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 คู่มือตารางเรียน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสชัศาสตร์ ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 
 

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก  ชั้นปีที่ 1  ลงทะเบียนในรายวิชาดังนี้ 

ล าดับ รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต อาจารย์ประสานงานรายวิชา 
1 1501 802 ระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชกรรมคลินิกและชีวสถิติ 

(Research Method in Clinical Pharmacy and 
Biostatistics) 

4 (4-0-12) ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ 
ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา 

2 1501 803 เภสัชบ าบัดตามหลักฐานเชิงประจักษ์  
(Evidence-base Pharmacotherapy) 

2 (1-3-4) ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล 
ผศ.ทวนธน บุญลือ 

3 1501 804 เภสัชบ าบัดขั้นสูง 1  
(Advanced Pharmacotherapy I) 

3 (2-3-7) อ.ฑิภาดา สามสีทอง 
อ.มานิตย์ แซ่เตียว 

4 1501 805 สัมมนาทางเภสัชกรรมคลินิก 1 
(Seminar in Clinical Pharmacy I) 

1 (0-3-1) ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย 
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์ 

 

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก  ชั้นปีที่ 2  ลงทะเบียนในรายวิชาดังนี้  

ล าดับ รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต อาจารย์ประสานงานรายวิชา 
1 1501 810 การสร้างเครื่องมือวัดบริการและผลลัพธ์ทาง

สุขภาพ (Instrumental Development for Health Services 
and Outcomes)   

3 (3-0-9) ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ 
ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย 

2 1501 816ความก้าวหน้าทางเภสัชกรรมคลินิกในโรคมะเร็ง
(Progresses on Clinical Pharmacy in oncology) 

3 (3-0-9) อ.มานิตย์ แซ่เตียว 
อ.ฑิภาดา สามสีทอง 

3 1501 820 วิทยานิพนธ์  
(Thesis) 

6 หน่วยกิต อ.มานิตย์ แซ่เตียว 
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์ 

 
ข้อมูลอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก 
1. ผศ.ดร.แสวง วชัระธนกิจ   อีเมล์: sawaeng.w@ubu.ac.th 
2. ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา   อีเมล์: saksit.s@ubu.ac.th 
3. ดร.สุทธาสินี สวุรรณกุล   อีเมล์: suttasinee.s@ubu.ac.th 
4. ผศ.ทวนธน บุญลือ   อีเมล์: tuanthon.b@ubu.ac.th 
5. ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย   อีเมล์: peerawat.j@ubu.ac.th 
6. อ.มานิตย์ แซ่เตียว   อีเมล์: manit.s@ubu.ac.th 
7. รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ ์   อีเมล์: teeraporn.s@ubu.ac.th 
8. ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย  อีเมล์: nonglek.k@ubu.ac.th 
9. ผศ.ดร.สุวรรณา  ภัทรเบญจพล  อีเมล์: suwanna.p@ubu.ac.th 
10. ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล  อีเมล์: anuwat.w@ubu.ac.th 
11. ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์   อีเมล์: uraiwan.a@ubu.ac.th 
12. อ.ฑิภาดา สามสีทอง   อีเมล์: tipada.s@ubu.ac.th 
 

mailto:suttasinee.s@ubu.ac.th
mailto:tuanthon.b@ubu.ac.th
mailto:suwanna.p@ubu.ac.th
mailto:anuwat.w@ubu.ac.th
mailto:uraiwan.a@ubu.ac.th
mailto:tipada.s@ubu.ac.th
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คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 
รหัสรายวิชา 1501 802 ระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชกรรมคลินิกและชีวสถิต ิ หน่วยกิต 4 (4-0-12) 
 (Research Method in Clinical Pharmacy and Biostatistics) 
นักศึกษาปริญญาโท : เภสัชศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ช้ันปีท่ี 1     ปีการศึกษา 1/2563 
อาจารยผ์ู้ประสานงานรายวิชา :  ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ, อ.ดร.ศักดิ์สิทธ์ิ ศรภีา 
 

วัน  เวลา จ านวน
ชั่วโมง 

หัวข้อ   รูปแบบ
การสอน 

ผู้สอน ห้องเรียน 

ส. 27 มิ.ย. 2563 08.00-
12.00 น. 

4 1. กระบวนการวิจยัและประเภทของ
การวิจัย 
  การตั้งและทดสอบสมมติฐาน

ประเภทการวิจัย 
  การวิจัยแบบทดลอง 
  การวิจัยกึ่งทดลอง 
 การวิจัยแบบไม่ทดลอง 

บรรยาย ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ Online 

ส. 4 ก.ค. 2563 
 

08.00-
12.00 น. 

4 2. การออกแบบวิจัย ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง 
 ความเชื่อมั่น (reliability) 
 ความตรง (validity) 
 การควบคุมตัวแปรแทรกซ้อน 

(control extraneous 
variables)  
 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
 การก าหนดขนาดตัวอย่าง 
 วิธีการสุ่มตัวอย่าง 

บรรยาย รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธ ์ Online 

ส. 11 ก.ค. 2563 08.00-
12.00 น. 

4 3. การวิจัยแบบ intervention 
study 

บรรยาย ผศ.ดร.น้องเล็ก คณุวราดิศัย Online 

ส. 18 ก.ค. 2563 
 

08.00-
12.00 น. 

4 4. การวิจัยแบบ advanced case-
control ส าหรบัเภสัชกรรมคลินกิ 

บรรยาย รศ.ดร.สัมมนา มลูสาร Online 

ส. 25 ก.ค. 2563 
 

08.00-
12.00 น. 

4 5. การวิจัยแบบ advanced cohort 
study ส าหรับเภสัชกรรมคลินิก 

บรรยาย รศ.ดร.สัมมนา มลูสาร Online 

ส. 1 ส.ค. 2563 
 

08.00-
12.00 น. 

4 6. การวิจัยเชิงส ารวจและการวิจยัเชิง
ประเมิน 

บรรยาย รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธ ์ Online 

ส. 8 ส.ค. 2563 
 

08.00-
12.00 น. 

4 7. อคติและตัวแปรกวน (ตัวแปรกวนที่
วัดได้และวัดไมไ่ด้) 

บรรยาย ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ Online 

ส. 15 ส.ค. 2563 
 

08.00-
12.00 น. 

4 สอบกลางภาค  ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ 
ดร.ศักด์ิสิทธิ์ ศรีภา 

 

ส. 22 ส.ค. 2563 
 

08.00-
12.00 น. 

4 8. การวิจัย drug utilization และ
การวิจัยด้านปจัจัยที่มผีลต่อการใช้ยา 

บรรยาย ดร.ศักดิส์ิทธ์ิ ศรีภา Online 
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วัน  เวลา จ านวน
ชั่วโมง 

หัวข้อ   รูปแบบ
การสอน 

ผู้สอน ห้องเรียน 

ส. 29 ส.ค. 2563 
 

08.00-
12.00 น. 

4 9. การวิจัยเชิงคุณภาพ บรรยาย อ.ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล Online 

ส. 5 ก.ย. 2563 
 

08.00-
12.00 น. 

4 10. ความน่าจะเป็น สถิติพื้นฐาน  
การวิเคราะห์ความแปรปรวน การ
วิเคราะหค์วามแปรปรวนร่วม และ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคณู 

บรรยาย ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ Online 

ส. 12 ก.ย. 2563 
 

08.00-
12.00 น. 

4 11. สมการถดถอยเชิงเส้น สมการ
ถดถอยแบบพหุ สมการถดถอย 
ลอจิสติกส ์

บรรยาย ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล Online 

ส. 19 ก.ย. 2563 
 

08.00-
12.00 น. 

4 12. โมเดลเชิงเส้น โมเดลเชิงเส้นวาง
นัยทั่วไป สมการการประมาณคา่นยั
ทั่วไป 

บรรยาย ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ Online 

ส. 26 ก.ย. 2563 
 

08.00-
12.00 น. 

4 13. การวิเคราะห์ระยะปลอด
เหตุการณ ์

บรรยาย ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ Online 

ส. 3 ต.ค. 2563 
 

08.00-
12.00 น. 

4 14. การวิเคราะห์อภมิาน บรรยาย ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย Online 

ส. 10 ต.ค. 2563 
 

08.00-
12.00 น. 

4 15. การน าเสนอโครร่าง น าเสนอ ผศ.ดร. แสวง วัชระธนกิจ 
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธ ์
ดร.ศักดิส์ิทธ์ิ ศรีภา 

Online 

ส. 17 ต.ค. 2563 08.00-
12.00 น. 

4 สอบปลายภาค  ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ 
ดร.ศักด์ิสิทธิ์ ศรีภา 

 

 
สรุปจ านวนชั่วโมงสอน 

อาจารยผ์ู้สอน จ านวนช่ัวโมงบรรยาย 
ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ 20 
ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล 4 
ดร.ศักดิส์ิทธ์ิ ศรีภา 4 
ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล 4 
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธ ์ 8 
ผศ.ดร.น้องเล็ก คณุวราดิศัย 4 
รศ.ดร.สัมมนา มลูสาร 8 
ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย 4 
น าเสนอ 4 
รวม 60 

 
การวัดและประเมินผลการเรียน  

 ร้อยละ 
สอบกลางภาค 32.67% 
สอบปลายภาค 37.33% 
การน าเสนองานและงานมอบหมาย 30.00% 
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เกณฑ์การประเมินผลการเรียน 
 เกณฑ์การประเมินผลการเรียนใช้แบบอิงเกณฑ์   

เกรด    ช่วงคะแนน 
A      มากกว่า 80.00 คะแนนขึ้นไป 
B+      75.00 – 79.99 
B      70.00 – 74.99 
C+      65.00 – 69.99 
C      60.00 – 64.99 
D+      55.00 – 59.99 
D      50.00 – 54.99 
F      น้อยกว่า 50.00 คะแนน 

 
หมายเหตุ  เกณฑ์การประเมินผลการเรียนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมหรือตามความเห็นชอบของ                

คณะกรรมการประจ าคณะเภสัชศาสตร ์
 
เอกสารหรือหนังสือส าหรับอ่านประกอบ 
1. วัชราภรณ์ สุรยิาภิวัฒน์. สถติิส าหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เล่มที่ 1. กรุงเทพ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั; 2552. 
2. วัชราภรณ์ สุรยิาภิวัฒน์.  สถติิส าหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เล่มที่ 2. กรุงเทพ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั; 2552. 
3. DeVellis R.F. Scale Development Theory and Applications 2nd edition, 2003. 
4. Kutner,Nachstein, Neter& Li. Applied Linear Statistical Models 5th edition McGraw-Hill/Irwin; 2004. 
5. Samuels M.L., Witmer J.A., Schaffner A. Statistics for the Life Sciences 3rd edition Addison Wesley; 2011. 
6. Hartzema AG, Tilson HH, Chan KA. Pharmacoepidemiology and Therapeutic Risk Management. 1st edition 

Cincinnati, OH: Harvey Whitney Books; 2008. 
7. Collet D. Modelling Survival Data in Medical Research 2nd edition: Chapman & Hall/CRC; 2003. 
8. Steven JP. Applied Multivariate Statistics for Social Sciences 4th edition New York: Lawrence Erlbaum; 2001. 
9. Tabachnick BG, Fidel LS. Using Multivariate Statistics 5th edition New York: Pearson Education; 2007. 



11 

    

คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 
รหัสรายวิชา 1501 803 เภสัชบ าบัดตามหลักฐานเชิงประจักษ์ หน่วยกิต 2 (1-3-4) 
 (Evidence-based Pharmacotherapy) 
นักศึกษาปริญญาโท : เภสัชศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ช้ันปีท่ี 1     ปีการศึกษา 1/2563 
อาจารยผ์ู้ประสานงานรายวิชา :  ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล, ผศ.ทวนธน บุญลือ 
วัน-เวลาเรยีน: วันเสาร์ ช่วงบ่าย 
 

วัน  เวลา จ านวน
ชั่วโมง 

หัวข้อ   รูปแบบการ
สอน 

ผู้สอน ห้องเรียน 

ส. 27 มิ.ย. 2563 13.00-
14.00 น. 

1 หัวข้อบรรยายท่ี 1: ความส าคัญของ
เภสัชบ าบดัตามหลักฐานเชิงประจกัษ์   

บรรยาย ผศ.ทวนธน บุญลือ Online 

ส. 27 มิ.ย. 63 
 

14.00-
17.00 น. 

3 ปฏิบัติการที่ 1 ความส าคัญของเภสัช
บ าบัดตามหลักฐานเชิงประจักษ์   

ปฏิบัติการ ผศ.ทวนธน บุญลือ Online 

ส. 4 ก.ค. 63 
 

13.00-
16.00 น. 

3 หัวข้อที่ 2: กระบวนการของเภสชั
บ าบัดตามหลักฐานเชิงประจักษ์   
● ชนิดของแหล่งข้อมูล/เอกสาร

หลักฐานและการสืบค้นข้อมลู 
● ชนิดของงานวิจัย ค่าทางสถิติ และ

การแปลผล 
● การประเมินวรรณกรรม  
ระดับของหลักฐานทางวิชาการ (level 
of evidence)    

บรรยาย ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย Online 

4-10 ก.ค. 63 
 

- 6 ปฏิบัติการที่ 2 กระบวนการของ 
เภสัชบ าบดัตามหลักฐานเชิงประจกัษ์   
รูปแบบกิจกรรม:  
- นักศึกษา ค้นคว้าข้อมูลและท างานท่ี
ได้รับมอบหมายด้วยตนเอง ภายใต้การ
ดูแลและให้ค าแนะน าปรึกษาของ
อาจารยผ์ู้ควบคุมปฏิบัติการ  
(ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย) 

ปฏิบัติการ - - 

ส. 11 ก.ค. 63 
 

13.00-
16.00 น. 

3 ปฏิบัติการที่ 2 (ต่อ) กระบวนการของ
เภสัชบ าบดัตามหลักฐานเชิงประจกัษ์  
รูปแบบกิจกรรม: น าเสนอ/อภิปรายใน
ช้ันเรียน 

ปฏิบัติการ ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย 
 

Online 

ส. 18 ก.ค. 63 
 

13.00-
16.00 น. 

3 หัวข้อบรรยายท่ี 3: เภสัชบ าบัดตาม
หลักฐานเชิงประจักษ์ในการตัดสินใจใน
เวชปฏิบัติทางคลินิก 
● การตั้งค าถามเชิงคลินิกจากปัญหา

ของผู้ป่วย 
● การค้นหาหลักฐานเชิงประจักษ์

เพื่อน ามาใช้ในการตัดสินใจ 
● การประเมินหลักฐานเชิงประจักษ ์

บรรยาย อ.มานิตย์ แซ่เตียว Online 
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วัน  เวลา จ านวน
ชั่วโมง 

หัวข้อ   รูปแบบการ
สอน 

ผู้สอน ห้องเรียน 

● การน าหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้
ในการตัดสินใจ 

18-31 ก.ค. 63  6 ปฏิบัติการที่ 3 เภสัชบ าบัดตาม
หลักฐานเชิงประจักษ์ในการตัดสินใจใน
เวชปฏิบัติทางคลินิก  
รูปแบบกิจกรรม:  
- นักศึกษา ค้นคว้าข้อมูลและท างานท่ี
ได้รับมอบหมายด้วยตนเอง ภายใต้การ
ดูแลและให้ค าแนะน าปรึกษาของ
อาจารยผ์ู้ควบคุมปฏิบัติการ  
(อ.มานิตย์ แซ่เตียว) 

ปฏิบัติการ - - 

ส. 1 ส.ค. 62 13.00-
16.00 น. 

3 ปฏิบัติการที่ 3 (ต่อ) เภสัชบ าบัดตาม
หลักฐานเชิงประจักษ์ในการตัดสินใจใน
เวชปฏิบัติทางคลินิก 
รูปแบบกิจกรรม: น าเสนอ/อภิปรายใน
ช้ันเรียน 

ปฏิบัติการ อ.มานิตย์ แซ่เตียว Online 

ส 8 ส.ค. 63 13.00-
16.00 น. 

 สอบกลางภาค 
(หัวข้อที่ 1-3, 7 ชั่วโมงบรรยาย) 

   

ส. 15 ส.ค. 62 
 

13.00-
16.00 น. 

3 หัวข้อบรรยายท่ี 4: การประยุกตใ์ช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ในทางเภสัชกรรม
คลินิก   
● การตอบค าถามด้านยา/ งาน

บริการเภสัชสนเทศ 
● การจัดท าเกณฑส์ าหรบัการ

ประเมินการใช้ยา 
● การสร้าง clinical practice 

guideline ในโรคต่างๆ 
● การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วย

เฉพาะราย เป็นต้น 

บรรยาย รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ ์ Online 

15-21 ส.ค. 63 - 6 ปฏิบัติการที่ 4 การประยุกต์ใช้หลกัฐาน
เชิงประจักษ์ในทางเภสัชกรรมคลนิิก   
รูปแบบกิจกรรม:  
- นักศึกษา ค้นคว้าข้อมูลและท างานท่ี
ได้รับมอบหมายด้วยตนเอง ภายใต้การ
ดูแลและให้ค าแนะน าปรึกษาของ
อาจารยผ์ู้ควบคุมปฏิบัติการ  
(รศ.ดร.ธรีาพร สุภาพันธุ์) 

ปฏิบัติการ - - 

ส 22 ส.ค. 63 15.00-
18.00 น. 

3 ปฏิบัติการที่ 4 การประยุกต์ใช้หลกัฐาน
เชิงประจักษ์ในทางเภสัชกรรมคลนิิก   
รูปแบบกิจกรรม: น าเสนอ/อภิปรายใน
ช้ันเรียน 

ปฏิบัติการ รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ ์
 

Online 
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วัน  เวลา จ านวน
ชั่วโมง 

หัวข้อ   รูปแบบการ
สอน 

ผู้สอน ห้องเรียน 

ส. 5 ก.ย. 63 13.00-
15.00 น. 

2 หัวข้อบรรยายท่ี 5: หัวข้อปัจจุบันของ
เภสัชบ าบดัตามหลักฐานเชิงประจกัษ์ 
เช่น 
● การศึกษาทางคลินิกของยาใหม ่
● แนวทางการรักษาของโรคต่างๆ ที่

มีความทันสมัย 
● การศึกษาด้านกระบวนการใช้ยา  
การศึกษาด้านเภสัชกรรมคลินิก 

บรรยาย ผศ.ทวนธน บุญลือ 
 

Online 

ส. 10 ก.ย. 63 
 

13.00-
16.00 น. 

3 หัวข้อบรรยายท่ี 5 (ต่อ) : หัวข้อ
ปัจจุบันของเภสัชบ าบดัตามหลักฐาน
เชิงประจักษ์ เช่น 
● การศึกษาทางคลินิกของยาใหม ่
● แนวทางการรักษาของโรคต่างๆที่มี

ความทันสมัย 
● การศึกษาด้านกระบวนการใช้ยา  
การศึกษาด้านเภสัชกรรมคลินิก 

บรรยาย ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย 
 

Online 

5-25 ก.ย. 63 
 

 12 ปฏิบัติการที่ 5 หัวข้อปัจจุบันของเภสัช
บ าบัดตามหลักฐานเชิงประจักษ ์
รูปแบบกิจกรรม:  
- นักศึกษา ค้นคว้าข้อมูลและท างานท่ี
ได้รับมอบหมายด้วยตนเอง ภายใต้การ
ดูแลและให้ค าแนะน าปรึกษาของ
อาจารยผ์ู้ควบคุมปฏิบัติการ  
(ผศ.ทวนธน และ ผศ.พีรวัฒน์) 

ปฏิบัติการ - - 

ส. 26 ก.ย. 63 
 

13.00-
16.00 น. 

3 ปฏิบัติการที่ 5 (ต่อ) หัวข้อปัจจุบันของ
เภสัชบ าบดัตามหลักฐานเชิงประจกัษ์ 
รูปแบบกิจกรรม: น าเสนอ/อภิปรายใน
ช้ันเรียน 

ปฏิบัติการ ผศ.ทวนธน บุญลือ 
ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย 
 

Online 

ระหว่างวันที่  
19-30 ต.ค. 63 

  สอบกลางภาค 
(หัวข้อที่ 4-5, 8 ชั่วโมงบรรยาย) 

 ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล 
ผศ.ทวนธน บุญลือ 

 

 
สรุปจ านวนชั่วโมงการเรียน  

 บรรยาย 15 ช่ัวโมง  
 ปฏิบัติการ 45 ช่ัวโมง   (น าเสนอ/อภิปรายในช้ันเรยีน 15 ช่ัวโมง และศึกษาค้นคว้า ท างานท่ีได้รับมอบหมายภายใต้การ

ดูแลของอาจารยผ์ู้ควบคมุปฏิบัติการ 30 ช่ัวโมง) 
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สรุปภาระงานสอน 
อาจารย์ผู้สอน ชั่วโมงบรรยาย ชั่วโมงปฏิบัติการ 

(ฟังน าเสนอ 
และอภิปรายในช้ันเรียน) 

ชั่วโมงปฏิบัติการ 
(ให้ค าแนะน านักศึกษา 

ในการท างานมอบหมาย) 
1. ผศ.ทวนธน บุญลือ  3 6 12 
2. ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย 6 6 12 
3. อ.มานิตย์ แซ่เตยีว 3 3 6 
4. รศ.ดร.ธรีาพร สภุาพันธุ ์  3 3 6 

 

การวัดและประเมินผลการเรียน  
คะแนนรวมทั้งหมด 100 % แบ่งเป็น 
1. สอบข้อเขียนกลางภาคและปลายภาค      60% 
2. รายงานปฏิบัติการ/งานมอบหมาย และการน าเสนองาน   35%  
3. การแสดงความคิดเห็น/การมสี่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน     5% 

 
เกณฑ์การประเมินผลการเรียน 
 เกณฑ์การประเมินผลการเรียนใช้แบบอิงเกณฑ์   

เกรด    ช่วงคะแนน 
A      มากกว่า 80 คะแนนขึ้นไป 
B+      75.00 – 79.99 
B      70.00 – 74.99 
C+      65.00 – 69.99 
C      60.00 – 64.99 
D+      55.00 – 59.99 
D      50.00 – 54.99 
F      น้อยกว่า 50 คะแนน 
 

หมายเหตุ  เกณฑ์การประเมินผลการเรียนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมหรือตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจ าคณะเภสชัศาสตร์ 

 

เอกสารหรือหนังสือส าหรับอ่านประกอบ 
1. DiPiro JT, Talbert RL, Yee GC, Matzke GR, Wells BG, Posey LM.  (Eds).  Pharmacotherapy : A 

Pathophysiologic Approach.  10thed. New York: McGrans-Hill,2018 
2. Koda-Kimble MA, Yong LT, editors.  Applied Therapeutics:  The Clinical Use of Drug,  

11thed. Baltimore (MD): Lippincott Williams Wilkins, 2018 
3. Chiquette E and Posey LM. Evidence-based Pharmacotherapy: Optimal Patient Care = Best 

Knowledge + Competent Practitioner.  Washington, DC: American  Pharmacists Association, 2007 
4. Guyatt, G. Rennie, D. Meade, MO, Cook, DJ.  Users' Guide to Medical Literature: A Manual for 

Evidence-Based Clinical Practice, 2nded. New york: McGrawHill, 2008 
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5. Sackett, D.  “Evidence-based Medicine - What it is and what it isn't”. BMJ.;1996, 312:71-72. 
Retieved from http://www.bmj.com/cgi/content/full/312/7023/71 
Schardt, C. and Mayer, J. “What is Evidence-Based Practice (EBP)?”. 2010 Retieved from 
http://www.hsl.unc.edu/Services/Tutorials/EBM/welcome.htm. Revised July  2010. 
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คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 
รหัสรายวิชา 1501 804 เภสัชบ าบัดขัน้สูง 1 หน่วยกิต 3 (2-3-7) 
 (Advanced Pharmacotherapy I) 
นักศึกษาปริญญาโท : เภสัชศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ช้ันปีท่ี 1     ปีการศึกษา 1/2563 
อาจารยผ์ู้ประสานงานรายวิชา :  อ.ฑิภาดา สามสีทอง, อ.มานิตย์ แซ่เตียว 
วัน-เวลาเรยีน: วันอาทิตย์ ท้ังวัน 
 

วัน  เวลา จ านวน
ชั่วโมง 

หัวข้อ   รูปแบบ
การสอน 

ผู้สอน ห้องเรียน 

อา. 28 มิ.ย. 2563 09.00-
12.00 น. 

3 1. การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านไต
และทางเดินปสัสาวะที่ซับซ้อน (ตอนที่ 1) 
- ทบทวนกลุ่มยารักษาหรือบรรเทา
อาการ และผลติภณัฑ์ยาที่น่าสนใจ 
- ทบทวนอาการแสดงทางคลินิก 
- การรักษาทั้งแบบใช้และไม่ใช้ยา 
- การติดตามและการวางแผนการ
รักษาผู้ป่วยเฉพาะราย 
- การเลือกใช้ยาและการจัดการปัญหา
จากการใช้ยาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละ
รายที่มีโรคร่วมหรือข้อจ ากัดในการใช้ยา 

บรรยาย อ.มานิตย์ แซ่เตียว Online 

อา. 28 มิ.ย. 2563 13.00-
16.00 น. 

3 2. การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านไต
และทางเดินปสัสาวะที่ซับซ้อน 
(ตอนที่ 2) 
- ทบทวนกลุ่มยารักษาหรือบรรเทา
อาการ และผลติภณัฑ์ยาที่น่าสนใจ 
- ทบทวนอาการแสดงทางคลินิก 
- การรักษาทั้งแบบใช้และไม่ใช้ยา 
- การติดตามและการวางแผนการ
รักษาผู้ป่วยเฉพาะราย 
- การเลือกใช้ยาและการจัดการปัญหา
จากการใช้ยาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละ
รายที่มีโรคร่วมหรือข้อจ ากัดในการใช้ยา 

บรรยาย ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล Online 

อา. 5 ก.ค. 2563 09.00-
12.00 น. 

3 3. ปฏิบัติการที ่1 การให้บริบาลทาง
เภสัชกรรมดา้นไตและทางเดินปัสสาวะที่
ซับซ้อน (ครั้งท่ี 1) 

ปฏิบัติการ อ.มานิตย์ แซ่เตียว Online 

อา. 5 ก.ค. 2563 13.00-
16.00 น. 

3 4. ปฏิบัติการที่ 2 การให้บริบาลทาง
เภสัชกรรมดา้นไตและทางเดินปัสสาวะที่
ซับซ้อน (ครั้งท่ี 2) 

ปฏิบัติการ อ.มานิตย์ แซ่เตียว Online 

อา. 12 ก.ค. 2563 
 

08.00-
12.00 น. 

4 5. การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้าน
หัวใจหลอดเลือดที่ซับซ้อน (ตอนที่ 1) 
- ทบทวนกลุ่มยารักษาหรือบรรเทา
อาการ และผลติภณัฑ์ยาที่น่าสนใจ 

บรรยาย ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย Online 
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วัน  เวลา จ านวน
ชั่วโมง 

หัวข้อ   รูปแบบ
การสอน 

ผู้สอน ห้องเรียน 

- ทบทวนอาการแสดงทางคลินิก 
- การรักษาทั้งแบบใช้และไม่ใช้ยา 
- การติดตามและการวางแผนการ
รักษาผู้ป่วยเฉพาะราย 
- การเลือกใช้ยาและการจัดการปัญหา
จากการใช้ยาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละ
รายที่มีโรคร่วมหรือข้อจ ากัดในการใช้ยา 

อา. 12 ก.ค. 2563 
 

13.00-
16.00 น. 

3 6. ปฏิบัติการที่ 3 การให้บริบาลทาง
เภสัชกรรมดา้นไตและทางเดินปัสสาวะที่
ซับซ้อน (ครั้งท่ี 3) 

ปฏิบัติการ ดร.สุทาสินี สุวรรณกุล Online 

อา. 19 ก.ค. 2563 
 

08.00-
12.00 น. 

4 7. การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้าน
หัวใจหลอดเลือดที่ซับซ้อน (ตอนที่ 2) 
- ทบทวนกลุ่มยารักษาหรือบรรเทา
อาการ และผลติภณัฑ์ยาที่น่าสนใจ 
- ทบทวนอาการแสดงทางคลินิก 
- การรักษาทั้งแบบใช้และไม่ใช้ยา 
- การติดตามและการวางแผนการ
รักษาผู้ป่วยเฉพาะราย 
- การเลือกใช้ยาและการจัดการปัญหา
จากการใช้ยาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละ
รายที่มีโรคร่วมหรือข้อจ ากัดในการใช้ยา 

บรรยาย ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย Online 

อา. 19 ก.ค. 2563 
 

13.00-
16.00 น. 

3 8. ปฏิบัติการที ่4 การให้บริบาลทาง
เภสัชกรรมดา้นหัวใจหลอดเลือดทีซ่ับซ้อน 
(ครั้งท่ี 1) 

ปฏิบัติการ ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย Online 

อา 26 ก.ค. 2563 
 

09.00-
12.00 น. 

3 9. ปฏิบัติการที่ 5 การให้บริบาลทาง
เภสัชกรรมดา้นหัวใจหลอดเลือดทีซ่ับซ้อน 
(ครั้งท่ี 2) 

ปฏิบัติการ ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย Online 

อา 26 ก.ค. 2563 
 

13.00-
16.00 น. 

3 10. ปฏิบัติการที่ 6 การให้บริบาลทาง
เภสัชกรรมดา้นหัวใจหลอดเลือดทีซ่ับซ้อน 
(ครั้งท่ี 3) 

ปฏิบัติการ ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย Online 

อา 2 ส.ค. 2563 
 

09.00-
12.00 น. 

3 11. การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้าน
ต่อมไร้ท่อท่ีซับซ้อน (ตอนที่ 1) 
- ทบทวนกลุ่มยารักษาหรือบรรเทา
อาการ และผลติภณัฑ์ยาที่น่าสนใจ 
- ทบทวนอาการแสดงทางคลินิก 
- การรักษาทั้งแบบใช้และไม่ใช้ยา 
- การติดตามและการวางแผนการ
รักษาผู้ป่วยเฉพาะราย 
- การเลือกใช้ยาและการจัดการปัญหา
จากการใช้ยาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละ
รายที่มีโรคร่วมหรือข้อจ ากัดในการใช้ยา 

บรรยาย รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ ์ Online 
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วัน  เวลา จ านวน
ชั่วโมง 

หัวข้อ   รูปแบบ
การสอน 

ผู้สอน ห้องเรียน 

อา. 2 ส.ค. 2563 
 

13.00-
16.00 น. 

3 12. ปฏิบัติการที่ 7 การให้บริบาลทาง
เภสัชกรรมดา้นหัวใจหลอดเลือดทีซ่ับซ้อน 
(ครั้งท่ี 4) 

ปฏิบัติการ ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย Online 

อา. 9 ส.ค. 2563 
 

09.00-
12.00 น. 

3 13. การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้าน
ต่อมไร้ท่อท่ีซับซ้อน (ตอนที่ 2) 
- ทบทวนกลุ่มยารักษาหรือบรรเทา
อาการ และผลติภณัฑ์ยาที่น่าสนใจ 
- ทบทวนอาการแสดงทางคลินิก 
- การรักษาทั้งแบบใช้และไม่ใช้ยา 
- การติดตามและการวางแผนการ
รักษาผู้ป่วยเฉพาะราย 
- การเลือกใช้ยาและการจัดการปัญหา
จากการใช้ยาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละ
รายที่มีโรคร่วมหรือข้อจ ากัดในการใช้ยา 

บรรยาย ผศ.ทวนธน บุญลือ Online 

อา. 9 ส.ค. 2563 
 

13.00-
16.00 น. 

3 14. ปฏิบัติการที่ 8 การให้บริบาลทาง
เภสัชกรรมดา้นต่อมไร้ท่อท่ีซับซ้อน  
(ครั้งท่ี 1) 

ปฏิบัติการ รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ ์
 

Online 

อา. 16 ส.ค. 2563   สอบกลางภาค  อ.ฑิภาดา สามสีทอง 
อ.มานิตย์ แซ่เตียว 

 

อา. 23 ส.ค. 2563 
 

13.00-
16.00 น. 

3 15. ปฏิบัติการที่ 9 การให้บริบาลทาง
เภสัชกรรมดา้นต่อมไร้ท่อท่ีซับซ้อน  
(ครั้งท่ี 2) 

ปฏิบัติการ รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ ์
 

Online 

อา. 30 ส.ค. 2563 
 

10.00-
12.00 น. 

2 16. การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรค
ติดเชื้อ (ตอนที่ 1) 
- ทบทวนกลุ่มยารักษาหรือบรรเทา
อาการ และผลติภณัฑ์ยาที่น่าสนใจ 
- ทบทวนอาการแสดงทางคลินิก 
- การรักษาทั้งแบบใช้และไม่ใช้ยา 
- การติดตามและการวางแผนการ
รักษาผู้ป่วยเฉพาะราย 
- การเลือกใช้ยาและการจัดการปัญหา
จากการใช้ยาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละ
รายที่มีโรคร่วมหรือข้อจ ากัดในการใช้ยา 

บรรยาย ผศ.ดร.อุไรวรรณ อกนิตย ์ Online 

อา. 30 ส.ค. 2563 
 

13.00-
16.00 น. 

3 17. ปฏิบัติการที่ 10 การให้บริบาลทาง
เภสัชกรรมดา้นต่อมไร้ท่อท่ีซับซ้อน 
(ครั้งท่ี 3) 

ปฏิบัติการ ผศ.ทวนธน บุญลือ Online 

อา. 6 ก.ย. 2563 
 

08.00-
12.00 น. 

4 18. การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรค
ติดเชื้อ (ตอนที่ 2) 
- ทบทวนกลุ่มยารักษาหรือบรรเทา
อาการ และผลติภณัฑ์ยาที่น่าสนใจ 
- ทบทวนอาการแสดงทางคลินิก 

บรรยาย ผศ.ดร.อุไรวรรณ อกนิตย ์ Online 
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วัน  เวลา จ านวน
ชั่วโมง 

หัวข้อ   รูปแบบ
การสอน 

ผู้สอน ห้องเรียน 

- การรักษาทั้งแบบใช้และไม่ใช้ยา 
- การติดตามและการวางแผนการ
รักษาผู้ป่วยเฉพาะราย 
- การเลือกใช้ยาและการจัดการปัญหา
จากการใช้ยาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละ
รายที่มีโรคร่วมหรือข้อจ ากัดในการใช้ยา 

อา. 6 ก.ย. 2563 
 

13.00-
16.00 น. 

4 19. ปฏิบัติการที่ 11 การให้บริบาลทาง
เภสัชกรรมดา้นโรคติดเชื้อที่ซับซ้อน  
(ครั้งท่ี 1) 

ปฏิบัติการ ผศ.ดร.อุไรวรรณ อกนิตย ์
 

Online 

อา. 13 ก.ย. 2563 
 

08.00-
12.00 น. 

4 20. การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรค
ระบบทางเดินหายใจท่ีซับซ้อน 
- ทบทวนกลุ่มยารักษาหรือบรรเทา
อาการ และผลติภณัฑ์ยาที่น่าสนใจ 
- ทบทวนอาการแสดงทางคลินิก 
- การรักษาทั้งแบบใช้และไม่ใช้ยา 
- การติดตามและการวางแผนการ
รักษาผู้ป่วยเฉพาะราย 
- การเลือกใช้ยาและการจัดการปัญหา
จากการใช้ยาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละ
รายที่มีโรคร่วมหรือข้อจ ากัดในการใช้ยา 

บรรยาย ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล Online 

อา. 13 ก.ย. 2563 
 

13.00-
16.00 น. 

3 21. ปฏิบัติการที่ 12 การให้บริบาลทาง
เภสัชกรรมดา้นโรคติดเชื้อที่ซับซ้อน 
(ครั้งท่ี 2) 

ปฏิบัติการ ผศ.ดร.อุไรวรรณ อกนิตย ์
 

Online 

อา. 20 ก.ย. 2563 
 

09.00-
12.00 น. 

3 22. ปฏิบัติการที่ 13 การให้บริบาลทาง
เภสัชกรรมดา้นโรคติดเชื้อที่ซับซ้อน 
(ครั้งท่ี 3) 

ปฏิบัติการ ผศ.ดร.อุไรวรรณ อกนิตย ์ Online 

อา. 20 ก.ย. 2563 
 

13.00-
16.00 น. 

3 23. ปฏิบัติการที่ 14 การให้บริบาลทาง
เภสัชกรรมดา้นโรคระบบทางเดินหายใจท่ี
ซับซ้อน (ครั้งท่ี 1) 

ปฏิบัติการ ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล Online 

อา. 27 ก.ย. 2563 
 

13.00-
16.00 น. 

3 24. ปฏิบัติการที่ 15 การให้บริบาลทาง
เภสัชกรรมดา้นโรคระบบทางเดินหายใจท่ี
ซับซ้อน (ครั้งท่ี 2) 

ปฏิบัติการ ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล 
 

Online 

ระหว่าง 
19-30 ต.ค. 63 

  สอบปลายภาค  อ.ฑิภาดา สามสีทอง 
อ.มานิตย์ แซ่เตียว 
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สรุปจ านวนชั่วโมงสอน 
 

อาจารย์ผู้สอน จ านวนชั่วโมงบรรยาย จ านวนชั่วโมงปฏิบัติการ 

1. อ.มานิตย์ แซ่เตียว 3 6 
2. ผศ.ทวนธน บุญลือ 3 3 
3. ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล 7 9 
4. รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ ์ 3 6 
5. ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย 8 12 
6. ผศ.ดร.อุไรวรรณ อกนิตย ์ 6 9 

รวม 30 45 
 
การวัดและประเมินผลการเรียน  

คะแนนรวมทั้งหมด 100 % แบ่งเป็น 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1. การประเมินผลความรู้   95 % 
- การสอบข้อเขียนกลางภาค    40 % 
- การสอบข้อเขียนปลายภาค    40 % 
- งานมอบหมายปฏิบัติงาน (15 ครั้ง)  15 % 

2. การประเมินผลภาคปฏิบัติและเจตคติ  5 % 
2.1  การสังเกต (เจตคติ)   5%    

 
เกณฑ์การประเมินผลการเรียน  
 เกณฑ์การประเมินผลการเรียนใช้แบบอิงเกณฑ์   

เกรด    ช่วงคะแนน 
A      มากกว่า 80.00 คะแนนข้ึนไป 
B+      75.00 – 79.99 
B      70.00 – 74.99 
C+      65.00 – 69.99 
C      60.00 – 64.99 
D+      55.00 – 59.99 
D      50.00 – 54.99 
F      น้อยกว่า 50.00 คะแนน 

 
รูปแบบการเรียน 
1. บรรยาย 

- เรียนที่ห้องบรรยาย คณะเภสัชศาสตร ์
2. ปฏิบัติการ 

-  เรียนปฏิบัติการที่ห้องบรรยาย คณะเภสัชศาสตร์ จ านวนปฏบิัติการ 15 ครั้ง รวมคะแนนเกบ็ 15 % โดยมีการ
ประเมินผลปฏิบตัิงานเป็น 2 ส่วน 
1. การอภิปรายระหว่างปฏิบัติการจ านวนปฏิบัติการ 15 ครั้ง รวมคะแนนเก็บ 10 % 
2. รายงานปฏิบัติการจ านวนปฏบิตัิการ 15 ครั้ง รวมคะแนนเก็บ 5 % 
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คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 
รหัสรายวิชา 1501 805 สัมมนาทางเภสัชกรรมคลินิก 1 หน่วยกิต 1 (0-3-1) 
 (Seminar in Clinical Pharmacy I) 
นักศึกษาปริญญาโท : เภสัชศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ช้ันปีท่ี 1     ปีการศึกษา 1/2563 
อาจารยผ์ู้ประสานงานรายวิชา :  ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย, ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล 
 

วัน  เวลา จ านวน
ชั่วโมง 

หัวข้อ   รูปแบบการ
สอน 

ผู้สอน ห้องเรียน 

ส. 29 ส.ค. 2563 –  
อ. 21 ก.ย. 2563 

- 15 พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ 
- การสืบค้นข้อมลู คัดเลือกและ
วิเคราะหบ์ทความวิชาการ 
- จัดเตรยีมและปรับปรุงแก้ไขสไลด์และ
บทคัดย่อเพื่อการน าเสนอ 

- คณาจารย ์ - 

ส. 25 ก.ค. 2563 
 

13.00-
16.00 น. 

3 น าเสนอบทความวิชาการ (คร้ังท่ี 1) น าเสนอ รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ ์
อ.มานิตย์ แซ่เตียว 
ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย 

ห้อง
ไพโรจน ์

อ. 27 ก.ย. 2563 –  
อ. 25 ต.ค. 2563 

- 9 พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ 
- การสืบค้นข้อมลู คัดเลือกและ
วิเคราะหบ์ทความวิชาการ 
- จัดเตรยีมและปรับปรุงแก้ไขสไลด์และ
บทคัดย่อเพื่อการน าเสนอ 

- คณาจารย ์ - 

ส. 29 ส.ค. 2563 
 

13.00-
17.00 น. 

3 น าเสนอบทความวิชาการ (คร้ังท่ี 2) น าเสนอ ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย 
อ.ฑิภาดา สามสีทอง 
ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล 

ห้อง
ไพโรจน ์

อ. 1 พ.ย. 2563 –  
อ. 30 พ.ย. 2563 

- 12 พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ 
- การสืบค้นข้อมลู คัดเลือกและ
วิเคราะหบ์ทความวิชาการ 
- จัดเตรยีมและปรับปรุงแก้ไขสไลด์และ
บทคัดย่อเพื่อการน าเสนอ 

- คณาจารย ์ - 

ส. 3 ต.ค. 2563 
 

13.00-
17.00 น. 

3 น าเสนอบทความวิชาการ (คร้ังท่ี 3) น าเสนอ ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ 
ผศ.ทวนธน บุญลือ 
ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์ 

ห้อง
ไพโรจน ์

สรุปจ านวนชั่วโมงสอน 
อาจารย์ผู้สอน ชั่วโมง 

รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ ์
ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ 

36 
36 

ผศ.ดร.น้องเล็ก คณุวราดิศัย 36 
อ.มานิตย์ แซ่เตียว 
ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย 

36 
36 

ผศ.ทวนธน บุญลือ 
ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย ์
ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล 
อ.ฑิภาดา สามสีทอง 

36 
36 
36 
36 
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การวัดและประเมินผลการเรียน 
คะแนนรวมทั้งหมด 100 % แบ่งเป็น 
1. เจตคติ (เช่น การส่งงานตามเวลา ความสม่ าเสมอในการรายงาน

ความก้าวหน้าของงาน เป็นต้น) 
2. การถามตอบเพื่อวัดความรูค้วามเข้าใจในระหว่างการแตรียม

ข้อมูล   
3. การถามตอบและการมีส่วนร่วมในการอภิปรายในห้องสัมมนา 

10% (โดยอาจารย์ที่ปรึกษา) 
 
10% (โดยอาจารย์ที่ปรึกษา) 
 
20% (โดยนักศึกษาผู้ที่เข้าฟังการน าเสนอ) 

4. การน าเสนอบทความวิชาการ ครั้งที่ 1 20% (โดยคณาอาจารย์ที่เข้าฟังการน าเสนอ) 
5. การน าเสนอบทความวิชาการ ครั้งที่ 2 20% (โดยคณาอาจารย์ที่เข้าฟังการน าเสนอ) 
6. การน าเสนอบทความวิชาการ ครั้งที่ 3 20% (โดยคณาอาจารย์ที่เข้าฟังการน าเสนอ) 

 

เกณฑ์การประเมินการน าเสนอสัมมนา (20%) 
1. ความน่าสนใจและความทันสมยัของที่มาและความส าคญัของปัญหา (3%) 
2. ความถูกต้องของเนื้อหาตามหลักวิชาการ (9%) 
3. ความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของเนื้อหาและเอกสารอ้างอิง (3%) 
4. ความสามารถในการน าเสนอด้วยวาจา ทักษะการสื่อสาร บุคลิกภาพ ภาษาที่ใช้ น้ าเสียง (1%) 
5. ความสามารถในการใช้สื่อ การเรยีงล าดับเนื้อหา ความสวยงาม ความน่าสนใจ (1%) 
6. ความสามารถในการตอบค าถาม (3%) 

 
เกณฑ์การประเมินการถามตอบและการมีส่วนร่วมในห้องสัมมนา (20%) 
1. การมีส่วนร่วมในการถามค าถามในห้องสัมมนาทุกครั้ง (5%)– ประเมินโดยคณาอาจารย ์
2. ความตั้งใจในการฟังบรรยายสมัมนา (5%)– ประเมินโดยคณาอาจารย ์
3. คะแนนจากการประเมินการน าเสนอสัมมนา (10%)– ประเมินโดยนกัศึกษาผู้ที่เข้าฟังการน าเสนอทุกคน 
 
เกณฑ์การประเมินผลการเรียนใช้แบบอิงเกณฑ ์

เกรด    ช่วงคะแนน 
A      มากกว่า 80.00 คะแนนข้ึนไป 
B+      75.00 – 79.99 
B      70.00 – 74.99 
C+      65.00 – 69.99 
C      60.00 – 64.99 
D+      55.00 – 59.99 
D      50.00 – 54.99 
F      น้อยกว่า 50.00 คะแนน 

 
หมายเหตุ เกณฑ์การประเมินผลการเรียนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมหรือตามความเห็นชอบของ คณะกรรมการ

ประจ าคณะเภสัชศาสตร์ 
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คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
รหัสรายวิชา 1501 810 การสร้างเคร่ืองมือวัดบริการและผลลัพธ์ทางสุขภาพ หน่วยกิต 3 (3-0-9) 
 (Instrumental Development for Health Services and Outcomes) 
นักศึกษาปริญญาโท : เภสัชศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ช้ันปีท่ี 2     ปีการศึกษา 1/2563 
อาจารยผ์ู้ประสานงานรายวิชา :  ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ, ผศ.พรีวัฒน์ จินาทองไทย 
 

วัน  เวลา จ านวน
ชั่วโมง 

หัวข้อ   รูปแบบ
การสอน 

ผู้สอน ห้องเรียน 

ส. 27 มิ.ย. 2563 
 

13:00-
16:00 น. 

3 1. Objective and Subjective 
Measurement: Fundamental 
of Measurement and Classical 
Test Theory and Item 
Response Theory 

บรรยาย ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ Online 

ส. 4 ก.ค. 2563 13:00-
16:00 น. 

3 2. Questionnaire Development 
for Observed and Latent 
Variables 

บรรยาย ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล Online 

ส. 11 ก.ค. 2563 13:00-
16:00 น. 

3 3. Scale Development & Types 
of Scale 

บรรยาย ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล Online 

ส. 18 ก.ค. 2563 13:00-
16:00 น. 

3 4. Dimensions of Questionnaire 1 
- Exploratory Factor Analysis 1 

บรรยาย ดร.ศักดิส์ิทธ์ิ ศรีภา Online 

ส. 25 ก.ค. 2563 13:00-
16:00 น. 

3 5. Dimensions of Questionnaire 2 
- Exploratory Factor Analysis 2 

บรรยาย ดร.ศักดิส์ิทธ์ิ ศรีภา Online 

ส. 1 ส.ค. 2563 13:00-
16:00 น. 

3 6. Rasch Model 1 บรรยาย ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ Online 

ส. 8 ส.ค. 2563 
 

13:00-
16:00 น. 

3 7. Rasch Model 2 บรรยาย ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ Online 

ส. 15 ส.ค. 2563 
 

13:00-
16:00 น. 

 สอบกลางภาค  ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ 
ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย 

 

ส. 22 ส.ค. 2563 
 

13:00-
16:00 น. 

3 8. Item Response Theory บรรยาย ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ Online 

ส. 29 ส.ค. 2563 
 

13:00-
16:00 น. 

3 9. Concept and Type of Quality 
of Life 

บรรยาย ดร.ศักดิส์ิทธ์ิ ศรีภา Online 

ส. 5 ก.ย. 2563 
 

13:00-
16:00 น. 

3 10. Concept and Type of 
Community Quality of Life 

บรรยาย ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล Online 

ส. 12 ก.ย. 2563 
 

13:00-
16:00 น. 

3 11. General Quality of Life 
Instruments 

บรรยาย ผศ.ดร.น้องเล็ก คณุวราดิศัย Online 

ส. 19 ก.ย. 2563 
 

13:00-
16:00 น. 

3 12. Disease Specific Quality of Life 
Instruments 

บรรยาย รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ ์ Online 

ส. 26 ก.ย. 2563 
 

13:00-
16:00 น. 

3 13. Confirmatory Factor Analysis บรรยาย ดร.ศักดิส์ิทธ์ิ ศรีภา Online 

ส. 3 ต.ค. 2563 
 

13.00-
16.00 น. 

3 14. Q-Methodology บรรยาย ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ Online 
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วัน  เวลา จ านวน
ชั่วโมง 

หัวข้อ   รูปแบบ
การสอน 

ผู้สอน ห้องเรียน 

ส. 10 ต.ค. 2563 
 

13.00-
16.00 น. 

3 15. Presentation น าเสนอ ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ 
ดร.ศักดิส์ิทธ์ิ ศรีภา 

Online 

ส. 17 ต.ค. 2563 
 

13.00-
16.00 น. 

 สอบปลายภาค  ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ 
ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย 

 

 
สรุปจ านวนชั่วโมงสอน 

อาจารยผ์ู้สอน จ านวนช่ัวโมงบรรยาย 
ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ 15 
ดร.ศักดิส์ิทธ์ิ ศรีภา 12 
ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล 6 
ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล 3 
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธ ์ 3 
ผศ.ดร.น้องเล็ก คณุวราดิศัย 3 
น าเสนอ 3 

รวม 45 
 

การวัดและประเมินผลการเรียน  
 ร้อยละ 

สอบกลางภาค 40.00% 
สอบปลายภาค 40.00% 
การน าเสนองานและงานมอบหมาย 20.00% 

 
เกณฑ์การประเมินผลการเรียน  
 เกณฑ์การประเมินผลการเรียนใช้แบบอิงเกณฑ์   

เกรด    ช่วงคะแนน 
A      มากกว่า 80.00 คะแนนข้ึนไป 
B+      75.00 – 79.99 
B      70.00 – 74.99 
C+      65.00 – 69.99 
C      60.00 – 64.99 
D+      55.00 – 59.99 
D      50.00 – 54.99 
F      น้อยกว่า 50.00 คะแนน 

หมายเหตุ  เกณฑ์การประเมินผลการเรียนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมหรือตามความเห็นชอบของ                
คณะกรรมการประจ าคณะเภสัชศาสตร ์

เอกสารหรือหนังสือส าหรับอ่านประกอบ 
1. DeVellis R.F. Scale Development Theory and Applications 2nd edition, 2003. 
2. Steven JP. Applied Multivariate Statistics for Social Sciences 4th edition New York: Lawrence Erlbaum; 

2001. 
3. Tabachnick BG, Fidel LS. Using Multivariate Statistics 5th edition New York: Pearson Education; 2007. 
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คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
รหัสรายวิชา 1501 816 ความก้าวหน้าทางเภสัชกรรมคลนิิกในโรคมะเร็ง หน่วยกิต 3 (3-0-9) 
 (Progresses on Clinical Pharmacy in Oncology) 
นักศึกษาปริญญาโท : เภสัชศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ช้ันปีท่ี 2     ปีการศึกษา 1/2563 
อาจารยผ์ู้ประสานงานรายวิชา :  อ.มานิตย์ แซ่เตียว, อ.ฑิภาดา สามสีทอง 
 

วัน  เวลา จ านวน
ชั่วโมง 

หัวข้อ   รูปแบบ
การสอน 

ผู้สอน ห้องเรียน 

27 มิ.ย. 63 
 

09.00-
12.00 น. 

3 1. Introduction to 
Pharmacotherapy in cancer 
patients 

บรรยาย อ.มานิตย์ แซ่เตียว Online 

4 ก.ค. 63 
 

09.00-
12.00 น. 

3 2. Chemotherapy pharmacology 
(ตอนท่ี 1) 

บรรยาย อ.มานิตย์ แซ่เตียว Online 

11 ก.ค. 63 
 

09.00-
12.00 น. 

3 3. Chemotherapy pharmacology 
(ตอนท่ี 2) 

บรรยาย อ.มานิตย์ แซ่เตียว Online 

18 ก.ค. 63 
 

09.00-
12.00 น. 

3 4. Symptoms management in 
cancer patients 
- Cardiotoxicity  
- Mucositis 
- Hypersensitivity reaction 

บรรยาย อ.มานิตย์ แซ่เตียว Online 

25 ก.ค. 63 
 

09.00-
12.00 น. 

3 5. Oncology emergencies 
- SVC syndrome  
- Tumor lysis syndrome 
- Hypercalcemia 

บรรยาย อ.มานิตย์ แซ่เตียว Online 

1 ส.ค. 63 
 

09.00-
12.00 น. 

3 6. Palliative care in cancer 
patients 

บรรยาย อ.มานิตย์ แซ่เตียว Online 

8 ส.ค. 63 
 

09.00-
12.00 น. 

3 7. The Anticancer drug 
development process 

บรรยาย อ.มานิตย์ แซ่เตียว Online 

15 ส.ค. 63 
 

09.00-
12.00 น. 

3 สอบกลางภาค  อ.มานิตย์ แซ่เตียว 
อ.ฑิภาดา สามสีทอง 

 

22 ส.ค. 63 
 

09.00-
12.00 น. 

3 8. Precision medicine in cancer 
treatment 

บรรยาย อ.มานิตย์ แซ่เตียว Online 

29 ส.ค. 63 
 

09.00-
12.00 น. 

3 9. Colorectal cancer บรรยาย อ.มานิตย์ แซ่เตียว Online 

5 ก.ย. 63 
 

09.00-
12.00 น. 

3 10. Non-small cell lung cancer บรรยาย อ.มานิตย์ แซ่เตียว Online 

12 ก.ย. 63 
 

09.00-
12.00 น. 

3 11. Cholangiocarcinoma บรรยาย อ.มานิตย์ แซ่เตียว Online 

19 ก.ย. 63 
 

09.00-
12.00 น. 

3 12. Integrated case discussion in 
solid tumor 

บรรยาย อ.มานิตย์ แซ่เตียว 
อ.ฑิภาดา สามสีทอง 

Online 

26 ก.ย. 63 
 

09.00-
12.00 น. 

3 13. Acute leukemia บรรยาย อ.มานิตย์ แซ่เตียว Online 
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วัน  เวลา จ านวน
ชั่วโมง 

หัวข้อ   รูปแบบ
การสอน 

ผู้สอน ห้องเรียน 

3 ต.ค. 63 
 

09.00-
12.00 น. 

3 14. Multiple myeloma บรรยาย อ.มานิตย์ แซ่เตียว Online 

10 ต.ค. 63 
 

09.00-
12.00 น. 

3 15. Integrated case discussion in 
hematologic malignancies 

บรรยาย อ.มานิตย์ แซ่เตียว 
อ.ฑิภาดา สามสีทอง 

Online 

17 ต.ค. 63 
 

09.00-
12.00 น. 

3 16. Interested issue in cancer 
presentation 

น าเสนอ อ.มานิตย์ แซ่เตียว 
อ.ฑิภาดา สามสีทอง 

Online 

24 ต.ค. 63 
 

09.00-
12.00 น. 

- สอบปลายภาค  อ.มานิตย์ แซ่เตียว 
อ.ฑิภาดา สามสีทอง 

 

 

สรุปจ านวนชั่วโมงสอน 
 

อาจารย์ผู้สอน จ านวนชั่วโมงบรรยาย 

1.อ.มานิตย์ แซ่เตียว 48 
2. อ.ฑิภาดา สามสีทอง 9 

 
การวัดและการประเมินผลการเรียน        คะแนนรวม 100.00 % 

1. เจตคติ (ประเมินจากการเข้าเรียนในรายวิชา)  คะแนนรวม 5.00 % 
2. งานมอบหมาย     คะแนนรวม 15.00 % 
3. คะแนนจากภาคบรรยาย      คะแนนรวม 80.00% 

1. การสอบกลางภาค (หัวข้อ 1-6)   18 ชม.  36.92 % 
2. การสอบปลายภาค (หัวข้อ 7-14)   21 ชม.    43.08% 

**ยกเว้นหัวข้อ 12** 
 
เกณฑ์การประเมินผลการเรียน  
 เกณฑ์การประเมินผลการเรียนใช้แบบอิงเกณฑ์   

เกรด    ช่วงคะแนน 
A      มากกว่า 80.00 คะแนนข้ึนไป 
B+      75.00 – 79.99 
B      70.00 – 74.99 
C+      65.00 – 69.99 
C      60.00 – 64.99 
D+      55.00 – 59.99 
D      50.00 – 54.99 
F      น้อยกว่า 50.00 คะแนน 

หมายเหตุ  เกณฑ์การประเมินผลการเรียนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมหรือตามความเห็นชอบของ                
คณะกรรมการประจ าคณะเภสัชศาสตร ์
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การวัดและประเมินผลการเรียน 
คะแนนรวมทั้งหมด ร้อยละ 100 แบ่งเป็น 

1.    สอบข้อเขียน ร้อยละ 80 แบ่งเป็น 
1.1  สอบกลางภาคคร้ังท่ี 1 หัวข้อบรรยายท่ี 1 ถึง 6 (18 ชั่วโมงบรรยาย) คิดเป็นร้อยละ 36.92 
1.2  สอบปลายภาค หัวข้อบรรยายที่ 7 ถึง 14 (21 ชั่วโมงบรรยาย) คิดเป็นร้อยละ 43.08 

2.    เจตคติ ร้อยละ 5 ประเมินจากการเข้าเรียนในรายวิชา 
3.  งานมอบหมาย ร้อยละ 15 น าเสนอหัวข้อเกี่ยวข้องกับมะเร็งและการรักษา 
 - จัดท าเอกสารประกอบการน าเสนอและสไลด์ประกอบการบรรยาย 
 - เวลาการน าเสนอ 20 นาที ซักถาม 10 นาที 
 

เอกสารหรือหนังสือส าหรับอ่านประกอบ 
1.  Alldredge BK, Corelli RL, Ernst ME, Guglielmo BJ, Jacobson PA, Kradjan WA, Williams BR, editors. 

Koda-Kimble & Young’s applied therapeutic: the clinical use of drugs. 10th ed. Philadelphia: 
Lippincott Williams & Wilkins; 2012. 

2. Dipiro JT, Talbert RL, Yee GC, Matzke GR, Wells BG, Posey LM, editors. Pharmacotherapy: a 
pathophysiologic approach. 10th ed. New York: McGraw-Hill; 2017. 

3. DeVita VT., Lawrence TS., Rosenberg SA., eds. Cancer: Principles and Practice of Oncology. 9th ed. 
Philadelphia, Pa: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins; 2014. 

4. Rodgers GP. and Young NS., eds. The Bethesda handbook of clinical hematology. 3rd ed. 
Philadelphia, Pa: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins; 2013. 

5. National comprehensive cancer network. NCCN clinical practice guidelines in oncology (NCCN 
guildlines®). [online]. Available from http:// http://www.nccn.org 
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คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 
รหัสรายวิชา 1501 820 วิทยานิพนธ์ จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 12 หน่วยกิต  
 (Thesis) 
นักศึกษาปริญญาโท : เภสัชศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ช้ันปีท่ี 2     ปีการศึกษา 1/2563 
อาจารยผ์ู้ประสานงานรายวิชา :  อ.มานิตย์ แซ่เตียว, รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ ์
 

วัน  เวลา จ านวน 
ชั่วโมง 

หัวข้อ   รูปแบบการสอน ผู้สอน ห้องเรียน 

อาทิตย์ 
28 ม.ิย. 63 

- 3 การทบทวน วิเคราะห์ สรุป
และสังเคราะห์วรรณกรรม 
การขอค าปรึกษาและ
การศึกษาด้วยตนเอง 

1. การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน  
2. การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง  
3. การให้ค าปรึกษารายบุคคล 

อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 

online 

อาทิตย์ 
5 ก.ค. 63 

- 3 การทบทวน วิเคราะห์ สรุป
และสังเคราะห์วรรณกรรม 
การขอค าปรึกษาและ
การศึกษาด้วยตนเอง 

1. การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน  
2. การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง  
3. การให้ค าปรึกษารายบุคคล 

อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 

online 

อาทิตย์ 
12 ก.ค. 63 

- 3 น าเสนอรายงาน
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
เดือน ก.ค. 

1. การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน  
2. การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง  
3. การให้ค าปรึกษารายบุคคล 

อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 

online 

อาทิตย์ 
19 ก.ค. 63 

- 3  การทบทวน วิเคราะห์ สรุป
และสังเคราะห์วรรณกรรม 
การขอค าปรึกษาและ
การศึกษาด้วยตนเอง 

1. การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน  
2. การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง  
3. การให้ค าปรึกษารายบุคคล 

อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 

online 

อาทิตย์ 
26 ก.ค. 63 

- 3  การทบทวน วิเคราะห์ สรุป
และสังเคราะห์วรรณกรรม 
การขอค าปรึกษาและ
การศึกษาด้วยตนเอง 

1. การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน  
2. การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง  
3. การให้ค าปรึกษารายบุคคล 

อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 

online 

อาทิตย์ 
2 ส.ค. 63 

- 3 น าเสนอรายงาน
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เดือน ส.ค. 

1. การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน  
2. การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง  
3. การให้ค าปรึกษารายบุคคล 

อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 

online 

อาทิตย์ 
9 ส.ค. 63 

 

8.30-
16.30 น. 

7 การน าเสนอความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ์ คร้ังท่ี 1 
- เวลาในการน าเสนอ                        
20-30 นาที 
- เวลาในการอภิปรายและ
ตอบค าถาม 15 นาท ี
ทั้งนี้งานบัณฑิตศึกษาจะส่ง
ตารางที่ระบเุวลาน าเสนอให้
อีกครั้งเมื่อถึงก าหนดเวลา 
โดยนักศึกษาและอาจารย์ที่

1. การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน  
2. การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง  
3. การให้ค าปรึกษารายบุคคล 

-อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 
-ตัวแทนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ/
อาจารย์ประจ า
หลักสตูร  

ห้องประชุม
ไพโรจน์
ทรัพยานนท์/
(online 
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วัน  เวลา จ านวน 
ชั่วโมง 

หัวข้อ   รูปแบบการสอน ผู้สอน ห้องเรียน 

ปรึกษาสามารถเลือกเวลา
ตามที่สะดวก 

อาทิตย์ 
16 ส.ค. 63 

- 3  การทบทวน วิเคราะห์ สรุป
และสังเคราะห์วรรณกรรม 
การขอค าปรึกษาและ
การศึกษาด้วยตนเอง 

1. การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน  
2. การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง  
3. การให้ค าปรึกษารายบุคคล 

อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 

online 

อาทิตย์ 
23 ส.ค. 63 

- 3  การทบทวน วิเคราะห์ สรุป
และสังเคราะห์วรรณกรรม 
การขอค าปรึกษาและ
การศึกษาด้วยตนเอง 

1. การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน  
2. การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง  
3. การให้ค าปรึกษารายบุคคล 

อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 

online 

อาทิตย์ 
30 ส.ค. 63 

- 3  การทบทวน วิเคราะห์ สรุป
และสังเคราะห์วรรณกรรม 
การขอค าปรึกษาและ
การศึกษาด้วยตนเอง 

1. การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน  
2. การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง  
3. การให้ค าปรึกษารายบุคคล 

อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 

online 

อาทิตย์ 
6 ก.ย. 63 

- 3 น าเสนอรายงาน
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เดือน ก.ย. 

1. การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน  
2. การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง  
3. การให้ค าปรึกษารายบุคคล 

อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 

online 

อาทิตย์ 
13 ก.ย. 63 

- 3 
 
 

 การทบทวน วิเคราะห์ สรุป
และสังเคราะห์วรรณกรรม 
การขอค าปรึกษาและ
การศึกษาด้วยตนเอง 

1. การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน  
2. การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง  
3. การให้ค าปรึกษารายบุคคล 

อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 

online 

อาทิตย์ 
20 ก.ย. 63 

- 3  การทบทวน วิเคราะห์ สรุป
และสังเคราะห์วรรณกรรม 
การขอค าปรึกษาและ
การศึกษาด้วยตนเอง 

1. การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน  
2. การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง  
3. การให้ค าปรึกษารายบุคคล 

อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 

online 

อาทิตย์ 
27 ก.ย. 63 

 

08.30-
16.30 น. 

7 - การน าเสนอความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ์ คร้ังท่ี 2 
- เวลาในการน าเสนอ                        
20-30 นาที 
- เวลาในการอภิปรายและ
ตอบค าถาม 15 นาท ี
ทั้งนี้งานบัณฑิตศึกษาจะส่ง
ตารางที่ระบเุวลาน าเสนอให้
อีกครั้งเมื่อถึงก าหนดเวลา 
โดยนักศึกษาและอาจารย์ที่
ปรึกษาสามารถเลือกเวลา
ตามที่สะดวก 

1. การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน  
2. การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง  
3. การให้ค าปรึกษารายบุคคล 

-อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 
-ตัวแทนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ/
อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

ห้องประชุม
ไพโรจน์
ทรัพยานนท์/
(online 

อาทิตย์ 
4 ต.ค. 63 

- 3 น าเสนอรายงาน
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ต่อ

1. การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน  
2. การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง  
3. การให้ค าปรึกษารายบุคคล 

อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 

online 
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วัน  เวลา จ านวน 
ชั่วโมง 

หัวข้อ   รูปแบบการสอน ผู้สอน ห้องเรียน 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เดือน ต.ค. 

 
สรุปจ านวนชั่วโมงสอน  

     
อาจารย์ผู้สอน     จ านวนชั่วโมงบรรยาย/น าเสนอ 2 คร้ัง 

1. ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ 14 
2. ดร.ศักดิส์ิทธ์ิ ศรีภา 14 
3. ผศ.ดร.น้องเล็ก คณุวราดิศัย 14 
4. ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล 14 
5. รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ ์ 14 
6. ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย ์ 14 
7. ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย 14 
8. ผศ.ทวนธน บุญลือ 14 
9. อ.มานิตย์ แซ่เตียว 14 
10. อ.ฑิภาดา สามสีทอง 14 

รวม 14 
 
การวัดและประเมินผลการเรียน  
 ประเมินผลความก้าวหน้าวิทยานพินธ์ เป็นแบบ S กับ U พร้อมท้ังระบุจ านวนหน่วยกติ ตามแบบติดตามความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ์ของหลักสูตร ในกรณทีี่ได้ผลการเรียนเป็น U ต้องลงทะเบียนซ้ าตามจ านวนหน่วยกติที่ได้ U 
  S หมายถึง ผลการศึกษาเป็นที่พอใจ (Satisfactory) 
  U หมายถึง ผลการศึกษายังไมเป็นท่ีพอใจ (Unsatisfactory) 
 
เกณฑ์การประเมินผลการเรียน  

1. นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกรายต้องเข้าร่วมการน าเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1 และ 2 โดยพร้อม
เพรียงกัน 

2. การลงทะเบียนเรียน: ขึ้นกับความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยนักศึกษาต้องลงนามในแบบติดตาม
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ซึ่งจะใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา 

3. กรณีนักศึกษาได้รับผลการประเมินจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ที่ผ่านในแต่ละภาคการศึกษาไม่ครบตามที่นักศึกษา
ลงทะเบียน นักศึกษาต้องลงทะเบียนจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ที่ไม่ผ่านในภาคการศึกษาถัดไปจนกว่านักศึกษาจะ
ได้รับการประเมินจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ผ่านครบตามจ านวนหน่วยกิตรายวิชาวิทยานิพนธ์ของหลักสูตร  
(12 หน่วยกิต) 

 
เอกสารหรือหนังสือส าหรับอ่านประกอบ  

1. Kothari, CR 2004, Research Methodology: Methods & Techniques, vol 2nd rev. ed, New Age 
International, New Delhi, viewed 28 May 2020, 
<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=277465&site=eds-live>.  

2. Guthrie, G 2010, Basic Research Methods: An Entry to Social Science Research, Sage 
Publications Pvt. Ltd, New Delhi, India, viewed 28 May 2020, 
<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=340339&site=eds-live>. 
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แบบติดตามความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ 
หลักสูตรเภสชัศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาเภสัชกรรมคลนิิก 

 นาย/นาง/นางสาว..............................................................                     รหัสนักศึกษา.............................................. 
 ชื่อวิทยานิพนธ์  (ภาษาไทย)...................................................................... 
 
กรุณาท าเคร่ืองหมาย √  ในช่องผลงานของนกัศึกษาให้ตรงกับขอ้ภาระงานที่นักศึกษาท าได้ 

ภาระงาน คิดเป็นหน่วยกิต ลงชื่อผู้
ประเมิน 

วันที่
ประเมิน ความก้าวหน้า ผลงาน 

1.เสนอช่ือเรื่อง วัตถุประสงค์และก าหนดกรอบความคิดทิศ
ทางการด าเนินการวิจัยเพื่อขออนุมัติและเขียนโครงร่างการวจิัย 

-    

2.เขียนบทน า (บทที่1) 1    
3. รวบรวมและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและเขียนเรียบ
เรียง  (บทที่2) 

1    

4. เขียนบทวิธีด าเนินการวิจยั (บทที่ 3 ) 1    
5. สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์  ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ฉบับแก้ไข
และได้รับการอนุมัตโิครงรา่งฯ 

1    

6. สร้างเครื่องมือ  ทดลองใช้และปรับปรุงเครื่องมือวิจัย 1    
7. เก็บข้อมูล  (ปฏิบัติ  หรือทดลองการวิจัย) 1    
8. วิเคราะห์ข้อมลู 1    
9. เขียนรายงานและเสนอผลการวิจัย  (บทที่ 4) 1    
10. เขียนเสนอบทสรปุผลการวิจัย  อภิปรายผล  และ
ข้อเสนอแนะ  (บทที่ 5) 

1    

11. สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 1    
12. จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ ์ 1    
13. เสนอผลงานวิจัยต่อที่ประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการ 

1    

รวม 12    
 
ลงนาม.....................................................นักศึกษา     ลงนาม.......................................................อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
    (................................................................)                      (........................................................................  )       .   
       .........../...................../......................                                   ........../...................../.................... 
 
หมายเหตุ  
1. คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  

- จ านวน ไมน่้อยว่า 3 คน ประกอบด้วย อาจารย์ทีป่รึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
- อาจารย์ที่ปรึกษาหลักและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม นับรวมเปน็กรรมการ 1 เสียง ในการสอบวิทยานิพนธ์ 
 
 
 

2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
2.1 กรณีอาจารย์ประจ าหลักสตูร 

 - ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและด ารงต าแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวชิาทีส่ัมพันธ์กัน  
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 - ต้องมีประสบการณ์ในการวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
 - มีผลงานทางวชิาการ 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดย 1 เร่ือง ต้องเป็นผลงานวิจัย 
 

2.2 กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 - ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ในสาขาวชิานั้นหรือสาขาวชิาทีส่ัมพันธ์กัน  
 - ต้องมีประสบการณ์ในการวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
 - มีผลงานทางวชิาการที่ตพีิมพ์ในวารสารในฐทานข้อมูลที่เปน็ทีย่อมรับ ระดับชาติ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง ซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
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หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก  
(Master of Pharmacy Program in Clinical Pharmacy) 

 
 ระยะเวลาการศึกษา   2 ปีการศึกษา แต่ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร แผน ก แบบ ก2 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 โครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 

หมวดวิชา/จ านวนหน่วยกิต แผน ก แบบ ก2 
ก. หมวดวิชาเฉพาะ                             ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
    1. กลุ่มวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต 
    2. กลุ่มวิชาเลือก                            ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
ข. หมวดวิทยานิพนธ์                           ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวม                         ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

 
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก มีรายวิชาตามโครงสร้างดังนี้ 

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

ปีท่ี 1 (First Year) 
ภาคการศึกษาต้น (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาบังคับ   

1501 802 ระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชกรรมคลินิก
และชีวสถิติ 

 4 (4-0-12) 

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

รวม (Total) 10 
 

ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาบังคับ   

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

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาเลือก 

1501 xxx วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

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

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

หมวดวิทยานิพนธ์ 1501 820 วิทยานิพนธ์  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาเลือก 

1501 xxx วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

รวม (Total) 9 
หมายเหตุ อาจมีการศึกษาดูงานด้านเภสัชกรรมคลินิกในประเทศหรือต่างประเทศ 
 

ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 

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

รวม (Total) 6 
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วิสัยทัศน์ 
 เป็นคณะเภสัชศาสตร์ชั้นน าในอาเซียน ผลิตบัณฑิตท่ีมีความเป็นเลิศด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ  
สร้างสรรค์งานวิจัยในระดับสากล 
 
พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล สามารถแข่งขัน
ได้ในประชาคมอาเซียน  และมีคุณธรรมน าความรู้ ด ารงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง 

2. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม 

3. บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน และสร้างเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง เพ่ือพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

4. อนุรักษ์ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามเพ่ือธ ารง
ไว้ภายใต้บริบทโลกาภิวัตน์ 

5. บริหารจัดการเชิงรุกด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพมาตรฐาน เพ่ือการด าเนินงานที่ เป็น
เลิศ ประชาคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข 
 

 ติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรม
คลินิก 

1. อ.มานิตย์ แซ่เตียว  ประธานหลักสูตร  อีเมล์;  manit.s@ubu.ac.th 
2. ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ กรรมการ  อีเมล์;  sawaeng.w@ubu.ac.th 
3. ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล กรรมการ  อีเมล์;  suttasinee.s@ubu.ac.th 
4. ผศ.ทวนธน บุญลือ  กรรมการ  อีเมล์;  tuanthon.b@ubu.ac.th 
5. อ.ฑิภาดา สามสีทอง  กรรมการและเลขานุการ อีเมล์;  tipada.s@ubu.ac.th 

 
 ติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี งานบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ห้องวิชาการ ชั้น 1 หมายเลขโทรศัพท์  045-353625  โทรสาร 
045-353626 

1. ผศ.สุภารัตน์ จันทร์เหลือง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อีเมล์;  suparat.k@ubu.ac.th 
2. คุณสุขุมา  พวงมะลิ  นักวิชาการศึกษา  อีเมล์; sukhuma.p@ubu.ac.th 
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