงพยาบาลและชมุชน ประเด็นร่วมสมยัในการจดัการระบบสขุภาพและระบบยา   
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            Current health and drug system management, development of evidence-based 
drug policies in hospital and national level, models of drug system management in 
hospital and community, contemporary issues in of health and drug system 
management 

 **618 737 การจดัการความสมัพนัธ์ของลกูค้าในองค์การสขุภาพ 3(3-0-6) 
  Customer Relationship Management in Health Organization  

  เง่ือนไขของรายวิชา: ไมม่ี  
              ลกัษณะเฉพาะและพฤติกรรมการซือ้ส าหรับการบริการสุขภาพ     การประเมินและ

กระบวนการตดัสนิใจ  เง่ือนไขที่ใช้ประกอบการตดัสินใจ การสร้างความสมัพนัธ์และเทคนิคการ
สร้างความสมัพนัธ์กบัผู้บริโภคในระดบับคุคลและในระดบัสงัคม 

               The characteristics and buying behavior of consumers for health services; 
evaluation and decision making process; conditions for decision making and 
establishing the appropriate relationship with the consumers; roles and techniques in 
building relationship in both individual and social levels.   

 **618 741 การศกึษางานในองค์การสขุภาพ  3(3-0-6) 
  Work Study in Health Organization  

  เง่ือนไขของรายวิชา: ไมม่ี  
              การออกแบบวิธีการท างาน  การวิเคราะห์กระบวนการท างาน การวิเคราะห์กิจกรรม

ทวีคูณ  การวิเคราะห์การปฏิบตัิงาน  สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน  มาตรฐานการท างาน  
การศกึษาเวลา  การก าหนดคา่แรงจงูใจ  รางวลั  โดยใช้มาตรฐานเวลาการท างาน 

               Work  method  design;  process  analysis;  multiple  activity  analysis; 
operational  analysis;  standardization  standard  practice;  design  time  study;  
standardization  of time  study  in  wage incentive  determination.  

 **618 744 สทิธิบตัรและการคุ้มครองสทิธิในทรัพย์สนิทางปัญญา 3(3-0-6) 
  Patents and Intellectual Property Rights Protection  

  เง่ือนไขของรายวิชา: ไมม่ี  
              ทฤษฎี ที่มาและการพฒันากฎหมายสทิธิบตัรในประเทศที่พฒันาและก าลงัพฒันา  สิง่ที่

ได้รับการคุ้มครอง การขอสทิธิบตัร  การสบืค้นสทิธิบตัร และการบงัคบัใช้ตามกฎหมาย สทิธิบตัร
ยากับการค้าระหว่างประเทศ ผลกระทบของสิทธิในสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาต่อ
ผู้บริโภค การบริการสขุภาพผลติภณัฑ์สขุภาพและระบบยาในประเทศไทย     

              Theories, preamble, development of patent law in developed and developing 
countries, patentability of inventions, filing a patent application, patent searching and 
information, legal enforcement, drug patent and international trade; impact of patent 
and intellectual property rights on consumers, health services , health products, and 
drug system in Thailand. 
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 618 745 ปฏิบตัิงานวจิยัในการจดัการทางเภสชักรรม 3(1-6-3) 
  Research Practicum in Pharmacy Management    
  เง่ือนไขของรายวิชา: ไมม่ี  
              การศึกษาและฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาโครงร่างการวิจัยที่มีศกัยภาพและการเตรียมการ

เขียนรายงานการวิจยั  การสืบค้นวรรณกรรมและการสงัเคราะห์วรรณกรรมเพื่อได้มาซึง่ค าถาม
การวิจัยที่เป็นไปได้เป็นรายบุคคล  การเตรียมโครงร่างการวิจัยที่ประกอบด้วย กรอบแนวคิด 
สมมติฐานการวิจยั การวดั การเก็บรวบรวมข้อมลู ตลอดจนแผนการวิเคราะห์ข้อมลู 

               To learn and practice developing a potential research proposal, and 
preparing a research report. Literature search and synthesis for developing a potential 
research question. Preparing an individual research protocol consisting of conceptual 
framework including research hypotheses, measurement, data collection and analysis 
planning.  

 **618 746 การประยกุต์เคร่ืองมือบริหารในงานเภสชักรรม                             3(3-0-6) 
  Application of Management Tools in Pharmacy  
  เง่ือนไขของรายวิชา: ไมม่ี  
            การประยุกต์เคร่ืองมือบริหารในงานเภสชักรรม ที่ประกอบด้วยเคร่ืองมือในการบริหาร

เวชภณัฑ์    การบริหารเวชภณัฑ์คงคลงั การเงิน  การบริหารบคุคล การบริหารข้อมลู การบริหาร
แผนงานโครงการ  การบิหารงานคณุภาพ ในการบริการผู้ ป่วย  

             Application of management tools in pharmacy, comprising of drug 
management, drug inventory management, finance, personnel management,  data 
information services, plan and project management, patient quality service 
management   

 *618 747 เภสชัเศรษฐศาสตร์ประยกุต์ 3(3-0-6) 
  Applied Pharmacoeconomics  
  เง่ือนไขของรายวิชา: ไมม่ี  
               การประยุกต์ใช้หลกัการและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค ในการคดัเลือกยาหรือ

เทคโนโลยีทางสขุภาพได้อยา่งมีประสทิธิภาพหรือมีความคุ้มทนุกบัทรัพยากรที่ต้องใช้ไป 

                The application of economic principle and theories for efficient selection of 
medications and health technology or cost effective comparing resources used. 

 *618 748 การบริหารเชิงกลยทุธ์และสมรรถนะของบคุลากรในองค์การด้านสขุภาพ            3(3-0-6) 
  Strategic Management and Personnel Competency in Health 

Organization 
 

  เง่ือนไขของรายวิชา: ไมม่ี  
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            ทิศทางเชิงกลยทุธ์ การวิเคราะห์องค์กร  การก าหนดวิสยัทศัน์พนัธกิจ ค่านิยมขององค์กร 
การก าหนดเป้าประสงค์ ตวัชีว้ดัของกลยทุธ์และบตัรคะแนนความสมดลุ   การสร้างกลยทุธ์  การ
สร้างกลยทุธ์ลดหลัน่กนัขององค์กรสูห่นว่ยงานและบคุคล  กลยทุธ์ขององค์กรและสมรรถนะของ
บคุคล   การประเมิน และการพฒันา สมรรถนะของบคุลากร 

             Strategic direction, organization analysis, vision  mission  core value and goals  
determination, strategy indicators and balanced scorecard, strategy formulation, 
cascade strategy to departments and personnel, corporate strategy and personnel 
competency, evaluation and development personnel competency.   

 *618 749 ปฏิบตัิการเพื่อพฒันาภาวะผู้น าในการจดัการทางเภสชักรรม      1(0-3-2) 
  Practice for Leadership Development in Pharmacy Management   
  เง่ือนไขของรายวิชา: ไมม่ี  
            ฝึกปฏิบตัิเพื่อพฒันาทกัษะที่จ าเป็นในการเป็นผู้น า: การท างานเป็นทีม การจงูใจและการ

สร้างแรงบนัดาลใจ การแก้ปัญหา การคิดเชิงบวก และ คณุธรรมส าหรับผู้น า  
            Practice to develop the essential skills for leader: team working, motivation and 

inspiration, problem solving, positive thinking and moral for leader 
 *618 750 การจดัการงานบริการสขุภาพ      3(3-0-6) 
  Health Service Management  
  เง่ือนไขของรายวิชา: ไมม่ี  
             แนวคิดส าคัญในการจัดการงานบริการสุขภาพรวมกรณีศึกษาในองค์กรทางสุขภาพ  

กระบวนการจดัการทรัพยากร  สภาวะแวดล้อมของการให้บริการทางสขุภาพ  เทคโนโลยีในด้าน
การให้บริการทางสขุภาพ การจดัโครงสร้างขององค์กรท่ีให้บริการทางสขุภาพ การจดัการความ
เสีย่ง  การประกนัคณุภาพ การประยกุต์ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการองค์กรบริการสขุภาพ 

              Essential concepts  of  health services management including case studies in 
health organization, process of  resources  management, health services environment, 
health services technology, structuring health services organization, risk management, 
quality assurance, information  system  application  in  managing  health services  
organization.  

 *618 751 การจดัการคณุภาพในงานบริการเภสชักรรม      3(3-0-6) 
  Quality Management in Pharmacy Services  
  เง่ือนไขของรายวิชา: ไมม่ี  
            แนวคิดพืน้ฐานของการจัดการคณุภาพในการบริการเภสชักรรมทัง้ด้านผู้ ป่วยและแง่มุม

ของผู้ ให้บริการ การบรูณาการเข้าสูแ่นวที่ให้ผู้ ป่วยเป็นศนูย์กลางในกระบวนการจดัการอย่างมี
คุณภาพ  การดูแลลกูค้าและการให้บริการลูกค้าให้เกิดความพอใจ  การใช้เคร่ืองมือทางการ
จดัการทางคณุภาพในวิธีการทัง้เชิงปริมาณและคณุภาพในการพฒันา  การติดตามคณุภาพของ
บริการทางเภสชักรรม 
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            Basic concepts of quality management in pharmacy services both in patient and 
health care provider aspect, integrated patient-centered approach in the process of 
quality management, customer care and customer service satisfaction, using the 
quality management tools all of quantitative and qualitative method in developing, 
monitoring the quality of pharmacy services.         

 *618 752 การจดัการโรค 3(3-0-6) 
  Disease Management  
  เง่ือนไขของรายวิชา: ไมม่ี  
             แนวคิดของการจดัการโรคเรือ้รัง  การจดัการตามแนวทางสขุภาพการจดัการข้อมลู การ

คดักรองประชากรและผู้ ป่วย  ทักษะของผู้ ให้บริการสุขภาพ  ระบบการให้บริการต่างๆ ที่เพิ่ม
ความสามารถให้ผู้ ป่วยจัดการดแูลตนเอง การประเมินประสิทธิภาพของโครงงานจดัการโรคที่
สร้างขึน้ การประเมินการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโปรแกรมการจัดการโรค กรณีศึกษาการ
บริหารจดัการโรคเรือ้รัง ได้แก่ คลินิกผู้ ป่วยที่ได้รับยาต้านการแข็งตวัของเลือด คลินิกผู้ ป่วยโรค
เอดส์ คลินิกผู้ ป่วยที่ได้รับการบ าบดัรักษาทดแทนไต คลินิกผู้ ป่วยโรคความดนัโลหิตสงู คลินิก
ผู้ ป่วยโรคเบาหวาน คลนิิกผู้ ป่วยโรคหอบหืด 

             Concepts of disease management in chronic disease, guideline management, 
data management, screening populations and patients, skills of health care providers, 
service delivery system that empower patient self management, assessment of 
effectiveness of disease management program, cost effectiveness analysis of disease 
management program, case studies including warfarin clinic, AIDS clinic, renal 
replacement therapy clinic, hypertension clinic, diabetes clinic, asthma clinic. 
 

 *618 753 การวเิคราะห์แผนนโยบายด้านสขุภาพ  3(3-0-6) 
  Health Policy Analysis  

  เง่ือนไขของรายวิชา:  ไมม่ี  

  การวิเคราะห์นโยบายสุขภาพ การวางแผนนโยบาย การน านโยบายไปปฏิบัติ 
เป้าหมายและข้อจ ากดัของนโยบาย และปัญหาที่เก่ียวข้องในการน านโยบายไปปฏิบตัิ   

                  Health policy analysis, policy planning, policy implementation, aims and 
limitation of policy, and problems involved in  policy implementation 
  

 *618 754 การจดัการทางเภสชักรรมในระดบัปฐมภมู ิ 3(3-0-6) 
  Pharmacy Management in Primary Care Level   
  เง่ือนไขของรายวิชา: ไมม่ี  
             แนวคิดเก่ียวกบังานบริการสขุภาพปฐมภมูิ บทบาทของเภสชักรในงานเภสชักรรมระบบ

ปฐมภมูิ การจดัการบริหารเวชภณัฑ์ การจดัการระบบดแูลต่อเนื่องด้านยาในชุมชน การจดัการ
สง่เสริมสขุภาพในชมุชน การจดัการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสขุ  
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             Concepts of primary care, role of pharmacist in pharmacy service in primary 
care, drug inventory management, continuity of care in community management, 
health promotion in community management, health consumer protection 
management 
 

 *618 755 สงัคมวิทยาและมานษุยวิทยาทางเภสชักรรม 3(3-0-6) 
  Sociology and Anthropology for Pharmacy  
  เง่ือนไขของรายวิชา: ไมม่ี  
             แนวคิดและทฤษฎีทางสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา เพื่อให้เภสชักรเข้าใจตอ่บริบททาง

สงัคมและวฒันธรรมที่มีอิทธิพลต่อวิถีคิดและปฏิบตัิของคน  และจะน ามาซึ่งความเข้าใจต่อทัง้
ระบบสขุภาพตะวนัตก ชีวเวชกรรม หนว่ยงานอื่น และการใช้ยาด้วยตนเอง 

             Concepts and theories of sociology and anthropology in order to enhance 
social and cultural context which influence, ways of thinking and practice of people, 
which bringing about understanding toward both biomedicine and popular sectors. 

 *618 756 การจดัการความรู้ทางเภสชักรรม  3(3-0-6) 
  Knowledge Management in Pharmacy  
  เง่ือนไขของรายวิชา: ไมม่ี  
              แนวคิดเก่ียวกับการจัดการความรู้ การจัดการความรู้ การสร้างความรู้และการได้มา  

การจัดเก็บความรู้และการถ่ายโอนและการกระจายความรู้ และการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์   
กิจกรรมเก่ียวกับความรู้ เคร่ืองมือในการจัดการความรู้   การจัดการความรู้ในระบบการดูแล
สขุภาพ และองค์กรเภสชักรรม 

              Concept of knowledge management, knowledge management knowledge 
creation and elicitation, knowledge capture and storage, knowledge transfer and 
dissemination, knowledge application and exploitation, knowledge activities, 
knowledge management tools, knowledge management in health care  system and 
pharmacy organizations. 

 *618 757 ภาษาองักฤษส าหรับการสือ่สารด้านเภสชักรรมปฏิบตัิ  3(2-3-6) 
  English for Communication in Pharmacy Practice  

  เง่ือนไขของรายวิชา: ไมม่ี  
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  พืน้ฐานที่ส าคัญของการใช้ภาษาองักฤษและศพัท์ภาษาองักฤษที่เก่ียวข้องในสาขา
วิทยาศาสตร์การแพทย์และเภสชักรรมปฏิบัติ การฟ งและอ านจับความเนือ้หาสาระเชิง
วิชาการ การอ านวิเคราะห และประเมินบทความวิจัยและเอกสารวิชาการทางด านวิท
ยาศาสตร สขุภาพ การเขียนเชิงวิชาการ การน าเสนอข อมลูทัง้ที่เป นแบบปากเปลา่หรือ
แบบโปสเตอร นอกจากนีส้ามารถทราบขัน้ตอนและฝึกทกัษะที่ส าคญัในการใช้ภาษาองักฤษ
ทีถ่กูต้องตลอดจนตระหนกัถึงมารยาทสากล และมาตรฐานวิชาชีพระดบันานาชาติในการติดต่อ
สื่อความที่ดีเป็นภาษาอังกฤษกับผู้ ป่วยชาวต่างประเทศที่มารับบริการทางเภสัชกรรมใน
โรงพยาบาลหรือร้านยา 

                A study of essential elements in medical and pharmaceutical terminology, 
using proper English communication skills in pharmacy practice. Listening, reading 
comprehension, critical appraisal of health science research articles, academic 
writing, giving oral or poster presentation, recognizing social etiquette and 
international standard of practice when dealing with foreign patients at hospitals or 
pharmacy stores.    

 *618 758 การพฒันาทกัษะการสือ่สารในการจดัการทางเภสชักรรม     3(3-0-6) 
  Communication Skill Development in Pharmacy Management  
  เง่ือนไขของรายวิชา: ไมม่ี  

            การสือ่สารภายในองค์การทางเภสชักรรม แนวคิดเพื่อการสือ่สารท่ีมีประสทิธิภาพ ปัญหา
และการแก้ไขปัญหาการสื่อสารในองค์การทางเภสชักรรม การเจรจาไกลเ่กลี่ย และ การสื่อสาร
บนพืน้ฐานของหลกัฐาน 

            Communication in pharmacy organization, concepts for effective 
communication, problems and problem solving in pharmacy organization 
communication, negotiation and evidence based communication 

 *618 759 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในงานเภสชักรรม 3(3-0-6) 
  Consumer Protection Law in Pharmacy   
  เง่ือนไขของรายวิชา: ไมม่ี  
              แนวคิด และทฤษฎีของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค วิวฒันาการของกฎหมายคุ้มครอง

ผู้ บริโภค วิธีการทางกฎหมายในการคุ้ มครองผู้ บริโภค กฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์ 
กฎหมายความรับผิดในการบริการ กรณีศึกษาที่เก่ียวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคในงานเภสชั
กรรม  

              Principle and theories of consumer protection law, evolution of consumer 
protection law, procedure of consumer protection enforcement, product liability law, 
service liability law, and case studies related to consumer protection in pharmacy 
services   

 *618 760 วิธีขัน้สงูในเภสชัวิทยาการระบาด  3(3-0-6) 
  Advanced Methods in Pharmacoepidemiology  
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  เง่ือนไขของรายวิชา: ไมม่ี                
              วิธีวิเคราะห์ขัน้สูงในรูปแบบการศึกษาทางเภสัชวิทยาการ

ระบาด ได้แก่ การศกึษาแบบวิเคราะห์เปรียบเทียบ และ การทดลองทาง
คลินิก การหาและการปรับค่าส าหรับตวัแปรร่วมที่ส าคัญ  การหาการ
แปลงผล แนวคิดของความเที่ยงตรงเก่ียวกับการได้รับปัจจัยและการ
ประเมินผลลพัธ์ การวิเคราะห์ที่พบบ่อยส าหรับแบบจ าลองของตวัแปร
พหุในการตดัสินผลประโยชน์และผลไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา  และ
ส าหรับการตรวจหาปัจจยัเสีย่งตอ่ปัญหาการใช้ยา 

 

                
             Advanced analytical methods in various designs of 
pharmacoepidemiologic studies, including analytic study, and 
clinical trial; identification and adjustment of important 
covariates, determining effect modification; validity concepts in 
exposure identification and outcome assessment; common 
analysis for multivariate models in determining beneficial and 
adverse effects of drug therapy and in identifying risk factors of 
drug therapy problem. 

 

 *618 761 แบบจ าลองในการประเมินการรักษาด้วยยาทางเศรษฐศาสตร์    3(3-0-6) 
  Modeling in an Economic Evaluation of Drug Therapy  
  เง่ือนไขของรายวิชา: ไมม่ี  
             ทฤษฎีอรรถประโยชน์ที่พงึได้และความชอบของผู้ ป่วยตอ่ผลลพัธ์

ทางสขุภาพ การวดัความยินดีที่จะจ่าย การใช้แบบจ าลองเพื่อประเมิน
คา่ใช้จ่ายและผลลพัธ์จากการใช้ยาในลกัษณะตา่งๆ ได้แก่ แบบจ าลอง
เพื่อการตดัสินใจ แบบจ าลองมาร์คอฟ และการจ าลองแบบมอนเต คาร์
โล  การประมาณค่าใช้จ่ายตลอดช่วงชีวิตและอายคุาด  ข้อพิจารณาใน
การท าการวิเคราะห์ประสทิธิผลต้นทนุ   

 

              Expected utility theory and patient preference for health 
outcomes; measurement of willingness to pay; applications of 
modeling for an evaluation of costs and outcomes of drug 
therapy, including decision analysis modeling, Markov modeling, 
and Monte Carlo simulation; estimation of life-time costs and life 
expectancy; issues in conducting a cost-effectiveness analysis. 

 

 *618 762 เคร่ืองมือวดัคณุภาพชีวิตในการวจิยัเชิงผลลพัธ์ 3(3-0-6) 
  Quality-of-Life Measures in Outcomes Research  
  เง่ือนไขของรายวิชา: ไมม่ี  



 

 23 

มคอ. 2 

             เทคนิคที่จ าเป็นในการวดัคณุภาพชีวิตที่สมัพนัธ์กบัผลลพัธ์ทาง
สขุภาพจากการใช้ยา แนวคิด วิธีการ และกระบวนการในการปฏิบตัิเพื่อ
พฒันาเคร่ืองมือวดัสถานะสขุภาพและผลลพัธ์ของการใช้ยา  การเลือก
เคร่ืองมือวัดคุณภาพชีวิตที่มีอยู่แล้ว  การสร้างแบบแนวคิดเก่ียวกับ
ผลลพัธ์เชิงมิติของมนษุย์ องค์ความรู้ในการตรวจสอบความถกูต้องของ
เคร่ืองมือวดัที่พฒันาขึน้ 

 

            Essential techniques in measuring quality of life as related 
to health outcomes of  drug therapy; concepts, methods, and 
practical procedure for developing measures for assessing 
health status and the outcomes of drug therapy; choosing 
existing quality-of-life measures; formulating a construct of 
humanistic outcomes; body of knowledge in validating the 
developed measures. 

 

 **618 891 สมัมนาทางการจดัการเภสชักรรม 1(1-0-2) 
  Seminar in Pharmacy Management  
  เง่ือนไขของรายวิชา: ไมม่ี  
              การค้นคว้าหาข้อมลูเร่ืองที่นา่สนใจในสมยัปัจจบุนัเก่ียวกบัการจดัการเภสชัศาสตร์ จาก

วารสาร  สิง่ตีพิมพ์ และแหลง่ข้อมลูอื่นๆ  การประมวลข้อมลูที่รวบรวมได้ด้วยการวิเคราะห์และ
สงัเคราะห์อยา่งเป็นระบบ และการน าเสนอข้อมลูเพื่อการอภิปรายในท่ีประชมุกลุม่ 

              Retrieval of information on contemporary issues in pharmacy management 
from journals, publications and other sources; processing of the collected information 
using systematic evaluation and synthesis; presentation of the information for group 
discussion. 

 618 897 การศกึษาอิสระ 6  หนว่ยกิต 
  Independent  Study  
  เง่ือนไขของรายวิชา: ต้องได้รับอนญุาตจากคณะกรรมการบริหาร

หลกัสตูร 
 

              หวัข้อเฉพาะทางการจัดการทางเภสชักรรมตามความสนใจของนักศึกษา  โดยอยู่ใน
ความดแูลและค าแนะน าของคณะกรรมการท่ีปรึกษาการศกึษาอิสระ 

              A topic on pharmacy management in accordance with the student’s interest 
under the supervision of an independent study advisory committee. 

 618 899 วิทยานิพนธ์ 12  หนว่ยกิต 
  Thesis  
  เง่ือนไขของรายวิชา: ต้องได้รับอนญุาตจากคณะกรรมการบริหาร

หลกัสตูร 
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             ท าวิจัยในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งที่ เก่ียวข้องกับการจัดการทางเภสัชกรรม การรวบรวม
เอกสารอ้างอิงการตัง้โจทย์ที่จะท าการศึกษาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อการ
ประยกุต์ใช้  การรายงานผลการวิจยัในรูปของวิทยานิพนธ์  การสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์ 

              Conducting research on a topic in the area related to pharmacy management 
by demonstrating innovative ideas and using analytical skills in the form of a thesis; 
and defense the thesis under the supervision of the thesis advisory committee. 
 

 626 853 วิธีวจิยัเชิงคณุภาพ 2(1-3-3) 
  Qualitative Research Methods  
  เง่ือนไขของรายวิชา: ไมม่ี  
            ชนิดของวิธีวิจยัเชิงคณุภาพ การสงัเกต การสมัภาษณ์เชิงลกึ  การอภิปรายกลุม่ รายงาน

การวิเคราะห์ข้อมลูและการเขียนรายงานการวิจยัเชิงคณุภาพ 

            Types of qualitative research methods, observation, in-depth interview, focus 
group discussion. Data analysis process, writing a qualitative research report. 

 
3.2 ชื่อ เลขประจ าตัวบตัรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒขิองอาจารย์ 

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสตูร  
 

ที่ ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตวับัตร
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒ ิ

1 นางสาวกรแก้ว  จนัทภาษา 3-1021-01689-654 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภ.บ.  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  พ.ศ. 2533 
สค.ม.  
มหาวิทยาลยัมหิดล  พ.ศ. 2539 
Ph.D. (Social and Administrative 
Pharmacy) 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2548 

2 นางนศุราพร เกษสมบรูณ์ 3-1012-01632-564 รองศาสตราจารย์ ภ.บ.  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  พ.ศ. 2533 
MSc (Health Economics) 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  พ.ศ. 2538 
Ph.D. (Pharmacoeconomics) 
จาก The Robert Gordon 
University,School of Pharmacy, 
Aberdeen,The United Kingdom 
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3 นางสาวมณีรัตน์  รัตนา
มหทัธนะ 

3-1009-01094-904 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภ.บ. 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ พ.ศ.2530 
M.BA 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ  พ.ศ.2536 
M.S.(Pharmacy Administration) 
University of Maryland, Baltimore 
จากประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2543 
Ph.D. (Pubic Health) 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ.2548 

4 นางอารีวรรณ เช่ียวชาญ
วฒันา 

3-1012-02101-724 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภ.บ. 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พ.ศ.2530 
สม.(ชีวสถิติ) 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ.2543 
Ph.D. (Social and Administrative 
Pharmacy) 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ.2550 

5 นางสาววรรณี ชยัเฉลมิพงษ์ 3-6099-00447-211 อาจารย์ ภ.บ.  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ พ.ศ. 2527 
บธ.ม. (M.B.A.) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2537 
Ph.D. (Higher Education) 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พ.ศ.2547 

 
หมายเหตุ  รายละเอยีดเก่ียวกบัประวตัิ ผลงานทางวชิาการ และภาระงานสอน ให้ดใูนภาคผนวก 
 

3.2.2 อาจารย์ประจ า  
 

ที่ ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตวับัตร
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒ ิ

1 นางจฬุาภรณ์ ลมิวฒันานนท์ 3-1017-0029X-XXX รองศาสตราจารย์ Ph.D. (Social and 
Administrative Pharmacy) 

2 นายววิรรธน์ อคัรวเิชียร 3-1024-0090X-XXX รองศาสตราจารย์ Ph.D. (Pharmacology) 
3 นายสพุล ลมิวฒันานนท์ 3-3699-0003X-XXX รองศาสตราจารย์ Ph.D. (Ph.D. (Social and 

Administrative Pharmacy) 
4 นางสพุตัรา ชาติบญัชาชยั 3-4099-0019X-XXX รองศาสตราจารย์ Ph.D. (Health Behavior) 
5 นางสาวกรแก้ว จนัทภาษา 3-1021-0168X-XXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Social and 

Administrative Pharmacy) 
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6 นายชาญชยั จารุภาชน์ 3-4098-0010X-XXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ส.ด. (บริหารสาธารณสขุ) 
 

7 นางสาวทิพาพร กาญจนราช 3-9098-0105X-XXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Pubic Health) 
8 นางนศุราพร เกษสมบรูณ์ 3-1012-0163X-XXX รองศาสตราจารย์ Ph.D. 

(Pharmacoeconomics) 
9 นายไพบลูย์ ดาวสดใส 3-5099-0013X-XXX รองศาสตราจารย์ Ph.D. (Epidemiology) 
10 นางสาวมณีรัตน์ รัตนามหทัธนะ 3-1009-0109X-XXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Pubic Health) 
11 นางรักษวร ใจสะอาด 3-4099-0003X-XXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ม.(สาธารณสขุศาสตร์) 
12 นายวิบลูย์ วฒันนามกลุ 3-4099-0013X-XXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (สงัคมศาสตร์ 

การแพทย์และสาธารณสขุ) 
13 นางอารีวรรณ เช่ียวชาญวฒันา 3-1012-0210X-XXX 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Social and 

Administrative Pharmacy) 
14 นางสาววรรณี ชยัเฉลมิพงษ์ 3-6099-0044X-XXX อาจารย์ Ph.D.(Higher Education) 
 
หมายเหตุ  รายละเอยีดเก่ียวกบัประวตัิ ผลงานทางวชิาการ และภาระงานสอน ให้ดใูนภาคผนวก 
 
 

3.2.3 อาจารย์พิเศษ  
 

ที่ ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒ ิ หน่วยงานที่สังกดั 
1 นายวิทยา กลุสมบรูณ์ รองศาสตราจารย์ Ph.D. (Pharmacy 

Administration) 
คณะเภสชัศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2 นางสาวเสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ รองศาสตราจารย์ Ph.D. (Public 
Policy) 

คณะสงัคมศาสตร์และ
มนษุยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

3 นางสาวเพชรรัตน์ พงศ์เจริญสขุ รองศาสตราจารย์ Ph.D. (Pharmacy 
Administration) 

คณะเภสชัศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

4 นางรุ่งเพ็ชร สกลุบ ารุงศิลป์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. (Pharmacy 
Administration) 

คณะเภสชัศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

5 นายกิตติ พิทกัษ์นติินนัท์ รองศาสตราจารย์
(พิเศษ) 

MPH. (Hospital 
Management) 
MA. (Leadership in 
Social Business 
and Politics) 

ส านกับริหารการสาธารณสขุ 
ส านกังานปลดักระทรวง
สาธารณสขุ 
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6 นายคทา  บณัฑิตานกุลู ประธาน
คณะท างาน
เครือขา่ยวชิาชีพ
เภสชักรรมในการ
ควบคมุการบริโภค
ยาสบู 

หนงัสอือนมุตัิสาขา
เภสชับ าบดั 

เครือขา่ยวชิาชีพเภสชักรรม
ในการควบคมุการบริโภค
ยาสบู 

7 นางภทัร์อนงค์ จองศิริเลศิ เภสชักรช านาญ
การพิเศษ 

MPH. (Hospital 
Management) 

ส านกับริหารการสาธารณสขุ 
ส านกังานปลดักระทรวง
สาธารณสขุ 

 
4 องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน) (ถ้าม)ี 

ไมม่ี 
 

5 ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 
5.6 ค าอธิบายโดยย่อ 
การท าวิจยัวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ เก่ียวกบัการจดัการเภสชักรรม โดยให้มีการเสนอเค้าโครง การทบทวน

วรรณกรรมและงานวิจยัที่เก่ียวข้อง การเก็บรวบรวมข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมลู การเรียบเรียงผลการวิจยั การเสนอผลการวิจยั
ในรูปบทความตีพิมพ์ในวารสารหรือเผยแพร่ในการประชมุวิชาการระดบัชาติหรือระดบันานาชาติ  

5.7 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
            มีความรู้และทกัษะการท าวิจยัเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาการจดัการเภสชักรรมได้ และสามารถเขียนผลงานวจิยัเพื่อการ
สือ่สารได้ มีการพฒันาด้านการคดิวิเคราะห์ สามารถวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และมีทศันคต ิความรับผิดชอบตอ่หน้าที ่มีวินยั 
คณุธรรม และจริยธรรม 

5.8 ช่วงเวลา 
ปีที่สองส าหรับแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข 
5.9 จ านวนหน่วยกติ 
6 หนว่ยกิตส าหรับแผน ข      12 หนว่ยกิตส าหรับแผน ก แบบ ก 2       
5.10 การเตรียมการ 

             ให้นกัศึกษาเสนอหวัข้อที่สนใจ  โดยมีการให้ค าปรึกษา  แนะน า  จากนัน้นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาท างาน
ร่วมกันในการศึกษาวิจัย  และก าหนดให้นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นระยะ  เพื่อติดตามความก้าวหน้าตาม
ข้อก าหนดเป็นระยะๆ เพื่อให้การท าวิทยานิพนธ์ หรือ การศกึษาอิสระ ท าได้เสร็จตามระยะเวลา 
       5.6 กระบวนการประเมินผล 

 มีกระบวนการประเมินผลงานการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของนกัศึกษา มีการสอบเค้าโครงการวิจัย    
การประเมินความก้าวหน้าทุกภาคการศึกษา   การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระตามข้อก าหนดการ
ประเมินผลงานตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ตามข้อก าหนดของบณัฑิตวิทยาลยั 

 

หมวดที่ 4.  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมการด าเนินการ 

1. มีความรู้ความเข้าใจอยา่งลกึซึง้ในหลกัการและ 1. การท าการศึกษาอิสระ หรือ วิทยานิพนธ์ที่เน้นการ
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ทฤษฎีส าคญัในด้านการจดัการเภสชักรรมและ
สามารถน าไปใช้ในการพฒันางานและแก้ปัญหา
เชิงระบบได้อยา่งบรูณาการ รวมถึงสามารถ
ประยกุต์ความรู้ในการท าวิจยัหรือประกอบวิชาชีพ
ในระดบัสงูได้ 

 

แก้ปัญหาในการประกอบวิชาชีพหรือพฒันางาน 
2. มีรายวิชาที่เก่ียวข้อง รวมถึง จดัให้มีการจดัการเรียน

การสอนท่ีเน้นการประยกุต์ใช้ความรู้ในหลกัสตูรเพื่อ
พฒันาทกัษะในการประกอบวิชาชีพ และ การ
แก้ป ญหาในงานได้อยา่งเป็นระบบ 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 คุณธรรมและจริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) มีภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบตัิตนตามกรอบคุณธรรม และจริยธรรมของบณัฑิต

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ การมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เข้าใ จในความแตกต่าง
หลากหลายทางวฒันธรรมและสงัคม มีจิตสาธารณะ มีความรักและภมูิใจในท้องถ่ิน สถาบนั และ ประเทศชาติ 

(2) สามารถจัดการปัญหาในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และเป็นผู้น าหรือมีส่วนริเร่ิมให้มีการ
ทบทวนและวินิจฉยัปัญหาจรรยาบรรณวิชาชีพได้อยา่งเหมาะสมตามสถานการณ์ 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) สอดแทรกในเนือ้หาวิชาเรียน 
(2) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง จดักิจกรรมในชัน้เรียน  
(3) การสอนในรายวิชาสมัมนา วชิาระเบยีบวิธีวิจยั วิทยานิพนธ์ และการศกึษาอิสระ 
 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) ประเมินพฤตกิรรมโดยเพื่อนนกัศกึษา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน  

(2) ประเมินคณุลกัษณะบณัฑติ โดยผู้ใช้บณัฑิตและประเมินโดยพจิารณาจากวิทยานิพนธ์ หรือ การศกึษา
อิสระ 

2.2 ความรู้ 
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้ความเข้าใจอยา่งลกึซึง้ในหลกัการและทฤษฎีส าคญัในสาขาวิชาการจดัการเภสชักรรมและ
สามารถน ามาประยกุต์ในการศกึษาค้นคว้าทางวชิาการหรือการปฏิบตัิงานในวิชาชีพ 

(2) สามารถท าการวิจยัหรือปฏิบตัิงานในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพได้อยา่งลกึซึง้ โดยการพฒันาความรู้
ใหม่ๆ  หรือการประยกุต์วิธีปฏิบตังิานใหม่ๆ  ได้ โดยมคีวามตระหนกัในธรรมเนียมปฏิบตัิ กฎระเบยีบ 
ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง 

(3) มีความรู้ความเข้าใจในพฒันาการใหม่ๆ  ในสาขาวิชา รวมถงึงานวจิยัที่มีผลกระทบตอ่การพฒันา
ความรู้ใหมห่รือการปฏิบตังิานในสาขาวชิาการหรือวชิาชีพในปัจจบุนัและการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกิดขึน้
ในอนาคต 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) การสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตามหลกัสตูร ได้แก่ การบรรยาย อภิปราย การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

การใช้กรณีศกึษา การให้ศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(2) การท าวิทยานิพนธ์ และการศกึษาอิสระ 
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(3) การศกึษาดงูาน การเข้าร่วมประชมุสมัมนาทางวชิาการ 
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวชิา โดยการสอบข้อเขยีน สอบภาคปฏิบตัิ การท าแบบฝึกหดั 
การท ารายงาน การน าเสนอรายงานในชัน้เรียนและในการประชมุวิชาการ 

(2) ประเมินคณุลกัษณะบณัฑติ โดยผู้ใช้บณัฑิต 
2.3 ทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
(1) สามารถสงัเคราะห์และประเมินผลงานวจิยัและผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาการจดัการเภสชักรรม 

และพฒันาความรู้หรือแนวความคิดใหม่ๆ โดยบรูณาการเข้ากบัความรู้เดิมได้อยา่งสร้างสรรค์ 
(2) สามารถด าเนินโครงการศกึษาทีส่ าคญัหรือโครงการวจิยัทางวชิาการได้ด้วยตนเอง และหาข้อสรุปท่ี

สมบรูณ์เพื่อขยายองค์ความรู้หรือแนวทางปฏิบตัิในวิชาชีพได้อยา่งมีนยัส าคญั 
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) การสอนโดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 
(2) การให้ศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง การสมัมนา การท ารายงาน การท าวิจยั วิทยานิพนธ์ การศกึษาอสิระ 

และ การเขียนบทความวชิาการ 
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวชิา  
(2) ประเมินผลงานจากการท าการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง การด าเนนิโครงงาน การท าวิจยั วิทยานิพนธ์ 

การศกึษาอิสระ 
(3) ประเมินคณุลกัษณะบณัฑติ โดยผู้ใช้บณัฑิต 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีภาวะผู้น า รับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมือกบัผู้อื่นในการจดัการข้อโต้แย้งหรือ
ปัญหาทางวิชาการได้อยา่งเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ เพื่อเพิ่มพนูประสทิธิภาพการท างาน
ของกลุม่ 

(2) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ รวมทัง้วางแผนพฒันาและปรับปรุงตนเองให้มีประสทิธิภาพในการ
ท างานระดบัสงูได้ 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
(1) การสอนในรายวชิาตา่งๆ ตามหลกัสตูร โดยเน้นการท างานเป็นกลุม่  
(2) การจดัให้มีรายวิชาสมัมนา การท าวิจยั วิทยานิพนธ์ การศกึษาอสิระ 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากรายวิชาตา่งๆ ท่ีมีการสง่เสริมให้ท างานกลุม่ 
(2) ประเมินผลการเรียนรายวิชาสมัมนา การท าวิจยั วิทยานิพนธ์ การศกึษาอิสระ 
(3) ประเมินคณุลกัษณะบณัฑติ โดยผู้ใช้บณัฑิต 

2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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(1) มีความสามารถในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์หรือกระบวนการวิจยัในการคิด
วิเคราะห์หรือแก้ปัญหาการปฏิบตัิงานหรือปัญหาทางวชิาการท่ีสลบัซบัซ้อนได้ 

(2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสือ่สาร การแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง และการสร้างสรรค์ผลงานทางวชิาการในรูปแบบตา่งๆเพือ่ประโยชน์ในการเรียนรู้ของผู้อื่นได้ 

(3) มีความสามารถในการสือ่สารทางวิชาการและการสือ่สารในการประกอบวิชาชีพกบัผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้านสขุภาพ ผู้ ป่วย และ ชมุชน 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
(1) การสอนในรายวชิาวิจยั หรือสถิต ิวิทยานิพนธ์ การศกึษาอิสระ 
(2) การเรียนรู้จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนในรายวชิา และ ผลติผลงานวิจยัในรูปแบบตา่งๆ 

รวมถงึการใช้ในการสือ่สารประสานงานการจดัการเรียนการสอน 
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวชิาวิจยั หรือสถิติ วิทยานิพนธ์ การศกึษาอิสระ  
(2) ประเมินผลการเรียนรู้จากผลติผลงานการวิจยัเพื่อน าเสนอในรูปแบบตา่งๆ เช่น โปสเตอร์ บทความ สือ่

ตา่งๆ 
(3) ประเมินคณุลกัษณะบณัฑติ โดยผู้ใช้บณัฑิต 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสตูรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) โปรดดูรายละเอียดในภาคผนวก 

 
 

หมวดที่ 5.  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแกน่ วา่ด้วย การศึกษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2548 หมวดที่ 7 หรือระเบียบ

ที่จะปรับปรุงใหม ่
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

2.1 อาจารย์ผู้สอนแตล่ะรายวชิา ทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศกึษาในขณะท่ีก าลงัศกึษา ดงันี ้
      2.1.1  เทียบเคยีงผลการเรียนของนกัศกึษาที่เรียนในรายวิชา ซึง่อาจเป็น ตา่งกลุม่ ตา่งชัน้ปี แล้วแตก่รณี เพื่อ

น าผลมาใช้ในการปรับปรุงรายวชิา 
             2.1.2 ทบทวนเนือ้หารายวิชาทกุปีการศกึษา โดยอาจพิจารณาร่วมกบัอาจารย์ผู้สอนรายวชิาอื่นท่ีมเีนือ้หา

ใกล้เคยีงกนั เพื่อไมใ่ห้เกิดความซ า้ซ้อน หรือให้เกิดความสมัพนัธ์อยา่งตอ่เนื่องกบับริบทจริงในการจดับริการเภสชักรรมและ
ระบบยา แล้วแตก่รณี และทบทวนเนือ้หาโดยเทียบเคียงกบัรายวิชาของสถาบนัอื่น หรือเทียบเคียงกบัต าราหรือบทความทาง
วิชาการหรือผลการวิจยั เพื่อให้เกิดการพฒันาเนือ้หาให้ทนัสมยัและมีมาตรฐานทางวิชาการ 

       2.2  ทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศกึษาหลงัส าเร็จการศกึษา  
        2.2.1  ทบทวนและวิเคราะห์จากผลงานการท าวิทยานิพนธ์หรือการศกึษาอิสระของนกัศกึษา 
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

      เป็นไปตามระเบยีบมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ด้วย การศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ. 2548 หมวดที่ 9 ข้อ 54.2 
หรือระเบียบที่จะที่ปรับปรุงใหม ่ 
 

หมวดที่ 6.  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 การให้เข้ารับการอบรมตามหลกัสตูร “การพฒันาอาจารย์ใหม”่ ของมหาวิทยาลยั ซึง่เป็นหลกัเกณฑ์ให้อาจารย์ใหม่

ทกุคนต้องข้ารับการอบรม ให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัหลกัสตูรและการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลยั บทบาทหน้าที่
ของอาจารย์มหาวิทยาลยัและจรรยาบรรณครู และให้มีทกัษะเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั การ
สอนสอดแทรกคณุธรรมและจริยธรรม และการสอนโดยใช้สือ่และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.2 การมอบหมายให้มีอาจารย์พี่เลีย้งท าหน้าทีใ่ห้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาในด้านการจดัการเรียนการสอน  
1.3 การชีแ้จงและแนะน าหลกัสตูร รายวิชาในหลกัสตูร 
1.4 การมอบหมายให้อาจารย์ใหมศ่กึษาค้นคว้า จดัท าเอกสารที่เก่ียวข้องกบัการสอน ในหวัข้อหนึง่หรือหลายหวัข้อที่

อาจารย์ใหมม่ีความรู้และถนดั เพื่อทดลองท าการสอนภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์พี่เลีย้ง หรือประธานหลกัสตูร 
       1.5 การก าหนดให้อาจารย์ใหมเ่ข้าร่วมสงัเกตการณ์การสอนของอาจารย์ในหลกัสตูร 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 

2.1 การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมนิผล 
(1) ก าหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรมเพื่อพฒันาตนเองด้านการจดัการเรียนการสอน การวดัและการ

ประเมินผล ตามความต้องการของอาจารย์ และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลยั ซึง่มหาวิทยาลยัมีการเปิดหลกัสตูร
อบรมเพื่อพฒันาอาจารย์ในหวัข้อตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนการสอน การวิจยั การผลติผลงานทางวิชาการ เป็น
ประจ าทกุปี 

(2) การจดัให้มกีารสอนแบบเป็นทีม ซึง่จะสง่เสริมโอกาสให้อาจารย์ได้มีประสบการณ์การสอนร่วมกบัคนอื่น 
รวมถงึการมีโอกาสได้เป็นผู้ รับผิดชอบรายวิชา ผู้ประสานงาน และผู้ ร่วมทีมการสอน 

(3) การสง่เสริมหรือสร้างโอกาสให้มกีารแลกเปลีย่นเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจดัการเรียนการสอนระหวา่ง
อาจารย์ในหลกัสตูร หรือท าวิจยัการเรียนการสอนท่ีสามารถน าไปเผยแพร่ในการประชมุวิชาการที่มีการจดัการเรียนการสอน
ในสาขาวิชาเดียวกนัของหลายๆ สถาบนั 

2.2 การพฒันาวิชาการและวชิาชีพด้านอื่นๆ 
(1) การสง่เสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชมุสมัมนาในสาขาวชิาการหรือวชิาชีพท่ีจดัทัง้ภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลยั อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
              (2) การสง่เสริมให้อาจารย์ผลติผลงานทางวชิาการในรูปแบบตา่งๆ และการน าเสนอผลงานในการประชมุวชิาการใน
สาขาวชิาการหรือวชิาชีพ อยา่งน้อยให้มีผลงานการเขียนหรือการน าเสนอปีละ 1 เร่ือง 

 

หมวดที่ 7.  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การบริหารหลกัสตูร 
            การจดัการหลกัสตูรของมหาวิทยาลยัขอนแก่น ก าหนดให้ทกุหลกัสตูรมีคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร ซึง่ต้องท า
หน้าที่ดงันี ้
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1.1 พฒันาและปรับปรุงเนือ้หาหลกัสตูรและรายวชิาให้มคีวามทนัสมยัอยูเ่สมอ 
1.2 จดัหาและก าหนดอาจารย์ผู้สอนรายวชิาในหลกัสตูร ท่ีมีความรู้ความสามารถและคณุสมบตัิตรงตามรายวชิาที่สอน 
1.3 จดัตารางการเรียนการสอน ตารางสอบ ตารางการฝึกปฏิบตัิ ตามที่ก าหนดในหลกัสตูร 
1.4 ควบคมุ ก ากบั ติดตาม และประเมินผลการจดัการเรียนการสอนของอาจารย์ให้มีคณุภาพและเป็นไปตาม

วตัถปุระสงค์ของหลกัสตูรและรายวิชา 
1.5 การก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือการศกึษาอิสระท่ีมคีวามรู้ความสามารถตามหวัข้อที่นกัศกึษาสนใจ 

และก ากบัตดิตามให้การท าวิทยานิพนธ์หรือการศกึษาอิสระของนกัศกึษาเป็นไปตามเป้าหมาย 
1.6 สง่เสริมและจดัให้มกีารพฒันาคณุภาพของอาจารย์ด้วยวิธีการตา่งๆ เช่น การจดัประชมุวชิาการ การสง่เสริมการ

ผลติผลงานทางวิชาการ 
1.7 สง่เสริมและจดัให้มกีารพฒันาคณุภาพบณัฑิตตามเป้าหมายคณุลกัษณะบณัฑิตที่พงึประสงค์ของหลกัสตูร 
1.8 ติดตามผลหลกัสตูร โดยศกึษาจากผู้มีสว่นได้สว่นเสยี เช่น ผู้ใช้บณัฑิต ศิษย์เกา่ อาจารย์และนกัศกึษาปัจจบุนั 

 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
2.1 การบริหารงบประมาณ 

คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร จดัท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี จากงบประมาณที่ได้รับจดัสรรจากคณะ
เภสชัศาสตร์  โดยมกีารจดัแบง่คา่ใช้จ่ายดงันี ้คา่วสัดตุ าราและสือ่การเรียนการสอน คา่ครุภณัฑ์ คา่ใช้จ่ายในการพฒันา
อาจารย์ คา่ใช้จ่ายในการพฒันานกัศกึษา   

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเ่ดิม 
2.2.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนในส านกัวิทยบริการ 

(1) หนงัสอื  
                                ภาษาไทย             จ านวน  1,594  รายการ  
                                ภาษาตา่งประเทศ จ านวน  1,338  รายการ  

(2) วารสาร  
      ภาษาไทย             จ านวน        16  รายการ 
      ภาษาตา่งประเทศ จ านวน        12  รายการ 
(3) ฐานข้อมลูอเิลก็ทรอนิกส์ (e-Books, e-Journals, etc.) ประกอบด้วย 

            ฐานข้อมลูอ้างองิ  
                          -ฐานข้อมลู ซีด-ีรอม ได้แก่  
                              -International Pharmaceutical Abstracts 
                              -Dissertation Abstracts 
                              -Food Science Technology Abstracts 
                              -Life Sciences 
                              -Science Citation Index 
                              -Medline 
                           -ฐานข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ 
                              -CHE PDF Dissertation Full Text 
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                              -ISI Web of Science 
                              -Dissertation Abstracts Online 
                              -H.WL Wilson 
                              -CSA : Biological Science Database Online 
                              -SciFinder 
                              -Wison OmeniFile : Full Text Select 
                              -PubMed 
                           -วารสารอเิลก็ทรอนิกส์ 
                                -Blackwell Journals online 
                                -Wilson OmniFile : Full Text Select 
                                -Annual Reviews 
                                -Nature Online 
                                -ACS Publication 
                                -Link (Springer) 
                                -ProQuest Medical Libraay 
                                -Cambridge Journal Online 
                                -H.W. Wilson {Uni-Net] 
                                -Science Direct [UniNet] 
                                -Wilson OmniFile : Full Text Seiect 
                                -Journals@Ovid 
                                -SciFinder 
                           -หนงัสอือิเลก็ทรอนิกส์ 
                                 -knovel ออนไลน์ 
                                 -Netlibrary Ebooks 
                                 -SpringerLink Ebooks 
                           -วิทยานิพนธ์อเิลก็ทรอนิกส์ 
                                 -วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ/งานวจิยั/วารสารของมหาวิทยาลยัขอนแก่นเทา่นัน้ 
                                 -วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระมหาวิทยาลยัของไทย 
                                 -ฐานข้อมลูวิทยานิพนธ์ไทย Online TIAC 
                                 -บทคดัยอ่วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของมหาวิทยาลยัขอนแก่น  

2.2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนในห้องสมดุคณะเภสชัศาสตร์ 
(1) หนงัสอื 
           ภาษาไทย                 3,820  รายการ 
           ภาษาตา่งประเทศ     2,530  รายการ 
(2) วารสาร 
           ภาษาไทย                      48  รายการ 
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           ภาษาตา่งประเทศ          21  รายการ 
(3) ฐานข้อมลูอเิลก็ทรอนิกส์ (e-Books, e_Journals, etc.) ประกอบด้วย 
           -ฐานข้อมลูอ้างองิ (Reference database) 
             ซีด-ีรอม online ใช้ฐานข้อมลูเดียวกนักบัส านกัวิทยบริการและสามารถสืบค้นได้ผา่นเครือขา่ย
มหาวิทยาลยั โดยวิธี online มีฐานข้อมลูบริการดงันี ้
            -Health Star                            - ABI/Inform 
            -Nursing & Allied Health         - MED Line 
           
            -International Pharmaceutical Abstracts – Chemistry Citation Index  
            -Science Citation Index          -Dissertation Abstracts. 
     -ฐานข้อมลูเอกสารฉบบัเต็ม (Full Text Database) ทัง้วารสาร และหนงัสอื ใช้ฐานข้อมลูเดียวกนักบั
ส านกัวิทยบริการโดยวิธี Online ทัง้จากส านกัวิทยบริการและฐานข้อมูลที่ สกอ.บอกรับ มีฐานข้อมลู
ให้บริการดงันี ้
      - ScienceDirect                      - ฐานข้อมลูวิทยานิพนธ์ไทย (Thai Theses Online by TIAC) 
      - Springer Link                       - วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ มหาวิทยาลยัของไทย 
      - ProQuest Medical Library   - Academic Search lite (ThaiLIS) 
      - H.W.Wilson OmniFile          - Science / AAAS 
      - ACS Publications.               - Blackwell Journals Online 
      - Scopus                                - Journal Citation Reports 
                                                   (ตรวจสอบคา่ Impact factor วารสารภาษาตา่งประเทศ) 
      - SciFinder Scholar on Web          - ISI Web of Science [UniNet] 
      - CHE PDF Dissertation Full Text  - PubMed 
      - Knovel ออนไลน์                           - Netlibrary Ebooks 
      - SpringerLink Ebooks 

             2.2.3  ทรัพยากรการเรียนการสอนในสาขาวิชา 
                               ใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนร่วมกนัในระดบัคณะและมหาวิทยาลยั ดงัรายละเอียดที่ระบใุนข้อ 2.2.1 

และ 2.2.2        
2.3 การจดัหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเตมิ 

 มีการจดัหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติมโดยในสว่นของต ารา หนงัสอื และวารสารตา่ง ๆ ทางอาจารย์
ประจ าวชิาจะเป็นผู้ด าเนินการเสนอให้ห้องสมดุจดัซือ้ เพื่อให้มีความสอดคล้องกบัรายวชิา  โดยจดัซือ้ตามปีงบประมาณ และ
ในสว่นของวสัดอุปุกรณ์จ าเป็นอืน่ๆ จะมีการพิจารณาเพื่อจดัซือ้จดัหาตามระบบการจดัการของคณะเภสชัศาสตร์อยา่งน้อยปี
ละ 1 ครัง้ 

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
มีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรโดยการรับข้อคดิเห็นจากคณาจารย์ที่เก่ียวข้องและนกัศกึษา ซึง่มีแนว

ปฏิบตัิในการจดัการใช้ทรัพยากรดงันี ้
            2.4.1 นกัศกึษาสามารถสบืค้นและเข้าถงึเอกสาร ต ารา รวมถงึข้อมลูตา่งๆ ได้จากหลายแหลง่ที่มา เช่น ห้องสมดุจาก
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คณะตา่งๆ ในมหาวิทยาลยัขอนแก่น อินเตอร์เน็ท 
            2.4.2  มีการจดัสรรเวลาในการใช้ทรัพยากรให้แก่นกัศกึษา เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรได้อยา่งคุ้มคา่และเพยีงพอ 
หากทรัพยากรใดมีความจ าเป็นก็จะด าเนินการจดัหาปีละ 1 ครัง้  
3. การบริหารคณาจารย์ 

3.1 การรับอาจารย์ใหม ่
           การคดัเลอืกและรับอาจารย์ใหม ่เป็นไปตามข้อบงัคบัและระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่นทีเ่ก่ียวข้องกบัการบริหารงาน
บคุคล 
      3.2 การมีสว่นร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสตูร 
            คณาจารย์ทกุคนในหลกัสตูร มีสว่นร่วมในการก าหนดแผนการจดัการเรียนการสอนในแตล่ะภาคการศกึษา การ
ทบทวนเนือ้หารายวชิา การแลกเปลีย่นข้อมลูเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน คณุภาพและพฤติกรรมของนกัศกึษา การวดั
และประเมินผล ฯลฯ โดยการจดัให้มีการประชุมทกุภาคการศกึษา 
       3.3 การแตง่ตัง้คณาจารย์พเิศษ 
             หลกัสตูรมีการเชิญผู้ทรงคณุวฒุิที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน จากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องมาท าหน้าที่เป็นอาจารย์
สอน อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมหรือกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศกึษาอิสระของนกัศกึษา ทัง้นีไ้ด้รับความเห็นชอบจาก
กรรมการบริหารหลกัสตูร เพื่อให้นกัศกึษาได้รับความรู้เฉพาะทางเก่ียวกบัการจดัการเภสชักรรมกรรมจากผู้ที่มีความรู้ ความ
เช่ียวชาญ และเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรง 
 
4. การบริหารบุคลากร 

4.1 การก าหนดคณุสมบตัิเฉพาะส าหรับต าแหนง่  
            การก าหนดคณุสมบตัิเฉพาะต าแหนง่ เป็นไปตามข้อบงัคบัและระเบียบมหาวิทยาลบัขอนแก่น ท่ีเก่ียวข้องกบัการ
บริหารงานบคุคลและส าหรับหลกัสตูรนีม้ีความจ าเป็นต้องมีบคุลากรสายสนบัสนนุท าหน้าทีด้่านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
       4.2 การเพิ่มทกัษะความรู้เพือ่การปฏิบตัิงาน 
             การพฒันาบคุลากรสายสนบัสนนุของหลกัสตูรนี ้ด าเนินการโดย การให้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการเสริมสร้าง
ศกัยภาพการเรียนรู้ด้านบณัฑติศกึษา โดยอาศยัประสบการณ์จากสถานท่ีปฏิบตัิงานจริง การท าวิจยักบัอาจารย์ การผลติผล
งานทางวชิาการ 
5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆแก่นกัศกึษา 
      คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรมีการแตง่ตัง้อาจารย์ที่ปรึกษาทางวชิาการให้แก่นกัศกึษาทกุคน เพื่อท าหน้าที่ 

ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการเรียน และการแตง่ตัง้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศกึษาอิสระ ตามเกณฑ์มาตรฐาน
และระเบียบของมหาวิทยาลยั 

5.2 การอทุธรณ์ของนกัศกึษา 
      การอทุธรณ์ของนกัศกึษา เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลยัที่เก่ียวข้องกบัการอทุธรณ์โทษส าหรับนกัศกึษาระดบั
บณัฑิตศกึษา (ตามเอกสารแนบในภาคผนวก) 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
การศกึษาความต้องการของตลาดงาน สงัคม และความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิต ด าเนินการดงันี ้

6.1 การส ารวจความต้องการของตลาดงานและผู้ใช้บณัฑิต ก่อนการปรับปรุงหลกัสตูรทกุรอบ 5 ปี 
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6.2 การส ารวจความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิต ทกุรอบการผลติบณัฑิตตามหลกัสตูร 
7 ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตวับง่ชีผ้ลการด าเนินงานของหลกัสตูร เป็นไปตามตวับง่ชีผ้ลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิเพื่อการ
ประกนัคณุภาพหลกัสตูรและการเรียนการสอน  เกณฑ์การประเมนิประจ าปี 12 ตวัชีว้ดัตามที่ สกอ.ก าหนด  และเป็นไปตาม
ระบบประเมินผลการจดัการหลกัสตูรมหาวิทยาลยัขอนแก่น ซึง่ด าเนินการทกุสิน้ปีการศกึษา ผา่นระบบออนไลน์ 
http://pc.kku.ac.th ซึง่มีเกณฑ์การประเมินประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ 27 ตวัชีว้ดั (แนบในภาคผนวก) 

 

หมวดที่ 8.  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยทุธ์การสอน 

(1) การประชมุร่วมของอาจารย์ในภาควชิา/สาขาวิชาเพื่อแลกเปลีย่นความคิดเห็น ขอค าแนะน า ข้อเสนอแนะจาก
อาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์ หรือเพื่อนร่วมงาน 

(2) การแลกเปลีย่นโดยสนทนากบันกัศกึษา เพื่อสะท้อนผลการจดัการเรียนการสอนในช่วงของการเรียนแตล่ะ
รายวชิา 

(3) การประเมินจากผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศกึษา เปรียบเทียบพฒันาการหรือความเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึน้
จากการใช้กลยทุธ์การสอนท่ีแตกตา่งกนั 

(4) การท าวิจยัในชัน้เรียน เพื่อประเมินภาพรวมของการจดัการเรียนการสอนในแตล่ะรายวิชาหรือกลุม่รายวิชา 
1.2 การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยทุธ์การสอน 

(1) การประเมินประสทิธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนกัศกึษาทกุสิน้ภาคการศกึษา ตามระบบของมหาวิทยาลยั 
(2) การประเมินการสอนของอาจารย์โดยหวัหน้าภาควชิา หรือประธานหลกัสตูร หรือเพื่อนร่วมงาน ตามระบบการ

ประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ าปีของอาจารย์/พนกังานสายผู้สอน 
2. การประเมินหลกัสตูรในภาพรวม 

2.1 การประเมินหลกัสตูร โดยนกัศกึษาปัจจบุนัและอาจารย์ เพื่อน าข้อมลูมาทบทวนและปรับปรุงการจดัการแผนการ
เรียน การจดัการเรียนการสอน และเนือ้หารายวิชาที่อาจซ า้ซ้อน ไมท่นัสมยั ยาก/ง่าย เป็นต้น 

2.2 การประเมินหลกัสตูรโดยศษิย์เกา่ เพื่อติดตามผลการน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศกึษาในหลกัสตูร
ไปใช้ในการท างาน 

2.3 การประเมินผลโดยผู้ใช้บณัฑติ เพื่อส ารวจความพงึพอใจและความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บณัฑิต 
เก่ียวกบัคณุภาพของบณัฑติที่จบจากหลกัสตูรนี ้
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลกัสตูร 

การประเมินผลการจดัการหลกัสตูรเป็นไปตวับง่ชีผ้ลการด าเนินงานของหลกัสตูร เป็นไปตามตวับ่งชีผ้ลการด าเนินการ
ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ เพื่อการประกนัคณุภาพหลกัสตูรและการเรียนการสอน เกณฑ์การประเมินประจ าปี  12 ตวัชีว้ดั
ตามที่ สกอ.ก าหนด  และเป็นไปตามระบบประเมินผลการจัดการหลกัสูตร มหาวิทยาลยัขอนแก่น ซึ่งด าเนินการทุกสิน้ปี
การศกึษา ผา่นระบบออนไลน์ http://pe.kku.ac.th ซึง่มีเกณฑ์การประเมินประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ 27 ตวัชีว้ดั และ/หรือ 
องค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี)  (ตามที่ก าหนดไว้ในหลกัสตูรนี ้หมวดที่ 7 ข้อ 7) 

 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

น าข้อมลูจากการรายงานผลการด าเนินการรายวชิาเสนออาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 
สรุปผลการด าเนินการประจ าปี และประชมุอาจารย์ประจ าหลกัสตูรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการด าเนินการหลกัสตูร ดงันี ้

http://pc.kku.ac.th/
http://pe.kku.ac.th/
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4.1 อาจารย์ประจ าวิชา อาจารย์ผู้ สอน น าผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา 
ผู้ บังคับบัญชา และ/หรือเพื่อนร่วมงาน แล้วแต่กรณี มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตน
รับผิดชอบ 

4.2 คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรน าผลประเมินตามระบบการจดัการหลกัสตูรของมหาวิทยาลยั ซึง่ด าเนินการทกุสิน้ปี
การศกึษามาทบทวนและวเิคราะห์ พร้อมน าเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขในจดุที่มีข้อบกพร่อง ส าหรับปีการศกึษาถดัไป 

4.3 คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร น าผลการประเมินภาพรวมของหลกัสตูรโดยนกัศกึษาปัจจบุนัและอาจารย์ โดยศษิย์
เก่า และโดยผู้ใช้บณัฑติ เพื่อทบทวนและพิจารณาในการน าไปแก้ไขปรับปรุงหลกัสตูร ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดในระบบ
ประกนัคณุภาพการศกึษาของมหาวิทยาลยั 
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ภาคผนวก 1 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้

จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 
 
 



 

 39 

มคอ. 2 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Curriculum Mapping)   
  หมายถงึ  ความรับผิดชอบหลกั (จ าเป็นต้องมีการประเมินผล)      หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง  (ไมจ่ าเป็นต้องประเมินผล) 

 

  

 
1. คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4. ทกัษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทกัษะการ
วิเคราะห์เลข  การ

ส่ือสาร,IT 

   1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 
1 หมวดวิชาบังคับ (Required)                                                 15  หน่วยกิต             

1 **618 716 วิธีวจิยัทางการจดัการเภสชักรรม                                            2(2-0-4)                 

2 **618 736 การจดัการระบบสขุภาพและระบบยา                                     2(2-0-4)             

3 **618 891 สมัมนาทางการจดัการเภสชักรรม                                           1(1-0-2)               

4 *618 717 การจดัการทางการเงินส าหรับเภสชักร                                     2(2-0-4)             

5 *618 718 การจดัการสทิธิประโยชน์ด้านเภสชักรรม                                 2(2-0-4)             

6 *618 719 การจดัการหว่งโซอ่ปุทานของเภสชัภณัฑ์                                 2(2-0-4)             

7 *618 720 วิธีทางสถิติส าหรับการจดัการเภสชักรรม         2(2-0-4)               
8 *618 721 การพฒันาภาวะผู้น าในการจดัการทางเภสชักรรม                  2(2-0-4)             

2 หมวดวิชาเลือก (Elective Course)                                   9 – 15 หน่วยกติ             
 กลุ่มวชิาการจัดการเงนิ             
9 *618 761 แบบจ าลองในการประเมินการรักษาด้วยยาทางเศรษฐศาสตร์   3(3-0-6) 

 

                

10 *618 747 เภสชัเศรษฐศาสตร์ประยกุต์                                                   3(3-0-6) 
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1. คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4. ทกัษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทกัษะการ
วิเคราะห์เลข  การ

ส่ือสาร,IT 

   1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 
2 หมวดวิชาเลือก (Elective Course)    (ต่อ)                        9 – 15 หน่วยกิต             
 กลุ่มวชิาการจัดการคน             
11 **618 737 การจดัการลกูค้าสมัพนัธ์ในองค์การสขุภาพ                           3(3-0-6)                 

12 *618 748 การบริหารเชิงกลยทุธ์และสมรรถนะของบคุลากรในองค์การด้านสขุภาพ                                                                  
                                                                                          3(3-0-6) 

              

13 *618 749 ปฏิบตัิการเพื่อพฒันาภาวะผู้น าในการจดัการทางเภสชักรรม  1(0-3-2)               

 กลุ่มวชิาการจัดการระบบ             
14 **618 741 การศกึษางานในองค์การสขุภาพ                                          3(3-0-6)                                              

15 **618 746 การประยกุต์เคร่ืองมือบริหารในงานเภสชักรรม                      3(3-0-6)                 

16 *618 762 การวดัคณุภาพชีวิตในการวจิยัเชิงผลลพัธ์                             3(3-0-6)                 

17 *618 750 การจดัการงานบริการสขุภาพ                                               3(3-0-6)                     

18 *618 751 การจดัการคณุภาพในงานบริการเภสชักรรม                          3(3-0-6)               

19 *618 752 การจดัการโรค                                                                     3(3-0-6)               

20 *618 753 การวเิคราะห์แผนนโยบายด้านสขุภาพ                                  3(3-0-6)                 

21 *618 754 การจดัการทางเภสชักรรมในระดบัปฐมภมูิ                            3(3-0-6) 
 
 

              



 

 41 

มคอ. 2 

  

 
1. คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4. ทกัษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทกัษะการ
วิเคราะห์เลข  การ

ส่ือสาร,IT 

   1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 
2 หมวดวิชาเลือก (Elective Course)    (ต่อ)                         9 – 15 หน่วยกติ             
 กลุ่มวชิาอื่นๆ             
22 **618 744 สทิธิบตัรและการคุ้มครองสทิธิในทรัพย์สนิทางปัญญา           3(3-0-6)               

23 618 745 ปฏิบตัิงานวจิยัในการจดัการทางเภสชักรรม                          3(1-6-3)                     

24 *618 760 วิธีขัน้สงูในเภสชัวิทยาการระบาด                                         3(3-0-6)                     

25 *618 736 สงัคมวิทยาและมานษุยวิทยาทางเภสชักรรม                        2(2-0-4)               

26 *618 756 การจดัการความรู้ทางเภสชักรรม                                         3(3-0-6)               

27 *618 757 ภาษาองักฤษส าหรับการสือ่สารด้านเภสชักรรมปฏิบตัิ           3(2-3-6)                 

28 *618 758 การพฒันาทกัษะการสือ่สารในการจดัการทางเภสชักรรม      3(3-0-6)                  

29 *618 759 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในงานเภสชักรรม                         3(3-0-6)                 

30 626 853 วิธีวจิยัเชิงคณุภาพ                                                             2(1-3-3)                     

3 หมวดวิชาวทิยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ             

31 618 899 วิทยานิพนธ์                                                                     12 หนว่ยกิต             

32 618 897 การศกึษาอิสระ                                                                 6  หนว่ยกิต             

  รวมทัง้หมด  32 วิชา ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต             
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ภาคผนวก 2 
 

รายละเอียดเก่ียวกับประวัต ิ 
ผลงานทางวิชาการ  และภาระงานสอน 
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รายละเอียดเก่ียวกับประวัต ิผลงานทางวิชาการ  และภาระงานสอน 
 

1.  นางสาวกรแก้ว จันทภาษา 
 1. ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

    2. ประวัตกิารศึกษา 
ภบ.  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  พ.ศ. 2533 
สค.ม.     มหาวิทยาลยัมหิดล   พ.ศ. 2539 
Ph.D.   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  พ.ศ. 2548 
(Social and Administrative Pharmacy)  

     3. ผลงานทางวิชาการ 
    งานวิจัย 

1. Drug patent and the impacts on drug system in Thailand. Kessomboon N.,Chaisa-ard R., 
Sermsinsiri W., Chanthapasa K., Karnchanaraj T. Toward Healthy Society: Healthy Public 
Policy and Health Impact Assessment in Thailand.2005 p 199-216. 

2. นศุราพร เกษสมบรูณ์., ปัตพงษ์ เกษสมบรูณ์, กรแก้ว จนัทภาษา. 2545. ข้อเสนอรูปแบบการจดัสรร
งบประมาณเพื่อการจดับริการสาธารณสขุจงัหวดัขอนแก่น. วารสารวิชาการสาธารณสขุ. 12(1): 42-
55. 

3. นศุราพร เกษสมบรูณ์, กรแก้ว จนัทภาษา, วิบลูย์ วฒันนามกลุ, รักษวร ใจสะอาด. 2543. การ
วิเคราะห์สถานการณ์ร้านยาในเขตเทศบาลนครขอนแก่น. ใน การประชมุเชิงวิชาการ เร่ือง เภสชักร
สหสัวรรษใหม ่ในโอกาสฉลองครบรอบ 20 ปี คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น .โรงแรมเจริญ
ธานีปร๊ินเซส จงัหวดัขอนแก่น. 8-9 ธนัวาคม 2543.  

4. S Lertsinudom, K Chanthapasa, S Phenpinun, C Samosorn, W Bunsawat Non-compliance 
in Asthmatic Patients in Easy Asthma Clinic at Srinagarind Hospital. การประชมุและน าเสนอ
ผลงาน The 3rd Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2011 " Integrated 
Pharmacy from Research to Practice, 12-13 ก.พ. 2554, PC-18 (224). อบุลราชธานี : คณะเภสชั
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี โดยความร่วมมือระหว่างคณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 2554.  

5. Kessomboon, Nusaraporn.; Kessomboon, Pattapong.;  Chantapasa, KornKaew 2002. 
Health Services Budget Allocation of Khon Kaen Provincil Health Office. In: Srinagarind 
Med J.. Page 246.พิมพ์ครัง้ท่ี 17.  
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6. Kessomboon, Pattapong.; Adulayanon, Supreda.;  Kessomboon, 
Nusaraporn.;  Pacharanuchat, Piyachat.;  Kumpor, Porntip.;  Chantapasa, 
Kornkaew.;  Chaichalermpong, Wannee 2001. Characteristics of the patients who received 
medical free of charge in Khon Kaen.(Poster Presentation). In: Srinagarind Med J. Page 
247.พิมพ์ครัง้ท่ี 17.  

7. Duantaku W, Chanthapasa K Meaning of Obesity in Perspective of Undergraduate Health 
Sciences Students of Khon Kaen University in Thailand In: Pharma Indochina VI "the 
Development of Indochina Pharmacy in the Context of Global Economic Recession" 15 - 18 
Dec 2009 Hue College of Medicine and Pharmacy. Hue, City, Vietnam: Hue College of 
Medicine and Pharmacy 2009. P 420-429.  

8. Takong P, Chanthapasa K Factors Releated Weight Loss Behavior of Undergraduate Health 
Sciences Students of Khon Kaen University in Thailand In: Pharma Indochina VI "the 
Development of Indochina Pharmacy in the Context of Global Economic Recession" 15 - 18 
Dec 2009 Hue College of Medicine and Pharmacy. Hue, City, Vietnam: Hue College of 
Medicine and Pharmacy 2009. P 288-291.  

9. Auiwattanakul P, Chanthapasa K The practice and attitude in health consumer protection of 
pharmacy technician in community hospital in Thailand In: The 9th Asian Conference on 
Clinical Pharmacy, 2009 26 - 28 Sep 2009 Seoul. Seoul, Korea: Asian Conference on 
Clinical Pharmacy 2009. P 217.  

10. Chanthapasa K CulturalCompetency of Thai Pharmacist on Pharmaceutical Care Services. 
South Australia 2010 "PHAA 40th Annual Conference Public Health in a 21st Century 
Society: New ways of knowing doing Living", 2010 27-29 Sep, 82(6). Adelaied Convention 
Centre,Adelaide, Australia : Public Health Association Australia, 2010.  

11. Chanthapasa K, Dockpong D Situation of Drug infermation providing from Clinics and Drug 
stores in Thailand. South Australia 2010 "PHAA 40th Annual Conference Public Health in a 
21st Century Society: New ways of knowing doing Living", 2010 27-29 Sep, 82(7). Adelaied 
Convention Centre,Adelaide, Australia : Public Health Association Australia, 2010.  

12. Kessomboon N, Chanthapasa K Situation and strategies for improvement of antibiotic use 
in Thailand.. South Australia 2010 "PHAA 40th Annual Conference Public Health in a 21st 
Century Society: New ways of knowing doing Living", 2010 27-29 Sep, 81(5). Adelaide, 
Australia : Public Health Association Australia, 2010., 2010.  
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13. Maimon P, Chanthapasa K THE EXPLANATORY MODEL OF ASTHMA IN PERSPECTIVE OF 
PATIENTS AND FOLK HEALERS. 2010 FAPA Congress in Taipei, Taiwan "The 23rd 
Federation of Asian Pharmaceutical Association Congress" Pharmacy & Society, 2010 5-8 
Nov, 405-P2C393 (455). Taipei, Taiwan : FAPA, 2010. 

4. ประสบการณ์การสอนระดับอุดมการศึกษา   18  ปี 
5. ภาระงานสอน 

ระดับปริญญาตรี 
  616 312 เภสชัสาธารณสขุ 

616 510  ปัญหาพิเศษทางเภสชักรรมชมุชน 
616 381  เภสชัสาธารณสขุภาคสนาม 
616 211   เภสชัศาสตร์สนเทศ พ.1204 เภสชัวิทยา (นกัศกึษาผดงุครรภ์และการ

พยาบาล) 
616 615  การบริหารเภสชักรรมในร้านยา 
616 351  การประยกุต์ใช้คอมพิวเตอร์ทางเภสชัศาสตร์1 
616 315   พฤตกิรรมสขุภาพและการส่ือสารทางเภสชักรรม  
616 313  การบริบาลเภสชักรรม   

ระดับปริญญาโท (หลักสูตรอ่ืน) 
154 741  พฤตกิรรมสขุภาพ (หลกัสตูรเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา 

เภสชักรรมชมุชน มหาวิทยาลยันเรศวร) 
  617 734 มานษุยวิทยาและการบริโภคด้านสขุภาพ  
             619 895 การศกึษาอิสระ 
  619 899 วิทยานิพนธ์ 
 ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (หลักสูตรอ่ืน) 

625 733  การจดัการคณุภาพในงานบริการเภสชักรรม 
625 737 การจดัการความรู้ทางเภสชักรรม 
618 737   การจดัการลกูค้าสมัพนัธ์ในองค์การสขุภาพ 
618  891   สมัมนาทางการจดัการเภสชักรรม 

ระดับปริญญาโท (หลักสูตรนี)้ 
625 733  การจดัการคณุภาพในงานบริการเภสชักรรม 
625 737 การจดัการความรู้ทางเภสชักรรม 
618 737   การจดัการลกูค้าสมัพนัธ์ในองค์การสขุภาพ 
618 716 วิธีวิจยัทางการจดัการเภสชักรรม 
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 2.  นางนุศราพร  เกษสมบูรณ์ 
1. ต าแหน่งทางวิชาการ     รองศาสตราจารย์    
2.  ประวัตกิารศึกษา  

- 2533  ปริญญาตรี ภบ.  เภสชัศาสตร์บณัฑิต    
     คณะเภสชัศาสตร์   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- 2538 ปริญญาโท MSc   Master of Sciences (Health Economics)    

คณะเศรษฐศาสตร์   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- 2544  PhD  The  Robert  Gordon  University,      

School of  Pharmacy,  Aberdeen ,    
The United Kingdom 

3. ผลงานทางวิชาการ 
    งานวิจัย 

1. The impact on expenditure caused by implementing counterfeit drug definition of 
IMPACT 2008. Saensupha T., Prathammate P., Kessomboon N. The 3rd Annual 
International Conference of Northeast Pharmacy Research 2011. 
Ubonrajchathani University, Thailand. 

2. Decision-making on Patient Compensation Related to Adverse Events. P 
Kessomboon, N Kessomboon, S Pannarunothai, A Premgamone. Journal of 
Health Systems Research 2010; Vol 4(1):82-88. 

3. Application of Concept Mapping to Diabetes Primary Care Planning. Nungruthai 
Sooksai1, Nusaraporn Kessomboon, Aporanee Chaiyakum, Nutjaree Prathepawanit 
Johns, and Stang Supapol. Chiang Mai University Journal of Natural Sciences. 
(2010) Vol. 9(2): 177 – 191.  

4. Impact on Access to Medicines from TRIPS-PLUS: A CASE STUDY OF THAI-US FTA. 
Nusaraporn Kessomboon, Jiraporn Limpananont, Vidhaya Kulsomboon, Usawadee 
Maleewong, Achara Eksaengsri and Prinya Paothong. Southeast Asian J Trop Med 
Public Health 2010; Vol 41(3) p 667-677. 

5. Self-assessment symptoms and risk factors for chronic kidney disease screening in 
primary care. Kerdchantuk C, Chaiyakum A, Kessomboon N, Kanpittaya J, 
Vechakama P, Sirivong D. Chiang Mai University Journal of Natural Sciences. Jan 
2010; 9(1) : 39-48. 
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6. HIA: an essential social mechanism for health and well-being of ASEAN. 
Kessomboon N, Kessomboon P, Phoolcharoen W, Sukkumnoed D, Pengkam S. 
Health Impact Assessment Conference, 2010 7 Apr, 00. Geneva : WHO, 2010. 

7. Consumer's Desire for Dietary Supplement Product from Helianthus tuberosus. 
Yathip Parkwiwat, Kiatithak Rijirawat, Nusaraporn Kessomboon. The 2nd Annual 
International Conference of Northeast Pharmacy Research 2010. “Sustainable 
Pharmacy” February 13-14, 2010. Mahasarakham University, Thailand. 

8. An Appropriately cost avoidance calculation for patient’s chart review in clinical 
research. Natthaphon Bunyawan, Kiattisak Lawhawathanakul, Nusaraporn 
Kessomboon. The 2nd Annual International Conference of Northeast Pharmacy 
Research 2010. “Sustainable Pharmacy” February 13-14, 2010. Mahasarakham 
University, Thailand. 

9. Cost Avoidance in Non-Small Cell Lung Cancer Patients with Melatonin as an 
Adjuvant for Reducung Chemotherapy-Induced Toxicity. Kiattisak Lawhawathanakul, 
Natthaphon Bunyawan, Nusaraporn Kessomboon. The 2nd Annual International 
Conference of Northeast Pharmacy Research 2010. “Sustainable Pharmacy” 
February 13-14, 2010. Mahasarakham University, Thailand. 

10. Decision making on compensation for injured patients from medical services. 
Pattapong Kessomboon, Nusaraporn Kessomboon, Supasit Pannarunothai, Amorn 
Premgamone. Journal of Health Systems Research 2009; Vol 3(4) p567-572. 

11. 60th anniversary of WHO. Pongsadhorn Pokpermdee and Nusaraporn Kessomboon.  
Journal of Health Science 2009; Vol 18 (1) p139-148. 

12. Rational Use of Innovator vs Generic Medications. Nusaraporn Kessomboon. I-San 
Journal of Internal Medicine 2009; Vol 8(3) p 60-65.  

13. Comparison of New Methods with Intensive Method for Collecting Arthropods Data in 
Rice Field. Chaigarun S, Chaigarun Supaporn, Kessomboon Nusaraporn, 
Kessomboon Pattapong, Somboon Singkiburt, Peerayos Khangkhan, Thinkhamrop 
Bandit. International Meeting on Health and Environment: Challenges for the Future. 
Istituto Superiore di Sanità, Rome, December 9 - 11, 2009. 

14. Cost-Benefit Analysis on Untreated and Treated Pesticide Application in Rice Field. 
Supaporn Chaigarun, Nusaraporn Kessomboon, Pattapong Kessomboon. The 2nd 
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Asian International Conference on Humanized Health Care. Faculty of Nursing, 
Guangxi Traditional Chinese Medical University. 12 – 13 October 2009. 

15. Impacts of the Thai-US FTA on Access to Medicines. Nusaraporn Kessomboon, 
Jiraporn Limpananont,  Vidhaya Kulsomboon, Usawadee Maleewong, Achara 
Eksaengsri, and Prinya Paothong. Proceeding of the HIA2008 conference, 22-24 
April 2009, Chiangmai, Thailand. p47.  

16. Rate of Suicide: An index for cumulative health impact assessment. Pattapong 
Kessomboon, Nusaraporn Kessomboon. Proceeding of the HIA2008 conference, 22-
24 April 2009, Chiangmai, Thailand. p44.   

17. Health Impacts of the Thai-US FTA: A case study of access to antiretroviral drugs of 
Thai HIV/AIDS patients. Usawadee Maleewong, Vidhaya Kulsomboon, Jiraporn 
Limpananont, Nusaraporn Kessomboon, Achara Eksaengsri, and Prinya Paothong. 
Proceeding of the HIA2008 conference, 22-24 April 2009, Chiangmai, Thailand. p48. 

18. Biological Diversity Index in Rice Fields with versus without Pesticide Use. Supaporn 
Chaigarun, Nusaraporn Kessomboon, Pattapong Kessomboon, Peerayos 
Khangkhan. Proceeding of the HIA2008 conference, 22-24 April 2009, Chiangmai, 
Thailand. p37. 

19. The Roles of Key Stakeholders in the Introduction of the Government Use of Patents 
for Essential Medicines in Thailand. Sripen Tantivess, Nusaraporn Kessomboon, and 
Chotiros Laongbua.Journal of Health Systems Research; 2008. Vol2 (3), p 350-359.  

20. Payment for Providing Pharmacy Administration and Pharmacy Dispensing under the 
National Health Security Scheme: A Case Study of Sombun pharmacy Contracted to 
Mahachai Community Caring Clinic Nakorn Ratchasima. Nusaraporn Kessomboon, 
Duangtip Hongsamout, Pimolsri Sangkar, Kornkaew Chanthapasa, Chanchai 
Jarupach, and Wiwat Arkaravichien. Journal of Health Science 2008; 17: 884-96. 

21. Situation and Trend in Consumption of Krachai-dam Products. Kessomboon N.and 
Sripanidkulchai B. Isan  Journal of Pharmaceutical Sciences 2008; Vol 4(2), p 81-92. 

22. Willingness to Pay of Coronary Artery Bypass Graft Patients for Healthy Heart at 
Home Project: A Case Study of Queen Sirikit Heart Center of the Northeast. 
Tansucharit P., Kessomboon N. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2008; Vol 
4(2), p 36-45. 
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23. Policy Coherence between Trade and Health through National Institutional 
Arrangements: Studies of Colombia and Thailand. Matthias Heble, Emily Mok and 
Nusaraporn Kessomboon. Harvard Health Policy Review, Spring 2008. 

24. Consumer Behaviors towards Krachaidam Products:A Pilot study. Kessomboon 
N,Chaichalernpong W, Chantapasa K,Jaisa-ard R,Daosodsai P. Ths 3rd Sino-Thai 
International Conference on Traditional Medicine and Natural Health 
Products,Guangxi Traditional Chinese Medical Univ. P.R.China,29-30 Oct. 2008. 

4. ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 18 ปี 
5. ภาระงานสอน 
 ระดับปริญญาตรี 

   616 313 นิตเิภสชัศาสตร์ 
616 317 วิธีวิจยัทางเภสชัศาสตร์ 1 
616 522 การเงินและบญัชีทางเภสชัศาสตร์ 
616 511 เภสชัเศรษฐศาสตร์ 
616 212 วิชาชีพเภสชักรรมและจรรยาบรรณ 
616 312 เภสชัสาธารณสขุ 
611 617 ความรู้ปัจจบุนัทางด้านเภสชักรรมปฏิบตัิ 
610 314 ภาษาองักฤษทางเภสชักรรม 
616 313 นิตเิภสชัศาสตร์ 
616 653 การบริหารเภสชักรรมในร้านยา 

616 654 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภณัฑ์สขุภาพและการบริการสขุภาพ 

610 313 การพฒันายา 

616 591 ปัญหาพิเศษทางเภสชัศาสตร์สงัคมและการบริหาร 

 ระดับปริญญาโท (หลักสูตรนี)้ 

625 731 การจดัการทางการเงินส าหรับเภสชักร 

618 716 วิธีการวิจยัทางการจดัการทางเภสชักรรม 

618 891 สมัมนาในการจดัการทางเภสชักรรม 

625 733 การบริหารคณุภาพในงานบริการเภสชักรรม 

618 745 ปฏิบตักิารวิจยัในการจดัการทางเภสชักรรม 

625 731 การจดัการทางการเงินส าหรับเภสชักร 

625738  เภสชัเศรษฐศาสตร์ประยกุต์ 
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618 897 การศกึษาอิสระ 

618 899 วิทยานิพนธ์ 

625 712 หวัข้อเร่ืองปัจจบุนัในการปฏิบตังิานการจดัการทางเภสชักรรม 

 



 

 51 

มคอ. 2 

3.  นางสาวมณีรัตน์   รัตนามหัทธนะ 
1.  ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์   

2.  ประวัตกิารศึกษา 
ภ.บ.   มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ พ.ศ.  2530  
M.BA มหาวิทยาลยักรุงเทพ พ.ศ.  2536 
M.S (Pharmacy Administration) University of Maryland, Baltimore พ.ศ. 2543 
Ph.D.(Public Health) มหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2548 

 
 3.  ผลงานทางวิชาการ 
    งานวิจัย 

1. Layton MR, Kerr SJ. Impact of Patient-Healthcare Provider Communication on Perceived 
Quality of Pharmacy Service. (Oral Presentation). The 18th Federation of Asean 
Pharmaceutical Association Congress. Taipei, Taiwan. November 2010. 

2. Layton MR, Kerr SJ, Chetchotisakd P. Impact of Patient-Healthcare Provider 
Communication: The HIV/AIDS Patients’ Perspectives. (Poster Presentation). International 
Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR) 10th Annual European 
Congress. Athens, Greece. November 2008. 

3. Layton MR, Chadbunchachai S, Kerr SJ. Pain Management in Thailand:  
Implication for Better Patient Education. (Poster Presentation). International Society for 
Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR) 10th Annual European Congress. 
Athens, Greece. November 2008. 

4. Layton MR, Sritanyarat W, Chadbunchachai S, & Wertheimer AI. Physicians’ Sources of 
New Drug Information. Pharmacy World & Science. 2007; 29:619-627. 

5. Layton MR, Chadbunchachai S, Sritanyarat W, Tangcharoensathien V, Kerr SJ.   Factors 
Influencing Prescribing of Promotionally Targeted Drugs: A Model for Thai Physicians. (Oral 
presentation). Conference on Pharmaceutical Policy Analysis 2007, Zeist, The Netherlands, 
2007. 

6. Layton MR. Impact of e-Learning Modules on English Communication Skills among Thai 
Pharmacy Students. (Oral presentation). IADIS Multi Conference on Computer Science and 
Information Systems (MCCSIS 2007), Lisbon, Portugal, 2007. 

mailto:lmanee@kku.ac.th
mailto:lmanee@kku.ac.th
mailto:lmanee@kku.ac.th
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7. Layton MR, Sritanyarat W, Chadbunchachai S, Tangcharoensathien V. Prescribing 
promotional targeted drugs: The Explanatory Phenomena (Part II: The Qualitative Study). 
(Oral presentation). 9th Graduate Research Day, Khon Kaen University, Khon Kaen, 
Thailand. January 19, 2007. 

8. Mansfield PR, Layton MR, Ramos J. Drug promotion - Social responsibility or 
complications? Rapid systematic review of data and opinion in developing countries. 
London: Consumers International 2006. 

9. Layton MR, Sritanyarat W, Chadbunchachai S, Kerr SJ, Tangcharoensathien V. Prescribing 
promotional targeted drugs: Qualitative study of influences on Thai physicians. (Oral 
presentation). IIQM 7th International Interdisciplinary Conference, Gold Coast, Australia. July 
13-16, 2006. 

10. Layton MR, Sritanyarat W, Chadbunchachai S, Kerr SJ, Tangcharoensathien V. A qualitative 
study of influences on Thai physicians’ prescribing of promotional targeted drugs. (Oral 
presentation). National Medicines Symposium 2006, Canberra, Australia. June 7-9, 2006. 

11.  Layton MR, Chadbunchachai S, Thinkhamrop B, & Tangcharoensathien V, Wertheimer AI. 
Impact of Pharmaceutical Policies on Prescribing Promotional Targeted Drugs. Journal of 
Pharmaceutical Finance, Economics and Policy. 2005;14(4), p.53-68. 

12. Layton MR. Book Review of the video SELLING SICKNESS (Dir. Catherine Scott. 
Videocassette. FIRST RUN/ICARUS FILMS, 2004). Journal of Pharmaceutical Finance, 
Economics and Policy. 2005;14(3), p.97-99. 

13. Layton MR, Chadbunchachai S, Thinkhamrop B, & Tangcharoensathien V, Wertheimer AI. 
Impact of Pharmaceutical Policies on Prescribing Promotional Targeted Drugs. (Poster 
Presentation). International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research 
(ISPOR) 8th Annual European Congress. Florence, Italy. November 2005. 

14. Layton MR, Chadbunchachai S, Thinkhamrop B, & Tangcharoensathien V, Wertheimer AI. 
Physicians’ Sources of New Drug Information in the Challenging eHealth Era. (Poster 
Presentation). eHealth 2005. Toronto, Canada. May 2005. 

15. Layton MR, Chadbunchachai S, Thinkhamrop B, & Tangcharoensathien V, Wertheimer AI. 
Sources of New Drug Information: Implication for Pharmacists. (Oral Presentation). FAPA 
2004. Bangkok, Thailand. December 2004. 
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16. Layton MR, Chadbunchachai S, Thinkhamrop B, Tangcharoensathien V. Prescribing Pattern 
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2.  ประวัตกิารศึกษา  
 ภ.บ. B.Pharm                                มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่                พ.ศ. 2527 
 บธ.ม. (M.BA.)                              มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์             พ.ศ. 2537 
 ค.ด.Ph.D in Higher Education        จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั             พ.ศ. 2547 
 
3. ผลงานทางวิชาการ 
    งานวิจัย 
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Students in Thailand. Paper presented at The 6th Asian Conference on Clinical 
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Received Medical Services Free of Charge in Khon Kaen. Srinagarind Med J. 
17(Suppl), 247. 

7. Maluangnon, K., Chaichalermpong, W. et al (2010). The Situation Analysis of the 
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ท างาน ความพึงพอใจในการท างาน และความพึงพอใจในชีวิตของเภสัชกรโรงพยาบาล 
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4. ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 10 ปี 
5. ภาระงานสอน 
 ระดับปริญญาตรี 
 631 101  นิเทศเภสชัศาสตร์ 
 616 521  การตลาดยา 
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 616 316  การจดัการเภสชักิจขัน้แนะน า 
 616 318  วิธีวิจยัทางเภสชัศาสตร์ 2 
 616 591   ปัญหาพิเศษทางเภสชัศาสตร์สงัคมและการบริหาร 
 616 651   การตลาดส าหรับเภสชักร 
 หลักสูตรอ่ืน 

611 711  ระเบียบวิธีวิทยาการวิจยัทางเภสชัศาสตร์ 
623 714  ระเบียบวิธีการวิจยัทางวิทยาศาสตร์ความงามและสขุภาพ 
ระดับปริญญาโท (หลักสูตรนี)้ 
618 745  ปฏิบตัิการวิจยัในการจดัการเภสชักรรม 
618 716   วิธีวิจยัทางการจดัการเภสชักรรม 
618 897  การศกึษาอิสระ 
618 899  วิทยานิพนธ์ 
625 712  หวัข้อเร่ืองปัจจบุนัในการปฏิบตังิานการจดัการทางเภสชักรรม 

625 713   การพฒันาภาวะผู้น าในการจดัการทางเภสชักรรม 

 อาจารย์ท่ีปรึกษาการศึกษาอิสระ และวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท (สาขาการจัดการเภสัชกรรม) 
 ปีจบ ชื่อสกุล หลักสูตร ชื่อเร่ืองวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 

1 2553 วชิรา สเุมธีวิทย์ ภม .ก ารจัด การเภสัช
กรรมแผน ข 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหวัหน้ากลุ่ม
งาน และหวัหน้าฝ่ายเภสชักรรมโรงพยาบาล
สงักดัส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 

2 2554 ทศันีย์ บญุปก ภม .ก ารจัด การเภสัช
กรรมแผน ข 

ความต้องการศกึษาตอ่ระดบับณัฑิตศกึษา
ในคณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ของเภสชักรโรงพยาบาล ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

3 2554 สดุาพร            
ศิริวจันพร 

ภม .ก ารจัด การเภสัช
กรรมแผน ข 

ความเป็นวิชาชีพของเภสชักรโรงพยาบาลใน
สงักดัส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ  

4 2556 ภทัริศ ติลกเลศิ ภม .ก ารจัด การเภสัช
กรรมแผน ข 

ความสุขของเภสัชกรโรงพยาบาลสังกัด
ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 

5 2557 เบญจพร 
วฒันศิริเวช 

ภม .ก ารจัด การเภสัช
กรรมแผน ข 

การติดตามผลการเยี่ยมบ้านผู้ ป่วยเบาหวาน
ของโรงพยาบาลชมุชนแหง่หนึง่ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ: การวจิยัเชิงคณุภาพ 

6 2557 กญัญาภคั            
พละสนิธุ์ 

ภม .ก ารจัด การเภสัช
กรรมแผน ข 

ความคิดเห็นของผู้มีส่วนเก่ียวข้องต่อเกณฑ์
จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาใน
ประเทศไทย 
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 ปีจบ ชื่อสกุล หลักสูตร ชื่อเร่ืองวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 

7 2557 จฑุามาส           
บญุกว้าง 

ภม .ก ารจัด การเภสัช
กรรมแผน ก 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งความเครียดในการ
ท างาน ความพงึพอใจในการท างาน และ
ความพงึพอใจในชีวิตของเภสชักร
โรงพยาบาล สงักดัส านกังานปลดักระทรวง
สาธารณสขุ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ. 

8 ก าลงั
ศกึษา 

วิภารัตน์ ลีช้ยั
กิจเจริญ 

ภม .ก ารจัด การเภสัช
กรรมแผน ก 

การพฒันาตวัชีว้ดัผลการปฏิบตัิงานหวัหน้า
กลุม่งานเภสชักรรมและการคุ้มครองผู้บริโภค
โรงพยาบาลชมุชน จงัหวดัขอนแก่น  

9 ก าลงั
ศกึษา 

วิภาพร อตุมะ ภม .ก ารจัด การเภสัช
กรรมแผน ก 

การสร้างแบบวดัจิตส านึกคณุภาพของเภสชั
กรโรงพยาบาล  

10 ก าลงั
ศกึษา 

พสัรี ศรีอดุร  ภม .ก ารจัด การเภสัช
กรรมแผน ก 

การพัฒนาระบบป้องกันการแพ้ยาซ า้ข้าม
โรงพยาบาลในจังหวัด ร้อยเอ็ด โดยการ
เช่ือมโยงข้อมลูผา่นระบบ HOSxP  

11. ก าลงั
ศกึษา 

รติยากร               
รัถยาสขุ  

ภม .ก ารจัด การเภสัช
กรรมแผน ก 

ผลของระบบเอชเอต่อการบริหารทรัพยากร
มนษุย์และบคุลากรโรงพยาบาล กรณีศึกษา
โรงพยาบาลชุมพวงและโรงพยาบาลโนนแดง 
จงัหวดันครราชสมีา  

12. ก าลงั
ศกึษา 

นพดล                 
กิตตวิราฤทธ์ิ 

ภม .ก ารจัด การเภสัช
กรรมแผน ก 

ความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ ป่วยล้างไต
ทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง กรณีผู้ ป่วยนอก 
โรงพยาบาลสกลนคร  

 

http://gsmis.gs.kku.ac.th/student/student_detail/555150018
http://gsmis.gs.kku.ac.th/student/student_detail/545150023
http://gsmis.gs.kku.ac.th/student/student_detail/545150023
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ภาคผนวก 3 
ค าส่ังแต่งตัง้คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

เภสัชศาสตรมหาบัณฑติ  
สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม  คณะเภสัชศาสตร์ 
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ภาคผนวก 4 
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 
พ.ศ. 2548 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ว่าด้วย การศึกษาระดับบณัฑติศึกษา 
พ.ศ. 2548 

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

เพื่อให้การศกึษาในระดบับณัฑติศกึษาเป็นไปอยา่งถกูต้องตามมาตรฐานวชิาการ มีคณุภาพสงู มปีระสทิธิภาพ และสอดคล้อง
กบัประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ. 2548   และ เร่ือง แนวทางการ
บริหารเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา พ.ศ.2548 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16(2) และมาตรา 26 แหง่
พระราชบญัญตัมิหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ.2541 และโดยมติสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น ในคราวประชมุครัง้ที่     5/2548  
เมื่อวนัท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2548    สภามหาวิทยาลยัจึงวางระเบยีบไว้ดงัตอ่ไปนี ้

 
หมวดที่  1 
บททั่วไป 

 
ข้อ 1 ระเบียบนีเ้รียกวา่ “ระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ด้วย การศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ. 2548” 
ข้อ 2 ระเบียบนีใ้ห้ใช้ส าหรับหลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษาของมหาวิทยาลยัขอนแก่นทกุหลกัสตูรตัง้แตปี่การศกึษา 2548 

เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลกิระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ด้วยการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ. 2544บรรดาข้อบงัคบั ระเบียบ 

ค าสัง่ หรือประกาศอื่นใดของมหาวิทยาลยัหรือคณะที่ขดัหรือแย้งกบัระเบียบนี ้ให้ใช้ระเบียบนีแ้ทน 
ข้อ 4    ในระเบียบนี ้
 “มหาวิทยาลยั” หมายถงึ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 “อธิการบด”ี หมายถงึ อธิการบดมีหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 “คณะ” หมายถงึ คณะ บณัฑิตวิทยาลยั หรือ  
   หนว่ยงานท่ีมีหลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษา 
 “คณบด”ี หมายถงึ คณบดีของคณะ บณัฑิตวิทยาลยั หรือหวัหน้า 
   หนว่ยงานท่ีมี หลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษา 
 “สาขาวิชา” หมายถงึ สาขาวชิาของหลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษา 
 “คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร” หมายถงึ คณะกรรมการท่ีได้รับแตง่ตัง้จากคณบดีเพื่อ 
   รับผิดชอบหลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษา 
 “ประธานหลกัสตูร” หมายถงึ ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร 
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 “ส านกับริหารและพฒันาวชิาการ” หมายถงึ ส านกัทะเบียนและประมวลผล (ส านกับริหารและ 
   พฒันาวชิาการ) ตามประกาศสภามหาวิทยาลยั 
   ขอนแก่น (ฉบบัท่ี 3/2548) 
 “บณัฑิตวิทยาลยั” หมายถงึ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 “คณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยั” หมายถงึ คณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยั 
   มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 “นกัศกึษา”      หมายถงึ นกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษามหาวิทยาลยัขอนแก่น 

               
ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบยีบนี ้และให้มีอ านาจออกหลกัเกณฑ์ ประกาศ ค าสัง่ หรือระเบียบปฏิบตัิซึง่ไมข่ดั

หรือแย้งกบัระเบียบนี ้
ในกรณีที่มิได้ก าหนดหลกัการและการปฏิบตัิไว้ในระเบียบนี ้ หรือในกรณีที่มีปัญหเก่ียวกบัการปฏิบตัิตาม

ระเบียบนี ้ ให้คณะกรรมการประจ าบณัฑติวิทยาลยัพิจารณาและเสนอความเห็นตอ่อธิการบดี และให้อธิการบดีมี
อ านาจวินิจฉยัสัง่การ  ค าวินจิฉยัของอธิการบดีให้ถือเป็นท่ีสิน้สดุ 

ทัง้นีก้ารวินิจฉยัหรือตคีวามให้ยดึประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบั
บณัฑิตศกึษา พ.ศ. 2548 และ เร่ือง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ. 2548  

 
หมวดที่  2 

ระบบการจัดการศึกษา 
 

ข้อ 6 การจดัการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา ให้ด าเนินการดงันี ้
6.1 บณัฑิตวิทยาลยัเป็นผู้ รักษามาตรฐานของหลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษาของมหาวิทยาลยั 
6.2 บณัฑิตวิทยาลยัมีหน้าที่ประสานงานและสนบัสนนุการจดัการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา สว่นคณะและ

ภาควิชามีหน้าที่จดัการศกึษาในสาขาวชิาทีเ่ก่ียวข้อง  
6.3 บณัฑิตวิทยาลยัจดัให้มีคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรสาขาวิชาร่วม เพื่อบริหารและจดัการศกึษาใน  

หลกัสตูรที่มีกระบวนวิชาเก่ียวข้องกบัหลายคณะโดยมีองค์ประกอบและหน้าที่ตามประกาศของมหาวิทยาลยั 
ข้อ 7  ระบบการศกึษาเป็นแบบสะสมหนว่ยกิตใช้ระบบทวิภาค โดยหนึง่ปีการศกึษาแบง่ออกเป็นสองภาคการศกึษาปกต ิ

หนึง่ภาคการศกึษาปกตใิห้มีระยะเวลาศกึษา ไมน้่อยกวา่ 15 สปัดาห์    สว่นภาคฤดรู้อนอาจจดัได้ตามความจ าเป็น
ของแตล่ะหลกัสตูร โดยให้ก าหนดระยะเวลาและจ านวนหนว่ยกิตมีสดัสว่นเทียบเคียงกนัได้กบัการศกึษาภาคปกติ 
หลกัสตูรอาจจดัการศกึษาระบบอื่น เช่น ระบบไตรภาค ระบบจตรุภาค หรืออื่นๆ ก็ได้ โดยให้ถือแนวทางดงันี ้

ระบบไตรภาค หนึง่ปีการศกึษาแบง่ออกเป็น 3 ภาคการศกึษาปกติ รวมภาคฤดรู้อน หนึง่ภาค การศกึษา
ปกติมีระยะเวลาศกึษาไมน้่อยกวา่ 12 สปัดาห์ 

ระบบจตรุภาค  หนึง่ปีการศกึษาแบง่ออกเป็น 4 ภาคการศกึษาปกติ รวมภาคฤดรู้อน หนึง่ภาค การศกึษา
ปกติมีระยะเวลาศกึษาไมน้่อยกวา่ 10 สปัดาห์ 

ข้อ 8 การคิดหนว่ยกิต  
8.1 ระบบทวิภาค  
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รายวชิาภาคทฤษฎี ท่ีใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไมน้่อยกวา่ 15 ชัว่โมงตอ่ภาคการศกึษาปกติ ให้มี
คา่เทา่กบั 1 หนว่ยกิต 

รายวชิาภาคปฏิบตัิ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไมน้่อยกวา่ 30 ชัว่โมงตอ่ภาคการศกึษาปกติ ให้มคีา่เทา่กบั 1 
หนว่ยกิต 

รายวชิาการฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ท่ีใช้เวลาฝึกไมน้่อยกวา่ 45 ชัว่โมงตอ่ภาคการศกึษาปกติ ให้มีคา่
เทา่กบั 1 หนว่ยกิต 

รายวชิาวิทยานิพนธ์หรือการศกึษาอิสระ   ที่ใช้เวลาศกึษาค้นคว้าไมน้่อยกวา่  45  ชัว่โมงตอ่ภาค การศกึษา
ปกติ ให้มคีา่เทา่กบั  1 หนว่ยกิต 
8.2 ระบบไตรภาค 

1 หนว่ยกิต ระบบไตรภาค เทียบได้กบั 12/15 หนว่ยกิตระบบทวิภาค หรือ 4 หนว่ยกิต ระบบทวิภาค เทียบ
ได้กบั  5 หนว่ยกิต ระบบไตรภาค 
8.3 ระบบจตรุภาค 

1 หนว่ยกิตระบบจตรุภาค เทียบได้กบั 10/15 หนว่ยกิตระบบทวิภาค หรือ 2 หนว่ยกิตระบบทวิภาค เทียบได้กบั 3 
หนว่ยกิตระบบจตรุภาค 

ข้อ 9  การจดัแผนการศกึษา แบง่เป็น 2 ประเภทคือ 
9.1 การจดัแผนการศกึษาแบบเต็มเวลา (Full-time) หมายถงึ การจดัแผนการศกึษาในหลกัสตูรโดยก าหนด

จ านวนหนว่ยกิตเฉลีย่ตลอดหลกัสตูร ไมน้่อยกวา่ 9 หนว่ยกิตตอ่ภาคการศกึษาปกติ ส าหรับระบบทวิภาค 
9.2 การจดัแผนการศกึษาแบบไมเ่ต็มเวลา (Part-time) หมายถึง การจดัแผนการศกึษาในหลกัสตูรโดยก าหนด

จ านวนหนว่ยกิตเฉลีย่ตลอดหลกัสตูร น้อยกวา่  9  หนว่ยกิตตอ่ภาคการศกึษาปกติ ส าหรับระบบทวิภาค 
ข้อ 10 หลกัสตูรหนึง่ๆ อาจจดัระบบการศกึษา และหรือจดัแผนการศกึษาแบบใดแบบหนึง่ หรือหลายแบบได้  

ทัง้นี ้ ระบบการจดัการเรียนการสอน และระบบการจดัแผนการศกึษาตามวรรคหนึง่ให้เป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลยั 

 
หมวดที่ 3 
หลักสูตร 

 
ข้อ 11 หลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษา มีดงันี ้

11.1 หลักสูตรประกาศนียบตัรบัณฑิต เป็นหลกัสตูรการศกึษาที่สร้างเสริมความเช่ียวชาญหรือประสทิธิภาพ
ในทางวิชาชีพ เป็นหลกัสตูรที่มีลกัษณะสิน้สดุในตวัเอง ส าหรับผู้ส าเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาบณัฑิต
หรือเทียบเทา่มาแล้ว 

11.2 หลักสูตรปริญญามหาบณัฑติ เป็นหลกัสตูรการศกึษาที่สง่เสริมความก้าวหน้าทางวิชาการและหรือการ
วิจยัในสาขาวชิาตา่งๆ ในระดบัสงูกวา่ขัน้ปริญญาบณัฑิตและประกาศนียบตัรบณัฑิต 

11.3 หลักสูตรประกาศนียบตัรบัณฑิตชัน้สูง   เป็นหลกัสตูรการศกึษาที่สร้างเสริมความเช่ียวชาญหรือ 
ประสทิธิภาพในทางวิชาชีพ และเป็นหลกัสตูรที่มีลกัษณะสิน้สดุในตวัเอง ส าหรับผู้ส าเร็จการศกึษาระดบั
ปริญญามหาบณัฑิตหรือเทียบเทา่มาแล้ว 
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11.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เป็นหลกัสตูรการศกึษาที่สง่เสริมความก้าวหน้าทางวชิาการ การวิจยัใน
สาขาวชิาตา่งๆ ในระดบัสงูกวา่ปริญญามหาบณัฑิตและประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงู 

ข้อ 12 โครงสร้างของหลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษา 
12.1 หลักสูตรประกาศนียบตัรบัณฑิตและประกาศนียบตัรบัณฑติชัน้สูง 

ให้มีจ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 24 หนว่ยกิต 
 
12.2 หลักสูตรปริญญามหาบณัฑติ   

ให้มีจ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลกัสตูรไมน้่อยกวา่ 36 หนว่ยกิต โดยแบง่การศกึษาเป็น  2  แผนคือ 
แผน ก     เป็นแผนการศกึษาที่เน้นการวจิยัโดยมีการท าวิทยานิพนธ์  ดงันี ้

แบบ ก 1  ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ไมน้่อยกวา่ 36 หนว่ยกิต และหลกัสตูรอาจก าหนดให้ศกึษา รายวชิา
เพิ่มเติม หรือท ากิจกรรมวิชาการอื่นเพิ่มขึน้ได้ โดยไมน่บัหนว่ยกิต แตต้่องมีผลสมัฤทธ์ิตามท่ี
หลกัสตูรก าหนด 

แบบ ก 2  ท าวิทยานิพนธ์ไมน้่อยกวา่ 12 หนว่ยกิต และศกึษารายวชิาไมน้่อยกวา่ 12 หนว่ยกิต 
แผน ข    เป็นแผนการศกึษาทีเ่น้นการศกึษารายวิชาโดยไมต้่องท าวิทยานิพนธ์ แตต้่องมกีารศกึษาอิสระไมน้่อยกวา่ 

3 หนว่ยกิต แตไ่มเ่กิน 6 หนว่ยกิต  
   ทัง้นี ้สาขาวชิาใดเปิดสอนหลกัสตูร แผน ก ไมจ่ าเป็นต้องเปิดสอนหลกัสตูรแผน ข ด้วย แตถ้่าเปิดสอน

หลกัสตูรแผน ข จะต้องมีหลกัสตูร แผน ก ให้นกัศกึษาเลอืกศกึษาไว้ด้วย 
12.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต      

ผู้ เข้าศกึษาที่ส าเร็จปริญญามหาบณัฑิตหรือประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงู ให้มีจ านวนหนว่ยกิตรวม 
ตลอดหลกัสตูร  ไมน้่อยกวา่  48 หนว่ยกิต  

ผู้ เข้าศกึษาที่ส าเร็จปริญญาบณัฑิตหรือประกาศนียบตัรบณัฑติ ให้มีจ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลกัสตูร  
ไมน้่อยกวา่ 72 หนว่ยกิต    

แบง่การศกึษาเป็น   2  แบบ คือ 
แบบ 1  เป็นแผนการศกึษาที่เน้นการวจิยัโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม ่หลกัสตูรอาจ

ก าหนดให้มีการศกึษารายวิชาเพิม่เตมิ หรือท ากิจกรรมทางวชิาการอื่นเพิ่มขึน้ได้ โดยไมน่บัหนว่ยกิต แต่
ต้องมีผลสมัฤทธ์ิตามท่ีหลกัสตูรก าหนด ดงันี ้

แบบ 1.1  ผู้ เข้าศกึษาที่ส าเร็จปริญญามหาบณัฑิตหรือเทยีบเทา่ หรือประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงู จะต้อง
ท าวิทยานิพนธ์ไมน้่อยกวา่ 48 หนว่ยกิต 

แบบ 1.2  ผู้ เข้าศกึษาที่ส าเร็จปริญญาบณัฑิตหรือเทยีบเทา่ หรือประกาศนียบตัรบณัฑิตจะต้องท า
วิทยานิพนธ์ไมน้่อยกวา่ 72 หนว่ยกิต 
ทัง้นี ้ วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 1.1 และ แบบ 1.2 จะต้องมคีณุภาพและมาตรฐานเดียวกนั 

แบบ 2    เป็นแผนการศกึษาที่เน้นการวจิยั โดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่มคีณุภาพสงูและก่อให้เกิดความก้าวหน้า
ทางวชิาการและวิชาชีพ และมีการศกึษารายวชิาเพิ่มเติม ดงันี ้

แบบ 2.1  ผู้ เข้าศกึษาที่ส าเร็จปริญญามหาบณัฑิตหรือเทยีบเทา่ หรือประกาศนียบตัรบัณฑิตชัน้สงู จะต้อง
ท าวิทยานิพนธ์ไมน้่อยกวา่ 36 หนว่ยกิต และศกึษารายวชิาอกีไมน้่อยกวา่ 12 หนว่ยกิต 
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แบบ 2.2  ผู้ เข้าศกึษาที่ส าเร็จปริญญาบณัฑิตหรือเทยีบเทา่ หรือประกาศนียบตัรบณัฑิต จะต้องท า
วิทยานิพนธ์ไมน้่อยกวา่ 48 หนว่ยกิต และศกึษารายวิชาอีกไมน้่อยกวา่ 24 หนว่ยกิต 
ทัง้นี ้ วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะต้องมคีณุภาพและมาตรฐานเดียวกนั 

ข้อ 13 ประเภทของหลกัสตูร แบง่ออกเป็น 3 ประเภทคือ 
13.1 หลกัสตูรปกติ (Regular Program) หมายถงึ หลกัสตูรในสาขาวชิาหนึง่ที่ใช้ภาษาไทยเป็นสือ่หลกัในการ

เรียนการสอน และ/หรืออาจมีบางรายวิชาที่ใช้ภาษาตา่งประเทศเป็นสือ่ในการเรียนการสอนด้วยก็ได้ 
13.2 หลกัสตูรที่ศกึษาเป็นภาษาองักฤษ (English Program) หมายถึง หลกัสตูรในสาขาวิชาหนึง่ทีใ่ช้

ภาษาองักฤษเป็นสือ่ในการเรียนการสอนทัง้หลกัสตูร รวมทัง้การท าวิทยานิพนธ์และการศกึษาอิสระ 
13.3 หลกัสตูรนานาชาติ (International Program) หมายถึง หลกัสตูรที่มีองค์ความรู้ และเนือ้หาสาระที่มีความ

เป็นสากล และมีการจดักิจกรรมเพื่อสง่เสริมความเป็นนานาชาติ เพื่อมุง่ผลติบณัฑิตให้มี 
คณุภาพ  และมาตรฐานสากล โดยใช้ภาษาตา่งประเทศเป็นสือ่ในการเรียนการสอน 

ข้อ 14 ระยะเวลาการศกึษาของแตล่ะหลกัสตูรที่จดัแผนการศกึษาแบบเต็มเวลา เป็นดงันี ้
14.1    ประกาศนียบตัรบณัฑิตและประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงู ไมเ่กิน 3 ปีการศกึษา 
14.2    ปริญญามหาบณัฑิต ไมเ่กิน 5 ปีการศกึษา 
14.3   ปริญญาดษุฎีบณัฑติ ผู้ที่ส าเร็จปริญญาบณัฑิตไมเ่กิน 8 ปีการศกึษา สว่นผู้ที่ส าเร็จปริญญามหาบณัฑิต   

ไมเ่กิน 6 ปีการศกึษา ระยะเวลาการศกึษาส าหรับหลกัสตูรแบบไมเ่ตม็เวลาหรือที่จดัการศกึษาแบบอื่น ให้
เป็นไปตามทีม่หาวิทยาลยัก าหนด 

ข้อ 15 การประกนัคณุภาพ 
 ให้ก าหนดระบบการประกนัคณุภาพของหลกัสตูรไว้ในทกุหลกัสตูรให้ชดัเจน และมีการด าเนินการควบคมุ

มาตรฐาน คณุภาพ และจดัท ารายงานตามแนวทางการประกนัคณุภาพของบณัฑิตวิทยาลยัและมหาวิทยาลยั ทัง้นี ้
อยา่งน้อยแตล่ะหลกัสตูรต้องจดัท ารายงานการประเมินตนเองปีละหนึง่ครัง้ เสนอตอ่คณบดีต้นสงักดัพร้อมสง่ส าเนา
ให้บณัฑิตวิทยาลยั 

 
หมวดที่  4 

อาจารย์ระดับบัณฑติศึกษา 
 
ข้อ 16 อาจารย์ระดบับณัฑติศกึษา ประกอบด้วย  

16.1  อาจารย์ประจ า หมายถงึ ข้าราชการ พนกังาน หรือผู้ที่มหาวิทยาลยัจ้างเพื่อปฏิบตังิานในหลกัสตูร สงักดั
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ท าหน้าทีห่ลกัด้านการสอนและวิจยั และมคีณุสมบตัิตามที่ก าหนด ของภาระงาน
ด้านการเรียนการสอน 

16.2  อาจารย์ประจ าหลักสตูร หมายถึง อาจารย์ประจ าที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหลกัในกระบวนการจดั
การศกึษาของหลกัสตูร โดยท าหน้าที่อาจารย์ผู้สอน และ/หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศกึษา
อิสระ ตลอดระยะเวลาที่จดัการศกึษาตามหลกัสตูรนัน้   อาจารย์แตล่ะคนจะเป็นอาจารย์ประจ าหลกัสตูร
ในขณะใดขณะหนึง่ได้เพียงหลกัสตูรเดียวเทา่นัน้ 
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16.3  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร หมายถงึ อาจารย์ประจ าหลกัสตูรท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ รับผิดชอบใน
การบริหารจดัการ เก่ียวกบัหลกัสตูร การเรียนการสอน การพฒันาหลกัสตูร การติดตามประเมินผล
หลกัสตูร และหน้าที่อื่นท่ีเก่ียวข้อง 

16.4  อาจารย์ผู้สอน หมายถงึ อาจารย์ประจ าหรืออาจารย์บณัฑิตพเิศษที่ได้รับมอบหมายหรือแตง่ตัง้ให้ท า
หน้าที่สอนในรายวิชาหรือบางหวัข้อในแตล่ะรายวชิา 

16.5  อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หมายถึง อาจารย์ประจ าที่คณะแตง่ตัง้เพื่อท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาด้านการศกึษา
และการจดัแผนการเรียนของนกัศกึษา 

16.6  อาจารย์ที่ปรึกษาหลกั (Major advisor) หมายถงึ อาจารย์ประจ าที่ได้รับแตง่ตัง้ให้รับผิดชอบกระบวนการ
เรียนรู้เพื่อวิทยานิพนธ์หรือการศกึษาอิสระของนกัศกึษาเฉพาะราย เช่น การพิจารณาเค้าโครง การให้
ค าแนะน าและควบคมุดแูล รวมทัง้การประเมินความก้าวหน้าและการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศกึษาอิสระ
ของนกัศกึษา 

16.7  อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (Co-advisor) หมายถงึ อาจารย์ประจ า หรือ อาจารย์บณัฑิตพิเศษทีค่ณะ   แตง่ตัง้ 
เพื่อให้ท าหน้าที่ร่วมกบัอาจารย์ที่ปรึกษาหลกัในการพิจารณาเค้าโครง รวมทัง้ชว่ยเหลอืให้ ค าแนะน าและ
ควบคมุดแูลการท าวิทยานิพนธ์หรือการศกึษาอิสระของนกัศกึษา 

16.8  ผู้ทรงคุณวุฒ ิหมายถงึ ผู้ที่มิได้เป็นอาจารย์ประจ าที่ได้รับการแตง่ตัง้ให้ท าหน้าที่ในการเรียนการสอนระดบั
บณัฑิตศกึษาโดยผู้ที่ได้รับแตง่ตัง้นัน้มีคณุวฒุิทางการศกึษาและต าแหนง่ทางวชิาการตามทีก่ าหนดใน
หน้าที่นัน้ๆ 

16.9  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง ผู้ที่มิได้เป็นอาจารย์ประจ าที่ได้รับแตง่ตัง้ให้ท าหน้าที่บางสว่นในการเรียนการ
สอนระดบับณัฑิตศกึษา โดยผู้ที่ได้รับแตง่ตัง้นัน้ไมม่คีณุวฒุิทางการศกึษาและหรือต าแหนง่ทางวิชาการ
ตามทีก่ าหนดในหน้าที่นัน้ๆ แตม่คีวามเช่ียวชาญ หรือความช านาญเฉพาะที่เป็นประโยชน์อยา่งยิง่โดยตรง
ตอ่หน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายนัน้ๆ ทัง้นีห้ากจะแตง่ตัง้ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  จะต้องเป็นผู้มี
ความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์สงูในสาขาวิชานัน้ๆ เป็นท่ียอมรับในระดบัหนว่ยงานหรือ
กระทรวงหรือวงการวชิาชีพด้านนัน้ๆ เทียบได้ไมต่ ่ากวา่ระดบั 9 ขึน้ไป ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่
ส านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องก าหนด แตห่ากจะแตง่ตัง้ให้เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั ต้องเป็นบคุลากรประจ ามหาวทิยาลยัเทา่นัน้ 

16.10  อาจารย์บัณฑติพิเศษ หมายถงึ ผู้ทรงคณุวฒุิหรือผู้ เช่ียวชาญเฉพาะ ที่คณบดีแตง่ตัง้ให้ท าหน้าทีเ่ก่ียวกบั
การเรียนการสอนระดบับณัฑติศกึษา 

ข้อ 17  คณุสมบตัิอาจารย์ประจ าหลกัสตูร  
ต้องเป็นอาจารย์ประจ าและมคีณุสมบตัิไมต่ ่ากวา่คณุสมบตัิของการเป็นอาจารย์ผู้สอนตามระดบัของ

หลกัสตูรนัน้ๆ 
ข้อ 18  คณุสมบตัิอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 

18.1  หลกัสตูรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงู 
ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลกัสตูร และมีคณุวฒุิไมต่ า่กวา่ปริญญาเอกหรือเทียบเทา่ หรือเป็นผู้ด ารงต าแหนง่
ทางวชิาการไมต่ ่ากวา่รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่สอนหรือสาขาวชิาที่สมัพนัธ์กนั จ านวนอยา่งน้อย 3 
คน 
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18.2  หลกัสตูรปริญญาดษุฎีบณัฑติ ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลกัสตูร และมีคณุวฒุิไมต่ ่ากวา่ปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา่หรือเป็นผู้ด ารงต าแหนง่ทางวชิาการไมต่ ่ากวา่ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่สอนหรือสาขาวชิาที่
สมัพนัธ์กนั จ านวนอยา่งน้อย 3 คน 

ข้อ 19  การบริหารจดัการศกึษาหลกัสตูร อยา่งน้อยต้องมีองค์ประกอบ ดงันี ้
19.1   มีอาจารย์ประจ าหลกัสตูร จ านวนไมน้่อยกวา่ 5 คน โดยต้องประกอบด้วยอาจารย์ผู้ รับผิดชอบ      หลกัสตูร

อยา่งน้อย 3 คน 
19.2 หลกัสตูรหนึง่ๆ ต้องอยูภ่ายใต้การก ากบัดแูลของคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร ซึง่คณะแตง่ตัง้คณะ

กรรมการบริหารหลกัสตูรดงักลา่ว อาจก ากบัดแูลหลกัสตูรใดหลกัสตูรหนึง่ หรือหลายหลกัสตูร ก็ได้ทัง้นีใ้ห้
เป็นไปตามที่คณะก าหนดองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร      หลกัสตูรดงักลา่ว 
ให้เป็นไปตามที่คณะก าหนด 

ข้อ 20  ให้มีคณะกรรมการบณัฑิตศกึษาประจ าคณะ เพื่อท าหน้าที่ก ากบัดแูลคณุภาพและการบริหารจดัการหลกัสตูรระดบั
บณัฑิตศกึษาทกุหลกัสตูรในองค์รวมของคณะนัน้ๆ องค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการดงักลา่ว ให้
เป็นไปตามที่คณะก าหนด 

ข้อ 21  อาจารย์ผู้สอน ต้องมคีณุสมบตัิดงันี ้
21.1   หลกัสตูรปริญญามหาบณัฑิต หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิต และหลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงู 

ต้องเป็นอาจารย์ประจ า หรือ ผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกสถาบนั มีคณุวฒุิไมต่ า่กวา่ปริญญาโทหรือเทียบเทา่ 
หรือ เป็นผู้ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการไมต่ า่กวา่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ในสาขาวชิานัน้ หรือสาขาวชิาท่ีสมัพนัธ์
กนั และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการท าวจิยัที่มใิช่สว่นหนึง่ของการศกึษาเพื่อรับปริญญา  

21.2   หลกัสตูรปริญญาดษุฎีบณัฑติ ต้องเป็นอาจารย์ประจ า หรือ ผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกสถาบนั มีคณุวฒุิไม่ต ่า
กวา่ปริญญาเอกหรือเทียบเทา่ หรือเป็นผู้ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการไมต่ ่ากวา่รองศาสตราจารย์ในสาขาวชิา
นัน้หรือสาขาวชิาที่สมัพนัธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการท าวิจยัทีม่ิใช่สว่นหนึง่ของ
การศกึษาเพื่อรับปริญญา  

ข้อ 22  อาจารย์ที่ปรึกษาหลกั ต้องมีคณุสมบตัิดงันี ้
เป็นอาจารย์ประจ า มีคณุวฒุิปริญญาเอกหรือเทียบเทา่หรือเป็นผู้ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการไมต่ า่กวา่  รอง

ศาสตราจารย์ในสาขาวชิานัน้ หรือสาขาวชิาที่สมัพนัธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจยัที่มใิช่สว่นหนึง่ของ
การศกึษาเพื่อรับปริญญา  

ข้อ 23  อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้าม)ี ต้องมีคณุสมบตัดิงันี ้ 
เป็นอาจารย์ประจ า หรือผู้ทรงคณุวฒุิที่มวีฒุิการศกึษา และต าแหนง่ทางวิชาการ  รวมทัง้ประสบการณ์การ

ท าวิจยั เช่นเดียวกบัอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั 
ในกรณีที่มีความจ าเป็นและเหมาะสม   อาจแตง่ตัง้ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ร่วมก็ได้ 
ข้อ 24 ในกรณีที่มีความจ าเป็นคณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยั อาจแตง่ตัง้ผู้ทรงคณุวฒุิ 

หรือแตง่ตัง้ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะที่เป็นบคุลากรประจ ามหาวิทยาลยัที่มีความเช่ียวชาญในเร่ืองนัน้ๆ     ให้เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาหลกัได้ ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
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ข้อ 25 ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์และการศกึษาอิสระ   
อาจารย์ประจ า 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนกัศกึษาระดบัปริญญามหาบณัฑิตและหรือ

ปริญญาดษุฎีบณัฑติได้ไมเ่กิน 5 คน หรือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการศกึษาอิสระของนกัศกึษาระดบัปริญญา
มหาบณัฑิตไมเ่กิน 15 คน หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทัง้วิทยานิพนธ์และการศกึษาอิสระ ให้คิดสดัสว่นจ านวน
นกัศกึษาที่ท าวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กบัจ านวนนกัศกึษาที่ท าการศกึษาอิสระ 3 คน ทัง้นีใ้ห้นบัรวมนกัศกึษาที่ยงั
ไมส่ าเร็จการศกึษาทัง้หมดในเวลาเดยีวกนั   

หากหลกัสตูรใดมีอาจารย์ประจ าที่มีศกัยภาพพร้อมที่จะดแูลนกัศกึษาที่ท าวิทยานิพนธ์ ได้มากกวา่    5 คน 
อาจขอขยายเพิ่มขึน้ได้แตต้่องไมเ่กิน 10 คน ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามประกาศของบณัฑติวิทยาลยั 

 
หมวดที่  5 

การรับเข้าศึกษา 
ข้อ 26 คณุสมบตัิของผู้ เข้าศกึษา 

26.1 หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิต 
ผู้ เข้าศกึษาต้องเป็นผู้ส าเร็จปริญญาบณัฑิตหรือเทยีบเทา่ ตามที่หลกัสตูรก าหนด และมี

คณุสมบตัิอื่นเพิม่เตมิตามที่คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร และบณัฑิตวิทยาลยัก าหนด 
26.2 หลกัสตูรปริญญามหาบณัฑิต 

ผู้ เข้าศกึษาต้องเป็นผู้ส าเร็จปริญญาบณัฑิตหรือเทยีบเทา่ หรือประกาศนยีบตัรบณัฑิต   ตามที่
หลกัสตูรก าหนด และมคีณุสมบตัิอื่นเพิ่มเติมตามทีค่ณะกรรมการบริหารหลกัสตูร และบณัฑิตวิทยาลยั
ก าหนด 

 26.3 หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงู 
ผู้ เข้าศกึษาต้องเป็นผู้ส าเร็จปริญญามหาบณัฑิตหรือเทยีบเทา่   ตามที่หลกัสตูรก าหนด และมี

คณุสมบตัิอื่นเพิม่เตมิตามที่คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร และบณัฑิตวิทยาลยัก าหนด 
 26.4 หลกัสตูรปริญญาดษุฎีบณัฑติ 

26.4.1   ผู้ เข้าศกึษาต้องเป็นผู้ส าเร็จปริญญามหาบณัฑิตหรือเทยีบเทา่ หรือประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงู 
ตามที่หลกัสตูรก าหนด และมีคณุสมบตัิอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร   และ
บณัฑิตวิทยาลยัก าหนด หรือ 

26.4.2   ผู้ เข้าศกึษาต้องเป็นผู้ส าเร็จปริญญาบณัฑิตหรือเทยีบเทา่ หรือประกาศนยีบตัรบณัฑิต ใน
สาขาวชิาเดียวกนัหรือสาขาวิชาท่ีสมัพนัธ์กนักบัหลกัสตูรที่เข้าศกึษา โดยมีผลการเรียนดีมาก 
และมีพืน้ความรู้ความสามารถและศกัยภาพเพยีงพอท่ีจะท าวิทยานิพนธ์ได้ หรือมีคณุสมบตัิอื่น
เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร และบณัฑิตวิทยาลยัก าหนด 

ข้อ 27 การรับสมคัร 
ใบสมคัร ระยะเวลาสมคัร หลกัฐานประกอบและเง่ือนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศของบณัฑิตวทิยาลยั  

ข้อ 28 การรับเข้าศกึษา 
28.1   คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะเป็นผู้ก าหนดเง่ือนไข 

วิธีการและจ านวนนกัศกึษาที่จะรับในแตล่ะสาขาวชิา และได้รับความเห็นชอบจากคณะและคณะกรรมการ
ประจ าบณัฑิตวิทยาลยั 
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28.2   คณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยัอาจให้ความเห็นชอบในการรับบคุคลเข้าศกึษาเป็นกรณีพิเศษได้ 
ทัง้นีต้้องผา่นการพิจารณารับเข้าจากคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร และคณะที่เก่ียวข้อง 

28.3   คณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยัอาจให้ความเห็นชอบในการรับผู้มีพืน้ความรู้ไมต่ ่ากวา่ปริญญา
บณัฑิต และมีคณุสมบตัิตามข้อ 26 เข้าศกึษาหรือวิจยัโดยไมข่อรับปริญญาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายได้ 
ทัง้นีต้้องผา่นการพิจารณารับเข้าจากคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร และคณะที่เก่ียวข้อง 

28.4   ในกรณีที่ผู้สมคัรก าลงัรอผลการศกึษาขัน้ปริญญาบณัฑิต หรือปริญญามหาบณัฑิต แล้วแตก่รณี การ
รับเข้าศกึษาจะมีผลสมบรูณ์เมื่อผู้สมคัรสง่หลกัฐานการส าเร็จการศกึษาขัน้ปริญญาขัน้ใดขัน้หนึง่ตามที่
หลกัสตูรที่เข้าศกึษานัน้ก าหนด ภายในเวลาที่บณัฑติวิทยาลยัก าหนด 

28.5 การรับนกัศกึษาตา่งชาติ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น  
ข้อ 29 การรายงานตวัและขึน้ทะเบียนเป็นนกัศกึษา 

การรายงานตวัและขึน้ทะเบียนเป็นนกัศกึษา  ให้เป็นไปตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั 
ข้อ 30 ประเภทของนกัศกึษา แบง่เป็น 2 ประเภทคือ 

30.1  นกัศกึษาสามญั คือ บคุคลที่บณัฑิตวิทยาลยัรับเข้าเป็นนกัศกึษาโดยสมบรูณ์ในแตล่ะสาขาวิชา หรือรับเข้า
เป็นนกัศกึษาทดลองศกึษาตามเง่ือนไขของแตล่ะสาขาวิชา ซึง่เมือ่ผา่นการประเมินผลหรือครบเง่ือนไขของ
แตล่ะสาขาวิชา จึงจะได้รับเข้าเป็นนกัศกึษาตามหลกัสตูรในสาขาวิชาตา่ง ๆ เพื่อรับปริญญา หรือ
ประกาศนียบตัร 

30.2  นกัศกึษาวิสามญั คือ บคุคลท่ีบณัฑิตวิทยาลยัรับเข้าเป็นนกัศกึษา โดยไมข่อรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบตัร การด าเนินการเก่ียวกบันกัศกึษาวิสามญัให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลยัก าหนด 

 
หมวดที่  6 

การลงทะเบียนวชิาเรียน 
 
ข้อ 31  การลงทะเบยีนและการเพิ่มหรือถอนวิชาเรียน 

31.1  การลงทะเบยีนวชิาเรียนแบง่ออกเป็น 2 ประเภทคือ 
32.1.1  การลงทะเบยีนโดยนบัหนว่ยกิตและคิดคา่คะแนน (Credit) 
32.1.2  การลงทะเบยีนโดยไมน่บัหนว่ยกิต (Audit) 

31.2  การลงทะเบยีนในภาคการศกึษาปกติ 
นกัศกึษาในหลกัสตูรที่จดัแผนการศกึษาแบบเตม็เวลา ต้องลงทะเบียนวิชาเรียนไมน้่อยกวา่ 9 

หนว่ยกิต และไมม่ากกวา่ 15 หนว่ยกิต 
นกัศกึษาในหลกัสตูรที่จดัแผนการศกึษาแบบไมเ่ต็มเวลา ต้องลงทะเบียนวชิาเรียนไมน้่อยกวา่ 3 

หนว่ยกิต และไมม่ากกวา่ 8 หนว่ยกิต 
นกัศกึษาในหลกัสตูรปริญญามหาบณัฑิต แผน ก แบบ ก 1 ที่เข้าศกึษาในภาคเรียนที่หนึง่ และ

นกัศกึษาในหลกัสตูรปริญญาดษุฎีบณัฑิต ท่ียงัสอบไมผ่า่นการสอบวดัคณุสมบตัิ (Qualifying 
Examination) อาจได้รับการยกเว้นไมต้่องลงทะเบียนในภาคการศกึษานัน้ๆ โดยการอนมุตัิของคณบดี 
ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร   ทัง้นีต้้องตอ่ทะเบียนนกัศกึษาและช าระ
คา่ธรรมเนียมการศกึษาเตม็ตามอตัราที่ก าหนด 
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31.3  ในภาคการศกึษาฤดรู้อน นกัศกึษาจะลงทะเบยีนวชิาเรียนได้ไมเ่กิน 6 หนว่ยกิต  
31.4  การลงทะเบยีนวชิาเรียนน้อยกวา่หรือมากกวา่ทีก่ าหนดในข้อ 31.2 และ 31.3 จะกระท าได้ในกรณีที่จ านวน

หนว่ยกิตทีเ่หลอืตามหลกัสตูรมจี านวนน้อยกวา่ หรือมากกวา่ที่ก าหนดไว้ข้างต้น และจ าเป็นต้องส าเร็จ
การศกึษาในภาคการศกึษานัน้ๆ ทัง้นีต้้องได้รับอนมุตัิจากคณบดทีี่เก่ียวข้อง ตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร 

31.5  นกัศกึษาจะลงทะเบยีนวชิาเรียนซ า้เพื่อคิดคา่คะแนนในวชิาทีเ่คยลงทะเบียน และได้ผลการเรียนตัง้แต่
ระดบัคะแนน B ขึน้ไปแล้วมิได้ 

ในกรณีที่นกัศกึษาเรียนครบรายวิชาตามหลกัสตูรแล้ว แตไ่ด้คะแนนเฉลีย่สะสมต ่ากวา่ 3.00 จะ
สามารถลงทะเบียนวิชาเรียนซ า้เพื่อคิดคา่คะแนนในวชิาที่เคยลงทะเบียนและได้ผลการเรียนต ่ากวา่ระดบั
คะแนน A ได้ 

31.6  นกัศกึษาที่เรียนรายวิชาครบตามหลกัสตูรแล้วแตย่งัไมส่ าเร็จการศกึษา และนกัศกึษาที่ลาพกัการศกึษา
จะต้องช าระคา่ธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเป็นนกัศกึษาตามที่มหาวิทยาลยัก าหนด 

31.7  นกัศกึษาสามารถลงทะเบียนวิชาที่บรรจอุยูใ่นแผนการเรียนตามหลกัสตูร หรือรายวิชาที่เทยีบเทา่ใน
สถาบนัอดุมศกึษาอื่นเพื่อนบัเป็นวิชาตามแผนการเรียนตามหลกัสตูรได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาทัว่ไป และได้รับอนมุตัิจากคณบดีที่เก่ียวข้อง 

ข้อ 32 เกณฑ์การขอเพิม่และการถอนวชิาเรียน ให้เป็นไปตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั 
ข้อ 33  การโอนหนว่ยกิตและคา่คะแนนของรายวิชาที่ได้ศกึษามาแล้วทัง้จากสถาบนัการศกึษาอื่นและจาก

มหาวิทยาลยัขอนแก่น ให้เป็นไปตามประกาศของบณัฑติวิทยาลยั 
ข้อ 34 การเปลีย่นสาขาวิชา  

นกัศกึษาอาจขอเปลีย่นสาขาวิชาได้เมื่อศกึษารายวชิาในสาขาวชิาเดมิมาแล้วไมน้่อยกวา่ 8 หนว่ยกิต มี
รายวชิาที่สามารถโอนเข้าสาขาวชิาใหมไ่ด้ไมน้่อยกวา่ 6 หนว่ยกิต และทกุวิชาทีจ่ะขอโอนต้องได้ระดบัคะแนน B ขึน้
ไป หรือ S แล้วแตก่รณี และได้ศกึษามาแล้วไมเ่กิน 3 ปี 

ส าหรับหลกัสตูรปริญญามหาบณัฑิต แผน ก แบบ ก 1 และหลกัสตูรปริญญาดษุฎีบณัฑติ แบบ 1 
นกัศกึษาอาจขอเปลีย่นสาขาวิชาได้หลงัจากที่ได้ลงทะเบียนเรียนแล้วอยา่งน้อย 1 ภาคการศกึษา และได้ศกึษา
มาแล้วไมเ่กิน 3 ปี โดยมีศกัยภาพในการท าวิทยานิพนธ์ในสาขาวชิาใหมไ่ด้ 

 การด าเนินการเปลีย่นสาขาวชิาให้เป็นไปตามประกาศของบณัฑติวิทยาลยั 
ข้อ 35 การเปลีย่นระดบัการศกึษา 

นกัศกึษาในหลกัสตูรระดบัท่ีต า่กวา่ อาจได้รับการพิจารณาให้โอนเข้าศกึษาในหลกัสตูรระดบัท่ีสงูกวา่ หรือ
ในทางกลบักนั นกัศกึษาในหลกัสตูรระดบัท่ีสงูกวา่ อาจได้รับการพิจารณาให้โอนเข้าศกึษาในหลกัสตูรระดบัท่ี     ต ่า
กวา่ได้ ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในหลกัสตูรนัน้ๆ  และ/หรือประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั 

 
หมวดที่ 7 

การวัดและประเมินผลการศึกษา 
 
ข้อ 36 การวดัและประเมินผลการศกึษาในระดบับณัฑิตศกึษา มดีงันี ้
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36.1  การสอบรายวิชา นกัศกึษาจะต้องสอบรายวชิาทกุรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน เว้นแตร่ายวชิาที่ได้ถอนโดย
ถกูต้องตามระเบียบ ให้อาจารย์ประจ าวชิาสง่ผลการสอบรายวิชาตามแบบฟอร์มของส านกับริหารและ
พฒันาวชิาการ ผา่นความเห็นชอบของภาควิชาหรือคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร และคณบดีที่เก่ียวข้อง 
แล้วแจ้งให้ส านกับริหารและพฒันาวิชาการทราบ ภายใน 15 วนั นบัจากวนัสอบ 

36.2  การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) เป็นการสอบข้อเขียนหรือการสอบปากเปลา่ 
หรือการสอบทัง้สองแบบข้างต้น ส าหรับนกัศกึษาในหลกัสตูรปริญญามหาบณัฑิต แผน ข การสอบ
ประกอบด้วยวิชาในสาขาวิชาเอกเฉพาะ และสาขาวชิาทีเ่ก่ียวข้อง โดยให้มคีณะกรรมการสอบประมวล
ความรู้ซึง่คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร เสนอคณบดีเป็นผู้พิจารณาแตง่ตัง้ 

36.3  การสอบวิทยานิพนธ์ เป็นการสอบเพื่อประเมินผลงานวิทยานิพนธ์ของนกัศกึษาในหลกัสตูรปริญญา  
มหาบณัฑิต แผน ก และนกัศกึษาในหลกัสตูรปริญญาดษุฎีบณัฑติ ประกอบด้วย การตรวจอา่นและ
ประเมินคณุภาพผลงาน การทดสอบความรู้ของนกัศกึษาด้วยวิธีการสอบปากเปลา่ และการประชมุ
พิจารณาผลงานของกรรมการ โดยให้มคีณะกรรมการสอบวิทยานพินธ์เป็นผู้สอบ  

36.4  การสอบการศกึษาอิสระ เป็นการสอบเพื่อประเมินผลงานการศกึษาอิสระของนกัศกึษาในหลกัสตูรปริญญา
มหาบณัฑิต แผน ข โดยคณะกรรมการสอบการศกึษาอิสระ ประกอบด้วย การตรวจอา่นและประเมนิ
คณุภาพผลงาน การทดสอบความรู้ของนกัศกึษาด้วยวิธีการสอบปากเปลา่ และการประชมุตดัสนิผลงาน
ของกรรมการ  

36.5  การสอบวดัคณุสมบตัิ เป็นการสอบข้อเขียน หรือการสอบปากเปลา่ หรือทัง้สองแบบในสาขาวิชาเอกและ
สาขาวชิาอื่นท่ีเก่ียวข้อง ส าหรับนกัศกึษาในหลกัสตูรปริญญาดษุฎีบณัฑิต เพื่อประเมินวา่นกัศกึษามี
ความสามารถที่จะด าเนินการวิจยัโดยอิสระ โดยให้มคีณะกรรมการสอบวดัคณุสมบตัิเป็นผู้สอบ ให้ผู้สอบ
ผา่นการสอบวดัคณุสมบตัิ มีสทิธ์ิเสนอขออนมุตัเิค้าโครงวิทยานพินธ์ในระดบัปริญญาดษุฎีบณัฑติได้ 

36.6   การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาตา่งประเทศ ส าหรับนกัศกึษาในหลกัสตูรปริญญาดษุฎีบณัฑิต
ให้เป็นไปตามประกาศของบณัฑติวิทยาลยั  

ข้อ 37    การสอบประมวลความรู้ การสอบวดัคณุสมบตัิ และการประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาตา่งประเทศ  ตาม
ข้อ 36.2, 36.5, 36.6 ให้บณัฑิตวทิยาลยั โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบณัฑติวิทยาลยัเป็นผู้ก าหนด
หลกัเกณฑ์และวิธีการ 

ข้อ 38 นกัศกึษาที่ท าการทจุริตในการสอบ ให้ด าเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ด้วยการสอบประจ าภาคของ
นกัศกึษา พ.ศ 2547 หรือระเบียบอื่นที่จะมีการแก้ไข โดยอนโุลม  

ข้อ 39 การประเมินผลการศกึษา ให้กระท าเมื่อสิน้ภาคการศกึษาแตล่ะภาค 
ข้อ 40 การประเมินผลรายวชิา ให้ก าหนดระดบัคะแนนหรือสญัลกัษณ์ ซึง่มีความหมาย และคา่คะแนนดงันี ้
     ระดบัคะแนน  ความหมาย    คา่คะแนนตอ่หนว่ยกิต 
  A ผลการประเมินขัน้ดเียี่ยม (Excellent)       4.0 
  B+ ผลการประเมินขัน้ดมีาก (Very Good)   3.5 
  B ผลการประเมินขัน้ดี (Good)    3.0 
  C+ ผลการประเมินขัน้คอ่นข้างดี (Fairly Good)     2.5 
  C ผลการประเมินขัน้พอใช้ (Fair)   2.0 
  D+ ผลการประเมินขัน้ออ่น (Poor)   1.5 
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  D ผลการประเมินขัน้ออ่นมาก (Very Poor)  1.0 
  F ผลการประเมินขัน้ตก (Failed)     0 
      สญัลกัษณ์  ความหมาย 

I การวดัผลยงัไมส่มบรูณ์ (Incomplete) ใช้ส าหรับรายวิชาทีม่ีคา่คะแนน 
ในกรณีใดกรณีหนึง่ตอ่ไปนี ้
(1) นกัศกึษาไมส่ามารถเข้าสอบโดยเหตสุดุวิสยัหรือ 
(2)  นกัศกึษายงัปฏิบตัิงานไมค่รบเกณฑ์ตามที่ผู้สอนก าหนด  

ทัง้นี ้ต้องได้รับอนมุตัิจากคณบดทีี่เก่ียวข้อง  
S ผลการศกึษาเป็นท่ีพอใจ (Satisfactory)  ใช้ส าหรับรายวิชาที่ลงทะเบียนโดยไมน่บัหนว่ยกิต (Audit)  
U ผลการศกึษายงัไมเ่ป็นท่ีพอใจ (Unsatisfactory) ใช้ส าหรับรายวชิาที่ลงทะเบียนโดยไมน่บัหนว่ยกิต  
W ถอนวิชาเรียนแล้ว (Withdrawn) ใช้ส าหรับรายวชิาที่ได้รับอนมุตัิให้ถอนหรือใช้ในกรณีที่นกัศกึษาได้รับ

อนมุตัิให้ลาพกัการศกึษา หรือใช้ในกรณีที่นกัศกึษาถกูสัง่พกัการศกึษาในภาคการศกึษานัน้ 
ข้อ 41 การประเมินผลการสอบประมวลความรู้ การสอบวดัคณุสมบตัิ และการสอบภาษาตา่งประเทศ ให้เป็นดงันี ้
 S (Satisfactory)    หมายความวา่  สอบผา่น 
 U (Unsatisfactory) หมายความวา่   สอบไมผ่า่น 

 การสอบประมวลความรู้และการสอบวดัคณุสมบตัจิะสอบได้ไมเ่กิน 2 ครัง้ ในแตล่ะหลกัสตูร ส าหรับการสอบ
ภาษาตา่งประเทศ ไมจ่ ากดัจ านวนครัง้ที่สอบ 

ข้อ 42 นกัศกึษาที่ได้ระดบัคะแนนต า่กวา่ C หรือได้ U แล้วแตก่รณี ในหมวดวิชาบงัคบัถือวา่ต า่กวา่มาตรฐาน ให้ลงทะเบียน
เรียนซ า้ 

ข้อ 43 การนบัจ านวนหนว่ยกิตและค านวณคะแนนเฉลีย่สะสม 
43.1  ในกรณีที่นกัศกึษาลงทะเบียนวชิาใดวิชาหนึง่มากกวา่ 1 ครัง้ ให้นบัจ านวนหนว่ย 

กิตตามหลกัสตูรในวิชานัน้เพยีงครัง้เดยีว 
43.2  ในการค านวณคะแนนเฉลีย่สะสม (Cumulative Grade Point Average) ให้ค านวณจากทกุรายวชิาที่มีคา่

คะแนน ในกรณีที่นกัศกึษาลงทะเบียนเรียนวิชาใดมากกวา่ 1 ครัง้ ให้น าจ านวนหนว่ยกิตและคา่คะแนนที่
ได้ทกุครัง้ไปใช้ในการค านวณคะแนนเฉลีย่สะสม การค านวณคะแนนเฉลีย่สะสมให้ตัง้หารถงึทศนยิม 4 
ต าแหนง่ และให้ปัดเศษเฉพาะทศนิยมที่มคีา่ตัง้แต ่5 ขึน้ไป ตัง้แตต่ าแหนง่ที่ 4 เพื่อให้เหลอืทศนิยม 2 
ต าแหนง่ 

 
หมวดที่  8 

การท าวทิยานิพนธ์และการศึกษาอสิระ 
 
ข้อ 44 การลงทะเบยีนวิทยานิพนธ์หรือการศกึษาอิสระกระท าได้เมื่อนกัศกึษามีคณุสมบตัิครบตามที่แตล่ะหลกัสตูรก าหนด 

โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศกึษาอิสระ ทัง้นี ้หลกัเกณฑ์อื่นๆ ให้เป็นไปตาม
ประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั 

ข้อ 45 การควบคมุวิทยานิพนธ์หรือการศกึษาอิสระ 
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ให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาหลกั 1 คน และอาจมีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมได้อีกตามความเหมาะสมแตล่ะกรณี ทัง้นี ้
ให้เป็นไปตามประกาศหรือข้อก าหนดของแตล่ะคณะ (ถ้าม)ี 

ข้อ 46 การประเมินผลความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือการศกึษาอิสระ 
46.1   การประเมินผลความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือการศกึษาอิสระ ต้องกระท าในทกุภาคการศกึษา 
46.2   อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศกึษาอิสระ มีหน้าที่ในการประเมินผลความก้าวหน้าในการท า

วิทยานิพนธ์หรือการศกึษาอิสระของนกัศกึษา และรายงานผลการประเมินตอ่คณะกรรมการบริหาร
หลกัสตูร คณะ และส านกับริหารและพฒันาวชิาการ 

46.3  ใช้สญัลกัษณ์ S (Satisfactory) หมายถงึ ผลการประเมินความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือ
การศกึษาอิสระของนกัศกึษาเป็นท่ีพอใจ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศกึษาอิสระประเมิน
ความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือการศกึษาอิสระของนกัศกึษา โดยระบจุ านวนหนว่ยกิต
วิทยานิพนธ์หรือการศกึษาอิสระท่ีได้รับการประเมินให้ได้สญัลกัษณ์ S ของนกัศกึษาแตล่ะคนในแตล่ะภาค
การศกึษานัน้ แตท่ัง้นีต้้องไมเ่กินจ านวนหนว่ยกิตที่ลงทะเบยีน (หากผลการประเมินพบวา่ไมม่ี
ความก้าวหน้า จ านวนหนว่ยกิตที่ได้ในภาคการศกึษานัน้ๆ ให้มีคา่เป็น S เทา่กบั 0 (ศนูย์)) 

ต้นฉบบัร่างวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศกึษาอิสระท่ีพร้อมน าเสนอคณะกรรมการสอบ  และ
ต้นฉบบัผลงานวิทยานิพนธ์ ท่ีต้องตีพิมพ์หรือเผยแพร่ตามเง่ือนไขที่หลกัสตูรก าหนด ให้ถือเป็นสว่นหนึง่
ของวิทยานิพนธ์หรือการศกึษาอสิระ ซึง่ต้องก าหนดจ านวนหน่วยกิต ตามความเหมาะสมแล้วแตก่รณี 

46.4  นกัศกึษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการศกึษาอิสระแล้ว ได้รับการประเมินผลความก้าวหน้าเป็น  S 
เทา่กบั 0 (ศนูย์) คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร ควรพิจารณาหาสาเหต ุซึง่อาจให้นกัศกึษาผู้นัน้ได้รับการ
พิจารณาให้เปลีย่นหวัข้อเร่ืองวิทยานิพนธ์หรือการศกึษาอิสระหรือเปลีย่นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือ
การศกึษาอิสระ หรืออื่นๆแล้วแตก่รณี และประธานหลกัสตูรต้องรายงานสาเหตแุละผลการพิจารณาตอ่
คณบดีเพื่อหาข้อยตุ ิ

ข้อ 47 ในกรณีที่นกัศกึษาใด้รับอนมุตัใิห้เปลีย่นหวัข้อวิทยานิพนธ์หรือการศกึษาอิสระ ซึง่มีผลตอ่การเปลีย่นแปลง
สาระส าคญัของเนือ้หาวิทยานิพนธ์หรือการศกึษาอิสระ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินจ านวนหนว่ยกิตจาก    หวัข้อ
เดิม ท่ีสามารถน าไปใช้กบัหวัข้อใหมไ่ด้ แตต้่องไมเ่กินจ านวนหนว่ยกิตที่ผา่นในหวัข้อเดิม ทัง้นีใ้ห้นบัจ านวนหนว่ยกิ
ตดงักลา่ว เป็นจ านวนหน่วยกิตทีผ่า่นได้สญัลกัษณ์ S ซึง่สามารถน ามานบัเพื่อส าเร็จการศกึษาตามหลกัสตูรได้ โดย
ต้องได้รับอนมุตัจิากคณบดีโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร พร้อมทัง้ให้คณะแจ้งหนว่ยงาน
รับผิดชอบด้านทะเบียนการศกึษา ภายใน 15 วนั และให้บนัทกึการเปลีย่นแปลงในประวตักิารศกึษา 

ข้อ 48 การสอบวิทยานิพนธ์หรือการศกึษาอิสระ 
48.1  การสอบวิทยานิพนธ์หรือการศกึษาอิสระ ต้องด าเนินการภายในเวลา 45 วนั หลงัจากที่นกัศกึษาผา่นการ

ประเมินผลความก้าวหน้าและได้สญัลกัษณ์ S ครบตามจ านวนหนว่ยกิตรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการศกึษา
อิสระของหลกัสตูรนัน้ๆ  

ในการรายงานการประเมินผลความก้าวหน้าครัง้สดุท้ายซึง่นกัศกึษาผา่นและได้สญัลกัษณ์ S 
ครบตามจ านวนหนว่ยกิตรายวชิาวิทยานิพนธ์หรือการศกึษาอิสระของหลกัสตูรนัน้ อาจารย์ที่ปรึกษาต้อง
เสนอให้คณบดแีตง่ตัง้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศกึษาอิสระ รวมทัง้ให้เสนอวนัท่ีจะท าการ
สอบไปพร้อมกนัด้วย 



 

 80 

มคอ. 2 

ในกรณีที่ไมส่ามารถด าเนินการสอบได้ภายใน 45 วนั ให้ถือวา่ การได้สญัลกัษณ์ S ในครัง้การ
ประเมินครัง้สดุท้ายเป็นโมฆะ 

48.2  การสอบวิทยานิพนธ์  
48.2.1 ให้คณะแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบ ประกอบด้วย ผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกมหาวิทยาลยัซึง่ไมไ่ด้เป็น

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมไมน้่อยกวา่ 1 คน อาจารย์ประจ า ซึง่ไมไ่ด้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาไมน้่อยกวา่ 
1 คน และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั ทัง้นีอ้าจแตง่ตัง้อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้าม)ี เป็น
กรรมการสอบด้วยก็ได้ โดยให้กรรมการคนใดคนหนึง่ซึง่ไมใ่ช่อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นประธาน
คณะกรรมการสอบ 

อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคณุวฒุภิายนอกมหาวิทยาลยั ที่เป็นกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ ต้องมคีณุวฒุิปริญญาเอกหรือเทียบเทา่ หรือเป็นผู้ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการไมต่ ่า
กวา่     รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวชิาที่สมัพนัธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ใน
การท าวิจยัทีม่ิใช่สว่นหนึง่ของการศกึษาเพื่อรับปริญญา 

ในกรณีที่มีความจ าเป็น คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบณัฑิต
วิทยาลยัอาจแตง่ตัง้ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะเป็นกรรมการสอบได้  ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามประกาศบณัฑิต
วิทยาลยั 

48.2.2  การสอบวิทยานิพนธ์ ต้องเป็นแบบเปิด โดยการเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังการน าเสนอและตอบ
ค าถามของผู้ เข้าสอบได้ และคณะวิชาต้องประกาศให้ผู้สนใจทราบก่อนการสอบไมน้่อยกวา่ 7 วนั 

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มอี านาจ ในการอนญุาตหรือไมอ่นญุาตให้ผู้เข้าฟังถาม
หรือแสดงความเห็นที่เก่ียวข้องกบัเนือ้หาของวิทยานิพนธ์ รวมทัง้การจ ากดัเวลาการถาม และการ
ควบคมุให้ด าเนินการสอบเป็นไปโดยเรียบร้อย 

48.2.3  ในวนัสอบ จะต้องมคีณะกรรมการสอบไมน้่อยกวา่ 3 คน ซึง่ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าซึง่ไมไ่ด้
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกซึง่ไมไ่ด้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม และอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จึงจะถือวา่การสอบนัน้มีผลสมบรูณ์   

ถ้าคณะกรรมการสอบไมค่รบตามจ านวนดงักลา่วข้างต้น ให้เลือ่นการสอบออกไป ใน
กรณีที่จ าเป็นอาจเปลีย่นแปลงกรรมการได้  โดยให้คณะแตง่ตัง้ซอ่มกรรมการ ทัง้นีจ้ะต้องก าหนด
วนัสอบครัง้ใหมใ่ห้มีเวลาพอสมควรแก่การท่ีกรรมการท่ีแตง่ตัง้ซ่อมขึน้ใหม ่จะได้ใช้ตรวจอา่น
วิทยานิพนธ์ได้  

48.2.4  ผู้ประเมินผลการสอบต้องเป็นกรรมการสอบท่ีอยูร่่วมในวนัสอบ การประเมินผลโดยให้นบั(คณะ)
อาจารย์ที่ปรึกษาเป็น 1 เสยีง (คณะ)อาจารย์ประจ าเป็น 1 เสยีง และ(คณะ) ผู้ทรงคณุวฒุิเป็น 1 
เสยีง และให้ถือผลการประเมินตามมติกรรมการจ านวนไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 เสยีงของจ านวน
กรรมการทัง้หมด 

48.3 การสอบการศกึษาอิสระ  
48.3.1  ให้คณะแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบ ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคณุวฒุิ ซึง่ไมไ่ด้เป็น

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมไมน้่อยกวา่ 1 คน อาจารย์ที่ปรึกษาการศกึษาอิสระ และอาจารย์    ที่
ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) โดยให้กรรมการคนใดคนหนึง่เป็นประธานคณะกรรมการสอบ 
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48.3.2  ในวนัสอบ จะต้องมคีณะกรรมการสอบไมน้่อยกวา่ 2 คน ซึง่ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหรือ
ผู้ทรงคณุวฒุซิึง่ไมไ่ด้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม และอาจารย์ที่ปรึกษาการศกึษาอิสระ    จึงจะถือ
วา่การสอบนัน้มีผลสมบรูณ์  

ถ้าคณะกรรมการสอบไมค่รบตามจ านวนดงักลา่วข้างต้น ให้เลือ่นการสอบออกไป ใน
กรณีที่จ าเป็นอาจเปลีย่นแปลงกรรมการได้  โดยให้คณะแตง่ตัง้ซอ่มกรรมการ ทัง้นีจ้ะต้องก าหนด
วนัสอบครัง้ใหมใ่ห้มีเวลาพอสมควรแก่การท่ีกรรมการท่ีแตง่ตัง้ซอ่มขึน้ใหม ่จะได้ใช้ตรวจอา่น
รายงานการศกึษาอิสระได้ 

48.3.3  ผู้ประเมินผลการสอบต้องเป็นกรรมการสอบทกุคน การประเมินผลโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมให้นบัคะแนนเป็น 1 เสยีง และให้ถือผลการประเมินตามมติกรรมการจ านวน
ไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 เสยีงของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

ข้อ 49 การประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศกึษาอิสระ แบง่เป็น 4 ระดบัคือ 
  Excellent หมายความวา่ ผลการประเมินขัน้ดเียี่ยม  

Good  หมายความวา่ ผลการประเมินขัน้ดี  
Pass  หมายความวา่ ผลการประเมินขัน้ผา่น 
Fail  หมายความวา่ ผลการประเมินขัน้ตก  

 การสอบตามนยันีจ้ะสอบได้ไมเ่กิน  2 ครัง้ 
ข้อ 50 ให้ประธานคณะกรรมการสอบแจ้งผลการสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่คณบดีและผู้ เข้าสอบภายใน 3 วนัท า   การ

ถดัจากวนัสอบ  
50.1   ในกรณีสอบผา่นแตต้่องมกีารแก้ไขให้มีบนัทกึประเด็นหรือรายการท่ีต้องแก้ไข พร้อมทัง้มีการอธิบายชีแ้จง

ให้ผู้ เข้าสอบรับทราบ ทัง้นีผู้้ เข้าสอบต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จ และคณะกรรมการสอบให้ความ  เห็นชอบ
ภายใน 45 วนันบัจากวนัสอบ หากไมส่ามารถด าเนินการได้ทนัตามก าหนดดงักลา่วให้ถือวา่ไมผ่า่นในการ
สอบครัง้นัน้ ให้คณะกรรมการสอบรายงานผลขัน้สดุท้ายตอ่คณบดี 

50.2   กรณีสอบไมผ่า่นคณะกรรมการต้องสรุปสาเหตหุลกัของการพิจารณาไมใ่ห้ผา่น โดยบนัทกึเป็น      ลาย
ลกัษณ์อกัษร รายงานตอ่คณบดภีายใน 3 วนัท าการถดัจากวนัสอบ 

ให้คณะแจ้งผลการสอบให้ส านกับริหารและพฒันาวชิาการ ภายใน 15 วนั 
ข้อ 51 หากนกัศกึษาขาดสอบโดยไมม่เีหตสุดุวิสยั ให้ถือวา่สอบไมผ่า่นในการสอบครัง้นัน้ 
ข้อ 52 ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรือการศกึษาอิสระครัง้แรกไมผ่า่นตามข้อ 50.2 มีสทิธิยื่นขอสอบครัง้ที่ 2 ได้ภายใน 15 วนัหลงัวนั

สอบ และต้องสอบภายใน 60 วนัหลงัวนัสอบ  
ในกรณีที่ไมผ่า่นการสอบตามนยัแหง่ข้อ 50.1 ให้ยื่นขอสอบครัง้ที่ 2 ภายใน 15 วนัหลงัวนัครบก าหนดการ

แก้ไข และต้องสอบภายใน 60 วนัหลงัวนัครบก าหนดการแก้ไข  
การขอสอบทัง้ 2 กรณี ต้องเสยีคา่ธรรมเนียมหรือคา่ลงทะเบยีนสอบตามทีค่ณะก าหนด  
หากไม่ด าเนินการตามก าหนดข้างต้น ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
การให้โอกาสสอบครัง้ที่ 2 นี ้ไมเ่ป็นเหตใุห้ได้รับการยกเว้น หรือมต้ิองปฏิบตัิตามระเบยีบหรือ หลกัเกณฑ์ที่

ก าหนดไว้ที่อื่นแตอ่ยา่งใด 
ข้อ 53 รูปแบบการพิมพ์ การสง่เลม่ และลขิสทิธ์ิในวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศกึษาอิสระ 

53.1 รูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์หรือรายงานการศกึษาอิสระ ให้เป็นไปตามที่บณัฑติวิทยาลยัก าหนด 
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53.2 นกัศกึษาต้องสง่วิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาอิสระฉบบัสมบรูณ์ตามจ านวน ลกัษณะ และระยะเวลา
ที่บณัฑิตวิทยาลยัก าหนด  

53.3 ลขิสทิธ์ิหรือสทิธิบตัรในวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศกึษาอิสระ เป็นของมหาวิทยาลยัขอนแก่น     
นกัศกึษาและ/หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศกึษาอิสระเร่ืองนัน้ๆ สามารถน าไปเผยแพร่ในเชิง
วิชาการได้ แตก่ารน าเนือ้หาหรือผลจากการศกึษาไปใช้เพื่อประโยชน์อื่น ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด  

กรณีท่ีการท าวิทยานิพนธ์หรือการศกึษาอิสระได้รับทนุวิจยัท่ีมีข้อผกูพนัเก่ียวกบัลขิสทิธ์ิหรือ
สทิธิบตัรโดยได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลยั ให้ด าเนินการตามข้อผกูพนันัน้ๆ 

 
หมวดที่  9 

การส าเร็จการศึกษา 
 
ข้อ 54  การส าเร็จการศกึษา 

นกัศกึษาจะส าเร็จการศกึษาได้ต้องมีคณุสมบตัิตอ่ไปนี ้
 54.1 หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิต และประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงู 
  54.1.1 สอบได้จ านวนหนว่ยกิตครบตามหลกัสตูร 
  54.1.2 ได้คะแนนเฉลีย่สะสมของรายวิชาตามหลกัสตูร ไมต่ ่ากวา่ 3.00 
 54.2 หลกัสตูรปริญญามหาบณัฑิต 

54.2.1  มีความรู้ภาษาองักฤษผา่นเกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั 
54.2.2  แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผา่นการสอบปากเปลา่ขัน้สดุท้าย โดย

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพมิพ์ หรืออยา่งน้อย
ด าเนินการให้ผลงานหรือสว่นหนึง่ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิง่พมิพ์
ทางวชิาการ หรือเสนอตอ่ที่ประชมุวิชาการท่ีมีรายงานการประชมุ  

54.2.3 แผน ก แบบ ก 2 ศกึษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลกัสตูร ได้คะแนนเฉลีย่สะสมไมต่ ่า
กวา่ 3.00 พร้อมทัง้เสนอวิทยานพินธ์ และสอบผา่นการสอบปากเปลา่ขัน้สดุท้าย โดย
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพมิพ์ หรืออยา่งน้อย
ด าเนินการให้ผลงานหรือสว่นหนึง่ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิง่พมิพ์
ทางวชิาการ หรือเสนอตอ่ที่ประชมุวิชาการท่ีมีรายงานการประชมุ 

54.2.4 แผน ข ศกึษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลกัสตูร ได้คะแนนเฉลีย่สะสมไมต่ ่ากวา่ 3.00  
สอบผา่นการสอบการศกึษาอิสระ และสอบผา่นการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive 
Examination) ด้วยข้อเขยีนและ/หรือปากเปลา่ในสาขาวชิานัน้ 

 54.3  หลกัสตูรปริญญาดษุฎีบณัฑติ 
54.3.1  ผา่นเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาตา่งประเทศ ตามประกาศของบณัฑติ

วิทยาลยั 
54.3.2   สอบผา่นการสอบวดัคณุสมบตัิ (Qualifying Examination)  
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54.3.3  แบบ 1 เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผา่นการสอบปากเปลา่ขัน้สดุท้าย โดยคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานพินธ์จะต้องได้รับการตีพมิพ์ หรืออยา่งน้อยด าเนินการให้ผลงาน
หรือสว่นหนึง่ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพมิพ์ในวารสาร หรือสิง่พิมพ์ทางวชิาการที่มี
กรรมการภายนอกร่วมกลัน่กรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นท่ียอมรับในสาขาวชิา
นัน้ 

54.3.4  แบบ 2 ศกึษารายวชิาครบถ้วนตามทีก่ าหนดในหลกัสตูร ได้คะแนนเฉลีย่สะสมไมต่ ่ากวา่ 3.00 
พร้อมทัง้เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผา่นการสอบปากเปลา่ขัน้สดุท้าย โดยคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ และผลงานวิทยานพินธ์จะต้องได้รับการตีพมิพ์ หรืออยา่งน้อยด าเนินการให้ผลงาน
หรือสว่นหนึง่ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพมิพ์ในวารสาร หรือสิง่พิมพ์ทางวชิาการที่มี
กรรมการภายนอกร่วมกลัน่กรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นท่ียอมรับในสาขาวชิา
นัน้ 

ข้อ 55   ส าหรับนกัศกึษาที่ศกึษาในหลกัสตูรซึง่ก าหนดให้การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์เป็นสว่นหนึง่ของเง่ือนไขในการส าเร็จ
การศกึษาและนกัศกึษาได้ด าเนนิการจนผา่นเง่ือนไขการส าเร็จการศกึษาอื่นๆ ครบถ้วนแล้วแตอ่ยูใ่นระหวา่งรอการ
ยอมรับให้ตีพมิพ์ในวารสารหรือสิง่พิมพ์ทางวชิาการที่หลกัสตูรก าหนดและนกัศกึษาได้ใช้เวลาในการศกึษาครบตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดในข้อ 14  แล้ว นกัศกึษาสามารถยื่นค าร้อง  ขอขยายเวลาการศกึษาได้ครัง้ละ  1  ภาคการศกึษา  
แตไ่มเ่กิน  2  ครัง้  ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 

ให้คณะกรรมการประจ าคณะเป็นผู้อนมุตัิการส าเร็จการศกึษา และให้ถือวนัท่ีได้รับอนมุตัินัน้เป็นวนัส าเร็จ
การศกึษา 

ข้อ 56  การขออนมุตัิปริญญา 
56.1  นกัศกึษาผู้คาดวา่จะส าเร็จการศกึษาในแตล่ะภาคการศกึษา ให้ยืน่ค าร้องแสดงความจ านงขอส าเร็จ

การศกึษาตอ่คณะลว่งหน้าอยา่งน้อย 30 วนั ก่อนวนัสิน้ภาคการศกึษาที่คาดวา่จะส าเร็จการศกึษานัน้ 
56.2  นกัศกึษาที่จะได้รับการพิจารณาเสนอช่ือจากคณะเพื่อขออนมุตัิปริญญาตอ่สภามหาวิทยาลยัต้องมี

คณุสมบตัิ ดงันี ้
56.2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศกึษาตามข้อ 54 
56.2.2 ไมค้่างช าระคา่ธรรมเนียมตา่งๆ หรือมีหนีส้นิกบัมหาวิทยาลยัหรือคณะ 
56.2.3 เป็นผู้ไมอ่ยูใ่นระหวา่งการด าเนินการทางวินยันกัศกึษา 
56.2.4   สง่วิทยานิพนธ์หรือรายงานการศกึษาอิสระและเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ที่จดัท าตามรูปแบบและ

จ านวนที่บณัฑิตวิทยาลยัก าหนด 
56.2.5 การเสนอช่ือผู้ส าเร็จการศกึษาเพื่อขออนมุตัิปริญญาตอ่สภามหาวิทยาลยั ให้เป็นไปตามที่

มหาวิทยาลยัก าหนด 
ข้อ 57  ในกรณีที่มเีหตผุลที่จ าเป็นและสมควร มหาวิทยาลยัอาจพิจารณามิให้ผู้ส าเร็จการศกึษาผู้หนึง่ผู้ใดเข้ารับ

พระราชทานปริญญาบตัรก็ได้ ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่มหาวิทยาลยัก าหนด 
ข้อ 58  การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบตัร 

สภามหาวิทยาลยัอาจพจิารณาเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบตัรซึง่ได้อนมุตัิแก่ผู้ส าเร็จการศกึษาผู้
หนึง่ผู้ใดไปแล้วตามกรณีดงัตอ่ไปนี ้
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58.1  ผู้ส าเร็จการศกึษาผู้นัน้ ไมม่ีคณุสมบตัิครบถ้วนตามนยัของคณุสมบตัิผู้มีสทิธิเข้าศกึษา หรือผู้ส าเร็จ
การศกึษา ของหลกัสตูรที่ตนได้ส าเร็จการศกึษา ตามข้อ 26 หรือ ข้อ 54 แหง่ระเบียบนี ้การเพิกถอน
ปริญญาหรือประกาศนยีบตัร มีผลตัง้แตว่นัท่ีสภามหาวิทยาลยัได้อนมุตัิปริญญาหรือประกาศนียบตัรให้กบั
บคุคลนัน้ 

58.2  วิทยานิพนธ์หรือการศกึษาอิสระ หรือผลงานทางวิชาการอื่นที่เป็นองค์ประกอบส าคญัตอ่การส าเร็จ
การศกึษาตามหลกัสตูร ของผู้ส าเร็จการศกึษาผู้นัน้ ลอกเลยีนงานผู้อื่น หรือมิได้กระท าด้วยตนเอง     การ
เพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบตัร ให้มีผลตัง้แตว่นัท่ีสภามหาวิทยาลยัได้อนมุตัิปริญญาหรือ
ประกาศนียบตัรให้กบับคุคลนัน้ 

58.3  ผู้ส าเร็จการศกึษาผู้นัน้ได้กระท าการอนัเป็นท่ีเสือ่มเสยีร้ายแรงตอ่มหาวิทยาลยั หรือตอ่ศกัดิศ์รีแหง่ปริญญา
หรือประกาศนียบตัรที่ตนได้รับ การเพิกถอนปริญญาหรือประกาศนียบตัรในกรณีนี ้ให้มี  ผลตัง้แตว่นัท่ีสภา
มหาวิทยาลยัมีมตเิพิกถอน 

 
หมวดที่  10 

สถานภาพของนักศึกษา 
 
ข้อ 59 การลาพกัการศกึษา และการลาออกของนกัศกึษา 

59.1  นกัศกึษาผู้ประสงค์จะลาพกัการศกึษาต้องยื่นค าร้องต่อคณะที่เก่ียวข้อง โดยผา่นการพิจารณาของอาจารย์
ที่ปรึกษาทัว่ไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศกึษาอสิระ และประธานหลกัสตูร  เพื่อเสนอ
คณบดีพิจารณาอนมุตั ิ

59.2     การลาพกัการศกึษาให้ลาพกัได้ไมเ่กิน 2 ภาคการศกึษาปกติ ตลอดหลกัสตูร 
59.3     นกัศกึษาผู้ได้รับอนมุตัใิห้ลาพกัการศกึษาต้องช าระคา่ธรรมเนียมส าหรับรักษาสถานภาพการเป็นนกัศกึษา

ภายใน 15 วนั หลงัจากที่ได้รับอนมุตัิให้ลาพกัการศกึษา 
59.4 นกัศกึษาผู้ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนกัศกึษาต้องยื่นค าร้องตอ่คณะที่เก่ียวข้อง โดยผา่น 
             การพิจารณาของอาจารย์ที่ปรึกษาทัว่ไปหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์หรือ
การศกึษาอิสระ  ประธานหลกัสตูร และ คณบดี เพื่อเสนออธิการบดีพิจารณาอนมุตัิ 

ข้อ 60  การพ้นสภาพการเป็นนกัศกึษา 
   นกัศกึษาจะพ้นสภาพการเป็นนกัศกึษาตอ่เมื่ออยูใ่นกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

60.1 ตาย 
60.2 ลาออกและได้รับอนมุตัิแล้ว 
60.3 ส าเร็จการศกึษา 
60.4 มหาวิทยาลยัสัง่ให้ออก อนัเนื่องมาจากการฝ่าฝืนระเบยีบการลงทะเบียนและการช าระคา่ธรรมเนยีม

การศกึษา 
60.5 เรียนได้จ านวนหนว่ยกิตไมเ่กินกึง่หนึง่จากจ านวนหนว่ยกิตรวมของรายวิชาที่มีคา่คะแนนในหลกัสตูร และ

ได้คะแนนเฉลีย่สะสม ต ่ากวา่ 2.50 
60.6 เรียนได้จ านวนหนว่ยกิตเกินกึง่หนึง่จากจ านวนหนว่ยกิตรวมของรายวชิาทีม่ีคา่คะแนนในหลกัสตูร และได้

คะแนนเฉลีย่สะสมต า่กวา่ 2.75 
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60.7 ไมม่ีความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์หรือการศกึษาอิสระ  2  ภาคการศกึษาตดิตอ่กนั  โดยได้
สญัลกัษณ์  S  เป็น  0  ติดตอ่กนั  2  ภาคการศกึษา 

60.8 สอบวิทยานิพนธ์ หรือสอบประมวลความรู้ หรือสอบการศกึษาอิสระ หรือสอบวดัคณุสมบตัิครัง้ที่สองไม่
ผา่น 

60.9 หลงัสอบครัง้ที่  1 ไมผ่า่น ไมด่ าเนินการและ/หรือสอบวิทยานิพนธ์หรือการศกึษาอิสระครัง้ที่ 2 ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด  

60.10 ใช้เวลาการศกึษาครบตามที่หลกัสตูรก าหนดแล้ว 
60.11 นกัศกึษาสามญัที่คงสภาพเป็นนกัศกึษาทดลองศกึษาเกินระยะเวลาที่ก าหนด 
60.12 ต้องค าพิพากษาถึงที่สดุให้จ าคกุ เว้นแตค่วามผิดที่เป็นลหโุทษหรือความผิดอนัได้กระท าโดยประมาท 
60.13 ถกูลงโทษทางวินยัให้ออกจากการเป็นนกัศกึษา 

ข้อ 61  การขอกลบัเข้าเป็นนกัศกึษา 
นกัศกึษาที่พ้นสภาพการเป็นนกัศกึษาตามข้อ 60.2 และ 60.4 อาจขอสถานภาพการเป็นนกัศกึษาคืนได้ 

ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามประกาศของบณัฑิตวิทยาลยั 
 

หมวดที่  11 
บทเฉพาะกาล 

ข้อ 62  หลกัสตูรใหม ่หรือหลกัสตูรปรับปรุงที่ได้รับอนมุตัิจากสภามหาวทิยาลยัขอนแก่น กอ่นวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 
ให้ใช้เกณฑ์มาตรฐานท่ีเก่ียวข้องกบัหลกัสตูร  ตามระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแก่น วา่ด้วย     การศกึษาระดบั
บณัฑิตศกึษา พ.ศ. 2544   ทัง้นีห้ลกัสตูรต้องได้รับการปรับปรุงและใช้ระเบยีบนีภ้ายใน     5 ปี นบัจากการปรับปรุง
ครัง้สดุท้าย หรือเปิดสอนครัง้แรกของหลกัสตูรนัน้ๆแล้วแตก่รณี 

ข้อ 63  ให้ยกเว้นการบงัคบัใช้ข้อ 14, 54 และ 60 กบันกัศกึษาทีเ่ข้าศกึษาก่อนปีการศกึษา 2548 โดยให้ใช้เกณฑ์ที่เก่ียวข้อง
ดงักลา่วตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น วา่ด้วย การศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ. 2544 แทน 

ข้อ 64  อาจารย์ที่ปรึกษาหรือกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศกึษาอิสระ    ท่ีได้รับการแตง่ตัง้ก่อนการประกาศใช้ระเบียบ
นี ้ให้ยงัคงเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหรือกรรมการสอบท่ีได้รับการแตง่ตัง้นัน้ตอ่ไป 

ข้อ 65 บรรดาประกาศ หรือค าสัง่ หรือหลกัเกณฑ์อนัเก่ียวข้องกบัการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาที่มอียูก่่อนระเบียบนีม้ีผล
บงัคบัใช้ ให้ยงัคงมีผลบงัคบัใช้ตอ่ไป จนกวา่จะได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามระเบยีบนี ้ ทัง้นีต้้องด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วนั หลงัวนัประกาศใช้ระเบียบนี ้

 
ประกาศ  ณ  วนัท่ี    14    กรกฎาคม   พ.ศ.  2548   

            
 

(ลงช่ือ)   พลต ารวจเอก เภา   สารสนิ 
            (เภา   สารสนิ) 

นายกสภามหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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ภาคผนวก 5 
ประกาศบณัฑติวทิยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

(ฉบบัที่ 22/2550)  
เร่ือง การเทยีบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา 

ระดับบณัฑติศึกษา จากการศึกษาในระบบ 
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ภาคผนวก 6 
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ว่าด้วย การลงทะเบยีนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 
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ภาคผนวก 7 
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 946/2550) เร่ือง แนว
ปฏบิัตใินการขออุทธรณ์ผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษา

อสิระ 
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ภาคผนวก 7 
ประกาศมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 946/2550) 

เร่ือง แนวปฏบิัตใินการขออุทธรณ์ 
ผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศกึษาอสิระ 
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ภาคผนวก 8 

องค์ประกอบและตัวชีว้ัดคุณภาพ 
ของการจัดการหลักสูตร มหาวทิยาลัยขอนแก่น  
ตามระบบการประเมนิผลการจัดการหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑ์การประเมินประจ าปี 

 
ตวับง่ชีแ้ละเป้าหมาย ปีการศกึษา 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
1.อาจารย์ประจ าหลกัสตูรอยา่งน้อยร้อยละ 80 มีสว่นร่วมในการ
ประชมุเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลกัสตูร 

x x x x x 

2.มีรายละเอียดของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกบั
กรอบมาตรฐานคณุวฒุแิหง่ชาติ หรือ มาตรฐานคณุวฒุิสาขา/
สาขาวชิา 

x x x x x 

3.มีรายละเอียดของรายวชิา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยา่งน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแตล่ะภาคการศกึษาให้ครบทกุรายวิชา 

x x x x x 

4.จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วนั หลงัสิน้สดุภาคการเรียนที่เปิดสอนให้
ครบทกุรายวิชา 

x x x x x 

5.จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วนั หลงัสิน้สดุปีการศกึษา 

x x x x x 

6.มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศกึษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้าม)ี อยา่งน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะปีการศกึษา 

x x x x x 

7.มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงาน
ใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 x x x x 

8.อาจารย์ใหม ่(ถ้าม)ี ทกุคน ได้รับการปฐมนเิทศหรือค าแนะน า
ด้านการจดัการเรียนการสอน 

x x x x x 

9.อาจารย์ประจ าทกุคนได้รับการพฒันาทางวชิาการ และ/หรือ
วิชาชีพอยา่งน้อยปีละหนึง่ครัง้ 

x x x x x 

10.จ านวนบคุลากรสนบัสนนุการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พฒันาวชิาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ตอ่ปี 

x x x x x 

11.ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาปีสดุท้าย/บณัฑติใหมท่ีม่ีตอ่
คณุภาพหลกัสตูร เฉลีย่ไมน้่อยกวา่ 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  x x x 

12.ระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิตที่มีตอ่บณัฑติใหม ่เฉลีย่ไม่
น้อยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

   x x 
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รวมตวับง่ชี ้(ข้อ) ในแตล่ะปี 9 10 11 12 12 
ตวับง่ชีบ้งัคบั (ข้อที)่ 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตวับง่ชีต้้องผา่นรวม (ข้อ) 9 10 11 12 12 

 
 

องคป์ระกอบและตวัช้ีวดัคณุภาพของการจดัการหลกัสตูร 
 

 องคป์ระกอบและตวัชีว้ดัคุณภาพของการจดัการหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัขอนแก่น จดัแบ่งตามกระบวนการ
จดัการหลกัสตูร 3 กระบวนการคอื การพฒันาและปรบัปรุงหลกัสตูร การน าหลกัสตูรไปใช ้ และการประเมนิผลการใช้
หลกัสตูร มอีงคป์ระกอบรวม 8 องคป์ระกอบ และตวัชีว้ดัส าหรบัหลกัสตูรเภสชัศาสตรมหาบณัฑติ สาขาการจดัการเภสชั
กรรม 19 ตวั ดงันี้ 
 

องคป์ระกอบ 
หลกัสตูรเภสชัศาสตรมหาบณัฑติ            

สาขาการจดัการเภสชักรรม 
ตวัช้ีวดั จ านวน 

1. การพฒันาและปรบัปรงุหลกัสตูร   
    1.1 คุณภาพของหลกัสตูร 1.1.1 1 
2. การน าหลกัสตูรไปใช ้   
    2.1 คุณภาพของการบรหิารหลกัสตูร 2.1.1, 2.1.2 2 
    2.2 คุณภาพของนกัศกึษา 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.5 4 
    2.3 คุณภาพของอาจารย ์ 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.5 4 
    2.4 คุณภาพของการจดัการเรยีนการสอน 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4 4 
    2.5 คุณภาพของการจดักจิกรรมสง่เสรมิการเรยีนการสอน 2.5.1 1 
3.  การประเมนิผลการใชห้ลกัสตูร   
     3.1 คุณภาพของบณัฑติ 3.1.1, 3.1.3 2 
     3.2 คุณภาพของผลงานวชิาการและวทิยานพินธ ์ 3.2.2 1 
 รวมตวัช้ีวดั 19 
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รายละเอียดขององคป์ระกอบและตวัช้ีวดัคณุภาพของการจดัการหลกัสตูร 

องคป์ระกอบ ตวัชีว้ดั 
ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ทีต่อ้งม ี
หน่วยงาน

รบัผดิชอบใหข้อ้มลู 
1.   การพฒันาและปรบัปรงุหลกัสตูร หมายถงึ ภารกจิทีผู่ร้บัผดิชอบหลกัสตูรตอ้งด าเนินการเพื่อใหห้ลกัสตูรและ
รายวชิาในหลกัสตูรทีเ่ปิดสอนมคีวามทนัสมยั คุณภาพและไดม้าตรฐาน ตอบสนองเป้าหมายการผลติบณัฑติทีม่ี
คุณลกัษณะทีก่ าหนด  

1.1 คุณภาพ
ของหลกัสตูร 

1.1.1 
 

หลกัสตูรไดร้บัการพฒันาหรอืปรบัปรุงให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดงาน
และสงัคม ความเปลีย่นแปลงทางดา้น
วชิาการ เป้าหมายคุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึ
ประสงค ์และเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรของ
กระทรวงศกึษาธกิาร (ตามระยะเวลาที่
ก าหนดทุก 5 ปี กรณีหลกัสตูรปรบัปรุง) 

- รายงานขอ้มลู
หลกัสตูรแต่ละปี
การศกึษา 

- ส านกับรหิารและ
พฒันาวชิาการ 
 

1.1.2 
 

หลกัสตูรมรีายวชิาสหกจิศกึษาหรอืขอ้
ก าหนดใหน้กัศกึษาฝึกปฏบิตังิานในสถาน
ประกอบการ และ รายวชิาวจิยัหรอื
โครงงานหรอืสมัมนาทีส่ง่เสรมิ
กระบวนการวจิยัและการศกึษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเองของนกัศกึษา 

- ขอ้มลูรายวชิาสหกจิ
ศกึษา หรอืรายวชิา
ฝึกปฏบิตังิานในแต่ละ
หลกัสตูร 

- ส านกับรหิารและ
พฒันาวชิาการ 
 

2.  การน าหลกัสตูรไปใช ้หมายถงึ ภารกจิทีผู่ร้บัผดิชอบหลกัสตูรตอ้งด าเนินการเพื่อใหก้ระบวนการจดัการหลกัสตูร 
การเรยีนการสอน การจดักจิกรรมต่างๆ รวมทัง้ปจัจยัหลกัในการผลติบณัฑติทีม่คุีณภาพ เป็นไปตามเป้าหมาย ที่
ก าหนด 

2.1 คุณภาพ
ของการบรหิาร
หลกัสตูร 

2.1.1 
 

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรมี
องคป์ระกอบ คุณสมบตั ิจ านวน และ
อ านาจหน้าทีต่ามเกณฑม์าตรฐานและ
ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

-  รายชื่อคณะกรรม 
การบรหิารหลกัสตูร 
พรอ้มคุณวฒุ ิ
ต าแหน่ง และสงักดั 
 

- ค าสัง่แต่งตัง้
คณะกรรมการ
บรหิาร หลกัสตูร 
- คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 
 

2.1.2 
 

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรมกีารประชุม
อย่างสม ่าเสมอ เพื่อพจิารณาและตดัสนิใจ
ร่วมกนัในเรื่องต่างๆ เกีย่วกบัการจดัการ
หลกัสตูร 

-  รายงานการประชมุ
หรอืมตกิารประชมุ
ของคณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 

- คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 
 

2.2 คุณภาพ
ของนกัศกึษา 

2.2.1 
 

สดัสว่นจ านวนผูส้มคัร : จ านวนประกาศรบั 
: จ านวนผูร้ายงานตวัเขา้ศกึษา 
(กรณีไม่แยกสาขาใหใ้ชค้่าเฉลีย่ของการรบั
ในทุกสาขานัน้เช่น วศิวกรรมทัว่ไป เกษตร
ทัว่ไป) 

- จ านวนผูส้มคัร 
- จ านวนประกาศรบั 
- จ านวนผูร้ายงานตวั
เขา้ศกึษา 

- ส านกับรหิารและ
พฒันาวชิาการ 
- บณัฑติวทิยาลยั 
- คณะ/หน่วยงาน 
(กรณีโครงการ
พเิศษ และรบัเอง) 
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องคป์ระกอบ ตวัชีว้ดั 
ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ทีต่อ้งม ี
หน่วยงาน

รบัผดิชอบใหข้อ้มลู 
2.2.2 
 

ค่าเฉลีย่ GPA ของผูเ้ขา้ศกึษาในแต่ละปี 
ป.ตร ีเฉพาะรบัตรงกบั admission ส านกั
บรหิารฯ โครงการพเิศษ (คณะ) 
บณัฑติศกึษา (บณัฑติวทิยาลยั) 
(กรณีไม่แยกสาขาใหใ้ชค้่าเฉลีย่ของการรบั
ในทุกสาขานัน้เช่น วศิวกรรมทัว่ไป เกษตร
ทัว่ไป) 

-  GPA ของ
ผูร้ายงานตวัเขา้
ศกึษา 
- จ านวนผูร้ายงานตวั
เขา้ศกึษา 

- ส านกับรหิารและ
พฒันาวชิาการ 
- บณัฑติวทิยาลยั 
- คณะ/หน่วยงาน 
(กรณีโครงการ
พเิศษ และรบัเอง) 

2.2.3 
 
 

ค่าเฉลีย่คะแนนผลการสอบวชิา
ภาษาองักฤษของผูเ้ขา้ศกึษาในแต่ละปี  
(กรณีไม่แยกสาขาใหใ้ชค้่าเฉลีย่ของการรบั
ในทุกสาขานัน้เช่น วศิวกรรมทัว่ไป เกษตร
ทัว่ไป) 

- คะแนนผลการสอบ
วชิาภาษาองักฤษของ
ผูร้ายงานตวัเขา้
ศกึษา 
- จ านวนผูร้ายงานตวั
เขา้ศกึษา 

- ส านกับรหิารและ
พฒันาวชิาการ 
- บณัฑติวทิยาลยั 
- คณะ/หน่วยงาน 
(กรณีโครงการ
พเิศษ และรบัเอง) 

2.2.4 
 

จ านวนนกัศกึษาชาวต่างประเทศ 
(โดยเฉพาะอย่างยิง่ส าหรบัหลกัสตูร
นานาชาต)ิ 

-  จ านวนนกัศกึษา 
ชาวต่างประเทศ 

- ส านกับรหิารและ
พฒันาวชิาการ 
 

2.2.5 
 

รอ้ยละของนกัศกึษาทีค่งสภาพเป็น
นกัศกึษาในปีการศกึษาปจัจบุนั จาก
จ านวนนกัศกึษาทีเ่ขา้ศกึษาในภาพรวม 

- จ านวนนกัศกึษาที่
รายงานตวัเขา้ศกึษา
ในแต่ละปี 
- จ านวนนกัศกึษาที่
พน้สภาพ 
- จ านวนนกัศกึษาที่
ลาออก 
- จ านวนนกัศกึษาที่
หมดสภาพในลกัษณะ
อื่น 

- ส านกับรหิารและ
พฒันาวชิาการ 
 

2.3  คุณภาพ
ของอาจารย ์

2.3.1 
 

สดัสว่นจ านวนอาจารยแ์ยกตามคุณวุฒ ิ ตร ี
: โท : เอก 
(อาจารยผ์ูส้อน) 

-  จ านวนอาจารยใ์น
สงักดั และท าหน้าที่
สอนในหลกัสตูร 
จ าแนกตามคุณวฒุใิน
แต่ละระดบั 

- คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 
 

2.3.2 
 

สดัสว่นจ านวนอาจารยแ์ยกตามต าแหน่ง
ทางวชิาการ  อาจารย ์: ผศ : รศ : ศ 

-  จ านวนอาจารยใ์น
สงักดั และท าหน้าที่
สอนในหลกัสตูร 
จ าแนกตามต าแหน่ง
ทางวชิาการ 

- คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 
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มคอ. 2 

องคป์ระกอบ ตวัชีว้ดั 
ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ทีต่อ้งม ี
หน่วยงาน

รบัผดิชอบใหข้อ้มลู 
2.3.3 
 

สดัสว่นจ านวนอาจารย ์ต่อจ านวนนกัศกึษา - จ านวนอาจารยใ์น
สงักดั และท าหน้าที่
สอนในหลกัสตูร 
จ านวนนกัศกึษา
ปจัจบุนั 

- คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 
 

2.3.4 
 

จ านวนอาจารย ์ผูเ้ชีย่วชาญชาว
ต่างประเทศทีเ่ป็นผูส้อน เชญิมาสอน เป็น
ทีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์กรรมการสอบ
วทิยานิพนธ ์และมาปฏบิตังิานอืน่ๆ ใน
หลกัสตูร 

- จ านวนอาจารยช์าว
ต่างประเทศ 

- คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 
 

2.3.5 
 

จ านวนผลงานวชิาการ/ผลงานวจิยัทีต่พีมิพ์
หรอืเผยแพร่ในวารสาร และ/หรอืเสนอใน
การประชุมวชิาการ ต่อจ านวนอาจารยใ์น
หลกัสตูร  

- จ านวนผลงาน
วชิาการและวจิยัที่
ตพีมิพห์รอืเผยแพร่ 
และ/หรอืเสนอในการ
ประชุมวชิาการ  
- จ านวนอาจารยใ์น
หลกัสตูร  

- คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 
 

2.3.6 
 

จ านวนผลงานวชิาการประเภทหนงัสอื
ต ารา และสือ่การสอนทีผ่ลติโดยอาจารยใ์น
หลกัสตูร ต่อจ านวนอาจารยท์ัง้หมด 

- จ านวนผลงาน
(เรื่อง) 
- จ านวนอาจารยใ์น
หลกัสตูร 

- คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 
 

2.3.7 
 

รอ้ยละของอาจารยท์ีไ่ดร้บัเชญิใหเ้ป็น
กรรมการในวชิาชพี กรรมการวทิยานิพนธ ์
และผูท้รงคุณวฒุดิา้นวชิาการ ภายนอก
มหาวทิยาลยั ต่อจ านวนอาจารยท์ัง้หมด 

- จ านวนอาจารยท์ี่
ไดร้บัเชญิ 
- จ านวนอาจารยใ์น
หลกัสตูร 

- คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 
 

2.4  คุณภาพ
ของการจดัการ
เรยีนการสอน 

2.4.1 
 

รอ้ยละของรายวชิาทีม่กีารสอนแบบเน้น
ผูเ้รยีนเป็นส าคญั จากจ านวนรายวชิา
ทัง้หมดทีเ่ปิดสอนในหลกัสตูรในแต่ละปี
การศกึษา 

- จ านวนรายวชิาที่
เปิดสอนในปี
การศกึษานัน้ 
- ผลการประเมนิโดย
นกัศกึษา 
- ผลการประเมนิ
ตนเองของผูส้อน 
- ผลการประเมนิโดย
กรรมการบรหิาร
หลกัสตูร  

- คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 
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มคอ. 2 

องคป์ระกอบ ตวัชีว้ดั 
ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ทีต่อ้งม ี
หน่วยงาน

รบัผดิชอบใหข้อ้มลู 
2.4.2 
 

รอ้ยละของรายวชิาทีม่กีารสอนโดยใชส้ือ่
เทคโนโลย ีหรอืระบบ e-learning จาก
จ านวนรายวชิาทัง้หมดทีเ่ปิดสอนใน
หลกัสตูรในแต่ละปีการศกึษา 

- จ านวนรายวชิาที่
เปิดสอนในปี
การศกึษานัน้ 
- จ านวนรายวชิาทีม่ี
การสอนโดยใชส้ือ่
เทคโนโลยหีรอืระบบ 
e-learning  

- คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 
 

2.4.3 
 

รอ้ยละของรายวชิาทีม่กีารสอนโดยบรูณา
การหรอืสอดแทรกการพฒันาคณุธรรม 
จรยิธรรม ใหก้บันกัศกึษา จากจ านวน
รายวชิาทัง้หมดทีเ่ปิดสอนในหลกัสตูรในแต่
ละปีการศกึษา 

- จ านวนรายวชิาที่
เปิดสอนในปี
การศกึษานัน้ 
- ผลการประเมนิโดย
นกัศกึษา 
- ผลการประเมนิ
ตนเองของผูส้อน 
- ผลการประเมนิโดย
กรรมการบรหิาร
หลกัสตูร 

- คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 
 

2.4.4 
 

ค่าเฉลีย่ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษา
ต่อคุณภาพ/ประสทิธภิาพการสอนของ
อาจารยใ์นหลกัสตูรในภาพรวม 

- ผลการประเมนิโดย
นกัศกึษา 
- จ านวนรายวชิาที่
เปิดสอนในปี
การศกึษานัน้ 

- คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 
 

2.5 คุณภาพ
ของการจดั
กจิกรรมสง่เสรมิ
การเรยีนการ
สอน 

2.5.1 
 

ระดบัความส าเรจ็ของการจดักจิกรรมเสรมิ
ความรูแ้ละทกัษะทางวชิาการ ทีด่ าเนินการ
ในระดบัหลกัสตูร (เช่น การใหค้ าปรกึษา 
การจดัอบรม/สมัมนา การศกึษาดงูาน 
ฯลฯ) 

- จ านวนกจิกรรม 
- จ านวนนกัศกึษาที่
เขา้ร่วมกจิกรรม 
- จ านวนนกัศกึษาที่
ผ่านเกณฑต์าม
ตวัชีว้ดัทีก่ าหนดใน
กจิกรรม 

- คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 
 

2.5.2 
 

ระดบัความส าเรจ็ของการจดักจิกรรม
พฒันาคุณลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึประสงค ์
ทีด่ าเนินการในระดบัหลกัสตูร (เช่น การ
พฒันาคุณธรรม จรยิธรรม การมวีนิยัใน
ตนเองและท างานรว่มกบัผูอ้ื่น ฯลฯ) 

- จ านวนกจิกรรม 
- จ านวนนกัศกึษาที่
เขา้ร่วมกจิกรรม 
- จ านวนนกัศกึษาที่
ผ่านเกณฑต์าม
ตวัชีว้ดัทีก่ าหนดใน
กจิกรรม 

- คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 
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มคอ. 2 

องคป์ระกอบ ตวัชีว้ดั 
ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ทีต่อ้งม ี
หน่วยงาน

รบัผดิชอบใหข้อ้มลู 
3.  การประเมนิผลการใชห้ลกัสตูร หมายถงึ ภารกจิทีผู่ร้บัผดิชอบหลกัสตูรตอ้งด าเนินการเพื่อใหผ้ลผลติคอื บณัฑติ
และองคค์วามรูอ้นัเกดิจากกระบวนการผลติบณัฑติ มคุีณภาพและมาตรฐาน เป็นไปตามเป้าหมาย สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติและสงัคม 

3.1  คุณภาพ
ของบณัฑติ 

3.1.1 
 

รอ้ยละของนกัศกึษาทีส่ าเรจ็การศกึษา
ภายในระยะเวลาทีก่ าหนดในหลกัสตูร 

- จ านวนนกัศกึษาที่
รายงานตวัเขา้ศกึษา
ในปีการศกึษาหนึ่งๆ 
- จ านวนนกัศกึษาที่
ส าเรจ็การศกึษาตาม
ระยะเวลาของ
หลกัสตูรในแต่ละรุ่นปี
การศกึษานัน้ 

ส านกับรหิารและ
พฒันาวชิาการ 

 3.1.2 
 

รอ้ยละของบณัฑติทีไ่ดง้านท า ประกอบ
อาชพีอสิระ หรอืศกึษาต่อในระยะเวลา  
12 เดอืนหลงัจบการศกึษา (และการได้
งานท าตรงสาขาวชิาทีส่ าเรจ็การศกึษา 
และการไดร้บัเงนิเดอืนเริม่ตน้ตามเกณฑ)์ 

- ผลการวจิยั
ภาวะการมงีานท า 
และการศกึษาต่อของ
บณัฑติ ปีการศกึษาที่
ผ่านมา 

- คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 
 

3.1.3 
 

ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติต่อ
คุณภาพบณัฑติ (ดา้นความรู้
ความสามารถทางวชิาการตามลกัษณะ
งานสาขานัน้ๆ ดา้นความรูค้วามสามารถ
พืน้ฐานทีส่ง่ผลต่อการท างาน และดา้น
คุณธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณใน
วชิาชพี) 

- ผลการวจิยัผูใ้ช้
บณัฑติทีส่ าเรจ็
การศกึษาในปี
การศกึษาทีผ่่านมา 

- คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 
 

3.1.4 
 

จ านวนนกัศกึษา/ศษิยเ์ก่าทีไ่ดร้บัการ
ประกาศเกยีรตคิุณยกย่องในดา้นวชิาการ 
วชิาชพี คุณธรรม จรยิธรรม หรอืรางวลั
ทางวชิาการหรอืดา้นอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบั
คุณภาพบณัฑติในระดบัชาต ิหรอืระดบั
นานาชาตใินรอบ 3 ปีทีผ่่านมา (คน) 

- รายงานขอ้มลู
จ านวนนกัศกึษาหรอื
ศษิยเ์ก่าทีไ่ดร้บัการ
ประกาศเกยีรตคิุณ 
หรอืรางวลั 

- คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 
 

3.2 คุณภาพ
ของผลงาน
วชิาการหรอื
วทิยานิพนธ ์

3.2.1 
 

จ านวนวทิยานิพนธแ์ละงานวชิาการของ
นกัศกึษาทีไ่ดร้บัรางวลัในระดบัชาตหิรอื
ระดบันานาชาตใินรอบ 3 ปีทีผ่่านมา 
(ชิน้งาน) 

- รายงานขอ้มลู
จ านวนผลงาน
วทิยานิพนธข์อง
นกัศกึษาทีไ่ดร้บั
รางวลั 

- คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 
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มคอ. 2 

องคป์ระกอบ ตวัชีว้ดั 
ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ทีต่อ้งม ี
หน่วยงาน

รบัผดิชอบใหข้อ้มลู 
3.2.2 
 

รอ้ยละของบทความจากวทิยานพินธ์
ปรญิญาโทของผูส้ าเรจ็การศกึษาในปี
การศกึษานัน้ทีต่พีมิพเ์ผยแพร่ ต่อจ านวน
วทิยานิพนธข์องผูส้ าเรจ็การศกึษาในปี
การศกึษานัน้ทัง้หมด 

- จ านวนบทความ
จากวทิยานิพนธ์
ปรญิญาโทของ
ผูส้ าเรจ็การศกึษาในปี
การศกึษานัน้ทีต่พีมิพ์
เผยแพร ่(นบัทัง้หมด
ทีเ่ป็นผลงานของ
ผูส้ าเรจ็การศกึษา) 
- จ านวนวทิยานิพนธ์
ปรญิญาโทของ
ผูส้ าเรจ็การศกึษาในปี
การศกึษานัน้ 

- คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 
 

3.2.3 
 

รอ้ยละของบทความจากวทิยานพินธ์
ปรญิญาเอกทีต่พีมิพเ์ผยแพร่ต่อจ านวน
วทิยานิพนธป์รญิญาเอกทัง้หมด 

- จ านวนบทความ
วทิยานิพนธป์รญิญา
เอกทีต่พีมิพห์รอื
เผยแพรใ่นปี
การศกึษานัน้ 
- จ านวนวทิยานิพนธ์
ปรญิญาเอกในปี
การศกึษานัน้ 

- คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร 
 

 

การจดัท ารายงานผลการจดัการหลกัสตูร 

ใหค้ณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร จดัท าขอ้มลูและรายงานผลการจดัการหลกัสตูร ตามองคป์ระกอบและตวัชีว้ดัทีก่ าหนด
ขา้งตน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในสว่นทีร่ะบุว่า “คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเป็นผูร้บัผิดชอบให้ขอ้มูล” โดยการกรอก
ขอ้มลูในแบบฟอรม์ในระบบออนไลน์ผ่านเวบ็ http://gsmis.gs.kku.ac.th/curriculum ซึง่มหาวทิยาลยัจะก าหนดรหสัส าหรบั 
Login และ Password ใหผู้ร้บัผดิชอบแต่ละหลกัสตูรด าเนินการ  

เพื่อใหก้ารด าเนินการประเมนิผลการจดัการหลกัสตูรเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ยและมปีระสทิธภิาพ จงึก าหนด
รายละเอยีดเกีย่วกบักระบวนการด าเนินการ ดงันี้ 

1. ปฏทินิการด าเนินการ ใหม้กีารประเมนิผลการจดัการหลกัสตูรทกุสิน้ปีการศกึษา โดยทุกหลกัสตูรจะตอ้ง
จดัท าขอ้มลูและรายงานผลการประเมนิภายในสิน้เดอืนพฤษภาคมของทุกปี  

2. หน่วยงานรบัผดิชอบ ใหส้ านกับรหิารและพฒันาวชิาการ โดยกลุ่มภารกจิพฒันาวชิาการ เป็นหน่วยงาน
กลางในการประสานงาน รวบรวมขอ้มลูและรายงานผลการจดัการหลกัสตูรแต่ละหลกัสตูร และจดัท าสรุปรายงานการ
ประเมนิผลการจดัการหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัในภาพรวม 

3. การจดัท ารายงานผลการจดัการหลกัสตูรตามระบบนี้ ใหถ้อืเป็นความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิาร
หลกัสตูรแต่ละหลกัสตูร ซึง่คณะ/หน่วยงานจะตอ้งด าเนินการแต่งตัง้ใหทุ้กหลกัสตูรมคีณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรอย่าง
เป็นทางการคณะ/หน่วยงานอาจก าหนดระบบหรอืกลไกการรวบรวมขอ้มลูและจดัท ารายงานผลการจดัการหลกัสตูรในแต่ละ
คณะ/หน่วยงาน เพื่อประโยชน์ในการก ากบัตดิตามและปรบัปรงุหรอืพฒันาหลกัสตูรได ้
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4. ในกรณีทีห่ลกัสตูรใดมกีารจดัการแบบโครงการพเิศษ ใหจ้ดัท ารายงานผลการจดัการหลกัสตูรโครงการพเิศษ 

แยกออกจากการจดัการหลกัสตูรในระบบปกต ิทัง้นี้ เป็นไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแก่น ว่าดว้ย การจดัการหลกัสตูร
โครงการพเิศษ พ.ศ. 2548  นอกจากนี้ หลกัสตูรโครงการพเิศษตอ้งจดัท ารายงานการตรวจสอบบญัชเีพื่อเสนอต่อ
มหาวทิยาลยัตามระเบยีบฯ ดงักล่าวดว้ย 
 

การน าผลการประเมินการจดัการหลกัสตูรไปใช้ 
การประเมนิผลการจดัการหลกัสตูรตามระบบนี้ มวีตัถุประสงคห์ลกัเพื่อสง่เสรมิ กระตุน้และก ากบัตดิตามให้

ผูร้บัผดิชอบการจดัการหลกัสตูรแต่ละหลกัสตูรของมหาวทิยาลยั ไดม้กีารส ารวจตนเอง และตระหนกัถงึความจ าเป็นและ
ความรบัผดิชอบในการบรหิารจดัการหลกัสตูรเพื่อผลติบณัฑติใหม้คีุณภาพตามปรชัญาและวตัถุประสงคข์องหลกัสตูร และ
เป้าหมายการผลติบณัฑติทีก่ าหนด ดงันัน้ในระยะแรกน้ีจะไมม่กีารก าหนดเกณฑก์ารประเมนิและการจดัอนัดบัคุณภาพของ
การจดัการหลกัสตูร อย่างไรกต็าม จะมกีารรายงานขอ้มลูผลการประเมนิเพื่อน าไปใชใ้นการตดัสนิใจของผูบ้รหิาร   และ
การวางแผนการผลติบณัฑติและการจดัการหลกัสตูรในสาขาวชิานัน้ๆในอนาคต คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร หรอืคณะ/
หน่วยงานอาจพจิารณาใชเ้กณฑก์ารประเมนิและใหค้ะแนนของ สมศ., กพร., สกอ. เพื่อประเมนิหลกัสตูรของตนเองได ้ซึง่
จะท าใหท้ราบสถานะของหลกัสตูรและเปรยีบเทยีบกบัหลกัสตูรอื่นๆ ได ้
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ภาคผนวก 9 
รายงานผลการส ารวจความเหน็ของผู้บงัคับบญัชาของมหาบณัฑติ 

และรายงานผลการส ารวจความคดิเหน็ของศิษย์เก่า 
ต่อหลักสูตรการจดัการเภสัชกรรม  

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
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รายงานผลการส ารวจความเหน็ของผู้บังคับบัญชาของมหาบัณฑติ 
 

 ส ารวจความเห็นของผู้บงัคบับญัชาของมหาบณัฑิตท่ีจบการศกึษาจ านวน 17 ราย ได้รับตอบกลบั 11 
ราย คดิเป็นร้อยละ 64.7 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบส ารวจมีดงันี  ้
 

เพศ (n = 11) คน ร้อยละ 

ชาย 8 72.7 
หญิง 3 27.3 

สถานที่ปฏบิัติงาน  (n = 11)   

รพศ./รพท. 4 36.4 
รพช. 7 63.6 

ต าแหน่งงาน  (n = 11)   

ผอ.รพช. 4 36.4 
หน.กลุม่เภสชั 4 36.4 
หน.ฝ่ายเภสชั 3 27.3 

ระยะเวลาทีท างานในต าแหน่งปัจจุบัน  (n = 11) 

มากกวา่ 20 ปี 1 9.1 
10 - 20 ปี 5 45.5 
น้อยกวา่ 10 ปี 4 36.4 
ไมร่ะบ ุ 1 9.1 

ระดับความคุ้นเคยกับมหาบัณฑิต  (n = 11)  

ด ี 10 90.9 
พอใช้ 1 9.1 

 
ความคิดเหน็ของผู้บังคับบัญชาท่ีมีต่อคุณลักษณะของมหาบัณฑติการจัดการเภสัชกรรมท่ีส าเร็จ
การศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 คณุลกัษณะท่ีผู้บงัคบับญัชามีความเห็นว่ามหาบณัฑิตมีในระดบัมากท่ีสดุเรียงตามล าดบัจากมากไป
น้อย ได้แก่ การปฏิบตัตินตามจรรยาบรรณวิชาชีพ (ร้อยละ 63.6) ความรับผิดชอบตอ่ตนเอง ครอบครัว วิชาชีพ 
หน่วยงาน และ สงัคม (ร้อยละ 54.5) และ ความสามารถในการแก้ไขปัญหาให้ได้ผลดี ความรักและภาคภูมิใจ
ในท้องถ่ินและหน่วยงาน (ร้อยละ 45.5) ส าหรับคณุลกัษณะอ่ืนๆนัน้ ส่วนใหญ่ของผู้บงัคบับญัชามีความเห็น
ว่ามหาบัณฑิตมีคุณลักษณะในระดับมาก ยกเว้นคุณลักษณะเร่ืองความสามารถในการพัฒนา
ผู้ ใต้บงัคบับญัชาท่ีผู้บงัคบับญัชาส่วนใหญ่มีความเห็นว่ามหาบณัฑิตมีคณุลกัษณะนีใ้นระดบัปานกลาง (ร้อย
ละ 45.5) 
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คุณลักษณะของมหาบณัฑติ 

ระดับความคดิเห็น 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

คน ร้อย
ละ 

คน ร้อยละ คน ร้อย
ละ 

คน ร้อย
ละ 

คน ร้อย
ละ 

1. พร้อมตอ่การเปลีย่นแปลง 2 18.2 6 54.5 3 27.3 - - - - 
2. เรียนรู้ตลอดชีวิต 4 36.4 6 54.5 1 9.1 - - - - 
3. การคิดวิเคราะห์ และริเร่ิม

สร้างสรรค์ 
4 36.4 4 36.4 3 27.3 - - - - 

4. ความสามารถในการแก้ไขปัญหาให้
ได้ผลดี 

5 45.5 3 27.3 3 27.3 - - - - 

5. มีวิสยัทศัน์ 3 27.3 6 54.5 2 18.2 - - - - 
6. การท างานเป็นทีม 2 18.2 5 45.5 4 36.4 - - - - 
7. ความสามารถในการท าให้ผู้อื่น

ปฏิบตัิตามหรือเช่ือฟังอยา่งเต็มใจ 
2 18.2 5 45.5 4 36.4 - - - - 

8. ความสามารถในการพฒันา
ผู้ใต้บงัคบับญัชา 

2 18.2 4 36.4 5 45.5 - - - - 

9. ความตรงตอ่เวลา 1 9.1 8 72.7 2 18.2 - - - - 
10. ทกัษะในการบริหารจดัการ 3 27.3 6 54.5 2 18.2 - - - - 
11. การมีมมุมองอยา่งเป็นองค์รวม 3 27.3 5 45.5 3 27.3 - - - - 
12. ความรักและภาคภมูใิจในท้องถ่ิน 

และ หนว่ยงาน 
5 45.5 4 36.4 2 18.2 - - - - 

13. ความรับผิดชอบตอ่ตนเอง 
ครอบครัว วชิาชีพ หนว่ยงาน และ 
สงัคม 

6 54.5 3 27.3 2 18.2 - - - - 

14 การปฏิบตัิตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

7 63.6 3 27.3 1 9.1 - - - - 

 
 
ความคิดเหน็เก่ียวกับความรู้ความสามารถของมหาบัณฑติในการน าความรู้จากหลักสูตรไปใช้ 
 ผู้บงัคบับญัชาส่วนใหญ่มีความเห็นว่ามหาบณัฑิตสามารถน าความรู้จากหลกัสูตรไปใช้พฒันางานท่ี
ตนเองรับผิดชอบ รวมถึงพัฒนาระบบยาได้มากท่ีสุด (ร้อยละ 45.5 และ ร้อยละ 36.4) โดยมีความเห็นว่า
มหาบณัฑิตน าความรู้ท่ีได้จากหลกัสตูรไปใช้ในการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาตา่งๆ 
รวมถึงการใช้กระบวนการวิจยัในการพฒันางานในระดบัปานกลาง (ร้อยละ 45.5) 
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หวัข้อความรู้จากหลักสูตรที่น าไปใช้ 

ระดับความคิดเหน็ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

คน ร้อย
ละ 

คน ร้อย
ละ 

คน ร้อย
ละ 

คน ร้อย
ละ 

คน ร้อย
ละ 

1. การใช้ความรู้ในการพฒันางานที่รับผิดชอบ           5 45.5 3 27.3 3 27.3 - - - - 
2. การใช้ความรู้ในการพฒันาระบบยาของ

หน่วยงาน  
4 36.4 4 36.4 3 27.3 - - - - 

3. การใช้ความรู้ในการพฒันางานอ่ืนๆนอก
หน่วยงาน  

3 27.3 4 36.4 4 36.4 - - - - 

4. การค้นคว้าและรวบรวมข้อมลูเพ่ือใช้
ประกอบการแก้ไขปัญหาตา่งๆ 

3 27.3 3 27.3 5 45.5 - - - - 

5. การใช้กระบวนการวิจยัในการพฒันางาน 
3 27.3 2 18.2 5 45.5 1 

9.1 
 

- - 

 

 ส าหรับตวัอย่างงานท่ีผู้บงัคบับญัชามีความเห็นว่าได้มีการน าความรู้มาใช้ในการท างานเหล่านัน้ใน
ระดบัมากท่ีสุดได้แก่ การพัฒนาระบบจัดการเคมีบ าบดั ระบบ Med Reconcile ระบบจดัการความเส่ียงใน
โรงพยาบาล การพฒันาโปรแกรมการสัง่ยา งานบริบาลผู้ ป่วย การพฒันาคณุภาพ งานคุ้มครองผู้บริโภค และ 
การกระจายยาในชมุชน เป็นต้น 
 

ความพงึพอใจต่อคุณภาพการท างานของมหาบัณฑิต ในภาพรวม 
 ผู้บงัคบับญัชาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อคณุภาพงานของมหาบณัฑิตในภาพรวมอยู่ท่ีระดบัมาก 
(ร้อยละ 45.5) 

ระดบัความพอใจตอ่คณุภาพการท างาน คน ร้อยละ 
พอใจมากที่สดุ 3 27.3 
พอใจมาก 5 45.5 
พอใจปานกลาง 3 27.3 
พอใจน้อย - - 
ไมพ่อใจ  กรุณาระบสุาเหต ุ - - 

รวม 11 100% 
 

ความเหน็อ่ืนๆ 
 ผู้บงัคบับญัชาแสดงความเห็นว่า มหาบณัฑิตมีจุดเด่น และ จุดท่ีควรปรับปรุงค่อนข้างหลากหลาย 
โดยพบว่า บางคนมีจดุเดน่เร่ืองความเป็นผู้น า แตบ่างคนต้องปรับปรุงในเร่ืองความเป็นผู้น า ผู้บงัคบับยัชาสว่น
ใหญ่มีความเห็นว่ามหาบณัฑิตมีการเปล่ียนแปลงหลงัจากจบการศกึษา(ร้อยละ 72.7) เช่น มีการเปล่ียนแปลง
ในการน าความรู้มาใช้ในการท างาน มีความเป็นผู้ น า การท างานเป็นทีม การมีทักษะเชิงกลยุทธ์เป็นต้น 
นอกจากนัน้แล้วมีผู้บงัคบับญัชาท่ีเสนอว่า หลกัสูตรมีความเหมาะสมแล้ว โดยเฉพาะเร่ืองท่ีสามารถเรียนได้
โดยยงัปฏิบตัิงานได้ รวมถึงการท างานวิจัยท่ีน าไปใช้จริงตามบริบทของพืน้ท่ีได้ มีข้อเสนอเพิ่มเติมว่าควรเน้น
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เร่ืองภาวะผู้น าในหลกัสูตร น่าจะมีหลกัสูตรระยะสัน้ส าหรับหวัหน้ากลุ่มงาน รวมถึงแสดงความเห็นเร่ืองการ
เรียนท่ีรบกวนเวลาท างานดงัรายละเอียดในตาราง 
 

ความเหน็อ่ืนๆของผู้บังคับบัญชา 
หวัหน้า จุดเด่น ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ข้อเสนอต่อเนือ้หาและการ

จัดการเรียนการสอน 
ผอ.รพช. o มีความตัง้ใจ 

o มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ 
o การท างานเป็นทีม 
o ความอดกลัน้ตอ่

ความขดัแย้ง 

o ไมพ่บการเปลี่ยนแปลง
ที่เดน่ชดั แตก่ารศกึษามี
ผลกระทบตอ่การ
ท างาน 

o เน้นเร่ือง Leadership 

ผอ.รพช. o มีความคิดริเร่ิมเอง  
o ท างานตรงไปตรงมา 

o ควรมีภาวะผู้น าใน
ฝ่ายเภสชั และ
ปกครองลกูน้องให้
ได้ดีกวา่นี ้

o ท าให้ผู้จบมหาบณัฑิตมี
ความรู้เพ่ิม สามารถ
น ามาใช้ในงานของ
ตวัเองได้ดีขึน้ มี
วิสยัทศัน์ สามารถ
อธิบายให้ผู้บริหาร
เข้าใจในกระบวนการ
ท างานของฝ่ายเภสชัได้
ดี 

o ผู้บริหารของรพ.ไมท่ราบ
เนือ้หา รายละเอียด วิชาการ
จดัการของเภสชักรรม จงึท า
ให้ไมท่ราบวา่ผู้ที่จบมาแล้ว
น าความรู้ที่ได้ศกึษามาใช้
ประโยชน์ในรพช.ได้ตรงกบั
เนือ้หาที่จบมาแล้วได้อยา่งไร 

ผอ.รพช. o การคิดวิเคราะห์รอบด้าน 
o การประสานงานกบัหน่วยงาน

ภายในด ี
o การท างานเชิงสหวิชาชีพ 

o การตรงตอ่เวลา 
o การแก้ปัญหาที่

เร่งดว่น 

o การคิดวิเคราะห์แบบ
รอบด้านทัง้การวางแผน
กลยทุธ์ขององค์กรซึง่

เป็น keyman ในการ
จดัท าแผนยทุธศาสตร์
ของรพ. 

o การศกึษาอิสระ หรือภาค
นิพนธ์ ควรมีการน าเสนอใน
เวทีสาธารณะ หรือน าเสนอ
ตอ่ที่ประชมุของรพ. เพ่ืประ
โยชน์ในการน าไปใช้ตอ่ไป 

ผอ.รพช. o มีความเป็นผู้น า 
o เป็นผู้ซึง่ซ่ือตรง จริงใจ..จริงจงั 

ทุม่เทในการท างาน..การตดัสนิใจ
ทกุอยา่งอยูบ่นพืน้ฐานของความ
เป็นจริงและยดึความถกูต้อง..ถือวา่
เป็นผู้ มีคณุธรรมจริยธรรมสงู..มุง่
ประโยชน์ของสว่นรวมเป็นที่ตัง้ 

 

o ทกัษะในการพดู 
การน าเสนอ การ
สรุปความ ให้ตรง
ประเด็นในเวลา 

o การท างานในรูปแบบ
เครือข่ายโดยการมีสว่น
ร่วมของเครือข่ายเป็นผู้
ขบัเคลื่อนงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคของอ าเภอและ
จงัหวดั 

o ความสนใจมมุมองใหม่
ทางสงัคมและความเป็น
มนษุย์ในการคิด การ
ตดัสินใจในการปฏิบตัิ
ตนมาถ่ายทอด ตอ่่
ผู้ ร่วมงาน 

o ทกุอยา่งดีและลงตวั ...
เพราะผู้ เรียนสามารถ
ปฏิบตัิงานประจ าเดิมได้โดย
ไมบ่กพร่อง และการเรียน
การวิจยัก็สอดคล้องกบัการ
ปฏิบตัิงาน การน าไปใช้จริง
ตามบริบทของพืน้ที่  
เพียงแตว่า่การท างาน 2 
อยา่งพร้อมกนั ทัง้เรียนและ
งานจะต้องอาศยัผู้ เรียนที่มี
ความรับผิดชอบ อดทน 
มุง่มัน่ และตัง้ใจจริง 

 o เป็นผู้ซึง่มีความมานะอดทน 
ขยนัหมัน่เพียรในการท างาน และ
ตรงตอ่เวลามีความรับผิดชอบใน
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งาน มีผลงานเชิงประจกัษ์ 

o เป็นผู้ซึง่ให้บริการด้วยอธัยาศยั
ไมตรีอนัดี สร้างความประทบัใจแก่
ผู้ ป่วยให้ค าแนะน า และคอย
ติดตามเร่ือง เม่ือผู้ ป่วยมีค าถาม 
ข้อเรียกร้องที่เก่ียวข้อง โดยเป็นผู้
บริการที่มีหวัใจความเป็นมนษุย์ 

o เป็นผู้ซึง่กระตือรือร้นในการศกึษา
หาความรู้ สนใจเทคโนโลยีและองค์
ความรู้ใหม่ๆ  ในสาขาอาชีพของตน
และที่ไมใ่ชเ่สมอ 

หวัหน้า
กลุม่งาน
เภสชั
กรรม รพ

ศ./รพท. 

o ความเข้าใจในเป้าหมายของการ
ท างาน ความรับผิดชอบ การ
ตดัสินใจ ทกัษะการบริหารจดัการ
คน และระบบงานทรัพยากรได้
คุ้มคา่ ทกัษะการจดัล าดบั
ความส าคญั และเวลาที่เหมาะสม 

o ไมมี่ มี 
o ทกัษะการเป็นผู้น าและ

การบริหารจดัการ
องค์กร  

o ความมัน่ใจในการ
ท างานร่วมกบัทีมงาน
อ่ืนๆ 

ไมมี่ 

หวัหน้า
กลุม่งาน
เภสชั
กรรม รพ

ศ./รพท. 

 o แนวคิดในการ
ท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน 
รับฟังค าแนะน า
จากผู้ อ่ืนที่ร่วมงาน
กนัประจ า 

o การรู้จกัรับผิดชอบ
ตามหน้าที่
ผู้บงัคบับญัชา อยา่
โยนความผิดให้
ผู้ อ่ืน หรือลกูน้อง 

o ไมมี่การเปลี่ยนแปลง  

หวัหน้า
กลุม่งาน
เภสชั
กรรม รพ

ศ./รพท. 

o รักษาจรรยาบรรณวิชาชีพได้ดี 
o มีความรักองค์กร และอยากให้

องค์กร(กลุม่งาน/รพ.) พฒันาไป
ในทางที่ดีขึน้ 

o การสื่อสารกบั
บคุคลภายนอก
กลุม่งาน อาจปรับ

ให้ด ูsoft ลง
เล็กน้อย แตย่งัมี

จดุยืน/หลกัการที่
ชดัเจน 

o มีการรับฟังความเห็น 
การท างานเป็นทีม
ร่วมกบังานอ่ืนๆ เชน่ 

IPD ดีขึน้ และ ท าให้มี
การชว่ยเหลือกนั
ระหวา่งงานมากขึน้ 

 

หวัหน้า
กลุม่งาน
เภสชั
กรรม รพ

ศ./รพท. 

o มีความตัง้ใจในการท างาน เสียสละ
พื่อสว่นรวม มีน า้ใจตอ่เพ่ือน
ร่วมงาน มีภาวะของการเป็นผู้น า 

 
 

o ความรอบคอบ โดย
เฉพาะงานที่ต้อง
อ าสยความละเอียด
รอบคอบเป็นพิเศษ 

o ไมมี่ 
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หวัหน้า
ฝ่าย
เภสชั
กรรม 
รพช. 

o มีความเชื่อมัน่ในตนเอง 
o ค้นคว้าหาความรู้ใหมต่ลอดเวลา 
o กล้าแสดงออก 
o ดแูลผู้ ป่วยให้ค าแนะน าอยา่งดี 

   

หวัหน้า
ฝ่าย
เภสชั
กรรม 
รพช. 

o มีความคิดริร่ิมในการพฒันางาน 
o ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน 
o น าความรู้มาใช้ในการปฏิบตัิงาน 

 o มี 
o ความคิดด้าน

เศรษฐศาสตร์ 
o การจดัากรด้าน

ทรัพยากร/บคุลากร 

o ดี และเหมาะสมเป็นอยา่งยิ่ง
ในการพฒันางานด้านการ
จดัการเภสชักรรมทัง้ในด้าน
ทรัพยากร ด้านบคุลากร 
ความคุ้มคา่ด้านการ
จดัการทรพยากร การจดั
ความคิดของผู้ เรียน และควร
จดัให้มีการศกึษาเพิ่มเติม
ด้านนีใ้นระดบัปริญญาตรี
ด้วย 

 
 

    o น่าจะมีหลกัสตูรอบรมระยะ
สัน้ส าหรับหวัหน้างานเชน่ 
การจดัการอบรมหลกัสตูร

ระยะสัน้ 1 เดือน ส าหรับ
หวัหน้างานกลุม่งานเภสชั
กรรมในการบริหารจดัการ 
จะดีเป็นอยา่งยิ่ง 

หวัหน้า
ฝ่าย
เภสชั
กรรม 
รพช. 

o กล้าคิดกล้าท างานใหม่ๆ  o การจดัสรรเวลา
สว่นตวักบัเวลาใน
การปฏิบตัิงาน 

o มีความรับผิดชอบและ
ความมุง่มัน่ในการ
ท างานมากขึน้ 

o จดัประชมุในเวลาราชการ
มากจนเวลาปฏิบตัการตอ่
เดือนน้อย ควรให้ใช้เวลาใน
การเรียน หากเป็นเวลา

ราชการ ไมน่่าจะเกิน 5 วนั
ตอ่เดือน 
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รายงานผลการส ารวจความคดิเหน็ของศิษย์เก่า 
ต่อหลักสูตรการจดัการเภสัชกรรม  

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
 

สรุปความเหน็ต่อรายวิชาท่ีได้จากการส ารวจความคิดเหน็ศิษย์เก่าในหลักสูตรการจัดการเภสัชกรรม 
 

ผลการส ารวจความคิดเห็นตอ่หลกัสูตรการจดัการทางเภสชักรรม คณะเภสชัศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น  โดยสง่แบบส ารวจไปยงัศิษย์เก่าจ านวน 21 ราย ได้รับการตอบกลบัจ านวน 10 ราย   
ข้อมลูจากการส ารวจแบง่เป็น 2 สว่น ได้แก่ 

ตอนท่ี 1  
ข้อมูลทั่วไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ข้อค าถามเก่ียวกับ เพศ  อายุ ระดบัการศึกษา  

ขนาดของโรงพยาบาลท่ีปฏิบตังิานอยู ่ ประสบการณ์การท างาน  ต าแหนง่ในการปฏิบตังิาน 
 ตอนท่ี 2 

ข้อมลูเก่ียวกบัความคดิเห็นตอ่หลกัสตูรการจดัการทางเภสชักรรม คณะเภสชัศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ประกอบด้วย ข้อค าถามเก่ียวกบั  ความคดิเห็นตอ่เนือ้หาและการจดัการการเรียนการ
สอนในแตล่ะรายวิชา  การบริหารจดัการหลกัสตูรในภาพรวม 

 

สรุปข้อมลูทัว่ไปของศษิย์เก่าท่ีตอบกลบัเป็นดงันี ้
ข้อมูลทั่วไป จ านวน 

เพศ  
ชาย 3 
หญิง 7 

อาย ุ(คา่มธัยฐาน) 36.5 ปี 
ขนาดของโรงพยาบาลที่ปฏิบตัิงานอยู่  

โรงพยาบาลชมุชน 5 
โรงพยาบาลทัว่ไป 1 
โรงพยาบาลศนูย์ 3 

ต าแหนง่ในการปฏิบตัิงาน  
หวัหน้าฝ่าย/ กลุม่งานเภสชักรรมโรงพยาบาล 3 

เภสชักร 7 
ระยะเวลาที่ทา่นเร่ิมปฏิบตัิงานในต าแหนง่เภสชั
กรโรงพยาบาลจนถึงปัจจบุนั (คา่มธัยฐาน) 

12.5 ปี 
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ส าหรับข้อมลูในสว่นความเห็นตอ่รายวิชา ได้ออกแบบค าถามท่ีให้ตอบโดยให้คา่คะแนน  คะแนนเตม็ 12 
คะแนน (คะแนนท่ีสงูหมายถึงการจดัการเรียนการสอนดี)   ในภาพรวมคะแนนท่ีได้จากทกุรายวิชาอยูใ่นระดบัดี ถึง ดี
มาก กลา่วคือ ตัง้แต ่9 คะแนนขึน้ไป โดยรายละเอียดเป็นดงันี ้  
 
 
 

 รายวิชา (ค่ามัธยฐานของคะแนน) ข้อเสนอเพิ่มเติม 

1 618 716 
วิธีวิจยัทางการจดัเภสชักรรม 
(9 คะแนน) 

ควรให้มีการฝึกท า 
อยากจะประยกุต์ใช้ในงานมากกวา่นี ้
งานมอบหมายเยอะ 
เนือ้หาที่สอนของอาจารย์บางทา่น คนเรียนต้องมีความรู้มาก่อน   
ระยะเวลาน้อยไปเมื่อเทียบกบัเนือ้หา 

2 618 891 
สมัมนาทางการจดัการเภสชักรรม 
(9.5 คะแนน) 

การดูแลนศ.ของอาจารย์แต่ละคนมีความหลากหลาย ดูแลนศ.ดี
มากน้อยตา่งกนั 
สนกุแตเ่ครียด 
เตรียมตวัเยอะ ได้หนว่ยกิตเดียว 
งานเยอะ 

3 618 736 
การจดัการระบบสขุภาพและระบบยา 
(9 คะแนน) 

เนือ้หาไมท่นัสมยั 
ชอบวิธีสอนท่ีให้นศ.ค้นคว้า แล้วมาสอนกนัเอง 

4 618 746 
การประยุกต์เคร่ืองมือจัดการในงาน
เภสชักรรม  (11 คะแนน) 

ควรเพิ่มเวลาในการศกึษาให้มากขึน้ 
รวมทัง้ฝึกใช้เคร่ืองมือ 
เคร่ืองมือเยอะเกินไปใช้ไมถ่กู  

5 618 737 
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในองค์การ
สขุภาพ  (9 คะแนน) 

อยากไปดงูานมากกวา่นี ้
เน้นให้เห็นการประยกุต์ใช้ในรพ.ของรัฐอยา่งเป็นรูปธรรม 

6 618 741 
การศกึษางานในองค์การสขุภาพ  
(9 คะแนน) 

อยากได้โปรแกรม 

7 625 712  
หัวข้อเร่ืองปัจจุบันในการปฏิบัติงาน
การจดัการทางเภสชักรรม 
(11.5 คะแนน) 

สถานท่ีศกึษาดงูานควรมีหลายรพ.เช่น ศิริราช จฬุา มอ. รพ.เอกชน 
หาหวัข้อใกล้ตวัเพื่อน าไปประยกุต์ใช้จริง 
หาที่ที่เป็นแบบอยา่งได้จริง  
ได้เรียนรู้หลกัการบริหารหลายองค์กร 

8 625 713 
การพัฒนาภาวะผู้ น าในการจัดการ

เน้นผู้ เข้าร่วมได้มีสว่นร่วมฝึก 
ได้แนวทางการพฒันาผู้น า 
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ทางเภสชักรรม  (12 คะแนน) อยากให้มีหวัข้อ การปรับเปลีย่นและพฒันาแนวคิดของการเป็น
ผู้น า  

9 625 731 
การจดัการทางการเงินส าหรับเภสชักร 
(12 คะแนน) 
 

เวลาน้อย 
อยากฝึกมากขึน้ 
ได้ตระหนกัถึงความส าคญัของการจดัการทางการเงิน 

10 625 732  
การบริหารเชิงกลยุทธ์และสมรรถนะ
ของบุคลากรในองค์การด้านสุขภาพ           
(11 คะแนน) 

ควรมีการพฒันาให้มีแนวคดิเชิงกลยทุธ์ 

11 625 733 
การจัดการคุณภาพในงานบริการ
เภสชักรรม  
(9 คะแนน) 

เป็นนามธรรม ควรมเีวลามากขึน้  
เนือ้หายงัไมส่อดคล้องกบัหวัข้อเนือ้หาวิชา 

12 625 736 
สงัคมวิทยาและมานษุยวิทยาทาง
เภสชักรรม  (12 คะแนน) 

เป็นนามธรรม ควรมเีวลามากขึน้ 
ได้เรียนรู้ความคิดแบบนกัมนษุย์มากขึน้ เพราะเดิมคดิแบบแนว
วิทยาศาสตร์ 

13 618 745 
ปฏิบตัิงานวิจยัในการจดัการทางเภสชั
กรรม  (9 คะแนน) 

- 

14 625 711  
การจดัการงานบริการสขุภาพ 
(9 คะแนน) 

- 
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ภาคผนวก 10  
ตารางเปรียบเทยีบ 

ข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดมิกับหลักสูตรปรับปรุง 
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ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดมิกับหลักสูตรปรับปรุง 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 หลักสูตรเดมิ พ.ศ.2551 หมาย

เหต ุ
1. ชื่อหลักสตูร 
        หลกัสตูรเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต 

        สาขาวิชาการจดัการเภสชักรรม 

1. ชื่อหลักสตูร 
        หลกัสตูรเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต 

        สาขาวิชาการจดัการเภสชักรรม 

- คงเดิม 

2. หลักการและเหตุผลใหม่ 
                    การเปลีย่นแปลงทางสงัคมสง่ผลให้ระบบ
สขุภาพทัง้ในภาครัฐและเอกชนต้องปรับเปลีย่นให้
ตอบสนองตอ่ความต้องการของผู้ รับบริการในทกุระดบั  การ
เปลีย่นแปลงที่ส าคญัของระบบสขุภาพในประเทศไทยคือ
การก่อก าเนดิของระบบการประกนัสขุภาพถ้วนหน้า ซึง่ใน
ปัจจบุนันีไ้ด้ด าเนินการมาเป็นระยะเวลา 10 ปี  การน าระบบ
สขุภาพไปสูเ่ป้าหมายนัน้ องค์ประกอบประการส าคญั
ประการหนึง่คือระบบเภสชักรรม ซึง่ครอบคลมุการจดัการ
เวชภณัฑ์ในทกุมติิ ตัง้แตก่ารคดัเลอืก ผลติ จดัหา กระจาย 
และการใช้ ซึง่ต้องให้เกิดประสทิธิผลและประสทิธิภาพ
ควบคูก่นัไป โดยให้สามารถควบคมุคา่ใช้จา่ยด้านสขุภาพ 
และกระจายการบริการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้อยา่งเทา่
เทียม มคีณุภาพ และประสทิธิภาพ เภสชักรภาครัฐและ
เอกชนจึงจ าเป็นต้องมีองค์ความรู้และทกัษะขัน้สงูในการ
จดัการระบบเภสชักรรมอยา่งรอบด้าน นอกจากนัน้แล้ว ใน
สถานการณ์ทีม่ีการให้ความส าคญักบัการพฒันาระบบตา่งๆ 
ที่เก่ียวกบับริการสขุภาพ เช่น ระบบรับรองคณุภาพใน
โรงพยาบาลรวมถงึในสถานบริการและประกอบการอื่นๆ 
ระบบการพฒันาบคุลากรทัง้ในภาครัฐและเอกชน การ
เปลีย่นแปลงดงักลา่วมีผลกระทบตอ่การบริหารจดัการและ
วิถีชีวิตในการท างาน เภสชักรจงึมีความจ าเป็นท่ีจะต้อง
เรียนรู้ให้เทา่ทนั และเป็นผู้น าในการเปลีย่นแปลงได้  
เนื่องจากยาเป็นหนึง่ในปัจจยัสีท่ีม่ีการใช้อยา่งแพร่หลาย  
ธุรกิจด้านยาเป็นธุรกิจที่มีมลูคา่หมนุเวยีนไมต่ ่ากวา่หลาย
หมื่นล้านบาทตอ่ปี  ท าให้มีการใช้ยาอยา่งไมเ่หมาะสม
เพิ่มขึน้เป็นทวีคณู   
โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ผู้บริโภคจ านวนมากสามารถเข้าถงึยา
และผลติภณัฑ์สขุภาพอยา่งง่ายดาย  ประกอบกบัวิถีชีวิตใน
ปัจจบุนัท่ีมีความเร่งรีบ  การสง่เสริมรักษาสขุภาพของตนเอง

2. หลักการและเหตุผล 
       ในปัจจบุนัมีการเปลีย่นแปลงสงัคมหลายประการ
ที่สง่ผลกระทบตอ่ระบบสขุภาพทัง้ในสว่นภาครัฐและ
ภาคเอกชน กลา่วคือในสว่นของภาครัฐมกีารปฏิรูป
ระบบสขุภาพเพื่อน าไปสูก่ารมีหลกัประกนัสขุภาพอยา่ง
ทัว่ถึง (Universal health care coverage)  ในขณะท่ี
ระบบสขุภาพของประเทศไทยยงัได้รับผลกระทบจาก
ข้อตกลงขององค์การค้าโลกวา่ด้วยการคุ้มครองใน
ทรัพย์สนิทางปัญญาทีเ่ก่ียวกบัการค้า(Agreement on 
Trade-Related Aspect on Intellectual Property 
Rights:TRIPs)  ท าให้คา่ใช้จ่ายในระบบสขุภาพของ
ประเทศไทยเพิ่มสงูขึน้ในอตัราทีม่ากกวา่อตัราเพิ่มขึน้
ของรายได้ประชาชาติ  ซึง่คา่ใช้จา่ยดงักลา่วหนึง่ในสาม
ของคา่ใช้จ่ายคือคา่เวชภณัฑ์  การท่ีจะน าระบบปฏิรูป
ระบบสขุภาพไปสูเ่ป้าหมายทีต้่องการ  จะต้องมีการ
พฒันาการจดัการด้านเวชภณัฑ์ในทกุมิติ  ทัง้การผลติ  
การจดัหา  การคดัเลอืกและการใช้ เพื่อให้ระบบดงักลา่ว
มีประสทิธิภาพและประสทิธิผล  ภายใต้ระบบสขุภาพ
และโลกาภิวฒัน์ที่มีการเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็ว  เภสชั
กรที่มีหน้าที่ท่ีเก่ียวกบัการบริหารในหนว่ยงานภาครัฐ
และเอกชน  จ าต้องมีองค์ความรู้และทกัษะในชัน้สงูใน
การจดัการ   
       ในปัจจบุนัองค์ความรู้ในการจดัการดงักลา่วได้มี
การพฒันาการไปมาก ทัง้ในระดบัประเทศและในระดบั
สากล หลกัสตูรการจดัการผลติภณัฑ์สขุภาพ ที่ท าการ
อยูใ่นปัจจบุนั ได้เปิดท าการสอนมานาน เนือ้หาที่ท าการ
สอนต้องมีการปรับเปลีย่นจ านวนมาก และวธีิการ
จดัการเรียนการสอนของหลกัสตูรเดิมเป็นแบบเตม็เวลา
และท าการสอนในลกัษณะหลกัสตูรภาคพิเศษ จงึท าให้
เภสชักรเพียงจ านวนน้อยที่สามารถเข้าถึงองค์ความรู้
ดงักลา่ว  เพื่อให้เภสชักรจ านวนมากมีโอกาสที่จะพฒันา
องค์ความรู้ในการบริหารจดัการ คณะเภสชัศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ตระหนกัถึงความส าคญัของการ
พฒันาองค์ความความรู้ดงักลา่ว จึงได้ร่วมมือกบัส านกั

- มีการ
แก้ไขเพื่อให้
สอดคล้อง
กบั
วตัถปุระสง
ค์ และ
เนือ้หาใน
หลกัสตูรที่
ปรับปรุงให้
สอดคล้อง
กบั
สถานการณ์
ในปัจจบุนั   
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ลดน้อยลง  เกิดการใช้ยาอยา่งฟุ่ มเฟือย ไมส่มเหตสุมผล  
เภสชักรจึงควรมีองค์ความรู้ในด้านแนวคิด พฤติกรรมของ
ผู้บริโภคให้มากยิง่ขึน้ เพื่อน าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงทศันคติ 
พฤติกรรมของผู้บริโภค ให้เกิดการใช้ยาอยา่งสมเหตสุมผล  
การปรับปรุงหลกัสตูรในครัง้นีไ้ด้มีปรับปรุงเนือ้หารายวิชา 
ซึง่เป็นรายวชิาที่สง่เสริมให้มหาบณัฑิตมีความรู้เก่ียวกบัการ
จดัการระบบเภสชักรรมในระบบสขุภาพได้ดียิ่งขึน้ โดยมีการ
ปรับเนือ้หารายวิชา และเพิ่มรายวิชาบงัคบัท่ีมีความส าคญั
ในการบริหารจดัการระบบยา ได้แก่ การจดัการทางการเงิน
ส าหรับเภสชักร การจดัการสทิธิประโยชน์ด้านเภสชักรรม 
การจดัการหว่งโซอ่ปุทานของเภสชัภณัฑ์ วิธีทางสถิติส าหรับ
การจดัการเภสชักรรม การพฒันาภาวะผู้น าในการจดัการ
ทางเภสชักรรม รวมทัง้ได้เพิ่มรายวิชาเลอืก ได้แก่ การ
พฒันาทกัษะการสือ่สารในการจดัการทางเภสชักรรม การ
จดัการทางเภสชักรรมในระบบปฐมภมูิ ในสว่นของการ
จดัการเรียนการสอนหลกัสตูรปรับปรุงนีย้งัยดึรูปแบบการ
จดัการเรียนการสอนเช่นหลกัสตูรเดิม กลา่วคือจดัการเรียน
การสอนเป็น ทัง้ระบบชดุวชิา (Module) และระบบการเรียน
แบบปกติ ที่เน้นให้ผู้ เรียนสามารถปฏิบตัิงานในหน้าทีใ่น
ระหวา่งที่ท าการศกึษา เพื่อตอบสนองตอ่ความต้องการของ
เภสชักรท่ีปฏิบตัิงานในระบบบริการสขุภาพ และยงัคงความ
ร่วมมือกบัส านกัพฒันาระบบบริการสขุภาพ กรมสนบัสนนุ
บริการสขุภาพ กระทรวงสาธารณสขุ และคณะเภสชัศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัของรัฐอกี 3 สถาบนั ซึง่ได้แก่ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ และ
มหาวิทยาลยัศิลปากร ในการจดัการเรียนการสอนในระบบ
ชดุวชิา ซึง่จะท าให้เภสชักรท่ีปฏิบตัิงานทัง้ในภาครัฐและ
ภาคเอกชนสามารถเข้าถงึองค์ความรู้ได้งา่ยขึน้ อนัจะ
น าไปสูค่วามแข็งแกร่งในการพฒันางานการจดัการทาง
เภสชักรรมทัง้ในภาครัฐและภาคเอกชนตอ่ไป 

พฒันาระบบบริการสขุภาพ กรมสนบัสนนุบริการสขุภาพ  
กระทรวงสาธารณสขุ และคณะเภสชัศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัของรัฐอกี 3 สถาบนั ซึง่ได้แก่ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
และมหาวิทยาลยัศิลปากร ด าเนนิการปรับปรุงหลกัสตูร
ที่ท าการสอนอยูใ่นปัจจบุนั โดยมรีะบบการเรียนการ
สอนท่ีสอดคล้องและเอือ้ประโยชน์ทัง้ตอ่สถานบริการ
และผู้ เรียน กลา่วคือจดัการเรียนการสอนเป็น ทัง้ระบบ
ชดุวชิา (Module) และระบบการเรียนแบบปกติ ท่ีเน้นให้
ผู้ เรียนสามารถปฏิบตัิงานในหน้าที่ในระหวา่งที่
ท าการศกึษา เพื่อตอบสนองตอ่ความต้องการของเภสชั
กรที่ปฏิบตัิงานในระบบบริการสขุภาพ และปรับเปลีย่น
หลกัสตูรในลกัษณะภาคพิเศษเป็นการเรียนการสอน
ภาคปกติ ซึง่จะท าให้เภสชักรท่ีปฏิบตัิงานทัง้ในภาครัฐ
และภาคเอกชนสามารถเข้าถงึองค์ความรู้ได้งา่ยขึน้ อนั
จะน าไปสูค่วามแขง็แกร่งในการพฒันางาน 

การจดัการทางเภสชักรรมทัง้ในภาครัฐและภาคเอกชน
ตอ่ไป 
 

3. ปรัชญา 
          หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จดัการเภสชักรรม (หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555) มุง่พฒันา
บณัฑิตให้เป็นผู้มีความรู้และความสามารถขัน้สงูในน าไป
ปฏิบัติงานจริง มีคุณธรรม จริยธรรม และทักษะในการ
บริหารจัดการในองค์กรสุขภาพ   สามารถวิจัยและบูรณา

3. ปรัชญา 
หลกัสตูรเภสชัศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา

การจัดการทางเภสัชกรรมเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนา
บัณฑิตให้เป็นผู้ มีความรู้ความสามารถขัน้สูงในการ
ประยกุต์ทฤษฏีทัง้ด้านวิชาการเภสชัศาสตร์และด้านการ
บริหารจดัการให้สอดคล้องและน าการปฏิบตัิงานจริง  มี

 
สาระคงเดิม 
แตป่รับการ
เขียนให้
กระชบัมาก
ขึน้ 
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การความรู้  เพื่อพัฒนาระบบบริหารงานเภสัชกรรมและ
ระบบยาของประเทศ 

 

คุณธรรมจริยธรรมและทักษะในการบริหารจัดการใน
องค์การด้านสุขภาพ และสามารถวิจัยและบูรณาการ
ความรู้เพื่อพฒันาระบบบริหารงานเภสชักรรมและระบบ
ยาของประเทศ  

 
4. วัตถุประสงค์ 

หลกัสตูรเภสชัศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชา
จดัการเภสชักรรม (หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555) มี
วตัถปุระสงค์เพื่อผลติมหาบณัฑติที่มีคณุสมบตัดิงันี ้

4.1 มคีวามรูแ้ละสมรรถนะในการจดัการเภสชั
กรรมและพฒันาระบบงานเภสชักรรม  สามารถ
ประยุกตอ์งคค์วามรูใ้นการจดัการระบบบรกิาร
เภสชักรรม 
4.2 สามารถศกึษาวจิยัและบรูณาการความรูด้า้น
ต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการพฒันาระบบเภสชั
กรรมและระบบยาของประเทศ 
4.3 มีคณุธรรมและจริยธรรมในการประกอบ
วิชาชีพ 
 

4.     วัตถุประสงค์ 
4.1 มีความรู้และสมรรถนะในการจดัการและ

พฒันาระบบงานเภสชักรรม  สามารถประยกุต์
องค์ความรู้ในการจดัการระบบบริการเภสชั
กรรม 

4.2 สามารถศกึษาวิจยัและบรูณาการความรู้ด้าน
ตา่งๆเพื่อประโยชน์ในการพฒันาระบบงาน
เภสชักรรมและระบบยาของประเทศ   

4.3 มีคณุธรรมและจริยธรรมในการประกอบ
วิชาชีพ 

 

 
คงเดิม 

5.จ านวนหน่วยกติ รวมตลอดหลักสูตร 
5.1   แผน ก แบบ ก 2 ไมน้่อยกวา่          36  หนว่ยกิต 

       5.2  แผน ข ไมน้่อยกวา่                         36  หนว่ยกิต 
 

5.จ านวนหน่วยกติ รวมตลอดหลักสูตร 
5.1   แผน ก แบบ ก 2 ไมน้่อยกวา่ 36 หนว่ยกิต 

        5.2   แผน ข ไมน้่อยกวา่              36 หนว่ยกิต 
  

คงเดิม 

6. โครงสร้างหลกัสตูร  
6.1 แผน ก แบบ ก2 

หมวดวิชาบงัคบั                          15  หนว่ยกิต 
หมวดวิชาเลอืกไมน้่อยกวา่             9  หนว่ยกิต 
วิทยานิพนธ์                                 12  หนว่ยกิต 

6.2 แผน ข 
หมวดวิชาบงัคบั                          15  หนว่ยกิต 
หมวดวิชาเลอืกไมน้่อยกวา่           15  หนว่ยกิต 

                การศกึษาอิสระ                           6  หนว่ยกิต 
 

6โครงสร้างหลักสตูร  
6.3 แผน ก แบบ ก2 
หมวดวิชาบงัคบั                          12 หนว่ยกิต 
หมวดวิชาเลอืกไมน้่อยกวา่           12 หนว่ยกิต 
วิทยานิพนธ์                                 12 หนว่ยกิต 
6.4 แผน ข 
หมวดวิชาบงัคบั                          12 หนว่ยกิต 
หมวดวิชาเลอืกไมน้่อยกวา่          18 หนว่ยกิต 
การศกึษาอิสระ                             6 หนว่ยกิต 

 

เพิ่มหนว่ย
กิตในหมวด
วิชาบงัคบั 3 
หนว่ยกิต  
เพื่อให้
นกัศกึษาได้
เรียนวชิา
หลกัที่เป็น
พืน้ฐานใน
การ
ประกอบ
วิชาชีพมาก
ขึน้  

7.รายวิชาในหมวดวชิาบังคบั 
แผน ก แบบ ก 2  และแผน ข 
**618 716  วิธีวิจยัทางการจดัการเภสชักรรม  
**618 736  การจดัการระบบสขุภาพและระบบยา  

**618 891  สมัมนาทางการจดัการเภสชักรรม 
*618 717   การจดัการทางการเงินส าหรับเภสชักร  

7.รายวิชาในหมวดวชิาบังคบั 
แผน ก แบบ ก 2  และแผน ข 
618 716  วิธีวิจยัทางการจดัการเภสชักรรม 
618 736  การจดัการระบบสขุภาพและระบบยา 
618 891  สมัมนาทางการจดัการทางเภสชักรรม       
625 711  การจดัการงานบริการสขุภาพ  

หมายเหต ุ* 
ปรับเปลีย่น
และเพิ่ม
รายวชิา
บงัคบัให้
สอดคล้อง
กบั
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*618 718  การจดัการสทิธิประโยชน์ด้านเภสชักรรม 
*618 719  การจดัการหว่งโซอ่ปุทานของเภสชัภณัฑ์  
*618 720  วิธีทางสถิติส าหรับการจดัการเภสชักรรม  
*618 721  การพฒันาภาวะผู้น าในการจดัการทางเภสชั

กรรม   
 

625 712 หวัข้อปัจจบุนัในการปฏิบตัิงานการจดัการ
ทางเภสชักรรม   

 

วตัถปุระสง
ค์ของ
หลกัสตูร  

8.  รายวิชาในหมวดวิชาเลือก   
แผน ก แบบ ก2 ต้องเลอืกเรียนรายวชิาในหมวดวิชาเลอืกไม่
น้อยกวา่ 9 หนว่ยกิต  แผน ข ต้องเลอืกเรียนรายวิชาใน
หมวดวิชาเลอืกไมน้่อยกวา่ 15 หนว่ยกิต 
กลุ่มวชิาการจัดการเงนิ 
*618 761   แบบจ าลองในการประเมินการรักษาด้วยยาทาง 
                 เศรษฐศาสตร์    

*618 747  เภสชัเศรษฐศาสตร์ประยกุต์ 
กลุ่มวชิาการจัดการคน 
**618 737   การจดัการความสมัพนัธ์ของลกูค้าในองค์การ 
                   สขุภาพ 
*618 748   การบริหารเชิงกลยทุธ์และสมรรถนะของ 
                  บคุลากรในองค์การด้านสขุภาพ            
*618 749   ปฏิบตัิการเพื่อพฒันาภาวะผู้น าในการจดัการ 
                  ทางเภสชักรรม 
 

8.   รายวิชาในหมวดวิชาเลือก 
แผน ก แบบ ก2 ต้องเลอืกเรียนรายวิชาในหมวดวิชา
เลอืกไมน้่อยกวา่ 12 หนว่ยกิต  แผน ข ต้องเลอืกเรียน
รายวชิาในหมวดวชิาเลอืกไมน้่อยกวา่ 18 หนว่ยกิต 
618 737  การจดัการความสมัพนัธ์ของลกูค้าในองค์การ
สขุภาพ  
618 741  การศกึษางานในองค์การสขุภาพ  
618 744  สทิธิบตัรและการคุ้มครองสทิธิในทรัพย์สนิทาง
ปัญญา  
618 745 ปฏิบตัิงานวจิยัในการจดัการทางเภสชักรรม 
618 746   การประยกุต์เคร่ืองมือบริหารในงานเภสชั
กรรม                             
620 851 วิธีขัน้สงูในเภสชัวิทยาการระบาด  
620 852 แบบจ าลองในการประเมินการรักษาด้วยยา
ทางเศรษฐศาสตร์  
620 853   เคร่ืองมือวดัคณุภาพชีวิตในการวจิยั
เชิงผลลพัธ์  
625 713 การพฒันาภาวะผู้น าในการจดัการทางเภสชั
กรรม  

625 731 การจดัการทางการเงินส าหรับเภสชักร 
 25 732  การบริหารเชิงกลยทุธ์และสมรรถนะของ
บคุลากรในองค์การด้านสขุภาพ 
625 733  การจดัการคณุภาพในงานบริการเภสชักรรม 
625 734 การจดัการสทิธิประโยชน์ด้านเภสชักรรม  
625 735 การจดัการโรค   
625 736 สงัคมวิทยาและมานษุยวิทยาทางเภสชักรรม 
625 737 การจดัการความรู้ทางเภสชักรรม                
625 738  เภสชัเศรษฐศาสตร์ 
625 739  การวเิคราะห์แผนนโยบายด้านสขุภาพ 

625 740  ภาษาองักฤษส าหรับการสือ่สารด้านเภสชั
กรรมปฏิบตัิ  

หมายเหต ุ
** 
- ลดจ านวน
หนว่ยกิต 
  รายวิชา
เลอืก 
-  เพิ่ม
รายวชิา
เลอืก 
เพื่อให้
นกัศกึษามี
โอกาสได้
เลอืกเรียน
ในหมวด
วิชาเลอืกที่
เหมาะสม
กบัความ
สนใจและ
การน าไปใช้
มากขึน้   
 กลุ่มวชิาการจัดการระบบ 

**618 741  การศกึษางานในองค์การสขุภาพ 
**618 746  การประยกุต์เคร่ืองมอืบริหารในงานเภสชักรรม                             
*618 762   เคร่ืองมือวดัคณุภาพชีวิตในการวิจยัเชิงผลลพัธ์ 
*750  618   การจดัการงานบริการสขุภาพ 
*618 751  การจดัการคณุภาพในงานบริการเภสชักรรม  
*618 752  การจดัการโรค 
*618 753  การวเิคราะห์แผนนโยบายด้านสขุภาพ  
*618 754 การจดัการทางเภสชักรรมในระบบปฐมภมู ิ
กลุ่มวชิาอื่นๆ 
**618 744   สทิธิบตัรและการคุ้มครองสทิธิในทรัพย์สนิทาง  
                   ปัญญา 
618 745   ปฏิบตัิงานวิจยัในการจดัการทางเภสชักรรม 
*618 760   วิธีขัน้สงูในเภสชัวิทยาการระบาด  
*618 755  สงัคมวิทยาและมานษุยวิทยาทางเภสชักรรม 
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*618 756  การจดัการความรู้ทางเภสชักรรม  
*618 757  ภาษาองักฤษส าหรับการสือ่สารด้านเภสชักรรม 
                ปฏิบตัิ  
*618 758 การพฒันาทกัษะการสือ่สารในการจดัการทาง 
                เภสชักรรม     
*618 759 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในงานเภสชักรรม 
626 853  วีธีวจิยัเชิงคณุภาพ  
 

 

 
หมายเหตุ * 
วิชาบงัคบัมีการปรับเปลีย่นรายวชิาบงัคบัให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร ดงันี ้
 **618 716 วิธีวจิยัทางการจดัการเภสชักรรม  ปรับเนือ้หาและลดจ านวนหนว่ยกิต คงเหลอื 2 หนว่ยกิต 
ตดัเนือ้หาเก่ียวกบัสถิติทางเภสชักรรม และน าไปเปิดเป็นรายวิชาใหม ่
 **618 736   การจดัการระบบสขุภาพและระบบยา     ปรับเนือ้หาและลดจ านวนหนว่ยกิต คงเหลอื 2 หนว่ยกิต   
 **618 891   สมัมนาทางการจดัการเภสชักรรม           ปรับเนือ้หาและลดจ านวนหนว่ยกิต 
  
หมายเหตุ **  
วิชาเลอืกมกีารปรับเนือ้หารายวิชา   ได้แก่   
กลุ่มวชิาการจัดการคน 
**618 737  การจดัการความสมัพนัธ์ของลกูค้าในองค์การสขุภาพ  ปรับเนือ้หาและลดจ านวนหนว่ยกิต 
กลุ่มวชิาการจัดการระบบ 
**618 741  การศกึษางานในองค์การสขุภาพ    ปรับเนือ้หาและลดจ านวนหนว่ยกิต  
**618 746  การประยกุต์เคร่ืองมือบริหารในงานเภสชักรรม                     ปรับเนือ้หาและลดจ านวนหนว่ยกิต  
กลุ่มวชิาอื่นๆ 
**618 744  สทิธิบตัรและการคุ้มครองสทิธิในทรัพย์สนิทางปัญญา  ปรับเนือ้หาและลดจ านวนหนว่ยกิต 
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ภาคผนวก 11 
บันทกึข้อตกลงเบือ้งต้น  

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเภสัชศาสตร์  
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