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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  วิทยาเขตหาดใหญ่   คณะเภสัชศาสตร์   ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร   
ภาษาไทย : หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก   
ภาษาอังกฤษ : Master of Pharmacy Program in Clinical Pharmacy 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
ภาษาไทย        ชื่อเต็ม (ไทย) : เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชกรรมคลินิก) 
                    ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Pharmacy (Clinical Pharmacy) 
ภาษาอังกฤษ    ชื่อย่อ (ไทย) : ภ.ม. (เภสัชกรรมคลินิก) 

  ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.Pharm. (Clinical Pharmacy)  
 

3. วิชาเอก  
- 

4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
36 หน่วยกิต 

  

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  
 หลักสูตรระดับปริญญาโท  

5.2 ภาษาที่ใช้ 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ  

5.3 การรับนักศึกษา 
  รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ  

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
  เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ โดยมีความร่วมมือกับสถาบันอื่น ได้แก่ สํานักบริหารการสาธารณสุข 

 กระทรวงสาธารณสุข และคณะเภสัชศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยรัฐอีก 3 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีรูปแบบความร่วมมือ  ได้แก่ การจัดการเรียนการ
 สอนในบางรายวิชาร่วมกัน ในรูปแบบของการประชุมเชิงปฏิบัติการ และ มีความร่วมมือกันในการพัฒนา
 แหล่งฝึกปฏิบัติงาน  
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 
  ให้ปรญิญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตร  
 หลักสูตรปรับปรงุ       กําหนดเปิดสอน เดือน มกราคม พ.ศ. 2560  

ปรับปรุงมาจากหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินกิ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553     
ได้รับอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมครัง้ที่ 13(3/2559) 
เมื่อวันที่ 12 เดอืน กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
ได้รับอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวทิยาลัยฯ ในการประชุมครัง้ที่ 378(8/2559) 

           เมื่อวนัที่ 17 เดือน กนัยายน พ.ศ. 2559 
 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน   
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ ในปีการศึกษา 2560  
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา  

8.1  เภสัชกรผู้ปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมและเภสัชกรรมคลินิก  
8.2  นักวิชาการด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมและเภสัชกรรมคลินิก 
8.3  อาจารย์ด้านการบริบาลเภสัชกรรมและเภสัชกรรมคลินิก  

 
9.  ชื่อ-นามสกุล เลขประจาํตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ง และคณุวุฒิการศกึษา ของอาจารย์ผูรั้บผิดชอบหลักสูตร 
 

 
 
 

เลขประจําตัว
ประชาชน 

ตําแหน่งทางวชิาการ ชื่อ-สกุล 
วุฒิการศึกษาระดับตรี-โท-เอก 
(สาขาวิชา), สถาบันที่สําเร็จ

การศึกษา, ปีที่สําเร็จการศึกษา 
3-9698-00086-97-4 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางศิริมา  มหัทธนาดุลย ์

 
ภ.บ., ม.สงขลานครินทร,์ 2530 
วท.ม.(เภสัชวิทยา), จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2531    
ปร.ด. (เภสัชศาสตร์), ม.สงขลา-

นครินทร,์ 2548 
3-9598-00148-25-2 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางณัฐาศิริ  ฐานะวุฑฒ์ 

 
ภ.บ., ม.สงขลานครินทร,์ 2528     
ภ.ม. (เภสัชวิทยา) , จุฬาลงกรณ์ 
       มหาวิทยาลัย, 2535       
ปร.ด. (ระบาดวทิยา) ,  
       ม.สงขลานครินทร,์ 2550     

3-9499-00147-28-2 อาจารย ์ น.ส.อษุณีย ์ วนรรฆมณ ี
 

ภ.บ., ม.สงขลานครินทร,์ 2537     
วท.ม. (เภสัชศาสตร)์ , ม.มหิดล,    
       2540    
ว.ภ. (เภสัชบําบัด), วิทยาลัย  
       เภสัชบําบัด สภาเภสัช-  
       กรรม, 2549 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน   
  ในสถานทีต่ั้งมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร ์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะเภสัชศาสตร์  โดยมีความร่วมมือกับ 

        (1) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, (2) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, (3) คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, (4) โรงพยาบาลสงขลานครินทร์, (5) โรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่, (6) โรงพยาบาลสงขลา, 
(7) ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, (8) โรงพยาบาลศรีนครินทร์, (9) โรงพยาบาลขอนแก่น, 
(10) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา, (11) โรงพยาบาลอุดรธานี, (12) โรงพยาบาลชัยภูมิ, (13) โรงพยาบาลสรรพสิทธิ-
ประสงค์, (14) รพ.มหาราชนครเชียงใหม่, (15) โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์, (16) โรงพยาบาลศูนย์ลําปาง, 
(17) โรงพยาบาลนครพิงค์, (18) โรงพยาบาลแพร่, (19) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, (20) โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช, 
(21) โรงพยาบาลพิจิตร, (22) โรงพยาบาลเสนา, (23) โรงพยาบาลสมุทรสาคร, (24) โรงพยาบาลพระจอมเกล้า, 
(25) โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์, (26) โรงพยาบาลมะการักษ์, (27) โรงพยาบาลชลบุรี, (28) โรงพยาบาลมหาราช
นครศรีธรรมราช, (29) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นต้น 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศและวิชาชีพเภสัชศาสตร์ 
การพัฒนาหลักสูตรนี้สอดคล้องกับทิศทางหรือแนวโน้มความต้องการเภสัชกรในระบบสาธารณสุขของ

ประเทศไทย และประเทศในแถบ ASEAN โดยสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการ
วางแผนหลักสูตร ได้แก่  (1) ในปัจจุบันประเทศไทยนําระบบการประกันคุณภาพเข้ามาใช้ในงานบริการสาธารณสุข  
ดังน้ัน มาตรฐานการบริการทางวิชาชีพจึงต้องยกระดับขึ้น และมุ่งเน้นการให้บริบาลทางเภสัชกรรมที่มีผู้ป่วยหรือ
ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง  (2) เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป สภาเภสัชกรรมให้การรับรองเฉพาะหลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต ที่เป็นหลักสูตร 6 ปี ทําให้คณะเภสัชศาสตร์ส่วนใหญ่ในประเทศไทยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มี
พื้นฐานความรู้และทักษะด้านการให้บริบาลทางเภสัชกรรมเป็นจํานวนมากกว่าในอดีต อย่างไรก็ดีปรัชญาของ
หลักสูตรดังกล่าวไม่ได้เน้นให้บัณฑิตมีความสามารถในการทําวิจัยเชิงลึก หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เภสัชกรรมคลินิก จึงเป็นหลักสูตรการศึกษาหลังปริญญาที่เภสัชกรที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรดังกล่าวสามารถ
เพิ่มพูนความรู้และทักษะในการทาํวิจัยทางคลินิกเชิงลึก เพื่อพัฒนาการบริบาลทางเภสัชกรรมและพัฒนางานบริการ
เภสัชกรรมด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถนําประเด็นปัญหาหรือช่องว่างของการให้บริบาลทางเภสัชกรรมและ
งานเภสัชกรรมด้านอื่นที่เกี่ยวข้องในระบบสาธารณสุขของประเทศมาศึกษาหาคําตอบเพื่อการพัฒนาหรือสนับสนุนการ
ดูแลผู้ป่วยร่วมกับทีมสหวิชาชีพอื่นๆ  (3) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยได้เข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN  Economic  Community, AEC) ซึ่งเป็นการเปิดเสรีด้านการค้าและบริการ เพื่อส่งเสริมการแบ่งงานการ
ผลิตสินค้าและบริการภายในประเทศอาเซียนด้วยกัน โดยการบริการสาขาสุขภาพ เป็น 1 ใน 11 สินค้าและบริการ สาขา
นําร่อง ประกอบกับประเทศไทยมีนโยบายเป็นศูนย์กลางการบริการด้านสุขภาพนานาชาติ หรือ medical hub 
การมุ่งเน้นให้หลักสูตรมีความเป็นสากลสามารถรองรับนักศึกษาต่างชาติได้ และบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาสามารถ
ทํางานในต่างประเทศ หรือทํางานในสถานบริการสาธารณสุขที่ให้บริการผู้ป่วยต่างชาติได้ จึงเป็นส่ิงที่สําคัญมาก 
 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
จากสถานการณ์ของการเกิดโรค และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี  การพัฒนาทางสังคม และวัฒนธรรมทําให้

เกิดโรคใหม่และมีการพัฒนายาใหม่อย่างรวดเร็ว  ทําให้มีข้อมูลที่ต้องนํามาใช้ในการตัดสินใจใช้ยาในการรักษาผู้ป่วย
จํานวนมาก ตลอดจนการเข้าถึงข้อมูลและเทคโนโลยี กระแสของความตระหนักในสิทธิส่วนบุคคลในฐานะผู้ป่วยหรือ
ผู้รับบริการ ทําให้บุคลากรสาธารณสุขแต่ละด้านต้องบริการผู้ป่วยด้วยทักษะและความเชี่ยวชาญ ตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง     
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12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร  

            ในศตวรรษที่ผ่านมาได้มีความพยายามพัฒนาบทบาทของเภสัชกรในประเทศไทยให้สามารถทําหน้าที่ใน 
การให้ความคุ้มครองผู้บริโภคทางดา้นยามากขึ้น โดยมีเป้าหมายเช่นเดียวกับบทบาทของเภสัชกรในประเทศที่พัฒนาแล้ว 
ซึ่งเน้นบทบาทของเภสัชกรในการให้การบริบาลทางเภสัชกรรม (pharmaceutical care) แก่ผู้ป่วยและชุมชน  
อันประกอบด้วยการพัฒนาการให้การบริการทางเภสัชกรรมเพื่อให้มีการใช้ยาที่เหมาะสม (rational drug use) 
การป้องกัน และการจัดการปัญหาที่เกี่ยวขอ้งกับการใช้ยา (drug related problems : DRPs) โดยมุ่งให้ผู้ป่วยมีสุขภาพ
และคุณภาพชีวิตที่ดี งานเภสัชกรรมทางคลินิก เป็นสาขาหนึ่งของวิชาชีพเภสัชกรรมที่เน้นบทบาทของเภสัชกรในการ
ดูแลผู้ป่วย  (patient oriented) โดยกําหนดบทบาทของเภสัชกรในการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยด้วยการ
ทํางานร่วมกับทีมสุขภาพ (health care team) งานเภสัชกรรมคลินิกมีรากฐานและพัฒนาการในประเทศสหรัฐอเมริกา
มาตั้งแต่ประมาณปี ค.ศ. 1954 จนกระทั่งปลายทศวรรษที่ 80 เป็นต้นมา แนวคิดเรื่องบทบาทของเภสัชกรในการให้
การบริบาลทางเภสัชกรรม จึงได้รับการยอมรับและแพร่หลายมากขึ้น และในปัจจุบันนี้เภสัชกรในสหรัฐอเมริกาได้
มีบทบาทอย่างสูงในทีมสุขภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วย และมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพในการให้การบริการสาธารณสุข
แก่ประชาชนเป็นอย่างมาก  

 จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก ในการพัฒนาหลักสูตรจึงจําเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับ
คุณลักษณะของมหาบัณฑิตที่พึงประสงค์ ในการปฏิบัติงานและการพัฒนางาน มีความเป็นสากล และทั้งยังสามารถ
เรียนรู้ตลอดเวลาเพื่อก้าวทันความก้าวหน้าของพัฒนาการในการรักษาด้วยยา และในบริบทของสังคมหรือวัฒนธรรมที่
เปล่ียนแปลงไป โดยคํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในการดูผู้ป่วย นอกจากนี้หลักสูตรนี้ยังพัฒนาให้
สอดคล้องกับทิศทางหรือแนวโน้มความต้องการเภสัชกรในระบบสาธารณสุขของประเทศไทย และประเทศในแถบ ASEAN 

     

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
        หลักสูตรผลิตมหาบัณฑิตที่เป็นทั้งเภสัชกรผู้ปฏิบัติการ (clinical practitioners) และเภสัชกรนักวิจัย 

สอดคล้องกับพันธกิจ ข้อที่ 2 และข้อที่ 3 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คือ 
 สร้างความเป็นผู้นําทางวิชาการและเชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล 
 ผสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์การปฏิบัติสู่การสอนเพื่อสร้างปัญญา 

คุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศน์สากลให้แก่บัณฑิต 
 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรน้ีที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น  

                      ไม่มี 
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรน้ีที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 

ไม่มี 
13.3 การบริหารจัดการ 

1) แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพื่อทําหน้าที่ประสานงานกับภาควิชา อาจารย์ผู้สอน
และนักศึกษาในการพิจารณารายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล ทั้งในรายวิชาที่
เปิดสอนเองและรายวิชาเดียวกันที่สถาบันอื่นร่วมเปิดสอนและนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน 

2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ซึ่งมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคน และอาจารย์ประจํา
หลักสูตรบางคนเป็นคณะกรรมการอยู่ด้วย มีการประชุมอย่างน้อยทุก 2 เดือน เพื่อพิจารณาหรือ
แจ้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร และติดตามความก้าวหน้าในการเรียนของนักศึกษา รวมถึง
พิจารณาวาระที่ต้องอาศัยมติจากคณะกรรมการฯ  

3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์ผู้ดูแลรายวิชาด้านเนื้อหาสาระให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานผลการเรียนรู้
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หมวดที ่2  ขอ้มูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1.1 ปรัชญา 
 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมคลินิกมุ่งผลิตนักวิชาการท่ีมีความสามารถด้านการ
ปฏิบัติวิชาชีพด้านเภสัชกรรมคลินิกควบคู่กับความสามารถในการวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านเภสัชกรรมคลินิก 
 

1.2 ความสําคัญ 
 ในศตวรรษที่ผ่านมาได้มีความพยายามพัฒนาบทบาทของเภสัชกรในประเทศไทยให้สามารถทําหน้าที่ใน
การให้ความคุ้มครองผู้บริโภคทางด้านยามากขึ้น โดยมีเป้าหมายเช่นเดียวกับบทบาทของเภสัชกรในประเทศที่
พัฒนาแล้ว ซึ่งเน้นบทบาทของเภสัชกรในการให้การบริบาลทางเภสัชกรรม (pharmaceutical care) แก่ผู้ป่วยและ
ชุมชน  อันประกอบด้วยการพัฒนาการให้การบริการทางเภสัชกรรมเพื่อให้มีการใช้ยาที่เหมาะสม (rational 
drug use) การป้องกัน และการจัดการปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยา (drug related problems : DRPs) โดยมุ่งให้
ผู้ป่วยมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี  งานเภสัชกรรมทางคลินิก เป็นสาขาหนึ่งของวิชาชีพเภสัชกรรมที่เน้นบทบาท
ของเภสัชกรในการดูแลผู้ป่วย  (patient oriented) โดยกําหนดบทบาทของเภสัชกรในการให้การบริบาลทางเภสัช
กรรมแก่ผู้ป่วยด้วยการทํางานร่วมกับทีมสุขภาพ (health care team) งานเภสัชกรรมคลินิกมีรากฐานและพัฒนาการใน
ประเทศสหรัฐอเมริกามาตั้งแต่ประมาณปี ค.ศ. 1954 จนกระทั่งปลายทศวรรษที่ 80 เป็นต้นมา แนวคิดเรื่อง
บทบาทของเภสัชกรในการให้การบริบาลทางเภสัชกรรม  จึงได้รับการยอมรับและแพร่หลายมากขึ้น และในปัจจุบัน
นี้เภสัชกรในสหรัฐอเมริกาได้มีบทบาทอย่างสูงในทีมสุขภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วย และมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
ในการให้การบริการสาธารณสุขแก่ประชาชนเป็นอย่างมาก  
 สําหรับในประเทศไทย  ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขได้กําหนดนโยบายในการพัฒนางาน
เภสัชกรรมคลินิกในโรงพยาบาลต่างๆ ขึ้น ทําให้เกิดความต้องการในการพัฒนาเภสัชกรเพื่อให้เภสัชกรในโรงพยาบาล
สามารถให้การบริบาลทางเภสัชกรรมและทํางานเภสัชกรรมคลินิกได้ในลักษณะผู้ปฏิบัติการ (clinical practitioner) 
และสามารถทําการวิจัยเพื่อพัฒนางานดังกล่าวได้  
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยศิลปากร และกระทรวงสาธารณสุข โดยกองโรงพยาบาลภูมิภาค  
(ปัจจุบันเปล่ียนชื่อเป็น สํานักบริหารการสาธารณสุข) ในโครงการพัฒนางานเภสัชกรรมคลินิกในโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข และให้มหาวิทยาลัยทั้ง 4 แห่งดําเนินการเปิดหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิตเพื่อผลิต
บัณฑิตที่มีความสามารถทั้งเป็นนักปฏิบัติและนักวิจัย  

- หลักสูตรนี้มีความสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในด้านการใช้ยาให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและเกิดผลเสียน้อยที่สุด ซึ่งเป็นบทบาทความรับผิดชอบที่เภสัชกรผู้ปฏิบัติการมีส่วนร่วมกับแพทย์ 
และบุคลากรสาธาณสุขอื่นๆ ในทีมรักษา 

- หลักสูตรนี้สามารถตอบสนองการเปล่ียนแปลงทางด้านสาธารณสุขของประเทศ ที่มุ่งเน้นคุณภาพการ
ให้บริการและความปลอดภัย โดยประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ มีโอกาสได้รับยาที่จําเป็นและมี
ข้อบ่งชี้ อย่างเท่าเทียมกัน โดยมีพื้นฐานอยู่บนหลักฐานประสิทธิผล ประสิทธิภาพ  ความปลอดภัยและ
ความคุ้มค่า ซึ่งเภสัชกรผู้ปฏิบัติการมีบทบาทสําคัญในการให้บริการแก่ผู้ป่วย ประเมินคุณค่าของ
หลักฐาน มีส่วนร่วมในการคัดเลือกยาและตรวจติดตามความปลอดภัยในการใช้ยา 

- หลักสูตรนี้สามารถแก้ปัญหาความขาดแคลนของบุคลากรในวิชาชีพที่ต้องการความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้าน  ในสาขาเภสัชกรรมคลินิกและการบริบาลทางเภสัชกรรม เพื่อให้สถานบรกิารสาธารณสุข
ทั้งของรัฐและเอกชน บรรลุมาตรฐานการประกันคุณภาพโรงพยาบาล ที่รับรองโดยสํานัก
บริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข และสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
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1.3 วัตถุประสงค์  
เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะต่อไปนี้ 
1) มีความรู้และทักษะที่ได้จากการศึกษาและปฏิบัติการในหลักสูตร ไปใช้ในการปฏิบัติงาน บริหารงาน 

และพัฒนางานทางด้านเภสัชกรรมคลินิก ในบริบทของสถานปฏิบัติงานของตนเอง โดยสามารถเป็น
ผู้นําและทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) สามารถวางแผน ประสานงาน และดําเนินการวิจัย โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้ได้องค์ความรู้
และวิทยาการใหม่ ในสาขาเภสัชกรรมคลินิก ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาระบบงานทางด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพให้ตอบสนองนโยบายของรัฐ  

3) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาและคิดริเริ่มอย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม
และจริยธรรม  ทั้งในการวิจัยรวมถึงการประกอบวิชาชีพ 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยทุธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
1. ปรั บปรุ งห ลัก สูตรตาม

เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ., 
มาตรฐานวิชาชีพและความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

1.  ประเมินหลักสูตรอย่างสม่ําเสมอ   
     โดยใช้ขอ้มลูจากนักศึกษา บัณฑิต  
     และผู้ใช้บัณฑิต เพื่อนําผลมา 
     พัฒนาและปรับปรงุหลักสูตรให ้
     ทันสมัยอยา่งต่อเนือ่งอย่างน้อย 
     ทุก 5 ปี 

1. รายงานการประเมินหลักสูตร 
2. เอกสารการปรบัปรุงหลักสูตร 
3. ผลการประเมินหลักสูตรจาก

นักศึกษา บัณฑิต และผู้ ใช้
บัณฑิต 

2. ปรับปรุงกระบวนการสอน
ให้เป็นแบบเชิงรุกมากขึ้น 

1. พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้และ  
    ทักษะในการสอนแบบเชิงรุก 

1. จํานวนรายวิชาที่มีการสอน  
    แบบเชิงรุกเพิ่มขึ้น 
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หมวดที่ 3   ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 
 
1. ระบบการจดัการศึกษา 

1.1 ระบบ   
 ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ 16 สัปดาห์ ข้อกําหนดตา่งๆ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย  

      สงขลานครนิทร์วา่ด้วยการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา  
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
 ไม่มีภาคฤดูร้อน 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค   
ไม่มี 
 

2. การดําเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน   
  วัน-เวลาราชการปกติ  

               ภาคการศึกษาที่ 1     เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
               ภาคการศึกษาที่ 2    เดือนมกราคม – พฤษภาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา     
แผน ก  แบบ ก 1 

1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านเภสัชศาสตร์ หรือเทียบเท่าและได้คะแนนเฉล่ีย
สะสมไม่ต่ํากว่า 3.00  หรือ 
เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเภสัชศาสตร์ หรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานและทําวิจัยในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และ
เผยแพร่ที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงในการศึกษาในระดับปริญญาตรี 

2. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วา่ด้วยการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา 
3. นักศึกษาต่างชาติจะต้องมีระดับภาษาอังกฤษจากสถาบันที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรอง และสอบ

มาแล้วไม่เกิน 2 ปี ณ วันเข้าศึกษา ได้แก่ 
 คะแนน TOEFL Paper Based     ไม่ต่ํากว่า    450  คะแนน 
   Institutional Testing Program ไม่ต่ํากว่า   450  คะแนน 
   Computer Based  ไม่ต่ํากว่า   133  คะแนน 
   Internet Based   ไม่ต่ํากว่า   45    คะแนน 
 คะแนน IELTS     ไม่ต่ํากว่า   4.5   คะแนน 
 คะแนน PSU-TEP หรือ CU-TEP   ไม่ต่ํากว่า   65    คะแนน 

4. หากคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อกําหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

  แผน ก  แบบ ก 2  
 1.  เป็นผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเภสัชศาสตร์หรือเทียบเท่าและมีคะแนน

เฉล่ียสะสมไม่ต่ํากว่า 2.50 หรือ  
       เป็นผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และมีประสบการณ์ในการ

ทํางานเกี่ยวกับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีเอกสารหลักฐานรับรอง  
 2.   มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

3.   นักศึกษาต่างชาติจะต้องมีระดับภาษาอังกฤษจากสถาบันที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรอง และสอบ 
      มาแล้วไม่เกิน 2 ปี ณ วันเข้าศึกษา ได้แก่
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 คะแนน TOEFL Paper Based     ไม่ต่ํากว่า    450  คะแนน 
    Institutional Testing Program ไม่ต่ํากว่า   450  คะแนน 
    Computer Based  ไม่ต่ํากว่า   133  คะแนน 
    Internet Based   ไม่ต่ํากว่า   45    คะแนน 
 คะแนน IELTS      ไม่ต่ํากว่า   4.5   คะแนน 
 คะแนน PSU-TEP หรือ CU-TEP    ไม่ต่ํากว่า   65    คะแนน 

4. หากคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อกําหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
          นักศึกษาแรกเข้ามีพื้นฐานที่แตกต่างกัน 
 

2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3     
          อาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา และ หาแนวทางแก้ไข

ปัญหา โดยการรับรองจากภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก 
 

2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   
ปีการศึกษา           2559 2560  2561 2562 2563 

นักศึกษาชั้นปีที ่1            5 5 5 5 5 
นักศึกษาชั้นปีที ่2            - 5 5 5 5 
  รวม 5 10 10 10 10 
ผู้สําเร็จการศึกษา - - 5 5 5 

2.6  งบประมาณตามแผน  
 2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 

รายละเอยีดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
ค่าบํารุงการศึกษา+ค่าลงทะเบียน 300,000 600,000 600,000 600,000 600,000 

รวมรายรับ 300,000 600,000 600,000 600,000 600,000 

2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
ก. งบดําเนินการ 
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 1,653,846.15 1,736,538.46 1,823,390.38 1,914,639.90 2,010,421.90 
2. ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน (ไม่รวม 3) 200,000 210,000 220,500 231,600 243,200 
3. ทุนการศึกษา 180,000 180,000 180,000   180,000 180,000 

รวม (ก) 2,033,846.15 2,126,538.46 2,223,890.38 2,326,239.90 2,433,621.90 
ข. งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

รวม (ข) 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
รวม (ก) + (ข) 2,083,846.15 2,176,538.46 2,273,890.38 2,376,239.90 2,483,621.90 
จํานวนนักศึกษา  5 10 10 10 10 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 416,769.23 217,653.85 227,389.04 237,623.99 248,362.19 
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2.7  ระบบการศึกษา 
  แบบช้ันเรยีน 
  อื่นๆ คือ การประชุมระบบชุดวิชาร่วมกันระหว่าง 4 สถาบันการศึกษา 
 

2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา  
 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน    
3.1  หลักสูตร 

3.1.1   จํานวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต 
 

3.1.2   โครงสร้างหลักสูตร  
หมวดวิชา แผน ก แบบ ก 1 แผน ก  แบบ ก 2 

หมวดวิชาบงัคับ ไม่น้อยกว่า - 14 
หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า - 4 
วิทยานิพนธ ์ 36 18 

รวมไม่น้อยกว่า 36 36 
หมายเหตุ:  ผู้เรียนแผน ก แบบ ก 1 ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 560-692 สัมมนาบัณฑิตศึกษาทาง 
  เภสัชกรรมคลินิก  ในทุกภาคการศึกษา   โดยไม่นับจํานวนหน่วยกิต 
 

3.1.3   รายวิชา 
     3.1.3.1 หมวดวิชาบังคับ  14    หน่วยกติ  
595-601 ระเบียบวิธวีิจัยทางเภสัชศาสตร ์       3 (3-0-6)  
 Research Methodology in Pharmaceutical Sciences       
560-601 เภสัชบําบัดขั้นสูง        4 (4-0-8)  
 Advanced Pharmacotherapeutics  
560-602 เภสัชกรรมคลินกิภาคปฏิบัติระดับบัณฑิตศึกษา 1     3 (0-9-0)  
 Clinical Pharmacy Clerkship for Graduate Students I 
560-603 เภสัชกรรมคลินกิภาคปฏิบัติระดับบัณฑิตศึกษา 2     3 (0-9-0) 
 Clinical Pharmacy Clerkship for Graduate Students II 
560-692 สัมมนาบัณฑิตศึกษาทางเภสัชกรรมคลินิก      1 (0-2-1)  
 Graduate Seminar in Clinical Pharmacy 
 
    3.1.3.2    หมวดวิชาเลอืก ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต    เลือกจากรายวิชาตอ่ไปนี้  
560-661 การตรวจติดตามระดับยา       2 (1-3-2)  
 Therapeutic Drug Monitoring  
560-662 ระบบเภสัชสนเทศทางคลินิก       2 (1-3-2)  
 Clinical Drug Information Systems  
560-663 การจ่ายเภสัชภัณฑ์พิเศษปราศจากเช้ือ      2 (1-3-2)  
 Specialized Aseptic Dispensary  
560-664 การประเมินการใช้ยาทางคลินกิ       2 (1-3-2)  
 Clinical Drug Use Evaluation  
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560-665    การตรวจติดตามปฏิกิริยาไม่พงึประสงค์จากยา     2 (1-3-2) 
 Adverse Drug Reaction Monitoring 
560-666 ชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลนศาสตร์ขั้นสูง      2 (2-0-4)  
  Advanced Biopharmaceutics and Pharmacokinetics  
560-667 การออกแบบการวิจัยทางคลินกิ       2 (1-3-2)  
  Clinical Research Designs  
560-668 การให้คําปรกึษาทางเภสัชกรรม        2 (1-3-2)  
  Pharmacy Counseling  
560-669 ยาใหม่และแนวคิดใหม ่        2 (2-0-4)  
  New Drugs and Novel Concepts  
560-670 ระบบการกระจายยาในโรงพยาบาล      2 (2-0-4)  
 Hospital Drug Distribution Systems  
560-671 เภสัชระบาดวิทยาขั้นสูง        2 (1-3-2)  
  Advanced Pharmacoepidemiology  
560-672 การประเมินคุณค่าวรรณกรรมทางเภสัชกรรมคลินิก     2 (1-3-2) 
 Clinical Pharmacy Literature Evaluation 
560-673  เภสัชเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง       2 (1-3-2) 

 Advanced Pharmacoeconomics 
560-674 การวดัและประเมินผลลัพธ์ในการปฏิบัติงานทางเภสัชกรรม    2 (1-3-2) 

 Outcome Measurement and Evaluation  in Pharmacy Practice  
560-675 ปัญหาจากการใช้ยา        2 (1-3-2) 
  Drug Related Problems 
560-676  แนวโนม้ด้านเภสัชบําบัดในโรคติดเชื้อ      2 (1-3-2) 
  Trends in Infectious Disease Pharmacotherapy 
560-677 การบริบาลทางเภสัชกรรมสําหรับผู้ป่วยโรคเรือ้รัง     2 (1-3-2) 
  Pharmaceutical Care for Patients with Chronic Diseases 
560-678 การบริบาลทางเภสัชกรรมสําหรับผู้ป่วยสูงอาย ุ     2 (1-3-2) 
  Pharmaceutical Care for Geriatric Patients 
560-679 มานุษยวทิยาและสังคมวิทยาของการสาธารณสุข     2 (2-0-4) 
  Anthropology and Sociology in Public Health 
560-680 การบริหารทรพัยากรในการบรบิาลทางเภสัชกรรม     2 (2-0-4) 

 Pharmaceutical Care Resource Management 
560-681 ปฏิบัติงานการตรวจติดตามระดับยาเพื่อการบําบัดระดับบัณฑิตศึกษา   2 (0-6-0) 
 Therapeutic Drug Monitoring Clerkship for Graduate Students 
560-682 ปฏิบัติงานบรกิารเภสัชสนเทศทางคลินิกระดบับัณฑิตศึกษา    2 (0-6-0) 
 Clinical Drug Information Service Clerkship for Graduate Students  
560-683 ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกระดับบัณฑิตศึกษา   2 (0-6-0) 

 Pharmaceutical Care  Clerkship in Ambulatory Care for Graduate Students 
560-684 ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยในระดับบัณฑิตศึกษา 1   2 (0-6-0) 
  Pharmaceutical Care Clerkship in Acute Care for Graduate Students I 
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560-685 ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยในระดับบัณฑิตศึกษา 2   2 (0-6-0) 
  Pharmaceutical Care Clerkship in Acute Care for Graduate Students II 
560-686  ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านเภสัชกรรมชุมชนระดับบัณฑิตศึกษา  2 (0-6-0) 
  Pharmaceutical Care Clerkship in Community Pharmacy for  
  Graduate Students  
560-687 ปฏิบัติงานเตรียมและติดตามการใช้ยาเคมีบําบัดระดับบัณฑิตศึกษา   2 (0-6-0) 
  Clerkship in Chemotherapeutic Preparation and Monitoring for  
  Graduate Students  
560-688 ปฏิบัติงานเตรียมและติดตามการใช้สารอาหารทางหลอดเลือดดําระดับบัณฑิตศึกษา 2 (0-6-0) 
  Clerkship in Parenteral Nutrition Preparation and Monitoring for 
  Graduate Students 
560-689 ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคติดเชื้อระดบับัณฑิตศึกษา          2 (0-6-0) 
  Pharmaceutical Care Clerkship in Patients with Infectious Diseases for 
  Graduate Students  
560-690 ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ปว่ยโรคไตเรื้อรังระดับบัณฑิตศึกษา        2 (0-6-0) 
  Pharmaceutical Care Clerkship in Patients with Chronic Kidney Diseases 
  for Graduate Students 
560-691 หัวข้อพิเศษทางเภสัชกรรมคลินกิ            2 (2-0-4) 

Special Topics in Clinical Pharmacy  
560-694 แบบจําลองเภสัชจลนศาสตร์/เภสัชพลศาสตร์สําหรับการประยุกต์เพื่อการบรบิาล           2 (2-0-4) 
  ทางเภสัชกรรม               
  Pharmacokinetics/Pharmacodynamics Modeling for the Application to  
         Pharmaceutical Care 

 นอกจากรายวิชาเลือกที่เสนอในหลักสูตรนี้แล้ว นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือ
มหาวิทยาลัยอื่นทั้งในและต่างประเทศได้ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
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3.1.3.3    วิทยานิพนธ ์ 18  และ  36  หน่วยกติ  
  แผน ก  แบบ ก1  
560-781   วิทยานิพนธ ์                36 (0-108-0) 
 Thesis  

 แผน ก  แบบ ก2  
560-782   วิทยานิพนธ ์                18 (0-54-0) 
       Thesis 
 

3.1.3.4   ความหมายของเลขรหัสประจํารายวิชาที่ใช้ในหลักสูตรและหน่วยกิต 
 รหัสวิชา ประกอบด้วยรหัสตัวเลข 6 หลัก มีความหมายดังต่อไปน้ี 

1)   เลข 3 ตัวแรก แสดงถงึภาควชิาหรอืหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาในรายวชิานั้นๆ โดยที ่
       560  หมายถึง  รายวิชาที่เปิดสอนโดยภาควชิาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร ์
        595  หมายถึง  รายวิชากลางของคณะเภสัชศาสตร์  
2) เลขตัวที ่4  หมายถึง  ชั้นปีตามแผนการศึกษา 
   6  หมายถึง  รายวิชาในหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก  
3) เลขตัวที ่5-6  หมายถงึ  ลําดับรายวิชา 

 
 3.1.3.5   ความหมายของจํานวนหน่วยกิต 
  ตัวอย่างเช่น 2 (1-3-2) โดยให้ความหมายของตัวเลขดงันี ้ 
                    เลขตัวที ่1  หมายถึง  จํานวนหน่วยกิตรวม  
                   เลขตัวที ่2  หมายถึง  จํานวนชัว่โมงบรรยาย/สัปดาห ์ 
                   เลขตัวที ่3  หมายถึง  จํานวนชัว่โมงปฏิบัติการ/สัปดาห์  
                   เลขตัวที ่4  หมายถึง  จํานวนชัว่โมงศึกษาด้วยตนเอง/สัปดาห์  
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3.1.4    แสดงแผนการศึกษา 

      แผน ก  แบบ ก 1  
 ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที ่1  
 560-781      วิทยานิพนธ์                                               9 หน่วยกิต 
          560-692      สัมมนาบัณฑิตศึกษาทางเภสัชกรรมคลินิก    1 หน่วยกิต  
                         (ไม่นับจํานวนหน่วยกิต) 
       
                                                      รวม         9 หน่วยกิต 

 ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที ่2  
 560-781     วิทยานิพนธ ์                                              9 หน่วยกิต 
 560-692      สัมมนาบัณฑิตศึกษาทางเภสัชกรรมคลินิก    1 หน่วยกิต  
                         (ไม่นับจํานวนหน่วยกิต) 
        รวม         9 หน่วยกิต 
  
 ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที ่1  
 560-781     วิทยานิพนธ ์                                              9 หน่วยกิต 
         560-692      สัมมนาบัณฑิตศึกษาทางเภสัชกรรมคลินิก    1 หน่วยกิต  
                         (ไม่นับจํานวนหน่วยกิต) 
       
                                                      รวม         9 หน่วยกิต   

 ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที ่2  
 560-781     วิทยานิพนธ ์                                              9 หน่วยกิต 
 560-692      สัมมนาบัณฑิตศึกษาทางเภสัชกรรมคลินิก    1 หน่วยกิต  
                         (ไม่นับจํานวนหน่วยกิต) 
       
        รวม         9 หน่วยกิต 
 
      รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร         36 หนว่ยกิต 
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      แผน ก  แบบ ก 2  
 ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที ่1  
 595-601     ระเบียบวิธีวิจยัทางเภสัชศาสตร ์      3 (3-0-6) 
 560-601     เภสัชบําบัดขั้นสูง      4 (4-0-8) 
 560-602     เภสัชกรรมคลินกิภาคปฏิบัติระดับบัณฑิตศึกษา 1   3 (0-9-0)  
 …..  ……      วิชาเลือก                 ไม่น้อยกว่า              2 หน่วยกิต  
 
        รวม  ไม่น้อยกวา่ 12 หน่วยกติ  

 ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที ่2  
 560-603     เภสัชกรรมคลินกิภาคปฏิบัติระดับบัณฑิตศึกษา 2   3 (0-9-0)   
 560-692     สัมมนาบัณฑิตศึกษาทางเภสัชกรรมคลินิก                1 (0-2-1)  
 560-782     วิทยานิพนธ ์                                              6 (0-18-0) 
 .....  ......      วิชาเลือก               ไม่น้อยกว่า               2 หน่วยกิต  
 
                                          รวม  ไม่น้อยกวา่ 12 หน่วยกติ  
 
 ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที ่1  
 560-782     วิทยานิพนธ ์                                              6 (0-18-0) 
 
                                                                   รวม    6 (0-18-0) 
  
 ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที ่2  
 560-782     วิทยานิพนธ ์                                              6 (0-18-0) 
 
                                               รวม   6 (0-18-0) 
 
      รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร         36 หนว่ยกิต 
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3.1.5   คําอธิบายรายวิชา  
 
560-601  เภสัชบําบัดขั้นสูง                                                4 (4-0-8)  
  Advanced Pharmacotherapeutics  
  รายวิชาบงัคับกอ่น : โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
   การใช้ยาบําบัดรักษาโรค การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล การประยุกต์วิทยาการด้านเภสัชพันธุ

ศาสตร์ ในโรคและความผิดปกติของระบบอวัยวะต่างๆ เช่น ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบของ
ไตและตับ ระบบต่อมไร้ท่อ และเมแทบอลิก ระบบทางเดินอาหาร ระบบประสาท ระบบทางเดิน
หายใจ ระบบเลือด ระบบสูตินรีเวช ระบบกระดูกและผิวหนัง โรคติดเชื้อ ความผิดปกติทางจิตเวช 
และมะเร็ง 

   Pharmacotherapy; rationale drug use and the application of pharmacogenomics 
in diseases and disorders of various organ systems ;cardiovascular, renal and liver, 
endocrine and metabolic, gastro-intestinal, nervous, respiratory, hematologic, gynecologic, 
bone and skin systems, infectious diseases, psychiatric disorders and oncologic 
disorders 

 560-602 เภสัชกรรมคลินิกภาคปฏิบัติระดับบัณฑิตศึกษา 1                           3 (0-9-0) 
 Clinical Pharmacy Clerkship for Graduate Students I  
 รายวิชาบงัคับกอ่น : 560-601 หรือเรียนควบกนั  
  ฝึกปฏิบัติวิชาชีพด้านเภสัชกรรมคลินิกเพื่อให้บริบาลทางเภสัชกรรม ปฏิบัติการติดตามการ

ใช้ยาในผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วย ทักษะในการรวบรวมข้อมูลทางคลินิก
เพื่อประเมินผู้ป่วย การให้คําปรึกษาแนะนําในเรื่องการใช้ยาแก่ผู้ป่วยและบุคลากรในทีมสุขภาพ 
ติดตามประเมินผลที่เกิดจากการใช้ยาในผู้ป่วยเฉพาะราย การนําเสนอกรณีศึกษาและข้อมูลปัจจุบัน
ทางการบริบาลทางเภสัชกรรม สิทธิผู้ป่วย การประพฤติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  Professional practice in clinical pharmacy for providing pharmaceutical care; 
practice in monitoring ambulatory patients and hospitalized patients; skills in collecting 
clinical information for patient assessment, drug counseling for patient and drug 
consultant for other health care members, monitoring of drug therapy outcome in 
each individual; case presentation and updated information in pharmaceutical care; 
patient rights; ethical professional conducts 

 560-603 เภสัชกรรมคลินิกภาคปฏิบัติระดับบัณฑิตศึกษา 2           3 (0-9-0) 
 Clinical Pharmacy Clerkship for Graduate Students II  
 รายวิชาบงัคับกอ่น : 560-602  
  ฝึกปฏิบัติวิชาชีพด้านเภสัชกรรมคลินิกเพื่อให้บริบาลทางเภสัชกรรมต่อจากเภสัชกรรมคลินิก

ภาคปฏิบัติ ระดับบัณฑิตศึกษา 1 
  Professional practice in clinical pharmacy for providing pharmaceutical care; 

continuing from Clinical Pharmacy Clerkship for Graduate Students I
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560-661  การตรวจติดตามระดับยา                                             2 (1-3-2)  
 Therapeutic Drug Monitoring  
 รายวิชาบงัคับกอ่น : โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน  
  หลักการและวิธีการในการตรวจระดับยาในเลือด และของเหลวอ่ืนๆ จากร่างกาย การ

คํานวณค่าพารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์ในผู้ป่วยเฉพาะราย การปรับเปล่ียนขนาดและแบบแผน
ให้ยาอย่างเหมาะสมในผู้ป่วยที่มีพยาธิสรีรวิทยาต่าง ๆ การหาพารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์ของ
ยาในประชากร  และการบริหารจัดการในการให้บริการตรวจติดตามระดับยาในเลือด  

  Principle and methods for determining drug level in blood and other 
biological fluids; calculation of pharmacokinetic parameters for individual patient; 
modification of drug dosing regimen for patients with various pathophysiologic 
conditions; determining population pharmacokinetics and management of 
therapeutic drug monitoring service 

560-662  ระบบเภสัชสนเทศทางคลินิก                                           2 (1-3-2) 
 Clinical Drug Information Systems  
 รายวิชาบงัคับกอ่น : โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน  
  แนวคิดและระบบในการบริหารจัดการข้อมูลของยาที่ใช้ในการบริการทางคลินิก การจัดการ

เภสัชสนเทศอย่างเป็นระบบ การส่ือสารเภสัชสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
  Concept and system for management of clinical drug information service; 

systematic handling of drug information requests; effective communication of the 
responses 

560-663 การจ่ายเภสัชภัณฑ์พิเศษปราศจากเชือ้               2 (1-3-2) 
 Specialized Aseptic Dispensary  
 รายวิชาบงัคับกอ่น : โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน  
  การคํานวณ การต้ังตํารับ และการวางแผนการเตรียมสูตรตํารับยาปราศจากเช้ือ การวางแผน

บริหารและการติดตามผลการให้สารผสมที่ให้ทางหลอดเลือดดํา การเตรียมสารอาหารที่ให้ทาง
หลอดเลือด และยาที่เป็นพิษต่อเซลล์ร่างกาย สําหรับผู้ป่วยแต่ละราย อันตรกิริยาระหว่างยาของยา
เตรียม ความคงตัวของยาเตรียม 
 Calculation, formulation and planning for preparing aseptic formulations; plan 
for individual patient for administration and monitoring of intravenous admixture, 
parenteral nutrition and cytotoxic preparations; drug interaction of preparation; 
stability of preparations 

560-664  การประเมินการใช้ยาทางคลินิก                                         2 (1-3-2) 
 Clinical Drug Use Evaluation  
 รายวิชาบงัคับกอ่น : โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน  
  แนวคิดในการประเมินการใช้ยา เกณฑ์ในการประเมินการใช้ยา การบันทึกข้อมูล  

กระบวนการเก็บข้อมูล การประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บได้  
  Concept of drug use evaluation;  drug use evaluation criteria; documentatiom; 

data collection; assessment and analysis of the collected data 
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560-665 การตรวจติดตามปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์จากยา         2 (1-3-2) 
 Adverse Drug Reaction Monitoring  
 รายวิชาบงัคับกอ่น : โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน  
  การเฝ้าระวังและ ติดตามปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์จากยา การค้นหา บันทึก และการประเมิน

ปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์ที่สงสัยว่าเกิดจากยา 
  Surveillance and monitoring of adverse drug reactions; identification, documentation, 

and evaluation of suspected adverse drug reactions  

560-666  ชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลนศาสตร์ขั้นสูง                                   2 (2-0-4)  
 Advanced Biopharmaceutics and Pharmacokinetics  
 รายวิชาบงัคับกอ่น : โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน  
  รูปแบบของยาและการออกแบบรูปแบบของยา ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อค่าความเข้มข้นของยา

ในเลือดตามค่าการเปลี่ยนแปลงของเวลา ปัจจัยด้านเภสัชจลนศาสตร์ที่มีผลต่อการตอบสนองใน
ร่างกายต่อการบําบัดด้วยยา การใช้คณิตศาสตร์มาคํานวณ และทํานายปรากฏการณ์ของยาที่จะ
เกิดขึ้นในร่างกาย  

  Drug dosage forms and their designs; factors affecting time concentration of 
drug in the body; factors in pharmacokinetics affecting body response to drug 
therapy; mathematics for calculation and prediction of drug behavior in the body 

560-667 การออกแบบการวิจัยทางคลนิิก                                         2 (1-3-2) 
 Clinical Research Designs  
 รายวิชาบงัคับกอ่น : โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน  
   กระบวนการการพัฒนายา การออกแบบการศึกษาเพื่อประเมินประสิทธิภาพ และความ

ปลอดภัยของการใช้ยาในคน แนวปฏิบัติที่ดีทางคลินิกเกี่ยวกับการศึกษายาในคน 
  Drug development process; study designs for evaluation of drug efficacy and 

drug safety in human; good clinical practice (GCP) in clinical trial involving human 

560-668  การให้คําปรึกษาทางเภสัชกรรม              2 (1-3-2) 
 Pharmacy Counseling  
 รายวิชาบงัคับกอ่น : โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน  
   ทักษะการส่ือสารทางเภสัชศาสตร์ การส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างบุคลากรด้าน

สุขภาพ และผู้ป่วย เพื่อค้นหา ป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ยาในผู้ป่วยแต่ละราย หลักการและ
องค์ประกอบในการส่ือสารระหว่างบุคคล การสัมภาษณ์ผู้ป่วย การส่ือสารกับผู้ป่วยในสถานการณ์
พิเศษ และจริยธรรมในการส่ือสารทางเภสัชศาสตร์ ความร่วมมือและไม่ร่วมมือในการใช้ยาตาม
แผนการรักษาของผู้ป่วย และปัจจัยที่มีผลต่อความร่วมมือในการใช้ยา การให้ความรู้ผู้ป่วย ทั้งราย 
บุคคล ลักษณะกลุ่มย่อย และชุมชน การจัดตั้งหน่วยบริการให้คําปรึกษาและแนะนําเรื่องยา  
 Communication skills in pharmacy; interaction effectively among health care 
professionals and patients to identify, prevent and resolve  drug-related problems 
in individual patient; principle and component of interpersonal communication; 
patient interview; communication with patients in special circumstance and ethic in 
pharmacy communication; patient adherence and non-adherence including factors 
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affecting to drug therapy regimen adherence; patient education by individual; group and 
community operating drug counseling service unit 

560-669  ยาใหม่และแนวคิดใหม่                                               2 (2-0-4)  
 New Drugs and Novel Concepts  
 รายวิชาบงัคับกอ่น : โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน  
  การค้นหาข้อมูลยาใหม่และแนวคิดใหม่จากส่ิงตีพิมพ์วรรณกรรมต่างๆ การประเมินวรรณกรรม

เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลทางคลินิก ความปลอดภัย และมุมมองอื่นๆ ด้านเภสัชบําบัด ข้อดี ข้อเสีย 
ของการรักษาด้วยยาที่เคยใช้มาแต่เดิมกับยาใหม่หรือแนวคิดใหม่ของเภสัชบําบัด  

  Searching new drug and novel concept information from various literatures; 
evaluation literature to compare clinical efficacy, safety and other aspects of 
pharmacotherapy; advantages and drawbacks between conventional drug treatments and 
new drugs or novel pharmacotherapy 

 560-670 ระบบการกระจายยาในโรงพยาบาล                                     2 (2-0-4)  
 Hospital Drug Distribution Systems  
 รายวิชาบงัคับกอ่น : โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน  
   แนวคิดของระบบการกระจายยา  ระบบการกระจายยาในโรงพยาบาล การประยุกต์ระบบ

การกระจายยาชนิดต่างๆ มาใช้ในเมืองไทย 
  Concept in drug distribution system; drug distribution systems within hospital; 

application of various drug distribution systems in Thailand 

560-671  เภสัชระบาดวิทยาขั้นสงู                                              2 (1-3-2) 
 Advanced Pharmacoepidemiology  
 รายวิชาบงัคับกอ่น : โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน  
   ความสําคัญของเภสัชระบาดวิทยาในแง่ของกระบวนการควบคุมทางกฎหมายและ การปฏิบัติ

ทางคลินิก  วิธีการที่ใช้ในการศึกษาทางเภสัชระบาดวิทยา แหล่งข้อมูล บทบาทของเภสัชกรในด้าน
เภสัชระบาดวิทยา การระแวดระวังปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์ใหม่ โดยใช้วิธีระบาดวิทยา  

  Importance of pharmacoepidemiology in terms of legal requirement and 
clinical practice; methodology for study of pharmacoepidemiology; source of 
information, role of pharmacist in pharmacoepidemiology;  surveillance for new 
adverse drug reactions through epidemiological methods 

 
560-672 การประเมินคุณค่าวรรณกรรมทางเภสัชกรรมคลินิก            2 (1-3-2) 
 Clinical Pharmacy Literature Evaluation 
 รายวิชาบงัคับกอ่น : โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน  
  การค้นหาและการค้นคืนข้อมูลอย่างเป็นระบบในด้านที่เกี่ยวข้องกับบริบาลทางเภสัชกรรม 

การประเมินคุณค่าของวรรณกรรมตามรูปแบบการศึกษา เช่น การศึกษาแบบมีกลุ่มและมีการสุ่ม 
การศึกษาทางด้านระบาดวิทยา การวิเคราะห์อภิมาน  บทความปริทัศน์อื่นๆ การประเมินแนวปฏิบัติ 
การประยุกต์ผลการประเมินวรรณกรรมกับกรณีผู้ป่วยจริง 

  Systematic searching and retrieving information in the area related to 
pharmaceutical care; literature evaluation according to type of study designs such as
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randomized control trial, epidemiological studies, meta-analysis, other systematic 
reviews; evaluation of practice guideline; application of literature evaluation to 
routine patient case 

560-673  เภสัชเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง                                             2 (1-3-2) 
  Advanced Pharmacoeconomics 
 รายวิชาบงัคับกอ่น : โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน  
  หลักการทางเศรษฐศาสตร์ การประเมินอย่างเป็นระบบเพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุดทางเภสัชกรรม

หรือการให้บริการทางเภสัชกรรม แบบจําลองทางเภสัชเศรษฐศาสตร์ การประเมินทางเภสัชเศรษฐศาสตร์ 
โดยอาศัยต้นทุน มุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการให้คุณค่า 

  Principle of economics; systematic approach to evaluate the best choices in 
pharmacy or pharmaceutical services, models in pharmacoeconomic; evaluation 
ofpharmacoeconomics based on costs, stake holders’ perspectives, and their values 

560-674   การวัดและประเมินผลลัพธ์ในการปฏิบัติงานทางเภสัชกรรม                      2 (1-3-2) 
 Outcome Measurement and Evaluation in Pharmacy Practice  
    รายวิชาบงัคับกอ่น : โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน  
  ผลลัพธ์ในการปฏิบัติงานทางเภสัชกรรม และวิธีการวัด ผลลัพธ์ด้านคลินิก ผลลัพธ์ด้านที่

เกี่ยวกับการเป็นมนุษย์ ผลลัพธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ การประยุกต์วิธีการประเมินผลลัพธ์ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานทางเภสัชกรรมคลินิก 

   Outcomes of pharmacy practice and methodologies for its measurement; 
clinical outcome; humanistic outcome; economic outcome; application of outcome 
assessment to clinical pharmacy practice 

560-675   ปัญหาจากการใช้ยา                                         2 (1-3-2) 
    Drug Related Problems 

 รายวิชาบงัคับกอ่น : โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน  
   ความก้าวหน้าเกี่ยวกับความรู้ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม การประเมินปัญหาที่เกี่ยวเน่ือง

กับยาได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ความรู้และทักษะในการให้บริบาลทางเภสัชกรรม การวางแผน
การให้การบริบาลทางเภสัชกรรมได้อย่างเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย 

    Advances in the knowledge of pharmaceutical care; systematic and effective 
assessment of drug related problems; knowledge and skills in pharmaceutical care; 
appropriate pharmaceutical care plans for individual patient 

560-676   แนวโน้มด้านเภสัชบําบัดในโรคติดเชื้อ                                     2 (1-3-2) 
 Trends in Infectious Disease Pharmacotherapy 
          รายวิชาบงัคับกอ่น : โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน  
  โรคติดเชื้อ และการใช้ยาบําบัดในโรคติดเชื้อที่พบบ่อยในประเทศเขตร้อน  เชื้อแบคทีเรียก่อ

โรคที่มีความสําคัญ การดื้อต่อยาต้านจุลชีพ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อ การติดตามผู้ป่วยที่
ใช้ยาต้านจุลชีพในการบําบัดโรคติดเชื้อ บทบาทของเภสัชกรในการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ 

 ผู้ป่วยโรคติดเชือ้
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  Infectious diseases and pharmacotherapy for most commonly found diseases 
in tropical region; important pathogenic bacterias; antimicrobial resistance; immunization 
for infectious diseases; drug therapy monitoring in patients with infectious diseases; 
pharmacists’ roles in providing pharmaceutical care to patients with infectious 
diseases 

560-677   การบริบาลทางเภสัชกรรมสําหรับผู้ป่วยโรคเร้ือรัง                            2 (1-3-2) 
 Pharmaceutical Care for Patients with Chronic Diseases 
 รายวิชาบงัคับกอ่น : โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน  

 บทบาทของเภสัชกร และขอบเขตการบริบาลทางเภสัชกรรมสําหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เน้นกลุ่ม
โรคที่เกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือด และโรคที่สัมพันธ์กับกลุ่มโรคดังกล่าว ซึ่งต้องใช้ยาในระยะ
ยาวหรือตลอดชีวิต องค์ความรู้ปัจจุบันที่จําเป็นต่อการให้บริบาลทางเภสัชกรรม การวินิจฉัยโรค 
เภสัชบําบัด โภชนบําบัด และการปรับวิถีชีวิต การให้คําปรึกษาการใช้ยาแก่ผู้ป่วย การติดตาม
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการบําบัดด้วยยา 

    Pharmacist role and scope in providing pharmaceutical care to patients with 
chronic diseases focus on cardiovascular and their related diseases needed long 
term or lifelong pharmacotherapy; current knowledge essential for providing 
pharmaceutical care including diagnosis, pharmacotherapy, nutrition therapy and 
lifestyle modifications; patient counseling; monitoring for efficacy and safety of drug 
therapy 

560-678 การบริบาลทางเภสัชกรรมสําหรับผู้ป่วยสงูอายุ                              2 (1-3-2) 
 Pharmaceutical Care for Geriatric Patients 
 รายวิชาบงัคับกอ่น : โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน  
  บทบาทของเภสัชกรและขอบเขตในการบริบาลทางเภสัชกรรมสําหรับผู้ป่วยสูงอายุ ความ

ผิดปกติที่พบบ่อยในผู้ป่วยสูงอายุและเภสัชบําบัด การตรวจติดตามการใช้ยาและให้คําปรึกษาในการ
ใช้ยาแก่ผู้ป่วยสูงอายุ  

  Pharmacist role and scope in providing pharmaceutical care to geriatric patients; 
common disorders in geriatric patients and pharmacotherapy; drug therapy 
monitoring and counseling  

560-679 มานุษยวิทยาและสังคมวทิยาของการสาธารณสุข                           2 (2-0-4) 
 Anthropology and Sociology in Public Health 
 รายวิชาบงัคับกอ่น : โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน  
  ผลของความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นมนุษย์ และสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ต่อพฤติกรรม

สุขภาพและการพัฒนาสุขภาพ องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ 
  Effect of the relationship between human being and social, economics and 

cultures on health behavior and health development; the components influencing 
health and health promotion 
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560-680 การบริหารทรัพยากรในการบริบาลทางเภสชักรรม  2 (2-0-4) 
 Pharmaceutical Care Resource Management 
 รายวิชาบงัคับกอ่น : โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน  
   ทฤษฎีของการบริหารจัดการทรัพยากรในการบริบาลทางเภสัชกรรม การพัฒนาความเป็น

ผู้นําและการบริหารจัดการบุคลากรด้านบริบาลทางเภสัชกรรม การใช้ทรัพยากรเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

  Theories of pharmaceutical care resources management; leadership development 
and health manpower management in pharmaceutical care; utilization of resources for 
maximum efficiency and effectiveness 

560- 681  ปฏิบัติงานการตรวจติดตามระดับยาเพื่อการบําบัดระดับบัณฑิตศึกษา              2 (0-6-0) 
 Therapeutic Drug Monitoring Clerkship for Graduate Students 
 รายวิชาบงัคับกอ่น : โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน  
  ฝึกปฏิบัติวิชาชีพด้านการตรวจติดตามระดับยา การคํานวณพารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์ใน

ผู้ป่วยเฉพาะราย การแปลผล และให้คําแนะนํา  การปรับขนาดยา การติดตามผู้ป่วย การนําเสนอ
กรณีศึกษา สิทธิผู้ป่วย การประพฤติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  Professional practices in therapeutic drug monitoring, pharmacokinetics 
parameters calculation in specific patient, interpretation and recommendation, 
dosage regimen adjustment, patient monitoring, case presentation, patient rights, 
ethical professional conducts 

 
560-682  ปฏิบัติงานบริการเภสัชสนเทศทางคลินิกระดับบัณฑิตศึกษา                     2 (0-6-0) 
 Clinical Drug Information Service Clerkship for Graduate Students 
 รายวิชาบงัคับกอ่น : โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน  
  ฝึกปฏิบัติวิชาชีพในหน่วยเภสัชสนเทศ การจัดแยกประเภทของคําถาม การประเมินข้อมูลภูมิ

หลังของคําถาม การค้นหาคําตอบอย่างเป็นระบบ การประเมินแหล่งข้อมูลและคุณภาพ และแหล่ง
สารสนเทศ การประเมินค่าสารสนเทศและการประมวลเพ่ือตอบคําถาม การติดตามผลหลังจากตอบ
คําถาม การนําเสนอกรณีศึกษา สิทธิผู้ป่วย การประพฤติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  Professional practice in drug information service unit, question classification, 
background information assessment, systematic approach in retrieving information, 
evaluation of quality and sources of information, appraisal of information and 
formulating the responses, post-response follow up, case presentation, patient 
rights, ethical professional conducts 

560-683 ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสชักรรมผู้ป่วยนอกระดับบัณฑิตศึกษา               2 (0-6-0) 
 Pharmaceutical Care Clerkship in Ambulatory Care for Graduate Students 
          รายวิชาบงัคับกอ่น : โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน  
   ฝึกปฏิบัติวิชาชีพด้านบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลและหน่วยบริการปฐมภูมิ 

การจ่ายยา การให้คําปรึกษาแก่ผู้ป่วย การประสานรายการยา การประเมินผู้ป่วยและการตรวจ
ติดตามการใช้ยา การค้นหา การป้องกัน และแก้ไขปัญหาจากการใช้ยาร่วมกับทีมสุขภาพและผู้ป่วย 

 การนําเสนอกรณีศึกษา สิทธิผู้ป่วย การประพฤติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
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   Professional practices in hospital ambulatory setting and primary care unit, 
dispensing, patient counseling, medication reconciliation, patient assessment and 
drug therapy monitoring, identifying, preventing and solving drug related problems 
with health care team and patients, case presentation, patient rights, ethical 
professional conducts 

560-684 ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสชักรรมผู้ป่วยในระดับบัณฑิตศึกษา 1               2 (0-6-0) 
 Pharmaceutical Care Clerkship in Acute Care for Graduate Students I 
          รายวิชาบงัคับกอ่น : โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน  
  ฝึกปฏิบัติวิชาชีพด้านบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยใน การประสานรายการยา การประเมิน

ผู้ป่วยและการติดตามการใช้ยา การค้นหา การป้องกัน และแก้ไขปัญหาจากการใช้ยาร่วมกับทีม
สุขภาพและผู้ป่วย การให้คําปรึกษาการใช้ยาก่อนกลับบ้าน การนําเสนอกรณีศึกษา สิทธิผู้ป่วย 
การประพฤติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  

  Professional practices in acute care, medication reconciliation, patient 
assessment and drug therapy monitoring, identifying, preventing and solving drug 
related problems with healthcare team and patients, discharge drug counseling, 
case presentation, patient rights, ethical professional conducts 

560-685 ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสชักรรมผู้ป่วยในระดับบัณฑิตศึกษา 2               2 (0-6-0)    
 Pharmaceutical Care Clerkship in Acute Care for Graduate Students II 
           รายวิชาบงัคับกอ่น : 560-684 
   ฝึกปฏิบัติวิชาชีพด้านบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยในต่อเนื่องจาก 560-684 
     Professional practices in acute care, continuing from 560-684 

560-686 ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสชักรรมด้านเภสัชกรรมชุมชนระดับบัณฑิตศึกษา        2 (0-6-0) 
 Pharmaceutical Care Clerkship in Community Pharmacy for Graduate Students 
 รายวิชาบงัคับกอ่น : โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน  
  ฝึกปฏิบัติวิชาชีพในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนที่ได้รับการรับรองคุณภาพ การทบทวน

โรคและประวัติการใช้ยาของผู้ป่วย การเลือกยา การจ่ายยา การให้คําปรึกษาการใช้ยาและวิถีชีวิต 
การทําบันทึกประวัติการใช้ยาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การประเมินและติดตามผล  การค้นหา การป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาจากการใช้ยา การคัดกรองโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวานและความดันโลหิตสูง การ
ส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรค การนําเสนอกรณีศึกษา สิทธิผู้ป่วย การประพฤติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

  Professional practices in accredited-quality community pharmacy, medical and 
medication history review, drug selection, dispensing, patient counseling on drug 
therapy and lifestyle, writing drug profile for patient with chronic diseases, assessment 
and follow up, identifying, preventing and solving drug related problems, screening 
for chronic diseases such as diabetes and hypertension, health promotion for disease 
prevention, case presentation, patient rights, ethical professional conducts
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560-687 ปฏิบัติงานเตรียมและติดตามการใช้ยาเคมีบําบัดระดับบัณฑิตศึกษา              2 (0-6-0) 
 Clerkship in Chemotherapeutic Preparation and Monitoring for Graduate Students 
 รายวิชาบงัคับกอ่น : โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน  

 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพด้านการเตรียมและติดตามการใช้ยาเคมีบําบัด การประสานรายการยา  
การประเมินผู้ป่วยและติดตามผลการรักษาด้วยยา  การค้นหา การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากการ
ใช้ยาร่วมกับทีมสุขภาพและผู้ป่วย การให้คําปรึกษาการใช้ยาก่อนกลับบ้าน การนําเสนอกรณีศึกษา 
สิทธิผู้ป่วย จริยธรรม การประพฤติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 Professional practices in preparation of chemotherapeutic regime, medication 
reconciliation, patient assessment and drug therapy monitoring, identifying, 
preventing and solving drug related problems with healthcare team and patients, 
discharge drug counseling, case presentation, patient rights, ethical professional 
conducts 
 

560-688 ปฏิบัติงานเตรียมและติดตามการใช้สารอาหารทางหลอดเลอืดดําระดับบัณฑิตศึกษา 2 (0-6-0) 
 Clerkship in Parenteral Nutrition Preparation and Monitoring for Graduate Students 
 รายวิชาบงัคับกอ่น : โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน  

  ฝึกปฏิบัติวิชาชีพด้านการเตรียมอาหารทางหลอดเลือดดํา การประเมินผู้ป่วยและติดตาม
ผลการรักษาด้วยอาหารทางหลอดเลือด การประสานรายการยา การค้นหา การป้องกันและการ
แก้ไขที่เกี่ยวกับยาและการเตรียมอาหารทางหลอดเลือดร่วมกับทีมสุขภาพและผู้ป่วย การนําเสนอ
กรณีศึกษา  สิทธิผู้ป่วย การประพฤติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  Professional practices in parenteral nutrition preparation, patient assessment 
and monitoring therapy with parenteral nutrition, medication  reconciliation, 
identifying, preventing and solving problems associated with drugs and parenteral 
nutrition preparations with health care team and patients, case presentation, 
patient right, ethical professional conducts 

560-689 ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสชักรรมในผู้ป่วยโรคติดเชื้อระดับบัณฑิตศึกษา         2 (0-6-0) 
 Pharmaceutical Care Clerkship in Patients with Infectious Diseases for  
 Graduate Students  
 รายวิชาบงัคับกอ่น : โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน  
  ฝึกปฏิบัติวิชาชีพด้านการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโรคติดเช้ือ การประสานรายการยา 

การประเมินผู้ป่วยและการตรวจติดตามผลการรักษา การค้นหา การแก้ไขปัญหาและการป้องกัน
ปัญหาที่เกี่ยวกับยาร่วมกับทีมสุขภาพ การให้คําปรึกษาการใช้ยาก่อนกลับบ้าน การนําเสนอ
กรณีศึกษา สิทธิผู้ป่วย  การประพฤติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  Professional practices in providing pharmaceutical care to patients with 
infectious diseases, medication reconciliation, patient assessment and drug therapy 
monitoring, identifying, solving and preventing drug related problems with health 
care team, discharge drug counseling, case presentation, patient rights, ethical 
professional conducts 
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560-690    ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังระดับบัณฑิตศึกษา          2 (0-6-0) 
 Pharmaceutical Care Clerkship in Patients with Chronic Kidney Diseases for  
 Graduate Students 
 รายวิชาบงัคับกอ่น : โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน  
  ฝึกปฏิบัติวิชาชีพด้านการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง การประสาน

รายการยา  การประเมินผู้ป่วย การตรวจติดตามผลการรักษา การปรับยาก่อน ระหว่าง และหลัง
การฟอกเลือด การค้นหาปัญหาที่เกี่ยวกับยา  การแก้ปัญหาและหาแนวทางเพื่อป้องกันปัญหาการ
ใช้ยาร่วมกับทีมดูแลสุขภาพ การให้คําปรึกษาแนะนําการใช้ยาก่อนกลับบ้าน การนําเสนอ
กรณีศึกษา สิทธิผู้ป่วย  การประพฤติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  Professional practices in providing pharmaceutical care to patients with 
chronic  kidney diseases, medication reconciliation, patient assessment, drug 
therapy monitoring, modification of drug therapy prior to, during and after dialysis, 
identification of drug related problems, solving and preventing drug related 
problems with health care team, discharge drug counseling, case presentation, 
patient rights, ethical professional conducts 

560-691     หัวขอ้พิเศษทางเภสัชกรรมคลนิิก                                        2 (2-0-4) 
 Special Topics in Clinical Pharmacy          
 รายวิชาบงัคับกอ่น : โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน  

         ความรู้ใหม่ แนวคิดใหม ่ความก้าวหน้าหรือพัฒนาการ ที่เกีย่วขอ้งกับการบริบาลทางเภสัช-
กรรมทัง้โดยตรงและโดยอ้อม  
 New knowledge; novel concepts; advances or development in the areas directly 
or indirectly related to pharmaceutical care services 

 
560-692 สัมมนาบัณฑิตศึกษาทางเภสชักรรมคลินิก                                 1 (0-2-1) 
          Graduate Seminar in Clinical Pharmacy  
          รายวิชาบงัคับกอ่น : โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
        การค้นคว้าวรรณกรรมอย่างเป็นระบบในหัวข้อที่น่าสนใจ การประเมินคุณค่าวรรณกรรม การ

สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อนําเสนอด้วยวาจาอย่างเป็นทางการ   
   Systematic literature search for a topic of interest; literature evaluation; synthesis 

of the data for formal oral presentation  
 
560-694     แบบจําลองเภสัชจลนศาสตร์/เภสัชพลศาสตร์สําหรับการประยุกต์เพื่อ           2 (2-0-4)  
 การบริบาลเภสัชกรรม  
 Pharmacokinetics/Pharmacodynamics Modeling for the Application to Pharmaceutical Care  
          รายวิชาบงัคับกอ่น : โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน  
        สหสัมพันธ์เชิงทฤษฎีและเชิงประสบการณ์ของการออกฤทธ์ิของยาและข้อมูลทางเภสัช

จลนศาสตร์ การต้ังแบบจําลองเชิงทฤษฎีและเชิงประสบการณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมของยา เพื่อการ
ประยุกต์ในการบริบาลทางเภสัชกรรม กรอบคิดทางทฤษฎีและการจําลองในคอมพิวเตอร์เพื่อการ
ออกแบบรูปแบบการใช้ยาเพื่อให้ได้ผลการรักษาสูงสุดและมีผลไม่พึงประสงค์น้อยที่สุด กรณีศึกษาใน 

 การประยุกตท์างคลินิก
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   Theoretical and empirical correlation of drug effects and its pharmacokinetic data; 
empirical and theoretical modeling of drug behavior for the application to 
pharmaceutical care; theoretical framework and computer simulation approach for 
designing an optimum drug dosage regimen to maximize therapeutic effects and to 
minimize adverse effects, case studies in its clinical application 

 
595-601   ระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์                                      3 (3-0-6) 
          Research Methodology in Pharmaceutical Sciences  
          รายวิชาบงัคับกอ่น : โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
  การทําวิจัยอย่างเป็นระบบทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การเลือกหัวข้อวิจัย 

การวางแผนการทําวิจัย การเขียนโครงการวิจัย จริยธรรมวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล ชีวสถิติสําหรับ
งานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ การแปลผลข้อมูล และการเขียนเพื่อตีพิมพ์ 

   Systematically conduct of qualitative and quantitative research; choosing a 
research topic; planning for a research; writing a research proposal; research ethics, 
data analyses; biostatistics for research in pharmacy, data interpretation and writing 
a manuscript for publication 

560-781   วิทยานิพนธ ์                                                36 (0-108-0) 
         Thesis  
         รายวิชาบงัคับกอ่น : โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน  
  งานวิจัยทางเภสัชกรรมคลินิก ตามแผน ก แบบ ก 1 ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของ

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การเขียนวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
การเขียนต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์ 

  Research in clinical pharmacy according to the requirement of study plan 1 (1) 
under supervision of a thesis advisory committee; writing and defending thesis; 
preparing manuscript for publication 

560-782   วิทยานิพนธ ์                                                 18 (0-54-0) 
          Thesis  
          รายวิชาบงัคับกอ่น : โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน  
  งานวิจัยทางเภสัชกรรมคลินิก ตามแผน ก แบบ ก 2 ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของ

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การเขียนวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
การเขียนต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์ 

  Research in clinical pharmacy according to the requirement of study plan 1 (2) 
under supervision of a thesis advisory committee; writing and defending thesis;  
preparing manuscript for publication
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3.2   ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารยป์ระจําหลักสูตร 

 

ลําดับ 
 

ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่ง 

ทางวชิาการ 

วุฒิการศึกษาระดับตรี-โท-เอก 
(สาขาวิชา), สถาบันที่สําเร็จ

การศึกษา, ปีที่สําเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน
และผลงาน
ทางวชิาการ 

เลขบัตรประจําตัวประชาชน 

1 น.ส.ฉวีวรรณ  รัตนจามิตร 
3-9399-00061-45-1 

รองศาสตราจารย ์ ภ.บ., ม.สงขลานครินทร,์ 2531 
วท.ม. (เภสัชศาสตร)์, ม.มหิดล, 

2534  
ปร.ด. (ระบาดวทิยา),   
       ม.สงขลานครินทร,์ 2545 

ดูภาคผนวก 4 

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

รองศาสตราจารย ์ ภ.บ., ม.สงขลานครินทร,์ 2527    
ภ.ม. (เภสัชวิทยา), จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2529    
Ph.D. (Pharmacology), Toyoma 

Medical and Pharmaceu- 
tical U., Japan,  2538 

ดูภาคผนวก 4 

3 นายสงวน  ลือเกียรติบัณฑิต 
3-9098-00023-49-2 

รองศาสตราจารย ์ ภ.บ., ม.สงขลานครินทร,์ 2531    
ภ.ม.( เภสัชกรรมคลินิกและเภสัชกรรม

โรงพยาบาล), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2533   

Ph.D. (Social and Administrative 
Pharmacy), U. of 
Minnesota, U.S.A., 2541 

ดูภาคผนวก 4 

4 น.ส.กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา 
3-8399-00085-89-0 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  ภ.บ., ม.สงขลานครินทร,์ 2531    
ภ.ม., (เภสัชเคมี), จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2535   
M.Pharm. (Pharmacokinetics), U. 

of North Carolina, U.S.A., 
2542   

ปร.ด. (เภสัชศาสตร์),  
       ม.สงขลานครินทร,์ 2547       

ดูภาคผนวก 4 

5 นางวรนุช  แสงเจริญ 
3-1011-00318-43-1 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ภ.บ., ม.สงขลานครินทร,์ 2534     
วท.ม. (เภสัชศาสตร)์, ม.มหิดล, 2537 
ปร.ด. (บริบาลเภสัชกรรม) ,  
        ม.สงขลานครินทร,์ 2550     

ดูภาคผนวก 4 
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ลําดับ 
 

ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่ง 

ทางวชิาการ 

วุฒิการศึกษาระดับตรี-โท-เอก 
(สาขาวิชา), สถาบันที่สําเร็จ

การศึกษา, ปีที่สําเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน
และผลงาน
ทางวชิาการ 

เลขบัตรประจําตัวประชาชน 

6 น.ส.สุทธพิร  ภัทรชยากุล      
3-8401-00549-10-9 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ภ.บ., ม.สงขลานครินทร,์ 2534 
Pharm.D., U. of lllinois at  
       Chicago, U.S.A., 2540 
Certified Specialized Resident in 
       Infectious Diseasse, U. of 
       lllinois at Chicago, U.S.A., 
       2541 
Certified Fellow in infectious 
      Disease, U. of lllinois at 
      Chicago, U.S.A., 2542 
อ.ภ. (เภสัชบําบัด), วิทยาลัยเภสัช-

บําบัด สภาเภสัชกรรม, 2548 

ดูภาคผนวก 4 

 7 นางศิริมา  มหัทธนาดุลย ์
3-9698-00086-97-4 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ภ.บ., ม.สงขลานครินทร,์ 2530 
วท.ม. (เภสัชวิทยา), จุฬาลงกรณ์    
       มหาวิทยาลัย, 2531    
ปร.ด. (เภสัชศาสตร์) ,  
       ม.สงขลานครินทร,์ 2548 

ดูภาคผนวก 4 

8 น.ส.ฐิติมา  ด้วงเงิน 
3-8417-00231-54-2 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ภ.บ., ม.สงขลานครินทร,์ 2539       
ภ.ม. (เภสัชกรรมคลินิก),  
      ม.สงขลานครินทร,์ 2543       
Pharm.D., U. of Illinois at     
      Chicago, U.S.A., 2552 
Certified Specialized  
      Resident in Internal  
      Medicine, U. of Arizona,  
      U.S.A., 2554 
อ.ภ. (เภสัชบําบัด), วิทยาลัยเภสัช-       
      บําบัด สภาเภสัชกรรม, 2556 

ดูภาคผนวก 4 

9 นางณัฐาศิริ  ฐานะวุฑฒ์ 
3-9598-00148-25-2 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ภ.บ., ม.สงขลานครินทร,์ 2528       
ภ.ม. (เภสัชวิทยา) , จุฬาลงกรณ์ 
      มหาวิทยาลัย, 2535       
ปร.ด. (ระบาดวทิยา) ,  
      ม.สงขลานครินทร,์ 2550        

ดูภาคผนวก 4 

10 น.ส.อษุณีย ์ วนรรฆมณ ี
3-9499-00147-28-2 

อาจารย ์ ภ.บ., ม.สงขลานครินทร,์ 2537       
วท.ม. (เภสัชศาสตร)์ , ม.มหิดล, 2540  
ว.ภ. (เภสัชบําบัด), วิทยาลัย  
      เภสัชบําบัด สภาเภสัชกรรม,  
      2549 

ดูภาคผนวก 4 
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3.2.2   อาจารย์ประจาํ 

ลําดับ 
 

ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่ง 

ทางวชิาการ 

วุฒิการศึกษาระดับตรี-โท-เอก 
(สาขาวิชา), สถาบันที่สําเร็จ

การศึกษา, ปีที่สําเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน
และผลงาน
ทางวชิาการ 

เลขบัตรประจําตัวประชาชน 

1 นางมาลี  โรจน์พิบูลสถิตย ์
3-9098-00859-35-3          

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ภ.บ., ม.สงขลานครินทร,์ 2528 
ภ.ม. (เภสัชกรรมโรงพยาบาล 
       และเภสัชกรรมคลินิก),

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2532 

ปร.ด. (ระบาดวทิยา),  
       ม.สงขลานครินทร,์ 2549 

ดูภาคผนวก 5 

2 นางวิลาวัณย์  ทองเรือง 
3-9011-00346-96-8 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ภ.บ., ม.สงขลานครินทร,์ 2534       
ปร.ด. (ระบาดวทิยา) ,  
        ม.สงขลานครินทร,์ 2551       

ดูภาคผนวก 5 

3 น.ส.วรุณสุดา  ศรีภักด ี
3-9098-00754-94-2 

อาจารย ์ ภ.บ., ม.สงขลานครินทร,์ 2549       
ว.ภ. (เภสัชบําบัด), วิทยาลัย 
     เภสัชบําบัด สภาเภสัชกรรม, 

2558 

ดูภาคผนวก 5 

 
3.2.3 อาจารยพ์ิเศษ 

 อาจารย์และบุคลากรจากหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เป็นไป
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
 1)  ระเบียบวินัย ตรงเวลา มีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน 
 2)  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 3)  สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นําและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4)  สามารถส่ือสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5)  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีไปสู่การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงได้ 
 6)  สามารถประมวล และศึกษาข้อมูล เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และข้อโต้แย้ง รวมทั้งหา  
          แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา ในการให้บริการด้านเภสัชกรรมคลินิก  
 7)  มีมนุษยสัมพันธ์และทํางานเป็นทีมร่วมกับบุคลากรสาธารณสุขอื่นๆ  
 8)  มีทักษะในการปฏิบัติงานงานด้านเภสัชกรรมคลินิก 
 

4.2  ช่วงเวลา  
 ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของปีการศึกษาที่ 1  
 

4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
        จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
 



29 
 

5. ขอ้กําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  
5.1  คําอธิบายโดยย่อ 

 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 เป็นแผนการเรียนที่ทําวิจัยอย่างเดียวจํานวน 36 หน่วยกิต 
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 เป็นแผนการเรียนที่เรียนรายวิชา จํานวน 18 หน่วยกิต และทาํวิจัย    
จํานวน 18 หน่วยกิต 

 
 โดยที่ทั้งสองแบบจะอยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการควบคุมการทํา
วิทยานิพนธ์ รวมไปถึงการเขียนวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ และการเขียนต้นฉบับเพื่อ
ตีพิมพ์ในวารสารที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการประจําคณะฯ 

 
5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

1) มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบวิธีวิจัย 
2) งานวิจัยสามารถนําไปประยุกต์ใช้หรือนําไปใช้โดยตรงในการให้บริบาลทางเภสัชกรรม 
3) สามารถเขียนผลงานวิจัยเพื่อการส่ือสารได้ 
 

5.3  ช่วงเวลา  
  1)  แผน ก  แบบ ก 1  เริ่ม ชั้นปทีี่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1  ส้ินสุดช้ันปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2   
  2) แผน ก  แบบ ก 2  เริ่ม ชั้นปทีี่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2  ส้ินสุดช้ันปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2   
 

5.4  จํานวนหน่วยกิต   
สําหรับแผน ก แบบ ก 1 จํานวน 36 หน่วยกิต  
สําหรับแผน ก แบบ ก 2 จํานวน 18 หน่วยกิต  

 
5.5 การเตรียมการ 

1) เสนอรายช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และหัวข้อวิจัย (ถ้ามี) เพื่อเป็นข้อมูลให้นักศึกษา (โดยยึดตาม
มติที่ประชุมภาควิชาฯ ในการเกล่ียจํานวนนักศึกษาเพื่อให้อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาได้มี
โอกาสเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักทั่วถึงกัน) 

2) มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ก่อนการลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์ 
3) ให้นักศึกษาดําเนินการขอทุนสนับสนุนการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์จากบัณฑิตศึกษาหรือจากแหล่งอื่น  
 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
1) ให้นักศึกษารายงานความก้าวหน้าการทําวิทยานิพนธ์ปีละ 2 ครั้ง โดยเป็นการนําเสนอด้วยวาจา  
     ที่คณะเภสัชศาสตร์ 1 ครัง้ 
2) ให้นักศึกษานําเสนอผลงานในวชิาสัมมนา 
3) จัดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ ์
4) จัดสอบวิทยานิพนธ ์
5) ผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือดําเนินการให้ผลงานได้รับการยอมรับให้ 
 ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือส่ิงพิมพ์ทางวิชาการ  ซึ่งคณะกรรมการประจําคณะให้ความเห็นชอบ 
 หรือเสนอต่อทีป่ระชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคณุลักษณะพิเศษของนักศกึษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยทุธห์รือกจิกรรมของนักศกึษา 
1. มีทักษะในการวจิัยด้านเภสัชกรรม

คลินิกควบคู่กับการมทีักษะในการ
ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมคลินกิ 

1.  มีรายวิชาวิทยานิพนธ์ให้นักศึกษาได้ฝึกทําวิจัยด้านเภสัชกรรม
คลินิกและยังมีรายวิชาฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพ (clerkship) ทั้งที่
เป็นรายวิชาบังคับและวิชาเลือกซึ่งเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ
ด้านเภสัชกรรมคลินิกกับผูป่วยจริง 

2. มีจิตวิญญาณของการถอืประโยชน์
ของเพื่อนมนษุย์เป็นกิจที่หนึง่ 

2.  มีรายวิชาที่เป็นการฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพ (clerkship) ทั้งที่เป็น 
    รายวิชาบังคับและวิชาเลือกซ่ึงเน้นให้นักศึกษาตระหนักถึง 
    ประโยชน์ของเพือ่นมนุษยม์ากกว่าประโยชน์ของตนเองและ 
    ประกอบวิชาชีพโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางเพื่อความปลอดภัย 
    ของผู้ป่วยในการใช้ยา 

3.  มีคุณธรรมและจริยธรรม 3. มรีายวิชาที่สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม จรรยาบรรณของ 
    นักวิจัยและวิชาชีพ 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) มีวินัย ตรงต่อเวลา และซื่อสัตย์สุจริต  
2) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และจรรยาบรรณในการวิจัย   

       2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) กําหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนตรง

เวลาและส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงตามกําหนดเวลา 
2) มีรายวิชาที่เป็นการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงภายใต้การดูแลของอาจารย์ เพื่อทําให้นักศึกษามี

ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ ฝึกการตัดสินใจบนพื้นฐานของจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และ
ประโยชน์ของสังคมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน   

        2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าเรียน การส่งงานที่ไดร้ับมอบหมายและการ

เข้ารว่มกิจกรรม 
2) สังเกตจากการรบัผิดชอบในหน้าที่ที่ไดร้ับมอบหมาย  
3) สังเกตจากการดูแลผู้ป่วยในขณะฝึกปฏิบัติงาน
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2.2 ความรู ้  
2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) สามารถอธิบายความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานเภสัชกรรมคลินิก 
2) สามารถอธิบายความรู้ที่เกี่ยวขอ้งกับกระบวนการวจิัย 
3) สามารถประยกุต์ความรู้ทีเ่กี่ยวข้องกับงานเภสัชกรรมคลินิกได ้
4) สามารถแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกบังานเภสัชกรรมคลินิกด้วยกระบวนการวจิัย 

2.2.2  กลยุทธก์ารสอนที่ใชพ้ฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) การเรียนการสอนที่เป็น active learning เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองและการอภิปราย 
2) การใช้กรณีศึกษาเพื่อการอภิปราย 
3) มีรายวิชาการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง 

2.2.3  กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
              ประเมินจากผลสัมฤทธิท์างการเรยีนและการปฏิบัติงานของนกัศึกษาในด้านต่างๆ คือ 

1) การทดสอบย่อย การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค 
2) การส่งรายงานหรืองานที่ไดร้ับมอบหมาย 
3) การนําเสนอผลงาน 
4) การฝึกปฏิบัตใินสถานการณ์จริง 

 
2.3 ทักษะทางปัญญา 
         2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

1) สามารถประมวล และศึกษาข้อมูล เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และข้อโต้แย้ง รวมทั้งหา  
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา ในการทํางานที่ได้รับมอบหมาย และ/หรือการให้บริการ
ด้านเภสัชกรรมคลินิก และ/หรือการทําวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเภสัชกรรมคลินิกได้   

2)   สามารถประยุกตใ์ช้ความรู้ภาคทฤษฎีไปสู่การฝึกปฏิบัตใินสถานการณ์จริงไดอ้ย่างเหมาะสม 
2.3.2  กลยุทธก์ารสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝึกทักษะการคิด ทั้งในระดับบุคคลและกลุ่ม ได้แก่ การอภิปราย
กลุ่ม การทํากรณีศึกษา การสัมมนา การจัดทําโครงการ การทําวิทยานิพนธ์และการฝึก
ปฏิบัติในสถานการณ์จริง 

2.3.3  กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
พิจารณาจากการ 
1) ใช้ข้อสอบหรือแบบฝึกหัดที่ให้นักศึกษาคิดแก้ปัญหา 
2) ตรวจงานที่ได้รบมอบหมายของนักศึกษา 
3) เข้าฟังและร่วมอภิปรายการสัมนาหัวข้อทางวิชาการ หรือกรณีศึกษาของนักศึกษา 
4) ประเมินการใหบ้ริการด้านเภสัชกรรมคลินิกของนักศึกษาแกผู้่ป่วย / ผู้รับบริการ โดยอาจารย์ ณ 

แหล่งฝึกปฏิบัติ
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2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

1) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  
2) สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อื่นทัง้ในฐานะผู้นําและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) มีมนุษยสัมพันธท์ี่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กร และกับบุคคลทั่วไป 

2.4.2. กลยทุธก์ารสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ 
        รับผิดชอบ 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่น้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
2) มีรายวิชาการฝึกปฏิบัติในสถานการณจ์รงิ 

2.4.3 กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) สังเกตพฤตกิรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในชั้นเรียน 
2) ประเมินความรบัผิดชอบในหน้าที่ที่ไดร้ับมอบหมาย 
3) ประเมินการฝึกปฏิบัติงานจรงิโดยอาจารย์ ณ แหล่งฝึกปฏิบัต ิ

 
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ทักษะเชิงตัวเลข และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือทํางานที่ได้รับ

มอบหมาย และ/หรือ การปฏิบัติงานวิจัย และ/หรือฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2)   สามารถส่ือสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาองักฤษไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพ 
3)   สามารถส่ือสารผลงานด้านวิชาการ  และ การวิจัยของตนเองสู่สาธารณะได ้

 2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ 
                การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) จัดให้นกัศึกษานําเสนอผลงานที่ต้องใช้ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2) จัดการให้นกัศึกษาได้เข้าถงึฐานข้อมูลทางเภสัชศาสตร์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
3) จัดการเรยีนการสอนให้มรีายวชิาที่ต้องใช้ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร การใช้  

  เทคโนโลยีสารสนเทศ และการประเมินคุณภาพของข้อมูล 
         2.5.3 กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ    
                ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ประเมินทกัษะการนําเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย และอภิปราย โดยใชท้ักษะคณิตศาสตร์ และสถิติอยา่ง

เหมาะสม  
3)   ประเมินการเลือกข้อมูลจากฐานข้อมูลทางเภสัชศาสตร์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการ ทําวิจัย 

การแก้ไขปัญหาที่พบในระหว่างการฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง หรือการตอบคําถามได้อย่าง 
 เหมาะสม
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2.6 ทักษะพิสัย 

     2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสยั 
1)    มีทักษะในการปฏิบัตงิานงานด้านเภสัชกรรมคลินิก 

             2.6.2 กลยทุธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
1)  มีรายวิชาการฝึกปฏิบัติจรงิเด้านเภสัชกรรมคลนิิก 

             2.6.3 กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
       1)   มกีารประเมินผลการเรยีนรู้ในสถานการณจ์ริงในขณะฝึกปฏิบัติงาน 

 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา

(Curriculum Mapping) 
 
      ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังน้ี 
 คุณธรรมจริยธรรม 

1) มีวินัย ตรงต่อเวลา และซื่อสัตย์สุจริต 
2) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และจรรยาบรรณในการวิจัย   

 
  ความรู้ 

1) สามารถอธิบายความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานเภสัชกรรมคลินิก 
2) สามารถอธิบายความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการวิจัย 
3) สามารถประยุกต์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานเภสัชกรรมคลินิกได้ 
4) สามารถแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานเภสัชกรรมคลินิกด้วยกระบวนการวิจัย 

 
  ทักษะทางปัญญา 

1) สามารถประมวล และศึกษาข้อมูล เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และข้อโตแ้ย้ง รวมทั้ง  
 หาแนวทางปอ้งกันและแก้ไขปญัหา ในการทํางานที่ไดร้ับมอบหมาย และ/หรอืการให้   
 บริการด้านเภสัชกรรมคลินิก และ/หรือการทําวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับเภสัชกรรมคลินิกได้   

2) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีไปสู่การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสม 
 

  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  
2) สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นําและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กร และกับบุคคลทั่วไป 

 
  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ทักษะเชิงตวัเลข และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อทํางานที่ได้รับมอบหมาย   
      และ/หรอื การปฏิบัติงานวจิัย และ/หรอืฝึกปฏิบัตงิานในสถานการณ์จริงอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) สามารถส่ือสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) สามารถส่ือสารผลงานด้านวิชาการ  และการวิจัยของตนเองสู่สาธารณะได้ 

 
  ทักษะพิสัย 

1) มีทักษะในการปฏิบัติงานงานด้านเภสัชกรรมคลินิก
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสตูรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลกั  o ความรับผิดชอบรอง 

 
 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ ความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะ 
พิสัย 

1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3 1 
หมวดวิชาบังคับ                                

595-601  ระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร ์                            

560-601  เภสัชบําบัดขั้นสูง                                              

560-602  เภสัชกรรมคลินิกภาคปฏิบัติระดับ  
             บัณฑิตศึกษา 1         

               

560-603  เภสัชกรรมคลินิกภาคปฏิบัติระดับ 
             บัณฑิตศึกษา 2             

               

560-692  สัมมนาบัณฑิตศึกษาทางเภสัชกรรมคลินิก                 

หมวดวิชาเลือก                     

560-661  การตรวจติดตามระดับยา                

560-662  ระบบเภสัชสนเทศทางคลินิก                

560-663  การจ่ายเภสัชภัณฑ์พิเศษปราศจากเชื้อ                

560-664  การประเมินการใช้ยาทางคลินิก                

560-665  การตรวจติดตามปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์ 
              จากยา 

               

560-666  ชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลนศาสตร์ขั้นสูง                

560-667  การออกแบบการวิจัยทางคลินิก                

560-668  การให้คําปรึกษาทางเภสัชกรรม                

560-669  ยาใหม่และแนวคิดใหม่                

560-670  ระบบการกระจายยาในโรงพยาบาล                
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รายวิชา 

1. คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ ความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะ 
พิสัย 

1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3 1 
560-671  เภสัชระบาดวิทยาขั้นสูง                

560-672  การประเมินคุณค่าวรรณกรรมทาง 
   เภสัชกรรมคลินิก 

               

560-673  เภสัชเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง                

560-674  การวัดและประเมินผลลัพธ์ในการ 
              ปฏิบตัิงานทางเภสัชกรรม 

               

560-675  ปัญหาจากการใช้ยา                

560-676  แนวโน้มด้านเภสัชบําบัดในโรคติดเชื้อ                

560-677  การบริบาลทางเภสัชกรรมสําหรับผู้ป่วย  
              โรคเรื้อรัง 

               

560-678  การบริบาลทางเภสัชกรรมสําหรับผู้ป่วย 
สูงอายุ 

               

560-679  มานุษยวิทยาและสังคมวิทยาของการ  
              สาธารณสุข 

               

560-680  การบริหารทรัพยากรในการบริบาล 
   ทางเภสัชกรรม 

               

560-681  ปฏิบัติงานการตรวจติดตามระดับยาเพื่อ
การบําบัดระดับบัณฑิตศึกษา 

               

560-682  ปฏิบัติงานบริการเภสัชสนเทศทาง 
              คลินกิระดับบัณฑิตศึกษา 

               

560-683  ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม  
              ผู้ป่วยนอกระดับบัณฑิตศึกษา 

               

560-684  ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม                
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รายวิชา 

1. คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ ความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะ 
พิสัย 

1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3 1 
              ผู้ป่วยในระดับบัณฑิตศึกษา 1 
560-685  ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม 
              ผู้ป่วยในระดับบัณฑิตศึกษา 2 

               

560-686  ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม 
              ด้านเภสัชกรรมชุมชนระดับบัณฑิตศึกษา 

               

560-687  ปฏิบัติงานเตรียมและติดตามการใช้ยา 
              เคมีบําบัดระดับบัณฑิตศึกษา 

               

560-688  ปฏิบัติงานเตรียมและติดตามการใช้สาร   
              อาหารทางหลอดเลือดดําระดับ 
              บัณฑิตศึกษา 

               

560-689  ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมใน 
              ผู้ป่วยโรคติดเชื้อระดับบัณฑิตศึกษา 

               

560-690  ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมใน 
              ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับบัณฑิตศึกษา 

               

560-691  หัวข้อพิเศษทางเภสัชกรรมคลินิก                

560-694  แบบจําลองเภสัชจลนศาสตร์/เภสัช- 
             พลศาสตร์สําหรับการประยุกต์เพื่อการ 
             บริบาลทางเภสัชกรรม 

               

560-781  วิทยานิพนธ์                

560-782  วิทยานิพนธ์                

                

 หมายเหตุ : ปรับจํานวนข้อของผลการเรียนรูต้ามมาตรฐานผลการเรียนรูท้ี่ระบุไว้ในข้อ 3
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หมวดที่ 5  หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
           ใช้เกณฑ์การประเมินตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรว์่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้ณะนกัศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา 
  2.1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับผลการเรียนรู้ตาม  
    กรอบมาตรฐานของหลักสูตร   
  2.1.2 ประเมินผลการฝึกงาน/การปฏิบัตงิาน ณ แหล่งฝึก จากอาจารย์ประจาํแหล่งฝึก  

   2.1.3  การประเมินผลแต่ละรายวิชาต้องผ่านการพิจารณาจากภาควิชา และที่ประชุมคณะกรรม 
            การประจําคณะ พจิารณารบัรองผลการประเมินของรายวิชา 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

2.2.1 การประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตที่สําเรจ็การศึกษาแล้วและผู้ใช้บัณฑิต 
 
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
           ใช้เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2556 และ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรือ่ง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  ดงันี้ 

3.1 สอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
3.2 แผน ก  แบบ ก 1 สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ นําเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น

สุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งเป็นการสอบระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และผลงาน
วิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือดําเนินการให้ผลงานได้รับการยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

3.3 แผน ก. แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบตามที่กําหนดในหลักสูตร ได้แต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ํากว่า 
3.00 สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ นําเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 
โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งเป็นการสอบระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และผลงานวิทยานิพนธ์
หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือดําเนินการให้ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอต่อ
ที่ประชุมวิชาการ โดยบทความที่นําเสนอเป็นบทความฉบับสมบูรณ์ (full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 

3.4 ชําระหนี้สินทั้งหมดต่อมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
3.5 ปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัย คณะ หลักสูตร กําหนด 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1.  การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1  มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้รู้จักมหาวิทยาลัยฯ ระบบการเรียนการสอน และเข้าใจวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 1.2  ชี้แจงใหอ้าจารย์ใหม่เข้าใจภารกิจของคณะฯ และเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา  
 1.3 แนะนําอาจารย์ใหม่ให้รู้จักบุคลากรในคณะฯ เพื่อให้สามารถติดต่อประสานงานและปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
    1.4  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปฐมนเิทศอาจารย์ใหม่เกี่ยวกับหลักสูตร และการบรหิารจัดการหลักสูตร 

 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย ์

       ส่งเสริมอาจารย์ให้ได้เพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่อง สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม นําเสนอผลงาน ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
      มีการเพิ่มพูนทักษะการเรียนการสอนให้ทันสมัย การปรับปรุงการวัดและประเมินผล ซึ่งจัดโครงการ   
โดยกรรมการวิชาการของคณะฯ 

 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 
1) ส่งเสริมให้อาจารย์มีส่วนรว่มในการนําความรู้ในวิชาชีพไปบรกิารวิชาการแก่ชมุชน 
2) สนับสนุนให้อาจารย์เป็นที่ปรกึษาทางวิชาการแก่เภสัชกรในแหล่งฝึกงานของนักศึกษา 
3) ส่งเสริมให้อาจารย์ทําผลงานทางวิชาการ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลกัสูตร 
 

1) การกํากับมาตรฐาน 
1.1  มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทําหน้าที่ในการบริหาร พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การ

วางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร โดยอยู่ประจําหลักสูตรนี้
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาเพียงหลักสูตรเดียวเท่านั้น 

1.2 มีอาจารย์ประจําหลักสูตรทําหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ทั้งนี้ สามารถเป็น
อาจารย์ประจําหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน 

1.3 มีอาจารย์ผู้สอนที่ทําหน้าที่สอน โดยอาจเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ 
1.4 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการประจําคณะ ซึ่งประกอบด้วย

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคน อาจารย์ประจําหลักสูตร หัวหน้าภาคที่ร่วมจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรนี้ และอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ซึ่งเป็นตัวแทนจากภาควิชา
เป็นกรรมการ โดยดํารงตําแหน่งคราวละ 4 ปี ทําหน้าที่ วางแผน ดําเนินการควบคุมคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน การติดตามประเมินผล และรวบรวมข้อมูลสําหรับใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระทําทุกปีอย่างต่อเนื่อง 

1.5 มีคณะกรรมการประจําคณะฯ เป็นผู้กํากับดูแลและให้คําแนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบายปฏิบัติให้แก่
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

1.6 มีเกณฑ์การประเมินให้หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

เกณฑ์
ข้อที ่

เกณฑ์การประเมิน 

1 จํานวนอาจารยผู้์รับผิดชอบหลักสูตรมีอย่างน้อย 3 คน ทําหน้าที่ตลอดเวลาของการเปิดสอน 
2 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีดังนี้ 

    - เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปรญิญาเอกหรอืเทียบเท่า หรอืขัน้ต่ําปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าที่มตีําแหน่งรองศาสตราจารย ์
    - มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก  
    - มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการ
ที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  

3 คุณสมบัติอาจารย์ประจําหลักสูตรมีดังนี้ 
  - เป็นอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
  - มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก 
  - มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่
ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ ซึ่งมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ
ดังนี้ 
    - มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือใน
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
    - มีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
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ปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  

5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก มีดังนี้ 
    - เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์  
    - มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่
ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

6 6.1 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจํามีดังนี้ 
     - มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ 
      - มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการ
ที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
6.2 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมีดังนี้ 
      - มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  
      - มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กําหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์
กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยอาจารย์ประจําหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ 
คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการดังนี้ 
    7.1 กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ําปริญญาหรือ
เทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 
1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
    7.2 กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวชิาการที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กําหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์
กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยสงขลา- 
นครินทร์ และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
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8 การตพีิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดในข้อที่ 3 เกณฑ์การ
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ของหมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนกัศึกษา ในมคอ. 2  
ฉบับนี้ 

9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์ มีดงันี ้
       9.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร 1 คน เป็นอาจารยท์ี่ปรกึษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษา
ปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
     - กรณอีาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปรญิญาเอกหรอืเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการ ตาม
เกณฑ์ ให้เป็นอาจารยท์ี่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดบัปริญญาโทและเอกรวมได้ไม่เกิน 5 
คน ต่อภาคการศึกษา 
    - กรณอีาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปรญิญาเอกหรอืเทียบเท่า และดํารงตําแหน่งระดับ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ขึน้ไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มตีําแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไปและมี
ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารยท์ี่ปรกึษาวทิยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท
และเอกรวมได้ไม่เกิน 10 คนตอ่ภาคการศึกษา 
    - กรณอีาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่า และดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ 
และมีความจําเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่าจํานวนที่กําหนดต้องเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
พิจารณา แตท่ั้งน้ีต้องไม่เกิน 15 คนต่อภาคการศึกษา หากมีความจําเป็นต้องดแูลนักศึกษามากกว่า 
15 คน ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี 
     9.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรกึษาวทิยานิพนธ์และ/หรอือาจารย์ 
ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้นดว้ย 

10 การปรับปรงุหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนดทุก 5 ป ี
11 การดําเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรยีน

การสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ในข้อที่ 7 ตวับ่งชี้ผลการดําเนินงาน ของหมวดที ่ 7 การ
ประกันคุณภาพหลักสูตรใน มคอ. 2 ฉบับนี้  

  
2) บัณฑิต 

2.1) คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ   
       มีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิจากผู้ใช้บัณฑิตในทุกปีการศึกษาเพื่อนํา
ผลมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยประเมิน 6 ด้านตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร
ดังน้ี 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 5) ทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  6) ทักษะพิสัย 

2.2) ผลงานวจิยัของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาที่ไดร้ับการเผยแพร่  
มีการส่งเสริม ตดิตามและกํากบัให้ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

อย่างน้อยให้เปน็ไปตามเกณฑ์ที่กําหนด  
           2.3) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  

   มีการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปีเพื่อนําขอ้มูลไปปรับปรงุหลักสูตรใหท้ันสมัยอยู่เสมอ 
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3) นักศึกษา 
3.1) การรับนักศึกษา และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

            มีกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาให้ได้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติของนักศึกษาตามเกณฑ์ที่กําหนด 
โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อให้มีความโปร่งใส ชัดเจนและสอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่
กําหนดในหลักสูตร และได้นักศึกษาที่มีความพร้อมในการเรียน สามารถสําเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตร
กําหนด    
          จากกระบวนการรับนักศึกษาจะทําให้ได้ข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษาซึ่งคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรสามารถนํามาใช้ในการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาแต่ละรายก่อนเข้าศึกษาได้ และมีการปฐมนิเทศ
นักศึกษา โดยแนะนําหลักสูตร ระบบการเรียนการสอน กฎเกณฑ์ต่างๆ ของการเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท         

3.2) การส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา 
                3.2.1) มีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ผ่านการเรียนการสอนใน
รายวิชา และการทําวิทยานิพนธ์ ลดความเส่ียงของอัตราการลาออกกลางคัน และให้สามารถสําเร็จการศึกษาได้ตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด โดยมีกลไกในการควบคุมดูแลการให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษามีคู่มือนักศึกษา 
การจัดหาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การติดตามความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์ การจัดเก็บข้อมูลนักศึกษา
รายบุคคล      
         3.2.2) การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา  
            3.2.2.1) การให้คําปรกึษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นักศึกษา  

- มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อแนะนําเกี่ยวกับการเรียนการสอนในหลักสูตรโดยรอง     
 คณบดีที่รับผิดชอบบัณฑิตศึกษา และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

- มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปให้แก่นักศึกษาแรกเข้า ในกรณีที่นักศึกษายังไม่มี
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อช่วยเหลือให้คําปรึกษาด้านการเรียนแก่นักศึกษา 

- เมื่อนักศึกษามีหัวข้อวิทยานิพนธ์และเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้แล้ว และ
พร้อมที่จะทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ คณะจะดําเนินการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลัก/ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) เพื่อให้คําปรึกษาและดูแลนักศึกษาทั้ง
ด้านการเรียน การวิจัย และอื่นๆ  

- อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต้องจัดสรรเวลาให้นักศึกษาได้พบและขอคําแนะนํา 
- มีหน่วยบัณฑิตศึกษาที่ให้คําแนะนํานักศึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาได้อีกทางหนึ่ง 

                3.2.3) จัดให้นักศึกษาทุกคนผ่านการฝึกอบรม และเข้าร่วมกิจกรรมในโปรแกรมอบรมการทําวิจัยใน
มนุษย์ ได้แก่ ICH-GCP ซึ่งจัดโดย คณะแพทยศาสตร์ และโปรแกรม CITI (The Collaboration Institutional 
Training Initiative)   
 3.3)  การอทุธรณ์ของนักศึกษา   

3.3.1) นักศึกษาสามารถยื่นคําร้องเพือ่ขออทุธรณ์ในกรณีที่มขี้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนนและ 
 วิธีการประเมินผล 
3.3.2) จดัช่องทางรับคํารอ้งเพือ่การขออทุธรณ์ของนักศึกษา 

             3.3.3) จดัตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอทุธรณ์ของนักศึกษา 
      3.4) ผลที่เกิดกับนกัศึกษา 
 มีการตดิตามอัตราการคงอยู่  การสําเร็จการศึกษา และความพึงพอใจและผลการจัดการข้อรอ้งเรยีนของ
นักศึกษาเป็นประจําทกุปี เพื่อนําขอ้มูลมาใช้ในกระบวนการจดัการการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร 
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4) คณาจารย ์
4.1) การบริหารและการพัฒนาอาจารย ์

                4.1.1) การรับอาจารย์ใหม่  
         มีการคัดเลือกอาจารย์ประจําใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยต้อง
มีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัยหรือประกาศของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจํา  
            4.1.2) การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การตดิตามและทบทวนหลักสูตร  
                                 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะตอ้งรว่มกันวางแผนการจัดการเรียนการสอน  การ
ประเมินผล เกบ็รวบรวมข้อมลูเพื่อเตรียมไว้สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรกึษาหารือแนวทางทีจ่ะทําให้
บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตตามคุณลักษณะบณัฑิตที่พงึประสงค์ 
                   4.1.3)  การแต่งตั้งคณาจารย์พเิศษ  
                                มีการเสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษตามความเหมาะสมเพ่ือให้ทําหน้าที่สอน หรือ เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา  โดยอาจารย์พิเศษต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่
ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  
                                 ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์
ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

  
            4.2) คุณภาพอาจารย์ 
      มีการจดัทําข้อมูลและติดตามผลการส่งเสรมิและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตรเป็นประจาํทุกปีโดย
พิจารณาจากร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรทีด่ํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ  และปริมาณผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจําหลักสูตร 
 
            4.3) ผลที่เกิดกับอาจารย ์
        มีการตดิตามอัตราการคงอยูข่องอาจารย์ประจําหลักสูตร และความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร
ของอาจารย์ประจําหลักสูตร  
  
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1) สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
     5.1.1) พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยสอดคล้องกับเกณฑ์ของ สกอ. เพื่อให้นักศึกษาสามารถก้าวทันหรือเป็น 

ผู้นําในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านเภสัชกรรมคลินิก โดยมีระบบ กลไกในการรออกแบบหลักสูตรและสาระ
รายวิชาในหลักสูตร  

      5.1.2) มกีารประเมินหลักสูตรอย่างสม่ําเสมอ  โดยประเมินหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายในอย่างต่อเนื่อง 
และจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทุกๆ 5 ปี รวมทั้งประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอนโดย
บัณฑิตที่สําเรจ็การศึกษา 

        5.1.3) มีปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดยพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปี 
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5.2) การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน 
      5.2.1) มีการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการ

ทําวิจัยเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ที่ทันสมัย  โดยมีการกํากับติดตามและตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 
และ มคอ. 4) ในทุกรายวิชาก่อนเปิดสอน 

      5.2.2) มรีะบบการแต่งตั้งอาจารยท์ี่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ทีม่ีความเช่ียวชาญสอดคล้องหรอืสัมพันธ์กับหวัข้อ
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาแต่ละราย และมีระบบการช่วยเหลือ กํากับติดตามการทําวิทยานิพนธ์ 

5.3) การประเมินผู้เรียน 
 5.3.1) มกีารประเมินผลการเรยีนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

5.3.2) มกีารกํากับการประเมนิการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ. 5, มคอ. 6 และ มคอ.7) 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
   6.1) การบรหิารทรัพยากรการเรยีนการสอน  
     6.1.1) การบริหารงบประมาณคณะจัดสรรงบประมาณประจําปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้
เพื่อจัดซื้อตํารา ส่ือการเรียน การสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา โดยให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีส่วนร่วมในการเสนอความต้องการด้วย 
     6.1.2)  ทรพัยากรการเรยีนการสอนที่มีอยู่เดิม 

        มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านหนังสือ ตํารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีหอสมุดคุณหญิงหลง 
อรรถกระวีสุนทร ที่มีหนังสือด้านเภสัชศาสตร์และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงฐานข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ที่จะ
ให้สืบค้น ส่วนในระดับคณะมีหนังสือ ตําราเฉพาะทาง ฐานข้อมูลสารสนเทศทางด้านเภสัชศาสตร์  และยังมีอุปกรณ์
ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 
 6.2)  การจดัหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเตมิ 

   คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประสานงานกับหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ในการจัดซื้อ
หนังสือ และตําราที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริการแก่คณาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอน  
ในการประสานงานการจัดซื้อหนังสือนั้นอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือ 
ตลอดจนส่ืออื่นๆ ที่จําเป็นเพื่อให้หอสมุดกลางจัดซื้อให้ด้วย 

   ในส่วนของคณะจะมีห้องอ่านหนังสือเพื่อบริการหนังสือ ตํารา หรือวารสารเฉพาะทาง และคณะ
จะต้องจัดส่ือการสอนอื่นเพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ 
เครื่องฉายสไลด์ เป็นต้น 
 6.3)  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

การประเมินความพอเพียงของทรัพยากร  คณะฯ มีเจ้าหน้าที่ประจําห้องสมุดคณะ ซึ่งจะประสานงาน
การจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเข้าหอสมุดกลาง และทําหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา และมีการ
พบปะนักศึกษาบัณฑิตศึกษาทุกภาคการศึกษาเพื่อรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากนักศึกษา 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  
 

ตัวบ่งชี ้ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมหลักสูตรเพื่อ

วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร  
อย่างน้อยปีการศึกษาละสองครั้ง  โดยต้องบันทึกการ
ประชุมทุกครั้ง 

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

(3) มี ร า ยละ เ อี ย ดขอ ง ร ายวิ ช าและร ายละ เ อี ย ดขอ ง
ประสบการณ์ ภาคสนาม (ถ้ามี)  ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกวิชา 

     

(4)  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงาน
ผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดทํ ารายงานผลการดํ า เนินการของหลัก สูตรตาม
มหาวิทยาลัย/สภาวิชาชีพกําหนด ภายใน 60 วันหลังส้ินสุด
ปีการศึกษา 

     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ที่กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการดําเนิน- 
งานที่รายงานในผลการดําเนินการของหลักสูตรปีที่ผ่านมา 

     

(8) อาจารยใ์หม่ (ถา้มี) ทกุคนได้รบัการปฐมนเิทศหรือคําแนะนํา 
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

(9) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/
หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

     

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

     

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย / บัณฑิตใหม ่
       ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน   
       เต็ม  5.0 

      

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉล่ีย    
       ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

      

 

หมายเหตุ ผลการดําเนินการบรรลุตามเป้าหมาย โดยเกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดําเนนิงานอย่างน้อยร้อยละ 80   
             ของตัวบ่งชี้ผลการดาํเนินงานทีร่ะบไุว้ในแต่ละปี 
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หมวดที ่8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลกัสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
1) ประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา 
2) ประเมินกลยทุธก์ารสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดบัภาควิชา 
3) ประเมินจากผลการเรียนของนกัศึกษา  
4) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซักถามและการตอบคําถามในชั้นเรยีน 
5) ดําเนินการวิจัยเพื่อการพัฒนากลยุทธ์การสอน 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยทุธ์การสอน 
1) นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา 
2) สังเกตการณ์ โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร/ทีมผู้สอน 
3) รายงานผลการประเมินทกัษะอาจารย์ให้แกอ่าจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพือ่ใช้ 

ในการปรับปรุงกลยุทธก์ารสอนของอาจารย์ตอ่ไป 
4) คณะรวบรวมผลการประเมินทกัษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา/ปรับปรงุทกัษะ        

กลยุทธก์ารสอน 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินหลักสูตรหลังส้ินสุดการสอนแตล่ะปีโดยนักศึกษาในชั้นปีนั้นๆ 
2) คณะประเมินหลักสูตรโดยใช้ขอ้มูลจากนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย 
3) มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยใช้ขอ้มูลจากบัณฑิตใหม่ 
4) มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยใช้ขอ้มูลจากผู้ใช้บัณฑิต 
5) คณะประเมินหลักสูตรโดยใช้ขอ้มูลจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
        คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี (Key Performance 
Indicators) ในหมวดที่ 7  
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยทุธ์การสอน 

1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจดัทํารายงานการประเมนิผลหลักสูตร 
2) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จัดประชุม สัมมนา เพื่อนําผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

และกลยุทธ์การสอน 
3) เชิญผู้ทรงคุณวฒุิพิจารณาและให้ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์การสอน



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 1 
 
 

     สว่นท่ี 1 เปรียบเทียบโครงสร้างของหลักสูตรเดิม กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
    กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของสํานักงาน 
    คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

  
     สว่นท่ี 2 รายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

เภสัชกรรมคลินิก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 กับหลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก 1 
 

ส่วนที่ 1 
เปรียบเทียบโครงสร้างของหลักสูตรเดิม กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 
ตารางที่ 1  เปรียบเทียบโครงสร้างของหลักสูตรเดิม กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
 ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)   

หมวดวิชา 

แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 
เกณฑ์ สกอ. 
พ.ศ. 2558 

หลักสูตร 
พ.ศ. 2553 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

พ.ศ. 2559 

เกณฑ์ สกอ. 
พ.ศ. 2558 

หลักสูตร 
พ.ศ. 2553 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

พ.ศ. 2559 

หมวดวิชาบังคบั 
– – – 

 12 
หน่วยกติ 

14  
หน่วยกติ 

14  
หน่วยกติ 

หมวดวิชาเลอืก – – – 4 หน่วยกิต 4 หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ ์  36  
หน่วยกติ 

36  
หน่วยกติ 

36  
หน่วยกติ 

 12  
หน่วยกติ 

18  
หน่วยกติ 

18  
หน่วยกติ 

รวม  36  
หน่วยกติ 

36  
หน่วยกติ 

36  
หน่วยกติ 

 36  
หน่วยกติ 

36  
หน่วยกติ 

36  
หน่วยกติ 

 
 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบโครงสร้างของหลกัสูตรเดิม กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 กับระเบียบมหาวทิยาลัย
 สงขลานครินทร ์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

หมวดวิชา 

แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 
ระเบียบ 

พ.ศ. 2556 
หลักสูตร 

พ.ศ. 2553 
หลักสูตร
ปรับปรุง 

พ.ศ. 2559 

ระเบียบ 
พ.ศ. 2556 

หลักสูตร 
พ.ศ. 2553 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

พ.ศ. 2559 

หมวดวิชาบังคบั 
– – –  

12–18 
หน่วยกติ 

14  
หน่วยกติ 

14  
หน่วยกติ 

หมวดวิชาเลอืก – – – 4 หน่วยกิต 4 หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ ์  36  
หน่วยกติ 

36  
หน่วยกติ 

36  
หน่วยกติ 

 18 
หน่วยกติ 

18  
หน่วยกติ 

18  
หน่วยกติ 

รวม  36  
หน่วยกติ 

36  
หน่วยกติ 

36  
หน่วยกติ 

 36 
หน่วยกติ 

36  
หน่วยกติ 

36  
หน่วยกติ 
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ส่วนที่ 2 
รายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 
 การเปลี่ยนแปลงรายวิชาเปรยีบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรงุ มีดังนี ้ 

1. มีการเปลี่ยนแปลงรายวิชาเลือกดังนี ้
1.1  ยกเลิกรายวิชาเลือก 575-602 มิติทางสังคมและพฤติกรรมในทางเภสัชกรรม จึงทําให้หลักสูตรปรับปรุงครั้งนี้มีจํานวนวิชาเลือกรวม 32 รายวิชา จากเดิม 33 รายวิชา 

2. ปรับคําอธิบายรายวิชา เพื่อให้มคีวามเหมาะสม ทันสมัยและสอดคล้องกับองค์ความรู้ทางวิชาด้านเภสัชกรรมคลินิก 
 
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบประเด็นการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก  ระหว่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 

ประเด็นที่ปรับปรุง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
1. ปรัชญา เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตนักวิชาการที่มีความสามารถทั้งด้านการปฏิบัติ

วิชาชีพด้านเภสัชกรรมคลินิกควบคู่กับความสามารถในการวิจัยเพื่อพัฒนา
งานด้านเภสัชกรรมคลินิก 

เหมือนเดิม 

2. วัตถุประสงค์   1. มีความรู้และทักษะที่ได้จากการศึกษาและปฏิบัติการในหลักสูตร ไปใช้
ในการปฏิบัติงาน บริหารงาน และพัฒนางานทางด้านเภสัชกรรม
คลินิก ในบริบทของสถานปฏิบัติงานของตนเอง โดยสามารถเป็นผู้นํา
และทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. สามารถวางแผน ประสานงานและดําเนินการ วิจัยโดยใช้วิธกีารทาง
วิทยาศาสตรเ์พือ่ให้ไดอ้งค์ความรู้และวิทยาการใหม ่ในสาขาเภสัช
กรรมคลินิก ซึ่งจะนําไปสู่การพฒันาระบบงานทางด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพให้ตอบสนองนโยบายของรฐั  

3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาและคิด
ริเริ่มอย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรมและ จริยธรรม ทั้งในการวิจยัรวมถึง
การประกอบวิชาชีพ 

เหมือนเดิม 
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ประเด็นที่ปรับปรุง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
3. คุณสมบัติของ ผู้เข้า
ศึกษา ปรับปรุงเพื่อให้มี
ความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

แผน ก  แบบ ก1   
1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาในขั้นปริญญาตรีด้านเภสัชศาสตร์ หรือเทียบเท่า

และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.75  หรือ 
2. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาในขั้นปริญญาตรีด้านเภสัชศาสตร์ หรือเทียบเท่า

และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและทําวิจัยในสาขาวิชาเภสัช
ศาสตร์ โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งในการศึกษาในระดับปริญญาตรี 

3. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

4. หากคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อกําหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 

แผน ก แบบ ก1 
1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาในขั้นปริญญาตรีด้านเภสัชศาสตร์ หรือเทียบเท่า

และได้คะแนน เฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.00  หรือ 
เป็นผู้สําเร็จการศึกษาในขั้นปริญญาตรีด้านเภสัชศาสตร์ หรือเทียบเท่า
และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและทําวิจัยในสาขาวิชาเภสัช
ศาสตร์ โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ในการศึกษาในระดับปริญญาตรี 

2. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

3. นักศึกษาต่างชาติจะต้องมรีะดับภาษาอังกฤษจากสถาบันที่บณัฑิต
วิทยาลัยรับรอง และสอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี ณ วันเข้าศึกษา ได้แก ่
คะแนน TOEFL  Paper Based          ไม่ต่ํากว่า 450 คะแนน 
                     Institutional Testing         ไม่ต่ํากว่า 450 คะแนน 
                     Program 
      Computer Based        ไม่ต่ํากว่า 133 คะแนน 
      Internet Based        ไม่ต่ํากว่า 45   คะแนน 
คะแนน IELTS          ไม่ต่ํากว่า 4.5  คะแนน 
คะแนน PSU-TEP หรือ CU-TEP        ไม่ต่ํากว่า 65   คะแนน 

4. หากคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อกําหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 

    แผน ก  แบบ  ก2  
1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาในขั้นปริญญาตรีสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หรือ

เทียบเท่าและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.50 หรือ 
2. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาในขั้นปริญญาตรีในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และมี

ประสบการณ์ในการทํางานเกี่ยวกับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์มาแล้วไม่

แผน ก  แบบ  ก2  
1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาในขั้นปริญญาตรีสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หรือ   
   เทียบเท่าและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.50 หรือ                

เป็นผู้สําเร็จการศึกษาในขั้นปริญญาตรีในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และมี
ประสบการณ์ในการทํางานเกี่ยวกับสาขาวิชาเภสัชศาสตร์มาแล้วไม่น้อย
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น้อยกว่า 1 ปี  และมีเอกสารหลักฐานรับรอง 

3. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

4. หากคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อกําหนดของแต่ละแผนการศึกษา
ดังกล่าว ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

กว่า 1 ปี  และมีเอกสารหลักฐานรับรอง 
2.  มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วย 
     การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
3.  นักศึกษาต่างชาติจะต้องมีระดับภาษาอังกฤษจากสถาบันที่บัณฑิต  
     วิทยาลัยรับรอง และสอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี ณ วันเข้าศึกษา ได้แก ่

คะแนน TOEFL  Paper Based          ไม่ต่ํากว่า 450 คะแนน 
                     Institutional Testing         ไม่ต่ํากว่า 450 คะแนน 
                     Program 
      Computer Based        ไม่ต่ํากว่า 133 คะแนน 
      Internet Based        ไม่ต่ํากว่า 45   คะแนน 
คะแนน IELTS          ไม่ต่ํากว่า 4.5  คะแนน 
คะแนน PSU-TEP หรือ CU-TEP        ไม่ต่ํากว่า 65   คะแนน 

4. หากคุณสมบตัิไม่เป็นไปตามข้อกําหนดของแต่ละแผนการศึกษาดงักล่าว 
ให้อยูใ่นดุลยพนิิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

4. แผนการรับนักศึกษา
และผู้สําเร็จการศึกษาใน
ระยะ 5 ปี 

ปีการศึกษา       2558 2559  2560 2561 2562 
นักศึกษาชั้นปทีี ่1    10 10 10 10 10 
นักศึกษาชั้นปทีี ่2    - 10 10 10 10 
 รวม 10 20 20 20 20 
ผู้สําเร็จการศึกษา - - 10 10 10  

ปีการศึกษา       2558 2559  2560 2561 2562 
นักศึกษาชั้นปทีี ่1    5 5 5 5 5 
นักศึกษาชั้นปทีี ่2    - 5 5 5 5 
  รวม 5 10 10 10 10 
ผู้สําเร็จการศึกษา - - 5 5 5 

 

5. โครงสร้างหลักสูตร หมวดวิชา แผน ก แบบ ก 
1 

แผน ก  แบบ ก 2 

หมวดวิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า - 14 
หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า - 4 
วิทยานิพนธ ์ 36 18 

รวมไม่น้อยกว่า 36 36  

 
เหมือนเดิม 
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6. รายวิชาเลือก ให้เลือกได้ไม่นอ้ยกว่า 4 หน่วยกิต จากจํานวนรายวิชาเลือก 33 รายวิชา ให้เลือกเรยีนไดไ้ม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต  โดยยกเลิกรายวิชาในหลักสูตรเดิม 

1 รายวิชา คงเหลือ 32 รายวิชา 
รายวิชาทีย่กเลกิ   575-602  มิติทางสังคมและพฤติกรรมในทางเภสัชกรรม 

7. ปรับคําอธิบายรายวิชา 
ให้เป็นไปตามรูปแบบที่
บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
และมีความสอดคล้องกัน
ระหว่างภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
 

560-601  เภสชับําบัดขั้นสูง                                                     
การใช้ยาบําบัดรักษาโรค โดยเน้นเรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 

การประยุกต์วิทยาการจีโนมทางเภสัช ในโรคและความผิดปกติของระบบ
ต่างๆ  เช่น  ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบของไตและตับ ระบบต่อม
ไร้ท่อ และเมแทบอลิซึม ระบบทางเดินอาหาร  ระบบประสาท   ระบบ
ทางเดินหายใจ   ระบบเลือด  ระบบสูตินรีเวช ระบบกระดูกและผิวหนัง 
รวมถึงการใช้ยาบําบัดในโรคติดเชื้อ  ความผิดปกติทางจิตเวช และกลุ่ม
โรคมะเร็ง 

Pharmacotherapy emphasized on rationale drug use and 
the application of pharmacogenomics in diseases and 
disorders of various organ systems such as cardiovascular, 
renal and liver, endocrine and metabolic, gastro-intestinal, 
nervous, respiratory, hematologic, gynecologic, bone and skin 
systems, including pharmacotherapy in infectious diseases, 
psychiatric disorders and oncologic disorders 

560-601  เภสัชบําบัดขั้นสูง   
การใช้ยาบําบัดรักษาโรค การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล การประยุกต์

วิทยาการด้านเภสัชพันธุศาสตร์ ในโรคและความผิดปกติของระบบอวัยวะ
ต่าง ๆ เช่น ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบของไตและตับ ระบบต่อมไร้
ท่อ และเมแทบอลิก ระบบทางเดินอาหาร ระบบประสาท ระบบทางเดิน
หายใจ ระบบเลือด ระบบสูตินรีเวช ระบบกระดูกและผิวหนัง โรคติดเชื้อ 
ความผิดปกติทางจิตเวช และมะเร็ง 

Pharmacotherapy; rationale drug use and the application of 
pharmacogenomics in diseases and disorders of various organ 
systems; cardiovascular, renal and liver, endocrine and 
metabolic, gastro-intestinal, nervous, respiratory, hematologic, 
gynecologic, bone and skin systems, infectious diseases, psychiatric 
disorders and oncologic disorders 

 560-602  เภสัชกรรมคลินิกภาคปฏิบัติระดับบัณฑิตศึกษา 1  
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพด้านบริบาลทางเภสัชกรรม ปฏิบัติการติดตาม

การใช้ยาในผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วย 
ทักษะในการรวบรวมข้อมูลทางคลินิกเพื่อประเมินผู้ป่วย การให้
คําปรึกษาแนะนําในเรื่องการใช้ยาแก่ผู้ป่วยและบุคลากรในทีม
สุขภาพ  ติดตามประเมินผลที่เกิดจากการใช้ยาในผู้ป่วยเฉพาะราย  
การนําเสนอกรณีศึกษาและข้อมูลปัจจุบันทางการบริบาลทางเภสัช

560-602  เภสชักรรมคลินิกภาคปฏิบัติระดับบัณฑิตศึกษา 1 
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพด้านเภสัชกรรมคลินิกเพื่อให้บริบาลทางเภสัชกรรม 

ปฏิบัติการติดตามการใช้ยาในผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในหอ
ผู้ป่วย ทักษะในการรวบรวมข้อมูลทางคลินิกเพื่อประเมินผู้ป่วย การให้
คําปรึกษาแนะนําในเรื่องการใช้ยาแก่ผู้ป่วยและบุคลากรในทีมสุขภาพ 
ติดตามประเมินผลที่เกิดจากการใช้ยาในผู้ป่วยเฉพาะราย การนําเสนอ
กรณีศึกษาและข้อมูลปัจจุบันทางการบริบาลทางเภสัชกรรม สิทธิผู้ป่วย การ



53 
 

ประเด็นที่ปรับปรุง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
กรรม การคํานึงถึงสิทธิผู้ป่วย จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

Professional practice in pharmaceutical care, practice in 
monitoring ambulatory patients and hospitalized patients, 
skills in collating clinical information for patient assessment, 
drug counseling for patient and drug consultant for other 
health care members, monitoring of drug therapy outcome in 
each individual, case presentation and updated information in 
pharmaceutical care, patient rights, ethical professional 
conducts 

ประพฤติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
     Professional practice in clinical pharmacy for providing 
pharmaceutical care; practice in monitoring ambulatory patients 
and hospitalized patients; skills in collecting clinical information 
for patient assessment, drug counseling for patient and drug 
consultant for other health care members, monitoring of drug 
therapy outcome in each individual; case presentation and 
updated information in pharmaceutical care; patient rights; 
ethical professional conducts 

 560-603  เภสัชกรรมคลินิกภาคปฏิบัติระดับบัณฑิตศึกษา 2 
    ฝึกปฏิบัติวิชาชีพด้านบริบาลทางเภสัชกรรมต่อจากเภสัชกรรมคลินิก
ภาคปฏิบัติ ระดับบัณฑิตศึกษา 1 
     Professional practice in pharmaceutical care, continuing from 
Clinical Pharmacy Clerkship for Graduate Students I 

560-603 เภสัชกรรมคลินิกภาคปฏิบัติระดับบัณฑิตศึกษา 2 
    ฝึกปฏิบัติวิชาชีพด้านเภสัชกรรมคลินิกเพื่อให้บริบาลทางเภสัชกรรมต่อ
จากเภสัชกรรมคลินิกภาคปฏิบัติ ระดับบัณฑิตศึกษา 1 
     Professional practice in clinical pharmacy for providing 
pharmaceutical care, continuing from Clinical Pharmacy Clerkship 
for Graduate Students I 

 560-661  การตรวจติดตามระดับยา                                           
หลักการและวิธีการในการตรวจระดับยาในเลือด และสิ่งส่งตรวจต่างๆ 

การคํานวณค่าพารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์ในผู้ป่วยเฉพาะราย การ
ปรับเปลี่ยนขนาดและวิธีการให้ยาอย่างเหมาะสมในผู้ป่วยที่มีพยาธิ
สรีรวิทยาต่างๆ  การหาพารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์ของยาใน
ประชากร  และการบริหารจัดการในการให้บริการตรวจติดตามระดับยาใน
เลือด 

Principle and methods for determining drug level in blood 
and other biological fluids, calculation of pharmacokinetic 
parameters for individual patient, modification of drug dosing 

560-661  การตรวจติดตามระดับยา 
หลักการและวิธีการในการตรวจระดับยาในเลือด และของเหลวอื่น ๆ 

จากร่างกาย การคํานวณค่าพารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์ในผู้ป่วยเฉพาะ
ราย การปรับเปลี่ยนขนาดและแบบแผนให้ยาอย่างเหมาะสมในผู้ป่วยที่มี
พยาธิสรีรวิทยาต่าง ๆ การหาพารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์ของยาใน
ประชากร  และการบริหารจัดการในการให้บริการตรวจติดตามระดับยาใน
เลือด  

Principle and methods for determining drug level in blood 
and other biological fluids; calculation of pharmacokinetic 
parameters for individual patient; modification of drug dosing 
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regimen for patients with various pathophysiologic conditions, 
determining population  pharmacokinetics and management of 
therapeutic drug monitoring service 

regimen for patients with various pathophysiologic conditions; 
determining population pharmacokinetics and management of 
therapeutic drug monitoring service 

 560-662 ระบบเภสัชสนเทศทางคลินิก                                           
 แนวคิดและระบบในการบริหารจัดการข้อมูลของยาที่ใช้ในการบรกิารทาง
คลินิก การจดัการเภสัชสนเทศอย่างเป็นระบบ การสื่อสารเภสัชสนเทศ
อย่างมีประสิทธภิาพ 
      Concept and system for management of clinical drug 
information service; systematic handling of drug information 
requests and effective communication of the responses 

560-662 ระบบเภสัชสนเทศทางคลินิก                                             
 แนวคิดและระบบในการบริหารจัดการข้อมูลของยาที่ใชใ้นการบรกิารทาง
คลินิก การจัดการเภสัชสนเทศอย่างเป็นระบบ การสื่อสารเภสัชสนเทศอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
      Concept and system for management of clinical drug 
information service; systematic handling of drug information 
requests and effective communication of the responses 

   560-663  การจ่ายเภสัชภัณฑ์พิเศษปราศจากเชื้อ 
การคํานวณ การตั้งตํารับ และการวางแผนการเตรียม ตลอดจน

แผนการให้และการติดตามผลการให้สารผสมที่ให้ทางหลอดเลือดดํา  และ
สารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือด การเตรียมยาที่เป็นพิษต่อเซลล์ร่างกาย (ยา
รักษามะเร็ง) สําหรับผู้ป่วยแต่ละราย ปฏิกิริยาระหว่างยา ความคงตัวของ
ยาเตรียมดังกล่าว 

Calculation, formulation and planning for preparing 
specialized aseptic formulations, plan for administration and 
monitoring intravenous admixture therapy including parenteral 
nutrition and cytotoxic preparations for individual patient, drug 
interaction, stability of these preparations 

560-663  การจ่ายเภสัชภัณฑพ์ิเศษปราศจากเชื้อ 
การคํานวณ การตั้งตํารับ และการวางแผนการเตรียมสูตรตํารับยา

ปราศจากเชื้อ; การวางแผนบริหารและการติดตามผลการให้สารผสมที่ให้
ทางหลอดเลือดดํา การเตรียมสารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือด และยาที่เป็น
พิษต่อเซลล์ร่างกาย สําหรับผู้ป่วยแต่ละราย อันตรกิริยาระหว่างยาของยา
เตรียม ความคงตัวของยาเตรียม 

 Calculation, formulation and planning for preparing 
aseptic formulations; plan for individual patient for 
administration and monitoring of intravenous admixture, 
parenteral nutrition and cytotoxic preparations; drug interaction 
of preparation; stability of preparations 

 560-664  การประเมินการใช้ยาทางคลินิก                                    
แนวคิดในการประเมินการใช้ยา วิธีการในการศึกษาการใช้ยา การ

กําหนดเกณฑ์ในการประเมินการใช้ยาเฉพาะชนิด แบบบันทึกข้อมูลและ
กระบวนการเก็บข้อมูล การประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บได้ 

560-664  การประเมินการใช้ยาทางคลินิก 
แนวคิดในการประเมินการใช้ยา เกณฑ์ในการประเมินการใช้ยา การบันทึก

ข้อมูล กระบวนการเก็บขอ้มูล การประเมินและวิเคราะห์ข้อมลูที่เก็บได้  
Concept of drug use evaluation;  drug use evaluation criteria; 
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Concept in drug utilization study and its methods, setting 

criteria for an evaluation of a particular drug use, documen- 
tation form and its procedures, assessment and analysis of the  

documentatiom; data collection; assessment and analysis of the 
collected data  data collected 

 560-665  การตรวจติดตามปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์จากยา 
วิธีการเฝ้าระวังติดตามปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์จากยา การสืบหา บันทึก และ

การประเมินปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์ที่สงสัยว่าเกิดจากยาโดยใช้ขั้นตอนวิธีต่างๆ 
Methods for surveillance of adverse drug reactions, 

identification, documentation and evaluation of suspected 
adverse drug reactions using various algorithms 

560-665  การตรวจติดตามปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์จากยา 
การเฝ้าระวังและ ติดตามปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์จากยา การค้นหา บันทึก 

และการประเมินปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์ที่สงสัยว่าเกิดจากยา 
Surveillance and monitoring of adverse drug reactions; 

identification, documentation, and evaluation of suspected adverse 
drug reactions 

 560-666  ชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลนศาสตร์ขั้นสูง                         
รูปแบบของยาและการออกแบบรูปแบบของยา ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อ

ค่าความเข้มข้นของยาในเลือดตามค่าการเปลี่ยนแปลงของเวลา รวมทั้ง
ปัจจัยต่างๆ ด้านเภสัชจลนศาสตร์ที่มีผลต่อการตอบสนองในร่างกายต่อ
การบําบัดด้วยยา การใช้คณิตศาสตร์มาคํานวณ และทํานายปรากฏการณ์
ของยาที่จะเกิดขึ้นในร่างกาย  

Drug dosage forms and their designs, factors affecting time 
concentration of drug in the body, factors in pharmacokinetics 
affecting body response to drug therapy, mathematics for  
calculation and prediction  of  drug  fate in the body 

560-666  ชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลนศาสตร์ขั้นสูง                           
รูปแบบของยาและการออกแบบรูปแบบของยา ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อค่า

ความเข้มข้นของยาในเลือดตามค่าการเปลี่ยนแปลงของเวลา ปัจจัยด้าน
เภสัชจลนศาสตร์ที่มีผลต่อการตอบสนองในร่างกายต่อการบําบัดด้วยยา การ
ใช้คณิตศาสตร์มาคํานวณ และทํานายปรากฏการณ์ของยาที่จะเกิดขึ้นใน
ร่างกาย  

Drug dosage forms and their designs; factors affecting time 
concentration of drug in the body; factors in pharmacokinetics 
affecting body response to drug therapy; mathematics for 
calculation and prediction of drug behavior in the body 

 560-667  การออกแบบการวิจัยทางคลินิก                                    
ขั้นตอนการพัฒนายา การออกแบบการศึกษาเพื่อประเมินประสิทธิภาพ 

และความปลอดภัยของการใช้ยาในคน  แนวปฏิบัติที่ดีทางคลินิกเกี่ยวกับ
การศึกษายาในคน 

Drug development process, study designs for evaluation of 
drug efficacy and drug safety in man, Good clinical practice 

560-667  การออกแบบการวิจัยทางคลินิก 
กระบวนการการพัฒนายา การออกแบบการศึกษาเพื่อประเมิน

ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของการใช้ยาในคน แนวปฏิบัติที่ดีทาง
คลินิกเกี่ยวกับการศึกษายาในคน 

Drug development process; study designs for evaluation of 
drug efficacy and drug safety in human; good clinical practice in 
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(GCP) in clinical trial involving human clinical trial  

 560-668   การให้คําปรึกษาทางเภสัชกรรม  
 ทักษะการสื่อสารทางเภสัชศาสตร์ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิ- 
ภาพระหว่างบุคลากรด้านสุขภาพ และผู้ป่วย เพื่อค้นหา แก้ไขและป้องกัน
ปัญหาการใช้ยาในผู้ป่วยแต่ละราย  หลักการและองค์ประกอบในการ
สื่อสารระหว่างบุคคล การสัมภาษณ์ผู้ป่วย  การสื่อสารกับผู้ป่วยใน
สถานการณ์พิเศษ และจริยธรรมในการสื่อสารทางเภสัชศาสตร์ ความ
ร่วมมือและไม่ร่วมมือในการใช้ยาตามแผนการรักษาของผู้ป่วย และปัจจัยที่
มีผลต่อความร่วมมือในการใช้ยา  การให้ความรู้ผู้ป่วย ทั้งรายบุคคล 
ลักษณะกลุ่มย่อย และชุมชน การจัดตั้งหน่วยบริการให้คําปรึกษาและ
แนะนําเรื่องยา  
          Communication skills in pharmacy, interaction 
effectively among health care professionals and patients to 
identify, resolve and prevent drug-related problem in 
individual patient, principle and component of interpersonal 
communication, patient interview, communication with 
patients in special circumstance and ethic in pharmacy 
communication, patient adherence and nonadherence 
including factors affecting to drug therapy regimen 
adherence, patient education by individual, group and 
community operating drug counseling service unit 

560-668   การให้คําปรึกษาทางเภสัชกรรม 
ทักษะการสื่อสารทางเภสัชศาสตร์ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ระหว่างบุคลากรด้านสุขภาพ และผู้ป่วย เพื่อค้นหา ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการใช้ยาในผู้ป่วยแต่ละราย หลักการและองค์ประกอบในการสื่อสาร
ระหว่างบุคคล การสัมภาษณ์ผู้ป่วย การสื่อสารกับผู้ป่วยในสถานการณ์
พิเศษ และจริยธรรมในการสื่อสารทางเภสัชศาสตร์ ความร่วมมือและไม่
ร่วมมือในการใช้ยาตามแผนการรักษาของผู้ป่วย และปัจจัยที่มีผลต่อความ
ร่วมมือในการใช้ยา การให้ความรู้ผู้ป่วย ทั้งรายบุคคล ลักษณะกลุ่มย่อย 
และชุมชน การจัดตั้งหน่วยบริการให้คําปรึกษาและแนะนําเรื่องยา  
        Communication skills in pharmacy; interaction effectively 
among health care professionals and patients to identify; 
prevent and resolve  drug-related problems in individual 
patient; principle and component of interpersonal 
communication, patient interview; communication with 
patients in special circumstance and ethic in pharmacy 
communication; patient adherence and non-adherence 
including factors  affecting to drug therapy regimen adherence, 
patient education by individual; group and community 
operating drug counseling service unit 

 560-669  ยาใหม่และแนวคิดใหม่                                               
  การค้นหาข้อมูลยาใหม่และแนวคิดใหม่จากสิ่งตีพิมพ์วรรณกรรมต่างๆ 

และการประเมินวรรณกรรมเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลทางคลินิก ความ
ปลอดภัย และมุมมองอื่นๆ ด้านเภสัชบําบัด ข้อดี ข้อเสีย ของการรักษา

560-669  ยาใหม่และแนวคิดใหม่ 
  การค้นหาข้อมูลยาใหม่และแนวคิดใหม่จากสิ่งตีพิมพ์วรรณกรรมต่างๆ 

การประเมินวรรณกรรมเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลทางคลินิก ความ
ปลอดภัย และมุมมองอื่นๆ ด้านเภสัชบําบัด ข้อดี ข้อเสีย ของการรักษาด้วย
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ด้วยยาที่เคยใช้มาแต่เดิมกับยาใหม่หรือแนวคิดใหม่ของเภสัชบําบัด 

  Searching new drug and novel concept information from 
various literatures, evaluation literature to compare clinical 
efficacy, safety and other aspects of  pharmacotherapy, 
advantages and drawbacks between conventional drug 
treatments and new drugs or novel pharmacotherapy 

ยาที่เคยใช้มาแต่เดิมกับยาใหม่หรือแนวคิดใหม่ของเภสัชบําบัด  
   Searching new drug and novel concept information from 

various literatures; evaluation literature to compare clinical 
efficacy, safety and other aspects of pharmacotherapy; 
advantages and drawbacks between conventional drug 
treatments and new drugs or novel pharmacotherapy 

 560-670 ระบบการกระจายยาในโรงพยาบาล                             
          แนวคิดของระบบการกระจายยา ระบบการกระจายยาในโรง 
พยาบาล  การประยุกต์ระบบการกระจายยาชนิดต่างๆ มาใช้ในเมืองไทย 
           Concept in drug distribution system, drug distribution 
systems within hospital, application of various drug distribution 
systems to operate in Thailand 

560-670 ระบบการกระจายยาในโรงพยาบาล                               
       แนวคิดของระบบการกระจายยา   ระบบการกระจายยาใน
โรงพยาบาล การประยุกต์ระบบการกระจายยาชนิดต่าง ๆ มาใช้ใน
เมืองไทย 
        Concept in drug distribution system; drug distribution 
systems within hospital; application of various drug distribution 
systems to operate in Thailand 

 560-671  เภสัชระบาดวิทยาขั้นสูง                                             
      ความสําคัญของเภสัชระบาดวิทยาในแง่ของกระบวนการควบคุม

ทางกฎหมายและเวชปฏิบัติ วิธีการต่างๆ ที่ใช้ในการศึกษาทางเภสัชระบาด
วิทยา แหล่งข้อมูล บทบาทของเภสัชกรในด้านเภสัชระบาดวิทยา การ
ค้นหาปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์ของยาที่ยังไม่ทราบมาก่อนของยาใหม่  โดย
ใช้วิธีระบาดวิทยา  
         Importance of pharmacoepidemiology in terms of legal 
requirement and clinical practice, methodology for study of 
pharmacoepidemiology, source of information, role of 
pharmacist in pharmacoepidemiology, surveillance for new 
adverse drug reactions through epidemiological methods 
 

560-671  เภสัชระบาดวิทยาขั้นสูง  
ความสําคัญของเภสัชระบาดวิทยาในแง่ของกระบวนการควบคุมทาง

กฎหมายและ การปฏิบัติทางคลินิก  วิธีการที่ใช้ในการศึกษาทางเภสัช
ระบาดวิทยา แหล่งข้อมูล บทบาทของเภสัชกรในด้านเภสัชระบาดวิทยา 
การระแวดระวังปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์ใหม่ โดยใช้วิธีระบาดวิทยา  
     Importance of pharmacoepidemiology in terms of legal 
requirement and clinical practice; methodology for study of 
pharmacoepidemiology; source of information, role of 
pharmacist in pharmacoepidemiology;  surveillance for new 
adverse drug reactions through epidemiological methods 
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 560-672  การประเมินคุณค่าวรรณกรรมทางเภสัชกรรมคลินิก 

     การค้นหาข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับ
บริบาลทางเภสัชกรรม  การประเมินคุณค่าของวรรณกรรมตามลักษณะ
ของการศึกษารูปแบบต่างๆ  เช่น การศึกษาแบบสุ่มควบคุม การศึกษา
ทางด้านระบาดวิทยา  การวิเคราะห์ชนิดอภิวิเคราะห์  บทความปริทัศน์
อื่นๆ การสังเคราะห์และการประเมินแนวปฏิบัติ การประยุกต์ผลการ
ประเมินวรรณกรรมกับกรณีผู้ป่วยจริง  การมอบหมายงานประเมิน
วรรณกรรมต่างๆ 

Systematic searching and retrieving information in the area 
related to pharmaceutical care, literature evaluation according 
to type of study designs such as randomized control trial, 
epidemiological studies, meta-analysis, other systematic 
reviews, guideline synthesis and evaluation,  application of 
literature evaluation to real patient case, assignments in 
literature evaluation 

560-672   การประเมินคุณค่าวรรณกรรมทางเภสัชกรรมคลินิก 
    การค้นหาและการค้นคืนข้อมูลอย่างเป็นระบบในด้านที่เกี่ยวข้องกับ

บริบาลทางเภสัชกรรม การประเมินคุณค่าของวรรณกรรมตามรูปแบบ
การศึกษา เช่น การศึกษาแบบมีกลุ่มและมีการสุ่ม การศึกษาทางด้านระบาด
วิทยา การวิเคราะห์อภิมาน  บทความปริทัศน์อื่น ๆ การประเมินแนวปฏิบัติ 
การประยุกต์ผลการประเมินวรรณกรรมกับกรณีผู้ป่วยจริง 

   Systematic searching and retrieving information in the area 
related to pharmaceutical care; literature evaluation according 
to type of study designs such as  
randomized control trial, epidemiological studies, meta-analysis, 
other systematic reviews; evaluation of practice guideline; 
application of literature evaluation to real patient case 

 560-673  เภสชัเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง 
การนําพื้นฐานหลักการทางเศรษฐศาสตร์มาช่วยประเมินอย่างเป็น

ระบบเพื่อทางเลือกที่ดีที่สุดทางเภสัชกรรมหรือการให้บริการทางเภสัช
กรรม รูปแบบการประเมินทางเภสัช-เศรษฐศาสตร์ที่คํานึงถึงต้นทุน  
มุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการให้คุณค่า 

Systematic approach derived from principle of economics 
to evaluate the best choices in pharmacy or pharmaceutical 
services, models in pharmacoeconomic evaluation based on 
costs, stake holders’ perspectives, and their values 

560-673   เภสัชเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง 
   หลักการทางเศรษฐศาสตร์ การประเมินอย่างเป็นระบบเพื่อหาทาง

เลือกที่ดีที่สุดทางเภสัชกรรมหรือการให้บริการทางเภสัชกรรม แบบจําลอง
ทางเภสัชเศรษฐศาสตร์ การประเมินทางเภสัชเศรษฐศาสตร์ โดยอาศัย
ต้นทุน มุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการให้คุณค่า 

   Principle of economics; systematic approach to evaluate the 
best choices in pharmacy or pharmaceutical services, models in 
pharmacoeconomic; evaluation of pharmacoeconomics based on 
costs, stake holders’ perspectives, and their values 
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 560-674  การวัดและประเมินผลลพัธ์ในการปฏิบัติงานทางเภสัชกรรม 

ผลลัพธ์ในการปฏิบัติงานทางเภสัชกรรม วิธีการวัด และการวัดผลลัพธ์
ด้านคลินิก และคุณภาพของข้อมูลของผลลัพธ์ทางคลินิก การวัดผลลัพธ์ 
ด้านที่เกี่ยวกับการเป็นมนุษย์ การวัดผลลัพธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ การประ- 
ยุกต์ วิธีการประเมินผลลัพธ์ไปใช้ในการปฏิบัติงานทางคลินิกของเภสัชกร 

Outcomes of Pharmacy Practice and methodologies for its 
measurement, clinical outcome, humanistic outcome,  
economic outcome,  application of outcome assessment to 
clinical pharmacy practice 

560-674  การวัดและประเมินผลลพัธ์ในการปฏิบัติงานทางเภสัชกรรม 
ผลลัพธ์ในการปฏิบัติงานทางเภสัชกรรม และวิธีการวัด ผลลัพธ์ด้าน

คลินิก ผลลัพธ์ด้านที่เกี่ยวกับการเป็นมนุษย์ ผลลัพธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ การ
ประยุกต์วิธีการประเมินผลลัพธ์ไปใช้ในการปฏิบัติงานทางเภสัชกรรมคลินิก 
         Outcomes of pharmacy practice and methodologies for 
its measurement; clinical outcome; humanistic outcome; 
economic outcome; application of outcome assessment to 
clinical pharmacy practice 

 560- 675  ปัญหาจากการใช้ยา                                
        ความก้าวหน้าเกี่ยวกับความรู้ด้านการบรบิาลทางเภสัชกรรม     โดย
มุ่งเน้นการประเมิน ปัญหาที่เกีย่วเนื่องกับยาได้อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ  ความรู้และทักษะในการให้บรบิาลทางเภสัชกรรม การวาง 
แผนการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมได้อย่างเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย 
   Advances in the knowledge of pharmaceutical care, 
emphasis on systematic and effective assessment of drug 
related problems, knowledge and skills in pharmaceutical 
care, providing appropriate pharmaceutical care plans for 
individual patient 

560- 675  ปัญหาจากการใช้ยา                                
         ความก้าวหน้าเกี่ยวกับความรู้ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม     การ
ประเมินปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับยาได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
ความรู้และทักษะในการให้บริบาลทางเภสัชกรรม การวางแผนการให้การ
บริบาลทางเภสัชกรรมได้อย่างเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย               
        Advances in the knowledge of pharmaceutical care; 
systematic and effective assessment of drug related problems; 
knowledge and skills in pharmaceutical care; appropriate 
pharmaceutical care plans for individual patient 

 560- 676  แนวโน้มด้านเภสัชบําบัดในโรคติดเชื้อ 
    โรคติดเชื้อกลุ่มต่างๆ และการใช้ยาบําบัดในโรคติดเชื้อที่สําคัญและ

พบบ่อยในประเทศเขตร้อน เชื้อแบคทีเรียกลุ่มต่างๆ ที่ก่อโรคที่มีความ 
สําคัญ การดื้อต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อแบคทีเรีย การสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
โรคติดเชื้อ  การติดตามผู้ป่วยที่ใช้ยาต้านจุลชีพในการบําบัดโรคติดเชื้อ 
บทบาทของเภสัชกรในการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโรคติดเชื้อ 

560- 676  แนวโน้มด้านเภสัชบําบัดในโรคติดเชื้อ 
  โรคติดเชื้อ และการใช้ยาบําบัดในโรคติดเชื้อที่พบบ่อยในประเทศเขต

ร้อน  เชื้อแบคทีเรียก่อโรคที่มีความสําคัญ การดื้อต่อยาต้านจุลชีพ การสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อ การติดตามผู้ป่วยที่ใช้ยาต้านจุลชีพในการบําบัด
โรคติดเชื้อ บทบาทของเภสัชกรในการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโรค
ติดเชื้อ  
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       Infectious diseases and pharmacotherapy for most 
commonly found diseases in tropical region, important 
pathogenic bacterias, antimicrobial resistance, immunization 
for infectious diseases, drug therapy monitoring in patients 
with infectious diseases,  pharmacists’ roles in providing 
pharmaceutical care to patients with infectious diseases 

         Infectious diseases and pharmacotherapy for most 
commonly found diseases in tropical region; important 
pathogenic bacterias; antimicrobial resistance; immunization for 
infectious diseases; drug therapy monitoring in patients with 
infectious diseases; pharmacists’ roles in providing 
pharmaceutical care to patients with infectious diseases 

 560-677  การบริบาลทางเภสชักรรมสําหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
บทบาทของเภสัชกร และขอบเขตการบริบาลทางเภสัชกรรมสําหรับ

ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เน้นกลุ่มโรคที่เกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือด และ
โรคที่สัมพันธ์กับกลุ่มโรคดังกล่าว ซึ่งต้องมีการใช้ยาในระยะยาวหรือตลอด
ชีวิต องค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการให้บริบาลทางเภสัชกรรม การตรวจ
วินิจฉัยโรค เภสัชบําบัด โภชนบําบัด และการปรับวิถีชีวิต การให้คําปรึกษา
การใช้ยาแก่ผู้ป่วย รวมถึงการติดตามผลการรักษาทั้งในด้านประสิทธิภาพ
และความปลอดภัย 

Pharmacist role and scope in providing pharmaceutical care 
to patients with chronic diseases focus on cardiovascular and 
their related diseases needed long term or lifelong 
pharmacotherapy, current knowledge essential for providing 
pharmaceutical care, diagnosis, pharmacotherapy, medical 
nutrition therapy and lifestyle modifications, patient counseling 
on drug therapy including its monitoring for efficacy and safety 

560-677  การบริบาลทางเภสชักรรมสําหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
    บทบาทของเภสัชกร และขอบเขตการบริบาลทางเภสัชกรรมสําหรับ
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เน้นกลุ่มโรคที่เกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือด และโรค
ที่สัมพันธ์กับกลุ่มโรคดังกล่าว ซึ่งต้องใช้ยาในระยะยาวหรือตลอดชีวิต องค์
ความรู้ปัจจุบันที่จําเป็นต่อการให้บริบาลทางเภสัชกรรม การวินิจฉัยโรค 
เภสัชบําบัด โภชนบําบัด และการปรับวิถีชีวิต การให้คําปรึกษาการใช้ยาแก่
ผู้ป่วย การติดตามประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการบําบัดด้วยยา 

Pharmacist role and scope in providing pharmaceutical care 
to patients with chronic diseases focus on cardiovascular and 
their related diseases needed long term or lifelong 
pharmacotherapy; current knowledge essential for providing 
pharmaceutical care including diagnosis, pharmacotherapy, 
nutrition therapy and lifestyle modifications; patient counseling; 
monitoring for efficacy and safety of drug therapy 

 560-678  การบริบาลทางเภสชักรรมสําหรับผู้ป่วยสงูอาย ุ
บทบาทของเภสัชกร ขอบเขตการบริบาลทางเภสัชกรรมสําหรับผู้ป่วย

สูงอายุ โรคที่พบบ่อยในผู้ป่วยสูงอายุและเภสัชบําบัด การตรวจติดตามการ
ใช้ยาและให้คําปรึกษาในการใช้ยาแก่ผู้ป่วยสูงอายุ  

560-678  การบริบาลทางเภสชักรรมสําหรับผู้ป่วยสงูอายุ     
บทบาทของเภสัชกรและขอบเขตในการบริบาลทางเภสัชกรรมสําหรับ

ผู้ป่วยสูงอายุ ความผิดปกติที่พบบ่อยในผู้ป่วยสูงอายุและเภสัชบําบัด การ
ตรวจติดตามการใช้ยาและให้คําปรึกษาในการใช้ยาแก่ผู้ป่วยสูงอายุ  
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Pharmacist role and scope in providing pharmaceutical care 

to geriatric patients,  common disorders in geriatric patients 
and pharmacotherapy, drug therapy monitoring and counseling 
for geriatric patients 

Pharmacist role and scope in providing pharmaceutical care 
to geriatric patients; common disorders in geriatric patients and 
pharmacotherapy; drug therapy monitoring and counseling 

 560-679  มานุษยวิทยาและสังคมวทิยาของการสาธารณสุข 
ผลของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม 

ต่อพฤติกรรมสุขภาพและการพัฒนาสุขภาพ องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อ
สุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ 

Effect of the relationship between human being, social, eco- 
nomics and cultures on health behavior and health develop- 
ment,the components influencing health and health promotion 

560-679  มานุษยวิทยาและสังคมวทิยาของการสาธารณสุข      
ผลของความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นมนุษย์ และสังคม เศรษฐกิจ และ

วัฒนธรรม ต่อพฤติกรรมสุขภาพและการพัฒนาสุขภาพ องค์ประกอบที่มี
อิทธิพลต่อสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ 

Effect of the relationship between human being and social, 
economics and cultures on health behavior and health 
development; the components influencing health and health 
promotion 

 560-680    การบริหารทรัพยากรในการบริบาลทางเภสัชกรรม 
        ทฤษฎีของการบริหารจัดการทรัพยากรในการบริบาลทางเภสัช
กรรม การพัฒนาความเป็นผู้นําและการบริหารจัดการบุคลากรด้าน
บริบาลทางเภสัชกรรม การใช้ทรัพยากรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด 
       Theories of pharmaceutical care resources management, 
leadership development and health manpower management 
in pharmaceutical care, utilization of resources for maximum 
efficiency and effectiveness 

560-680    การบริหารทรัพยากรในการบริบาลทางเภสัชกรรม 
    ทฤษฎีของการบริหารจัดการทรัพยากรในการบริบาลทางเภสัชกรรม 
การพัฒนาความเป็นผู้นําและการบริหารจัดการบุคลากรด้านบริบาลทาง
เภสัชกรรม การใช้ทรัพยากรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
     Theories of pharmaceutical care resources management; 
leadership development and health manpower management 
in pharmaceutical care; utilization of resources for maximum 
efficiency and effectiveness 

 560- 681 ปฏิบัติงานการตรวจติดตามระดับยาเพื่อการบําบัดระดับ 
             บัณฑิตศึกษา 

   ฝึกปฏิบัติวิชาชีพด้านการตรวจติดตามระดับยา การคํานวณ
พารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์ในผู้ป่วยเฉพาะราย  การแปลผล และให้

560- 681 ปฏิบัติงานการตรวจติดตามระดับยาเพื่อการบําบัดระดับ  
             บัณฑิตศึกษา               

  ฝึกปฏิบัติ วิ ชา ชีพด้ านการตรวจติดตามระดับยา  การคํานวณ
พารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์ในผู้ป่วยเฉพาะราย การแปลผล และให้
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คําแนะนํา  การปรับขนาดของการใช้ยา การติดตามดูแลผู้ป่วย  การ
นําเสนอกรณีศึกษา สิทธิผู้ป่วย จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  Professional practices in therapeutic drug monitoring, 
pharmacokinetics parameters calculation in specific patient, 
interpretation and recommendation, dosage regimen adjust- 
ment, patient monitoring, case presentation, patient rights and 
ethical professional conducts 

คําแนะนํา  การปรับขนาดยา การติดตามผู้ป่วย การนําเสนอกรณีศึกษา 
สิทธิผู้ป่วย การประพฤติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  Professional practices in therapeutic drug monitoring, 
pharmacokinetics parameters calculation in specific patient, 
interpretation and recommendation, dosage regimen adjust-
ment, patient monitoring, case presentation, patient rights and 
ethical professional conducts 

 560-682  ปฏิบัติงานบริการเภสัชสนเทศทางคลินิกระดับบัณฑิตศึกษา 
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพในหน่วยเภสัชสนเทศ การจัดแยกประเภทของคําถาม 

การประเมินข้อมูลภูมิหลังของคําถาม การค้นหาคําตอบอย่างเป็นระบบ  
การประเมินแหล่งข้อมูลและคุณภาพและแหล่งสารสนเทศ การประมวล
ข้อมูลเพื่อตอบคําถาม และการติดตามผล การนําเสนอกรณีศึกษา  สิทธิ
ผู้ป่วย จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

Professional practice in drug information service unit, 
question classification, back ground information assessment, 
systematic approach in retrieving information, evaluation of 
quality and sources of information, appraisal of information 
and formulating the responses, post-response follow up,  case 
presentation, patient rights and ethical professional conducts 

560-682  ปฏิบัติงานบริการเภสัชสนเทศทางคลินิกระดับบัณฑิตศึกษา      
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพในหน่วยเภสัชสนเทศ การจัดแยกประเภทของคําถาม 

การประเมินข้อมูลภูมิหลังของคําถาม การค้นหาคําตอบอย่างเป็นระบบ 
การประเมินแหล่งข้อมูลและคุณภาพ และแหล่งสารสนเทศ การประเมิน
ค่าสารสนเทศและการประมวลเพื่อตอบคําถาม การติดตามผลหลังจาก
ตอบคําถาม การนําเสนอกรณีศึกษา สิทธิผู้ป่วย การประพฤติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

Professional practice in drug information service unit, 
question classification, background information assessment, 
systematic approach in retrieving information, evaluation of 
quality and sources of information, appraisal of information and 
formulating the responses, post-response follow up, case 
presentation, patient rights and ethical professional conducts 

 560-683 ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสชักรรมผู้ป่วยนอกระดับ  
             บัณฑิตศึกษา                          

ฝึกปฏิบัติวิชาชีพด้านบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาล
และหน่วยปฐมภูมิ  การจ่ายยา การให้คําปรึกษาแก่ผู้ป่วย การทบทวน
ประวัติการใช้ยาผู้ป่วยโดยวิธีการผสานความสอดคล้อง  การประเมินผู้ป่วย

560-683  ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกระดับ 
              บัณฑิตศึกษา             

ฝึกปฏิบัติวิชาชีพด้านบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาล
และหน่วยบริการปฐมภูมิ การจ่ายยา การให้คําปรึกษาแก่ผู้ป่วย การ
ประสานรายการยา การประเมินผู้ป่วยและการตรวจติดตามการใช้ยา การ



63 
 

ประเด็นที่ปรับปรุง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
และการตรวจติดตามการใช้ยา  การบ่งชี้ การป้องกัน และแก้ไขปัญหาจาก
การใช้ยาร่วมกับทีมสุขภาพและผู้ป่วย  การนําเสนอกรณีศึกษา  สิทธิผู้ป่วย
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

Professional practices in hospital ambulatory setting and 
primary care unit,  dispensing,  patient counseling, review of 
medication history via medicine reconciliation,  patient 
assessment and drug therapy monitoring, identifying, 
preventing and solving drug related problems with health care 
team and patients, case presentation, patient rights and ethical 
professional conducts 

ค้นหา การป้องกัน และแก้ไขปัญหาจากการใช้ยาร่วมกับทีมสุขภาพและ
ผู้ป่วย การนําเสนอกรณีศึกษา สิทธิผู้ป่วยและการประพฤติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

Professional practices in hospital ambulatory setting and 
primary care unit, dispensing, patient counseling, medication 
reconciliation, patient assessment and drug therapy monitoring, 
identifying, preventing and solving drug related problems with 
health care team and patients, case presentation, patient rights 
and ethical professional conducts 

 
 560-684  ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยในระดับ 

              บัณฑิตศึกษา1 
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพด้านบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยใน การทบทวน

ประวัติการใช้ยาผู้ป่วยโดยวิธีการผสานความสอดคล้อง  การประเมินผู้ป่วย
และการตรวจติดตามการใช้ยา การบ่งชี้ การป้องกัน และแก้ไขปัญหาจาก
การใช้ยาร่วมกับทีมสุขภาพและผู้ป่วย  การให้คําปรึกษาการใช้ยาก่อนกลับ
บ้าน การนําเสนอกรณีศึกษา  สิทธิผู้ป่วยและจรรยาบรรณวิชาชีพ  

Professional practices in acute care, review of medication 
history via medicine reconciliation, patient assessment and 
drug therapy monitoring, identifying, preventing and solving 
drug related problems  with healthcare team and patients, 
discharge drug counseling, case presentation, patient rights and 
ethical professional conducts 

560-684  ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยในระดับ 
              บัณฑิตศึกษา 1 

ฝึกปฏิบัติวิชาชีพด้านบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยใน การประสาน
รายการยา การประเมินผู้ป่วยและการตรวจติดตามการใช้ยา  การค้นหา 
การป้องกัน และแก้ไขปัญหาจากการใช้ยาร่วมกับทีมสุขภาพและผู้ป่วย การ
ให้คําปรึกษาการใช้ยาก่อนกลับบ้าน การนําเสนอกรณีศึกษา สิทธิผู้ป่วยและ
การประพฤติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  

Professional practices in acute care, medication 
reconciliation, patient assessment and drug therapy monitoring, 
identifying, preventing and solving drug related problems with 
healthcare team and patients, discharge drug counseling, case 
presentation, patient rights and ethical professional conducts 

 
 560-685  ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยในระดับ 

              บัณฑิตศึกษา 2 
560-685  ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยในระดับ 
              บัณฑิตศึกษา 2 
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ประเด็นที่ปรับปรุง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
    ฝึกปฏิบัติวิชาชีพด้านบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยในต่อเนื่องจาก  
560-684 
    Professional practices in acute care, continuing from 560-684 

    ฝึกปฏิบัติวิชาชีพด้านบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยในต่อเนื่องจาก  
560-684 
     Professional practices in acute care, continuing from 560-684 

 560-686  ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านเภสัชกรรมชุมชน 
             ระดับบัณฑิตศึกษา 

ฝึกปฏิบัติวิชาชีพในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนที่ได้รับการรับรอง
คุณภาพ  การทบทวนโรคและประวัติการใช้ยาของผู้ป่วย การเลือกยา  
การจ่ายยา การให้คําปรึกษาการใช้ยาและวิถีชีวิต  การทําบันทึกประวัติ
การใช้ยาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  การประเมินและติดตามผล การบ่งชี้ การ
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาจากการใช้ยา  การคัดกรองโรคเรื้อรัง เช่น 
เบาหวานและความดันโลหิตสูง  การส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรค  การ
นําเสนอกรณีศึกษา  สิทธิผู้ป่วยและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
Professional practices in accredited-quality community 
pharmacy, medical and medication history review, drug 
selection, dispensing, patient counseling on drug therapy and 
lifestyle, writing drug profile for patient with chronic diseases, 
assessment and follow up, identifying, preventing and solving 
drug related problems, screening for chronic diseases such as 
diabetes and hypertension, health promotion for disease 
prevention, case presentation, patient rights and ethical 
professional conducts 

560-686  ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านเภสัชกรรมชุมชน 
             ระดับบัณฑิตศึกษา 

ฝึกปฏิบัติวิชาชีพในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนที่ได้รับการรับรอง
คุณภาพ การทบทวนโรคและประวัติการใช้ยาของผู้ป่วย การเลือกยา การ
จ่ายยา การให้คําปรึกษาการใช้ยาและวิถีชีวิต การทําบันทึกประวัติการใช้ยา
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การประเมินและติดตามผล  การค้นหา การป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาจากการใช้ยา การคัดกรองโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวานและความ
ดันโลหิตสูง การส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรค การนําเสนอกรณีศึกษา สิทธิ
ผู้ป่วยและการประพฤติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
Professional practices in accredited-quality community 
pharmacy, medical and medication history review, drug 
selection, dispensing, patient counseling on drug therapy and 
lifestyle, writing drug profile for patient with chronic diseases, 
assessment and follow up, identifying, preventing and solving 
drug related problems, screening for chronic diseases such as 
diabetes and hypertension, health promotion for disease 
prevention, case presentation, patient rights and ethical 
professional conducts 

560-687 ปฏิบัติงานเตรียมและติดตามการใช้ยาเคมีบําบัดระดับ 
            บัณฑิตศึกษา 

ฝึกปฏิบัติวิชาชีพด้านการเตรียมยาเคมีบําบัด การทบทวนประวัติการใช้
ยาผู้ป่วยโดยวิธีการผสานความสอดคล้อง การประเมินผู้ป่วยและตรวจ

560-687  ปฏิบัติงานเตรียมและติดตามการใช้ยาเคมีบําบัดระดับ 
             บัณฑิตศึกษา             

ฝึกปฏิบัติวิชาชีพด้านการเตรียมและติดตามการใช้ยายาเคมีบําบัด การ
ประสานรายการยา  การประเมินผู้ป่วยและตรวจติดตามผลการรักษาด้วยยา  
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ประเด็นที่ปรับปรุง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
ติดตามผลการรักษาด้วยยา การบ่งชี้ การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากการ
ใช้ยาร่วมกับทีมสุขภาพและผู้ป่วย  การให้คําปรึกษาการใช้ยาก่อนกลับ
บ้าน การนําเสนอกรณีศึกษา สิทธิผู้ป่วย จริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ 

Professional practices in preparation of chemotherapeutic 
regimen, review of medication history via medicine recon- 
ciliation, patient assessment and drug therapy monitoring, 
identifying, preventing and solving drug related problems with 
healthcare team and patients, discharge drug counseling, case 
presentation, patient rights and ethical professional conducts 

การค้นหา การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากการใช้ยาร่วมกับทีมสุขภาพและ
ผู้ป่วย การให้คําปรึกษาการใช้ยาก่อนกลับบ้าน การนําเสนอกรณีศึกษา สิทธิ
ผู้ป่วย จริยธรรมและการประพฤติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

Professional practices in preparation of chemotherapeutic 
regimen, medication reconciliation, patient assessment and drug 
therapy monitoring, identifying, preventing and solving drug 
related problems with healthcare team and patients, discharge 
drug counseling, case presentation, patient rights and ethical 
professional conducts 

 560-688  ปฏิบัติงานเตรียมและติดตามการใช้สารอาหารทางหลอด 
             เลือดดําระดับบัณฑิตศึกษา 

ฝึกปฏิบัติวิชาชีพด้านการเตรียมอาหารทางหลอดเลือดดํา การประเมิน
ผู้ป่วยและติดตามผลการรักษาด้วยอาหารทางหลอดเลือดดํา การทบทวน
ประวัติการใช้ของผู้ป่วยโดยวิธีผสานความสอดคล้อง การค้นหา การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับยาและผลิตภัณฑ์อาหารทางหลอดเลือด
ดํา ร่วมกับทีมสุขภาพและผู้ป่วย การนําเสนอกรณีศึกษา สิทธิผู้ป่วย และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

Professional practices in parenteral nutrition preparation, 
patient assessment and monitoring therapy with parenteral 
nutrition, medication history review via medicine reconciliation, 
identifying, preventing and solving problems associated with 
drugs and parenteral nutrition preparations with health care  
team and patients, case presentation, patient right and ethical 
professional conducts 

 

560-688  ปฏิบัติงานเตรียมและติดตามการใช้สารอาหารทางหลอด    
             เลือดดําระดับบัณฑิตศึกษา  

ฝึกปฏิบัติวิชาชีพด้านการเตรียมอาหารทางหลอดเลือดดํา การประเมิน
ผู้ป่วยและติดตามผลการรักษาด้วยอาหารทางหลอดเลือด การประสาน
รายการยา การค้นหา การป้องกันและการแก้ไขที่เกี่ยวกับยาและการเตรียม
อาหารทางหลอดเลือดร่วมกับทีมสุขภาพและผู้ป่วย การนําเสนอกรณีศึกษา  
สิทธิผู้ป่วย และการประพฤติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

Professional practices in parenteral nutrition preparation, 
patient assessment and monitoring therapy with parenteral 
nutrition, medication  reconciliation, identifying, preventing and 
solving problems associated with drugs and parenteral nutrition 
preparations with health care team and patients, case 
presentation, patient right and ethical professional conducts 
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ประเด็นที่ปรับปรุง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 560-689  ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคติดเชื้อ 

             ระดับบัณฑิตศึกษา 
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพด้านการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโรคติดเชื้อ 

การทบทวนประวัติการใช้ยาของผู้ป่วยด้วยวิธีผสานความสอดคล้อง  การ
ประเมินผู้ป่วยและการตรวจติดตามผลการรักษา การค้นหา การป้องกัน
และการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับยาร่วมกับทีมสุขภาพบนหอผู้ป่วย การให้
คําปรึกษาการใช้ยาก่อนกลับบ้าน การนําเสนอกรณีศึกษา สิทธิผู้ป่วย และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

Professional practices in providing pharmaceutical care to 
patients with infectious diseases,  medication history review via 
medicine reconciliation, patient assessment and drug therapy 
monitoring, identifying, solving and preventing drug related 
problems with  health care team, discharge drug counseling, 
case presentation, patient rights and ethical professional conducts 

560-689  ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคติดเชื้อระดับ 
            บัณฑิตศึกษา 

ฝึกปฏิบัติวิชาชีพด้านการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโรคติดเชื้อ 
การประสานรายการยา การประเมินผู้ป่วยและการตรวจตดิตามผลการรกัษา 
การค้นหา  การแก้ไขปัญหาและการป้องกันปัญหาที่เกี่ยวกับยาร่วมกับทีม
สุขภาพ การให้คําปรึกษาการใช้ยาก่อนกลับบ้าน การนําเสนอกรณีศึกษา 
สิทธิผู้ป่วย และการประพฤติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

Professional practices in providing pharmaceutical care to 
patients with infectious diseases, medication reconciliation, 
patient assessment and drug therapy monitoring, identifying, 
solving and preventing drug related problems with health care 
team, discharge drug counseling, case presentation, patient 
rights and ethical professional conducts 

 560-690  ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 
             ระดับบัณฑิตศึกษา 

ฝึกปฏิบัติวิชาชีพด้านการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 
การทบทวนประวัติการใช้ยาของผู้ป่วยโดยวิธีผสานความสอดคล้อง  การ
ประเมินผู้ป่วยและการตรวจติดตามผลการรักษา การปรับยาก่อน ระหว่าง 
และหลังการฟอกเลือด  การค้นหาปัญหาที่เกี่ยวกับยา การหาแนวทางเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ยา การอภิปรายร่วมกับทีมสุขภาพบนหอ
ผู้ป่วย  การให้คําปรึกษาแนะนําการใช้ยาก่อนกลับบ้าน การนําเสนอ
กรณีศึกษา สิทธิผู้ป่วย และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
Professional practices in providing pharmaceutical care to 
patients with infectious chronic kidney diseases, medication 

560-690  ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 
             ระดับบัณฑิตศึกษา 

ฝึกปฏิบัติวิชาชีพด้านการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 
การประสานรายการยา การประเมินผู้ป่วย การตรวจติดตามผลการรักษา 
การปรับยาก่อน ระหว่าง และหลังการฟอกเลือด การค้นหาปัญหาที่เกี่ยวกับ
ยา การแก้ปัญหาและหาแนวทางเพื่อป้องกันปัญหาการใช้ยาร่วมกับทีมดูแล
สุขภาพ การให้คําปรึกษาแนะนําการใช้ยาก่อนกลับบ้าน การนําเสนอ
กรณีศึกษา สิทธิผู้ป่วย และการประพฤติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

Professional practices in providing pharmaceutical care to 
patients with chronic kidney diseases, medication reconciliation, 
patient assessment, drug therapy monitoring, modification of 
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history review via medicine reconciliation, patient assessment 
drug therapy monitoring, modification of drug therapy prior to, 
during and after dialysis, identification of drug related problems, 
solving and preventing drug related problems with  health 
care team, discharge drug counseling, case presentation, 
patient rights and ethical professional conducts 

drug therapy prior to, during and after dialysis, identification of 
drug related problems, solving and preventing drug related 
problems with health care team, discharge drug counseling, 
case presentation, patient rights and ethical professional conducts 

 560-691  หัวข้อพิเศษทางเภสัชกรรมคลินิก                                  
ความรู้ใหม่ แนวคิดใหม่  ความก้าวหน้าหรือพัฒนาการด้านต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการบริบาลทางเภสัชกรรมทั้งโดยตรงและโดยอ้อม 
New knowledge, novel concepts, advances or development 

in the areas directly or indirectly related to pharmaceutical 
care services 

560-691  หัวข้อพิเศษทางเภสัชกรรมคลินิก 
ความรู้ใหม่ แนวคิดใหม่ ความก้าวหน้าหรือพัฒนาการ ที่เกี่ยวข้องกับการ

บริบาลทางเภสัช-กรรมทั้งโดยตรงและโดยอ้อม  
New knowledge; novel concepts; advances or development 

in the areas directly or indirectly related to pharmaceutical care 
services 

 560-692  สัมมนาบัณฑิตศึกษาทางเภสัชกรรมคลินิก       
ค้นคว้าหาข้อมูลเรื่องที่น่าสนใจทางเภสัชกรรมปฏิบัติอย่างเป็นระบบ

จากแหล่งข้อมูลต่างๆ การประเมินคุณค่าของข้อมูล การสังเคราะห์ข้อมูล
เพื่อนําเสนอด้วยวาจาอย่างเป็นทางการ สําหรับการอภิปรายในชั้นเรียน 

Systematic literature search for a topic of interest, literature 
evaluation, synthesis of the data for formal oral presentation 
to the class of graduate students 

560-692  สัมมนาบัณฑิตศึกษาทางเภสัชกรรมคลินิก    
การค้นคว้าวรรณกรรมอย่างเป็นระบบในหัวข้อที่น่าสนใจ การประเมิน

คุณค่าวรรณกรรม การสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อนําเสนอด้วยวาจาอย่างเป็น
ทางการ   

Systematic literature search for a topic of interest; literature 
evaluation; synthesis of the data for formal oral presentation 

 560-694 แบบจําลองเภสัชจลนศาสตร์/เภสัชพลศาสตร์สําหรับการ 
            ประยุกต์เพื่อการบริบาลเภสัชกรรม    

ความเชื่อมโยงเชิงทฤษฎีหรือเชิงประสบการณ์ระหว่างการออกฤทธิ์ของ
ยาและการเปลี่ยนแปลงทางเภสัชจลนศาสตร์ การตั้งแบบจําลองเชิงทฤษฎี
หรือเชิงประสบการณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมของยา เพื่อการประยุกต์ในการ
บริบาลทางเภสัชกรรม กรอบคิดทางทฤษฎีและการจําลองในคอมพิวเตอร์

560-694  แบบจําลองเภสัชจลนศาสตร์/เภสัชพลศาสตร์สําหรับการ 
             ประยุกต์เพื่อการบริบาลทางเภสัชกรรม  

สหสัมพันธ์เชิงทฤษฎีและเชิงประสบการณ์ของการออกฤทธิ์ของยาและ
ข้อมูลทางเภสัชจลนศาสตร์  การตั้ งแบบจําลองเชิ งทฤษฎีและเชิง
ประสบการณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมของยา เพื่อการประยุกต์ในการบริบาลทาง
เภสัชกรรม กรอบคิดทางทฤษฎีและการจําลองในคอมพิวเตอร์เพื่อการ
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เพื่อการออกแบบรูปแบบการใช้ยาเพื่อให้ได้ผลการรักษาสูงสุดและมีผลไม่
พึงประสงค์น้อยที่สุด พร้อมกรณีศึกษาในการประยุกต์ทางคลินิก 

Theoretical and empirical correlation of drug effects and its 
pharmacokinetics profiles.  Empirical and theoretical modeling 
of drug behavior for the application to pharmaceutical care.  
Theoretical framework and computer simulation approach for 
designing an optimum drug dosage regimen to maximize 
therapeutic effects and to minimize adverse effects. Case 
studies in its clinical application 

ออกแบบรูปแบบการใช้ยาเพื่อให้ได้ผลการรักษาสูงสุดและมีผลไม่พึง
ประสงค์น้อยที่สุด กรณีศึกษาในการประยุกต์ทางคลินิก  

Theoretical and empirical correlation of drug effects and its 
pharmacokinetic data; empirical and theoretical modeling of 
drug behavior for the application to pharmaceutical care; 
theoretical framework and computer simulation approach for 
designing an optimum drug dosage regimen to maximize 
therapeutic effects and to minimize adverse effects, case 
studies in its clinical application 

 595-601  ระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ 
การทําวิจัยอย่างเป็นระบบทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดย

จะครอบคลุมในเรื่องการเลือกหวัข้อวจิัย การวางแผนการทําวิจยั การเขียน
โครงการวิจัย  แบบของงานวิจยั การวิเคราะหข์้อมูล สถิติสําหรับงานวจิัย  
การแปลผลการศึกษาวิจยั การเผยแพร่งานวจิัย รวมทัง้จริยธรรมในงานวจิัย 

Systematically conduct both qualitative and quantitative 
research project, choosing a research topic, planning for 
research, writing a research protocol , ethical consideration in 
research, analyzing data, biostatistics for research in pharmacy, 
data interpretation and writing a paper for publication 

595-601  ระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์  
การทําวิจัยอย่างเป็นระบบทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การ

เลือกหัวข้อวิจัย การวางแผนการทําวิจัย การเขียนโครงการวิจัย จริยธรรม
วิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล ชีวสถิติสําหรับงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ การแปล
ผลข้อมูล และการเขียนเพื่อตีพิมพ์ 

Systematically conduct of qualitative and quantitative 
research; choosing a research topic; planning for a research; 
writing a research proposal; research ethics, data analyses; 
biostatistics for research in pharmacy, data interpretation and 
writing a manuscript for publication 

 560-781  วิทยานิพนธ์ 
งานวิจัยทางเภสัชกรรมคลินิก ตามแผน  ก  แบบ  ก 1  ภายใต้การดูแล

อย่างใกล้ชิดของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการควบคุมทํา
วิทยานิพนธ์   การเขียนวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ การเขียนต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์ 

Research in clinical pharmacy according to the requirement 

560-781  วิทยานิพนธ์ 
งานวิจัยทางเภสัชกรรมคลินิก ตามแผน ก แบบ ก 1 ภายใต้การดูแล

อย่างใกล้ชิดของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การเขียนวิทยานิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ การเขียนต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์ 

Research in clinical pharmacy according to the requirement 
of study plan 1(1) under supervision of a thesis advisory 



69 
 

ประเด็นที่ปรับปรุง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
of study plan 1(1) under supervision of a thesis advisory 
committee, writing and defending thesis, preparing manuscript 
for publication 

committee; writing and defending thesis; preparing manuscript 
for publication 

 560-782  วิทยานิพนธ์   
งานวิจัยทางเภสัชกรรมคลินิก  ตามแผน  ก  แบบ  ก 2 ภายใต้การดูแล

อย่างใกล้ชิดของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการควบคุมทํา
วิทยานิพนธ์  การเขียนวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ การเขียนต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์ 

Research in clinical pharmacy according to the requirement 
of study plan 1 (2) under supervision of a thesis advisory 
committee, writing and defending thesis, preparing manuscript 
for publication 

560-782  วิทยานิพนธ์ 
งานวิจัยทางเภสัชกรรมคลินิก ตามแผน ก แบบ ก 2 ภายใต้การดูแล

อย่างใกล้ชิดของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การเขียนวิทยานิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ การเขียนต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์ 

Research in clinical pharmacy according to the requirement 
of study plan 1 (2) under supervision of a thesis advisory 
committee; writing and defending thesis;  preparing manuscript 
for publication 

8. ปรับการรับนักศึกษา
ต่างชาติ ให้ เ ปิดก ว้าง
มากยิ่งขึ้นสามารถ เข้า
เรียนในหลักสูตรแผน ก 
แบบ ก2 ได้ด้วย 

รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ โดยเปิดรับนักศึกษาต่างชาติใน
หลักสูตรแผน ก แบบ ก1 และหากมีความพร้อมก็อาจรับนักศึกษาต่างชาติใน
หลักสูตรแผนที่มีรายวิชาในโอกาสต่อไป 

รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 

9. ปรับคําอธิบาย เรื่อง
อาชีพที่สามารถประกอบ 
ได้หลังสําเรจ็การศึกษา  
ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

1. เภสัชกรผู้ปฏิบัติการ (Clinical practictioners) 
2. เภสัชกรนักวิจัย 
3. อาจารย์/นักวิชาการ 
 

1. เภสัชกรผู้ปฏิบัติงานด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมและเภสัชกรรมคลินิก  
2. นักวิชาการด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมและเภสัชกรรมคลินิก 
3. อาจารย์ด้านการบริบาลเภสัชกรรมและเภสัชกรรมคลินิก  
 

10.  ปรับหัวข้อสถาน - 
การณ์หรื อการพัฒนา
ระบบสาธารณสุขของ
ประเทศและวิชาชีพเภสัช

การพัฒนาหลักสูตรจะสอดคล้องกับทิศทางหรือแนวโน้มความต้องการ
เภสัชกรในระบบสาธารณสุขของประเทศที่มีการนําระบบการประกัน
คุณภาพเข้ามาใช้   มาตรฐานการบริการทางวิชาชีพจึงต้องยกระดับขึ้น 
และมุ่งเน้นการให้บริบาลทางเภสัชกรรมที่มีผู้ป่วยหรือผู้รับบริการเป็น

การพัฒนาหลักสูตรนี้จะสอดคล้องกับทิศทางหรือแนวโน้มความต้องการ
เภสัชกรในระบบสาธารณสุขของประเทศไทย และประเทศในแถบ ASEAN 
โดยสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการ
วางแผนหลักสูตร ได้แก่ (1) ในปัจจุบันประเทศไทยนําระบบการประกัน



70 
 

ประเด็นที่ปรับปรุง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
ศาสตร์จําเป็นต้องนํามา
พิจารณาในการวางแผน
หลักสูตรให้ทันสมัยเข้า
กับสถานการณ์ปัจจุบัน
มากยิ่งขี้น 
 

ศูนย์กลาง นอกจากนี้ยังมีการรับรองเฉพาะหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  
(6 ปี) ของสภาเภสัชกรรม ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป ซึ่งทําให้
สถาบันการศึกษาที่มีคณะเภสัชศาสตร์ จะมีการผลิตเภสัชกรที่มีพื้น
ฐานความรู้และทักษะด้านการให้บริบาลทางเภสัชกรรมเป็นจํานวนมาก 
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมคลินิกเป็นหลักสูตร
การศึกษาหลังปริญญา ที่เภสัชกรเหล่านี้สามารถเพิ่มพูนความรู้และทักษะ
เชิงลึกเพื่อพัฒนาการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วย นอกจากนี้แล้วยัง
ต้องการเภสัชกรนักวิจัยที่จะสามารถนําประเด็นปัญหาหรือช่องว่างของ
การให้บริบาลทางเภสัชกรรมและด้านอื่นที่เกี่ยวข้องในระบบสาธารณสุข
ของประเทศมาศึกษาหาคําตอบเพื่อการพัฒนาหรือสนับสนุนการดูแลผู้ป่วย
ร่วมกับทีมสหวิชาชีพอื่นๆ 
 

คุณภาพเข้ามาใช้ในงานบริการสาธารณสุข  ดังนั้น มาตรฐานการบริการทาง
วิชาชีพจึงต้องยกระดับขึ้น และมุ่งเน้นการให้บริบาลทางเภสัชกรรมที่มีผู้ป่วย
หรือผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง (2)  เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป 
สภาเภสัชกรรมให้การรับรองเฉพาะหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ที่เป็น
หลักสูตร 6 ปี ทําให้คณะเภสัชศาสตร์ส่วนใหญ่ในประเทศไทยมุ่งเน้นการ
ผลิตบัณฑิตที่มีพื้นฐานความรู้และทักษะด้านการให้บริบาลทางเภสัชกรรม
เป็นจํานวนมากกว่าในอดีต อย่างไรก็ดีปรัชญาของหลักสูตรดังกล่าวไม่ได้เน้น
ให้บัณฑิตมีความสามารถในการทําวิจัยเชิงลึก หลักสูตรเภสัชศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาเภสัชกรรมคลินิกจึงเป็นหลักสูตรการศึกษาหลังปริญญาที่เภสัช
กรที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรดังกล่าวสามารถเพิ่มพูนความรู้และทักษะ
ในการทําวิจัยทางคลินิกเชิงลึก เพื่อพัฒนาการบริบาลทางเภสัชกรรมและ
พัฒนางานบริการเภสัชกรรมด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถนําประเด็น
ปัญหาหรือช่องว่างของการให้บริบาลทางเภสัชกรรมและงานเภสัชกรรมด้าน
อื่นที่เกี่ยวข้องในระบบสาธารณสุขของประเทศมาศึกษาหาคําตอบเพื่อการ
พัฒนาหรือสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยร่วมกับทีมสหวิชาชีพอื่นๆ (3) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2558 ประเทศไทยได้เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN  Economic   
Community, AEC) ซึ่งเป็นการเปิดเสรีด้านการค้า และบริการ เพื่อส่งเสริม
การแบ่งงานการผลิตสินค้าและบริการภายในประเทศอาเซียนด้วยกัน โดย
การบริการสาขาสุขภาพ เป็น 1 ใน 11 สินค้าและบริการ สาขานําร่อง 
ประกอบกับประเทศไทยมีนโยบายเป็นศูนย์กลางการบริการด้านสุขภาพ
นานาชาติ หรือ  medical hub การมุ่งเน้นให้หลักสูตรมีความเป็นสากล
สามารถรองรับนักศึกษาต่างชาติได้ และบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาสามารถ
ทํางานในต่างประเทศ หรือทํางานในสถานบริการสาธารณสุขที่ให้บริการผู้ป่วย
ต่างชาติได้ จึงเป็นสิ่งที่สําคัญมาก 
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ตารางที่ 4   เปรียบเทียบรายวิชาในหลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2553  กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หน่วยกิต หมายเหตุ 
หลักสูตรแผน ก 1 หลักสูตรแผน ก 1  
หน่วยกติตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกติตลอดหลักสูตร 36 เหมือนเดิม 
560-781  วทิยานิพนธ ์ 36(0-108-0) 560-781  วทิยานิพนธ ์ 36(0-108-0) ปรับคําอธิบาย

รายวิชา 
หลักสูตรแผน ก 2 หลักสูตรแผน ก 2  
หน่วยกติตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกติตลอดหลักสูตร 36 เหมือนเดิม 
หมวดวิชาบังคบั 14 หมวดวิชาบังคบั 14 เหมือนเดิม 
595-601 ระเบียบวิธีวิจยัทาง 
            เภสัชศาสตร์ 

3 (3-0-6) 595-601 ระเบียบวิธีวิจยัทาง 
            เภสัชศาสตร์ 

3 (3-0-6) ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

560-601 เภสัชบําบัดขั้นสูง 4 (4-0-8) 560-601 เภสัชบําบัดขั้นสูง 4 (4-0-8) ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

560-602 เภสัชกรรมคลินิก 
 ภาคปฏิบัติระดับ 
 บัณฑิตศึกษา 1 

3 (0-6-3) 560-602 เภสัชกรรมคลินิก 
 ภาคปฏิบัติระดับ 
 บัณฑิตศึกษา 1 

3 (0-9-0) ปรับหน่วยกิต
และคําอธิบาย
รายวิชา 

560-603 เภสัชกรรมคลินิก 
 ภาคปฏิบัติระดับ 
 บัณฑิตศึกษา 2 

3 (0-6-3) 560-603 เภสัชกรรมคลินิก 
 ภาคปฏิบัติระดับ 
 บัณฑิตศึกษา 2 

3 (0-9-0) ปรับหน่วยกิต  

560-692 สัมมนาบัณฑิตศึกษา 
 ทางเภสัชกรรมคลินิก   

1 (0-2-1) 560-692 สัมมนาบัณฑิตศึกษา 
 ทางเภสัชกรรมคลินิก   

1 (0-2-1) ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

หมวดวิชาเลอืก 4 หมวดวิชาเลอืก 4 เหมือนเดิม 
560-611 การตรวจตดิตาม 
            ระดับยา 

2 (1-3-2) 560-661 การตรวจตดิตาม 
            ระดับยา 

2 (1-3-2) ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

560-662 ระบบเภสัชสนเทศ 
            ทางคลินิก 

2 (1-3-2) 560-662 ระบบเภสัชสนเทศ   
            ทางคลินิก                

2 (1-3-2) เหมือนเดิม 

560-663 การจา่ยเภสัชภัณฑ์ 
พิเศษปราศจากเช้ือ      

2 (1-3-2) 560-663 การจา่ยเภสัชภัณฑ์ 
 พิเศษปราศจากเช้ือ     

2 (1-3-2) ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

560-664 การประเมินการใช้ยา 
            ทางคลินิก                

2 (1-3-2) 560-664 การประเมินการใช้ยา 
            ทางคลินิก                

2 (1-3-2) ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

560-665 การตรวจตดิตาม 
ปฏิกิริยาไม่พงึประสงค์ 
จากยา        

2 (1-3-2) 560-665 การตรวจตดิตาม 
ปฏิกิริยาไม่พงึประสงค์ 
จากยา        

2 (1-3-2) ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

560-666 ชีวเภสัชกรรมและ 
            เภสัชจลนศาสตร์ขั้นสูง 

2 (2-0-4) 560-666 ชีวเภสัชกรรมและ 
            เภสัชจลนศาสตร์ขั้นสูง 

2 (2-0-4) ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

560-667 การออกแบบการวิจยั 
            ทางคลินิก                

2 (1-3-2) 560-667 การออกแบบการวิจยั 
             ทางคลินิก               

2 (1-3-2) ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

560-668 การให้คําปรึกษาทาง 
            เภสัชกรรม               

2 (1-3-2) 560-668 การให้คําปรึกษาทาง 
            เภสัชกรรม               

2 (1-3-2) เหมือนเดิม 

560-669 ยาใหม่และแนวคิด 
            ใหม ่                      

2 (2-0-4) 560-669 ยาใหม่และแนวคิด 
            ใหม ่                      

2 (2-0-4) ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 
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560-670 ระบบการกระจายยา 

 ในโรงพยาบาล           
2 (2-0-4) 560-670 ระบบการกระจายยา 

 ในโรงพยาบาล           
2 (2-0-4) เหมือนเดิม 

560-671 เภสัชระบาดวิทยา 
            ขั้นสูง                      

2 (1-3-2) 560-671 เภสัชระบาดวิทยา 
            ขั้นสูง                      

2 (1-3-2) ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

560-672 การประเมินคุณค่า 
            วรรณกรรมทาง 
            เภสัชกรรมคลินิก 

2 (1-3-2) 560-672 การประเมินคุณค่า 
            วรรณกรรมทาง 
            เภสัชกรรมคลินิก 

2 (1-3-2) ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

560-673 เภสัชเศรษฐศาสตร ์
            ขั้นสูง     

2 (1-3-2) 560-673 เภสัชเศรษฐศาสตร์      
            ขั้นสูง     

2 (1-3-2) ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

560-674 การวดัและประเมิน 
            ผลลัพธ์ในการ   
            ปฏิบัติงานทาง 
            เภสัชกรรม 

2 (1-3-2) 560-674 การวดัและประเมิน   
            ผลลัพธ์ในการ   
            ปฏิบัติงานทาง 

 เภสัชกรรม 

2 (1-3-2) ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

560-675 ปัญหาจากการใช้ยา 2 (1-3-2) 560-675 ปัญหาจากการใช้ยา 2 (1-3-2) เหมือนเดิม 
560-676 แนวโน้มด้านเภสัช 

 บําบัดในโรคตดิเชื้อ 
2 (1-3-2) 560-676 แนวโน้มด้านเภสัช 

 บําบัดในโรคตดิเชื้อ 
2 (1-3-2) ปรับคําอธิบาย

รายวิชา 
560-677 การบริบาลทาง 
            เภสัชกรรมสําหรับ 
            ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

2 (1-3-2) 560-677 การบริบาลทาง  
            เภสัชกรรมสําหรับ 

 ผู้ป่วยโรคเรื้อรงั 

2 (1-3-2) ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

560-678 การบริบาลทาง 
            เภสัชกรรมสําหรับ 
            ผู้ป่วยสูงอาย ุ

2 (1-3-2) 560-678 การบริบาลทาง 
            เภสัชกรรมสําหรับ 
            ผู้ป่วยสูงอาย ุ

2 (1-3-2) ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

560-679 มานุษยวทิยาและ 
            สังคมวิทยาของ 
            การสาธารณสุข 

2 (2-0-4) 560-679 มานุษยวทิยาและ 
            สังคมวิทยาของ 
            การสาธารณสุข 

2 (2-0-4) ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

560-680 การบริหารทรพัยากร 
 ในการบริบาลทาง 
 เภสัชกรรม 

2 (2-0-4) 560-680 การบริหารทรพัยากร 
 ในการบริบาลทาง 
 เภสัชกรรม 

2 (2-0-4) เหมือนเดิม 

560-681 ปฏิบัติงานการตรวจ 
 ติดตามระดับยาเพื่อ 
 การบําบัดระดบั 
 บัณฑิตศึกษา 

2 (0-4-2) 560-681 ปฏิบัติงานการตรวจ 
 ติดตามระดับยาเพื่อ 
 การบําบัดระดบั 
 บัณฑิตศึกษา 

2 (0-6-0) ปรับหน่วยกิต 
และคําอธิบาย
รายวิชา 

560-682 ปฏิบัติงานบรกิาร 
 เภสัชสนเทศทางคลินิก 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 

2 (0-4-2) 560-682 ปฏิบัติงานบรกิาร 
 เภสัชสนเทศทางคลินิก 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 

2 (0-6-0) ปรับหน่วยกิต 
และคําอธิบาย
รายวิชา 

560-683 ปฏิบัติงานการบริบาล 
ทางเภสัชกรรมผู้ป่วย 
นอกระดับบณัฑิตศึกษา 

2 (0-4-2) 560-683 ปฏิบัติงานการบริบาล 
ทางเภสัชกรรมผู้ป่วย 
นอกระดับบัณฑิตศึกษา 

2 (0-6-0) ปรับหน่วยกิต 
และคําอธิบาย
รายวิชา 

560-684 ปฏิบัติงานการบริบาล 
 ทางเภสัชกรรมผู้ป่วย 

2 (0-4-2) 560-684 ปฏิบัติงานการบริบาล 
 ทางเภสัชกรรมผู้ป่วย 

2 (0-6-0) ปรับหน่วยกิต 
และคําอธิบาย
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ในระดับบัณฑิตศึกษา 1 ในระดับบัณฑิตศึกษา 1 รายวิชา 
560-685 ปฏิบัติงานการ 

 บริบาลทางเภสัชกรรม 
 ผู้ป่วยในระดับ 
 บัณฑิตศึกษา 2 

2 (0-4-2) 560-685 ปฏิบัติงานการ 
 บริบาลทางเภสัชกรรม 
 ผู้ป่วยในระดับ 
 บัณฑิตศึกษา 2 

2 (0-6-0) ปรับหน่วยกิต 
และคําอธิบาย
รายวิชา  

560-686 ปฏิบัติงานการบริบาล 
 ทางเภสัชกรรมด้าน 
 เภสัชกรรมชุมชน 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 

2 (0-4-2) 560-686 ปฏิบัติงานการบริบาล 
 ทางเภสัชกรรมด้าน 
 เภสัชกรรมชุมชน 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 

2 (0-6-0) ปรับหน่วยกิต 
และคําอธิบาย
รายวิชา 

560-687 ปฏิบัติงานเตรียมและ 
 ติดตามการใช้ยาเคมี 
 บําบัดระดับ 
 บัณฑิตศึกษา 

2 (0-4-2) 560-687 ปฏิบัติงานเตรียมและ 
 ติดตามการใช้ยาเคมี 
 บําบัดระดับ 
 บัณฑิตศึกษา 

2 (0-6-0) ปรับหน่วยกิต 
และคําอธิบาย
รายวิชา 

560-688 ปฏิบัติงานเตรียมและ 
 ติดตามการใช้สาร 
 อาหารทางหลอด 
 เลือดดําระดับ 
 บัณฑิตศึกษา 

2 (0-4-2) 560-688 ปฏิบัติงานเตรียมและ 
 ติดตามการใช้สาร 
 อาหารทางหลอด 
 เลือดดําระดับ 
 บัณฑิตศึกษา 

2 (0-6-0) ปรับหน่วยกิต 
และคําอธิบาย
รายวิชา 

560-689 ปฏิบัติงานการบริบาล 
 ทางเภสัชกรรมใน 
 ผู้ป่วยโรคติดเชือ้ 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 

2 (0-4-2) 560-689 ปฏิบัติงานการบริบาล 
 ทางเภสัชกรรมใน 
 ผู้ป่วยโรคติดเชือ้ 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 

2 (0-6-0) ปรับหน่วยกิต 
และคําอธิบาย
รายวิชา 

560-690 ปฏิบัติงานการบริบาล 
 ทางเภสัชกรรมใน 
 ผู้ป่วยโรคไตเรือ้รัง 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 

2 (0-4-2) 560-690 ปฏิบัติงานการบริบาล 
 ทางเภสัชกรรมใน 
 ผู้ป่วยโรคไตเรือ้รัง 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 

2 (0-6-0) ปรับหน่วยกิต 
และคําอธิบาย
รายวิชา 

560-691 หัวขอ้พิเศษทาง 
            เภสัชกรรมคลินิก 

2 (2-0-4) 560-691 หัวขอ้พิเศษทาง 
            เภสัชกรรมคลินิก 

2 (2-0-4) ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

560-694 แบบจําลองเภสัช- 
            จลนศาสตร์/เภสัช 
            พลศาสตร์สําหรับการ 
            ประยกุต์เพือ่การ   
            บริบาลทางเภสัชกรรม 

2 (2-2-2) 560-694 แบบจําลองเภสัช- 
           จลนศาสตร์/เภสัช 
           พลศาสตร์สําหรับการ 

ประยุกตเ์พื่อการ 
บริบาลทางเภสัชกรรม 

2 (2-0-4) ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

575-602 มิติทางสังคมและ 
            พฤตกิรรมในทาง 
            เภสัชกรรม 

3 (2-1-6) ตัดออก   

วิทยานิพนธ ์ 18 วิทยานิพนธ ์ 18 เหมือนเดิม 
560-782  วิทยานิพนธ ์ 18 (0-54-0) 560-782  วิทยานิพนธ ์ 18 (0-54-0) 

 
ปรับคําอธิบาย
รายวิชา 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 2 
 
 

ส่วนท่ี 1 แสดงความเชื่อมโยงของหลักการและเหตุผล ปรัชญาและวัตถุประสงค์ 
  ของหลักสูตร 

  
 ส่วนท่ี 2 แสดงความความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของหลักสูตร กับรายวิชา 
   ในหลักสูตร และคําอธิบายเพ่ิมเติม 
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ภาคผนวก 2 
ส่วนที่ 1 

 
ตารางที่ 5  แสดงความเชื่อมโยงของหลักการและเหตุผล ปรัชญาและวัตถปุระสงค์ของหลักสูตร  
 

หลักการและเหตุผล ปรัชญาของหลกัสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 ในศตวรรษที่ ผ่านมาได้มีความพยายาม
พัฒนาบทบาทของเภสัชกรในประเทศไทยให้
สามารถทําหน้าที่ ในการให้ความ คุ้มครอง
ผู้บริโภคทางด้านยามากขึ้น โดยมีเป้าหมาย
เช่นเดียวกับบทบาทของเภสัชกรในประเทศที่
พัฒนาแล้ว ซึ่งเน้นบทบาทของเภสัชกรในการให้
การบริบาลทางเภสัชกรรม (pharmaceutical 
care) แก่ผู้ป่วยและชุมชน  อันประกอบด้วย
การพัฒนาการให้การบริการทางเภสัชกรรม
เพื่อให้มีการใช้ยาที่เหมาะสม (rational drug 
use) การป้องกัน และการจัดการปัญหาที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้ยา (drug related problems : DRPs) 
โดยมุ่งให้ผู้ป่วยมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี  
งานเภสัชกรรมทางคลินิก เป็นสาขาหนึ่งของ
วิชาชีพเภสัชกรรมที่เน้นบทบาทของเภสัชกรใน
การดูแลผู้ป่วย  (patient oriented) โดย
กําหนดบทบาทของเภสัชกรในการให้การบริบาล
ทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยด้วยการทํางานร่วมกับทีม
สุขภาพ (health care team) งานเภสัชกรรมคลินิก
มี ร า ก ฐ า น แ ล ะ พั ฒ น า ก า ร ใ น ป ร ะ เ ท ศ
สหรัฐอเมริกามาตั้งแต่ประมาณปี ค.ศ. 1954 
จนกระทั่งปลายทศวรรษที่ 80 เป็นต้นมา 
แนวคิดเรื่องบทบาทของเภสัชกรในการให้การ
บริบาลทางเภสัชกรรม  จึงได้รับการยอมรับและ
แพร่หลายมากขึ้น และในปัจจุบันนี้เภสัชกรใน
สหรัฐอเมริกาได้มีบทบาทอย่างสูงในทีมสุขภาพ
ในการดูแลรักษาผู้ป่วย และมีผลต่อการพัฒนา
คุณภาพในการให้การบริการสาธารณสุขแก่
ประชาชนเป็นอย่างมาก  
 สําหรับในประเทศไทย  ในช่วง 15 ปีที่ผ่าน
มา กระทรวงสาธารณสุขได้กําหนดนโยบายใน
การพัฒนางานเภสัชกรรมคลินิกในโรงพยาบาล
ต่างๆ ขึ้น ทําให้เกิดความต้องการในการพัฒนา
เภสัชกรเพื่อให้เภสัชกรในโรงพยาบาลสามารถให้
การบริบาลทางเภสัชกรรมและทํางานเภสัชกรรม

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหา
บัณฑิต  สาขาเภสัชกรรม
คลินิกมุ่งผลิตนักวิชาการที่มี
ความสามารถด้านการปฏิบตัิ
วิ ช า ชี พ ด้ า น เ ภ สั ชก ร รม
ค ลิ นิ ก ค ว บ คู่ กั บ ค ว า ม 
สามารถ ในการวิ จั ย เพื่ อ
พัฒนางานด้านเภสัชกรรม
คลินิก 

  เ พื่ อ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ใ ห้ มี
คุณลักษณะต่อไปนี้ 
1) มีความรู้และทักษะที่ ได้
จากการศึกษาและปฏิบัติการ
ในห ลัก สูตร  ไป ใช้ ในการ
ปฏิบัติงาน บริหารงาน และ
พัฒนางานทางด้ าน เภ สัช
กรรมคลินิก  ในบริบทของ
สถานปฏิบัติงานของตนเอง 
โดยสามารถเป็น ผู้นํ าและ
ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2) สามารถวางแผน ประสาน 
งาน และดําเนินการวิจัย โดย
ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์
เพื่ อ ให้ ได้อง ค์ความรู้ และ
วิทยาการใหม่ ในสาขาเภสัช
กรรมคลินิก ซึ่งจะนําไปสู่การ
พัฒนาระบบงานทางด้ าน
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ สุ ข ภ า พ ใ ห้
ตอบสนองนโยบายของรัฐ  
3) มีความสามารถในการคิด
วิ เคราะห์อย่ าง เป็นระบบ 
แก้ปัญหาและคิดริเริ่มอย่าง
สร้างสรรค์ มีคุณธรรมและ
จริยธรรม ทั้งในการวิจัย
รวมถึงการประกอบวิชาชีพ 
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หลักการและเหตุผล ปรัชญาของหลกัสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
คลิ นิ ก ได้ ใน ลั กษณะ ผู้ป ฏิ บั ติ ก าร  (clinical 
practitioner) และสามารถทําการวิจัยเพื่อพัฒนา
งานดังกล่าวได้  
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัย ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
มหาวิทยาลัยศิลปากร และกระทรวงสาธารณสุข 
โดยกองโรงพยาบาลภูมิภาค  (ปัจจุบันเปล่ียนชื่อ
เป็น สํานักบริหารการสาธารณสุข) ในโครงการ
พัฒนางานเภสัชกรรมคลินิกในโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข และให้มหาวิทยาลัยทั้ง 4 
แห่งดําเนินการเปิดหลักสูตรเภสัชศาสตรมหา
บัณฑิตเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถทั้งเป็น
นักปฏิบัติและนักวิจัย 
    -  หลักสูตรนี้มีความสําคัญต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน ในด้านการใช้ยาให้
เกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดผลเสียน้อยที่สุด ซึ่ง
เป็นบทบาทความรับผิดชอบที่เภสัชกรผู้ปฏิบัติการ
มีส่วนร่วมกับแพทย์ และบุคคลากรสาธาณสุข
อื่นๆ ในทีมรักษา 
     - ห ลัก สู ต รนี้ ส า ม า ร ถตอบสนอ งก า ร
เปล่ียนแปลงทางด้านสาธารณสุขของประเทศ ที่
มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการและความปลอดภัย 
โดยประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ มีโอกาส
ได้รับยาที่จําเป็นและมีข้อบ่งชี้ อย่างเท่าเทียมกัน 
โดยมีพื้ นฐานอ ยู่บนหลักฐานประ สิทธิ ผล 
ประสิทธิภาพ  ความปลอดภัยและความคุ้มค่า 
ซึ่งเภสัชกรผู้ปฏิบัติการมีบทบาทสําคัญในการ
ให้บริการแก่ผู้ป่วย ประเมินคุณค่าของหลักฐาน 
มีส่วนร่วมในการคัดเลือกยาและตรวจติดตาม
ความปลอดภัยในการใช้ยา 
    - หลักสูตรนี้สามารถแก้ปัญหาความขาด
แคลนของบุคลากรในวิชาชีพที่ต้องการความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  ในสาขาเภสัชกรรมคลินิก
และการบริบาลทางเภสัชกรรม เพื่อให้สถาน
บริการสาธารณสุข ทั้งของรัฐและเอกชน บรรลุ
มาตรฐานการประกันคุณภาพโรงพยาบาล 
ที่รับรองโดยสํานักบริหารการสาธารณสุข 
กระทรวงสาธารณสุข และสมาคมเภสัชกรรม
โรงพยาบาล (ประเทศไทย) 
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ส่วนที่ 2 
     
ตารางที่ 6  แสดงความความสอดคลอ้งของวัตถุประสงค์ของหลักสูตร กบัรายวิชาในหลักสูตร และคําอธิบาย

เพิ่มเติม 
วัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร 
รายวิชา คําอธิบายเพิ่มเติม 

รหัส                 ชื่อวิชา              (หน่วยกิต) 
เพื่อผลิตบัณฑิตให้มี
คุณลักษณะ ต่อไปน้ี  
1.  มีความรู้และทักษะ
ที่ได้จากการศึกษาและ
ปฏิบัติการในหลักสูตร
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
บริหารงาน และพัฒนา
งานทางด้านเภสัชกรรม
คลินิก ในบริบทของ
สถานปฏิบัติงานของ
ตนเอง โดยสามารถเป็น
ผู้นําและทํางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

รายวิชาบังคับ 
560-601  เภสัชบําบัดขั้นสูง                        (4) 
560-691  หัวขอ้พิเศษทางเภสัชกรรมคลินิก   (2) 
560-692  สัมมนาบัณฑิตศึกษาทางเภสัชกรรม 
             คลินิก                                      (1) 
560-602  เภสัชกรรมคลินิกภาคปฏิบัติระดับ   
             บัณฑิตศึกษา 1                          (3)  
560-603 เภสัชกรรมคลินกิภาคปฏิบัติระดับ  
             บัณฑิตศึกษา 2                           (3)   
595-601  ระเบียบวิธีวิจยัทางเภสัชศาสตร์        (3) 
560-781  วิทยานิพนธ์                              (36)   
560-782  วิทยานิพนธ์                              (18) 

นอกจากวิชาบังคับแล้ว นักศึกษาจะมีความรู้เพิ่มเติม
จากรายวิชาเลือกอีก 4 หน่วยกติ จากจํานวนรายวิชา
ให้เลือกทัง้หมด 33 รายวิชา ซึง่มีรายวิชาที่เป็น
ปฏิบัติการ/ฝึกปฏิบัติ 
560-682  ปฏิบัติงานบรกิารเภสัชสนเทศทางคลินิก

ระดับบัณฑิตศึกษา                       (2) 
560-683  ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม

ผู้ป่วยนอกระดบับัณฑิตศึกษา     (2) 
560-684  ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม

ผู้ป่วยในระดบับัณฑิตศึกษา 1          (2) 
560-685  ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม

ผู้ป่วยในระดับบัณฑิตศึกษา 2          (2) 
560-686  ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้าน 
             เภสัชกรรมชุมชนระดับบัณฑิตศึกษา  (2)    
560-687  ปฏิบัติงานเตรียมและติดตามการใช้ 
             ยาเคมีบําบัดระดับบัณฑิตศึกษา        (2) 
560- 688 ปฏิบัติงานเตรียมและติดตามการใช้

สารอาหารทางหลอดเลือดดําระดับ
บัณฑิตศึกษา                             (2)    

560-689  ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมใน     
ผู้ป่วยโรคติดเชือ้ระดับบัณฑิตศึกษา   (2)   

 

   นักศึกษาได้มีความรู้ด้านเภสัช-
บําบัดจากรายวิชา 560-601 และ
ความก้าวหน้า พัฒนาการต่างๆ 
ทางด้านเภสัชกรรมคลินิกจากการ
ค้นคว้าในรายวิชาสัมมนาและ
รายวิชาหัวข้อพิเศษทางเภสัช-
กรรมคลินิก  
   นักศึกษาได้มีโอกาสนําความรู้
ทางวิชาการไปฝึกทักษะในการ
ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมคลินิก
เพื่อดูแลผู้ป่วยทั้ งจากรายวิชา
บังคับและรายวิชาเลือกที่เป็นการ
ฝึกปฏิบัติงาน ในระหว่างการทํา
วิ ท ย า นิ พน ธ์ ซึ่ ง เ ป็ น หั ว ข้ อ ที่
เกี่ยวข้องกับงานทางด้านเภสัช-
กรรมคลินิก    
   นักศึกษาจะต้องค้นคว้าความรู้
ใ น ป ร ะ เ ด็ น ที่ นั ก ศึ ก ษ า ทํ า
วิทยานิพนธ์ และเมื่อนักศึกษาทํา
วิทยานิพนธ์จนจบกระบวนการ
แล้วจะได้ความรู้ใหม่จากการทํา
วิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
เอง ทําให้นักศึกษาสามารถนํา
ความรู้ ทั้ งหมดที่ ไ ด้ ไปพัฒนา
ระบบงานด้านเภสัชกรรมคลินิกได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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             ผู้ป่วยโรคไตเรือ้รงัระดับบัณฑิตศึกษา (2)  
560-691  หัวขอ้พิเศษทางเภสัชกรรมคลินิก      (2)      

             ปฏิบัติงานทางเภสัชกรรม              (2)    
560-691  หัวขอ้พิเศษทางเภสัชกรรมคลินิก     (2) 

วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

รายวิชา คําอธิบายเพิ่มเติม 
รหัส                 ชื่อวิชา              (หน่วยกิต) 
560-690  ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมใน 

                                         

2. ส าม า ร ถ ว า ง แผน
ป ร ะ ส า น ง า น  แ ล ะ
ดําเนินการวิจัยโดยใช้
วิธีการทางวิทยาศาสตร์
เพื่ อ ให้ ได้ความรู้ และ
วิทยาการใหม่ในสาขา
เภสัชกรรมคลินิก ซึ่งจะ
นําไปสู่การพัฒนาระบบ 
งานทางด้านวทิยาศาสตร์
สุขภาพให้ตอบสนอง
นโยบายของรัฐ  
 

รายวิชาบังคับ                                           
595-601  ระเบียบวิธีวิจยัทางเภสัชศาสตร์      (3)  
560-781  วิทยานิพนธ์                            (36)    
560-782  วิทยานิพนธ์                            (18) 

รายวิชาเลอืก                                               
560-667  การออกแบบการวจิัยทางคลินิก      (2) 
560-674  การวัดและประเมินผลลัพธ์ในการ            

 

 

 จากรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย
และวิชาวิทยา นิพนธ์  ซึ่ ง เป็น
รายวิชาบังคับ นักศึกษาจะได้
เ รี ยนรู้ ระ เ บียบวิ ธี วิ จั ยต่ า ง  ๆ 
รวมถึ ง ก า รประ เ มินผล  เพื่ อ
นําไปใช้ในการดําเนินการวิจัยใน
รายวิชาวิทยานิพนธ์ 
 รายวิชาเลือก 560-667 จะมี
องค์ความรู้เพิ่มเติมเฉพาะเจาะจง
กับการวางแผน ออกแบบการ 
ศึกษาและการวัดผลทางคลินิก  
รายวิชาเลือก 560-674 จะทําให้
นักศึกษาสามารถออกแบบการ
ดําเนินการเก็บข้อมูลและเลือกตัว
บ่งชี้และวิธีการวัดผลลัพธ์ ใน
สถานการณ์จริงในการปฏิบัติงาน 
ซึ่งอาศัยแนวคิดจากการดําเนิน 
การวิจัย 
     รายวิชาเลือก 560-691 ซึ่ง
เ ป็นหั วข้ อ ปัจจุบั นที่ เ กี่ ย วกับ
พัฒนาการหรือแนวคิดใหม่ในการ
ปฏิบัติงานการให้บริบาลทางเภสัช
กรรม ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือก
หัวข้อปัจจุบันดังกล่าว มาเป็น
หั ว ข้ อ ก า ร วิ จั ย และหรื อ เพื่ อ
วางแผนในการพัฒนางานและการ
ประเมิน ผลการให้บริการต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

รายวิชา คําอธิบายเพิ่มเติม 
รหัส                 ชื่อวิชา              (หน่วยกิต) 

3. มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบ  แก้ปัญหา
แ ล ะ คิ ด ริ เ ริ่ ม อ ย่ า ง
สร้างสรรค์ มีคุณธรรม
และจริยธรรม ทั้งในการ
วิจัยรวมถึงการประกอบ
วิชาชีพ 
 

รายวิชาบังคับ                                              
595-601 ระเบียบวิธีวิจยัทางเภสัชศาสตร์        (3) 
560-692 สัมมนาบัณฑิตศึกษาทางเภสัชกรรม   (1) 
560-781  วิทยานิพนธ์                             (36)    
560-782  วิทยานิพนธ์                             (18) 

รายวิชาเลอืก                                              
560-667 การออกแบบการวิจยัทางคลินิก        (2) 
560-691 หัวขอ้พิเศษทางเภสัชกรรมคลินิก      (2) 
รายวิชาด้านการปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม 
ในสาขาต่างเฉพาะทางต่างๆ จํานวน  10 รายวชิา  

 นักศึกษาจะได้แนวคิดและมี
ความคิดริ่เริม ในการเลือกหัวข้อ
วิจัยที่ ตนเองสนใจหรือที่ สอด 
ค ล้ อ ง กั บ ก า ร พั ฒ น า ง า น ใ น
หน่วยงานตน จากรายวิชาบังคับ 
560-692 และรายวิชาเลือก 560-
691 และในรายวิชาวิทยานิพนธ์
นักศึกษาจะได้ฝึกฝนในการคิด
วิ เ ค ร าะห์ และการแก้ ปัญหา  
นักศึกษาจะได้ เรียนรู้ เกี่ยวกับ
ประเด็นจริยธรรมในการวิจัย ซึ่ง
เ ป็นหัวข้อ เฉพาะ  ในรายวิชา
ระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ 
และแนวปฏิบัติที่ดีทางคลินิกซ่ึงมี
สอนทั้งในรายวิชาเลือก 560-667 
รายวิชา เลือกที่เป็นการปฏิบัติ 
งานเฉพาะทาง  ได้สอดแทรก
ประเด็นสิทธิผู้ป่วย จรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ ซึ่งเป็นการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง  ณ แหล่งฝึก
ปฏิบัติงาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 3 
 
 

เปรียบเทียบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิกับการดําเนินการ 
ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ภาคผนวก 3 
 
ตารางที่ 7  เปรียบเทียบความคิดเหน็และข้อเสนอแนะของผู้ทรงคณุวุฒิกับการดําเนินการของ

 ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

ของผู้ทรงคุณวฒุิ 
การดําเนินการของ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1. หมวดที่ 1 หวัข้อ 2 ชื่อปรญิญาและสาขาวิชา 
     - พิมพ์ผิด 

 
- แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

2. หมวดที่ 3 หวัข้อ 3.1.3.2 หมวดวิชาเลือก 
    - วิชา 560-694 2 (2-2-2) ? ไม่แน่ใจว่าพิมพ์ผิดหรือการจดั 
บรรยายและปฏิบัติการมีลักษณะอย่างไร? 

 
- แก้ไขเป็น 2 (2-0-4)  

3. หมวดที่ 3 หวัข้อ 3.1.3.4 ความหมายของเลขรหัสประจํารายวิชา  
ที่ใชใ้นหลักสูตรและหน่วยกิต 
    - รหัสวิชา 561? ตรวจสอบแล้วไม่พบรหัสวิชาดังกล่าว 

 
 
- ตัดรหัสวิชา 561 ออกตามข้อเสนอแนะ 

4. หมวดที่ 3 หวัข้อ 3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
    - เช่นกัน 560-694 2 (2-2-2) ? 

 
- แก้ไขเป็น 2 (2-0-4) 

5. ภาคผนวก 
   - Format - แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
6. หลักสูตรที่เขยีนมามีความละเอียดดี ขอตัง้ขอ้สังเกต ดังนี ้
    ในรายวิชาหรือกระบวนการยังไม่เห็นวิชาหรือกระบวนการที่ช่วย 
ให้ม ี
     1. ความคิดสร้างสรรค์  
     2. การจดัการโครงการ (Project Mangement) 
     3. เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 
 
    ท ี่ตั้งขอสังเกตดังกล่าวเพราะเหตุว่าหลักสูตรกว่าครึ่งของหน่วยกิต 
เป็นเรื่องงานวิจยัซึ่งอาจจะต้องอาศัยวิชาหรอืกระบวนการให้ม ี3 ส่ิง 
ดังกล่าว 
 
    อีกประเด็นที่สําคัญคือ เรื่อง จํานวนนกัศึกษาทีร่ับเห็นว่ารบั 
นักศึกษานอ้ยลงกว่าเดิมหลักสูตรนี้ปรับปรุงใหม้ีการรับนักศึกษา 
ต่างชาติมากขึ้นเลยไม่แน่ใจว่าทางผู้รับผิดชอบหลักสูตรคิดวางแผน 
ได้ถูกต้องหรือไม่ ? 

คณะกรรมการร่างหลักสูตรมีความเห็นว่า 
การที่นักศึกษาได้ปฏิบัติจริงโดยบูรณา
การกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ 
การจัดการโครงการ และเทคโนโลย ี
สารสนเทศในรายวิชาสัมมนา และวิชา
วิทยานิพนธ์ เป็นวิธีที่น่าจะดีกว่าการ
จัดทําเป็นรายวิชาต่างหาก เนื่องจาก
กระบวนการค้นคว้าในวิชาสัมมนา การ
คิดหัวข้อวิจัยวิทยานิพนธ ์ การจัดทําโครง
ร่างวิทยานิพนธ์ การจัดทําวิทยานิพนธ์จน
แล้วเสร็จและการจัดการจนได้รับการ
ตีพิมพ์ต้องใช้กระบวนการเหล่านี้อยู่
ตลอดเวลา  ประกอบกับจํานวนหน่วยกิต
ในหลักสูตรมีจํานวนจํากัด และนโยบาย
ของมหาวิ ทยาลั ย กํ าหนด ให้ ต้ อ ง มี
วิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต จึงไม่สามารถ
เพิ่มรายวิชาเหล่านี้ในหลักสูตรได้  

7. หมวดที่ 3 หวัข้อ 2.5 แผนการรับนกัศึกษาและผู้สําเร็จการ ศึกษา
ในระยะ 5 ปี   
   - การปรับลดจํานวนรับนกัศึกษาเหลือปีละ 3 คน อาจมีผลกระทบ
ต่อรายรับและรายจ่าย ควรพิจารณาจํานวนรบัให้สมดุลกับรายจ่าย 

 
 
- ปรับจํานวนรบันักศึกษาเป็นปีละ 5 คน 
เพื่อให้สมดุลกับรายจ่ายตามคําแนะนําของ
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ของผู้ทรงคุณวฒุิ 

การดําเนินการของ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

8. หมวดที่ 3 หัวข้อ 2.6 งบประมาณตามแผน 
   - รายรับและรายจ่ายต่อหัวนักศึกษาไม่สมดุล ดังนั้นควรพิจารณา
จํานวนรับตามข้อ 2.5 ใหม่ 

 
- ปรับจํานวนรบันักศึกษาเป็นปีละ 5 คน 
เพื่อให้สมดุลกับรายจ่ายตามคําแนะนํา
ของผู้ทรงคุณวฒุิ 

9. หมวดที่ 3 หวัข้อ 3.1 หลักสูตร 
   - โครงสร้างหลักสูตร คงเดิม เพียงปรับลดรายวิชาเลือก และสังเขป
รายวิชาเล็กน้อย เห็นชอบตามที่เสนอ 

 
- 

10. ภาคผนวก 6 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
     - ตัดรายวิชา 575 602 ออก เนื่องจากเอาออกจากรายวิชา 
เลือกแล้ว 

 
 
- แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

11. ภาพรวมของหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัช
กรรมคลินิก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
     - มีการพัฒนาปรับปรงุหลักสูตรให้มีความเป็นสากล 
มากขึ้น 
     - มีการปรับปรุงกระบวนการวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
วิชาชีพ ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และทันสมัยยิ่งขึ้น 
    - เป็นหลักสูตรที่ผู้เรียนสามารถนําความรู้และทักษะไปพัฒนางาน
ด้านเภสัชกรรมคลินิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรม 

 
 

- 
 
- 
 
 
- 

12. หมวดที่ 3 หัวข้อ 2.2 คุณสมบัติของผู้ศึกษา 
     - มีการกําหนดคุณสมบัติของผู้ศึกษาที่ชัดเจน และกําหนดระดับ
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อรองรับนักศึกษาจาก
ประเทศกลุ่ม AEC และนักศึกษาจากต่างประเทศ เป็นการเปิดโอกาส
และขยายโอกาสทางการศึกษาสู่สากล 

 
- 

13. หัวข้อ 5.4 ความร่วมมือกบัสถาบันอื่น 
     - สํานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เปล่ียนเป็น สํานักบริหารการ
สาธารณสุข 

 
- แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

14. หมวดที่ 2 หัวข้อ 1.2 ความสําคัญ 
     - สํานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เปล่ียนเป็น สํานักบริหารการ
สาธารณสุข 
     - สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล เปล่ียนเป็น สมาคมเภสัชกรรม
โรงพยาบาล (ประเทศไทย) 

 
- แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
 
- แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

15. หมวดที่ 3 หัวข้อ 3.1.5 คําอธิบายรายวิชา  
     - รายวิชา 560-666 ชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลนศาสตร์ขั้นสูง 
“ทํานายปรากฏการณ์ของยาที่จะเกิดขึ้นในร่างกาย ใช้ภาษาอังกฤษ 
ว่า prediction of drug fate in the body ดูแปลกๆ  เสนอว่าใช้ 
ทํานายสถานะหรือสถานะของยาที่เกิดขึ้นในร่างกาย prediction of 
drug situation หรือ behavior in the body (ลองพิจารณา เป็น
เพียงความเห็นไม่ serious หากคิดว่ายังควรจะเป็น fate)” 

 
- แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ของผู้ทรงคุณวฒุิ 

การดําเนินการของ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

     - รายวิชา 560-668 การให้คําปรึกษาทางเภสัชกรรม “เพื่อค้นหา 
แก้ไขและป้องกันปัญหาการใช้ยา น่าจะเป็นเพื่อค้นหา ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการใช้ยาจะเป็น (ตามลําดับขั้นการปฏิบัติงาน และตาม 
พรบ.วิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558)” 
     - รายวิชา 560-672 การประเมินคุณค่าวรรณกรรมทางเภสัช
กรรมคลินิก “การวิเคราะห์ชนิดอภิวิเคราะห์ (Meta Analysis) น่าจะ
ใช้ว่า การวิเคราะห์อภิมาน  เหมือนที่คนอื่นใช้กัน” 

 
- แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 
- แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

16. หมวดที่ 4 หัวข้อ 1. การพฒันาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
     - ข้อ 3 มีรายวิชาที่เป็นการฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพ (clerkship) ทั้ง
ที่เป็นรายวิชาบังคับและวิชาเลือกซึ่งเน้นให้นักศึกษาตระหนักถึง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์มากกว่าประโยชน์ของตนเอง น่าจะปรับแก้
ช่วงท้าย ซึ่งเน้นให้นักศึกษาตระหนักถึง การประกอบวิชาชีพโดยมี
ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง และเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยในการใช้ยา 

 
 
- แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

17. หมวดที่ 6 หัวข้อ 1 การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 
     - ข้อ 1.4 ปฐทนิเทศน์  แก้เป็น ปฐมนิเทศน์ 

 
- แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

18. หมวดที่ 7 หัวข้อ 1 การบริหารหลักสูตร 
     - ในตาราง น่าจะเขียน ในชอ่งการดําเนินงานและ ประเมินผล ให้
ตอบ เป้าหมาย เป็นข้อๆ เช่นขอ้ 1 จะดําเนินอย่างไร ประเมินผล
อย่างไร มากกว่า การเขียนไล่ลําดับไปต่อเน่ือง 

 
- แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

19. หมวดที่ 7 หัวข้อ 7 ตัวบง่ชี้ผลการดําเนินงาน (Key 
Performance Indicators) 
      - ในช่องตวับ่งชี้แต่ละข้อ ในปี 1-5 น่าจะใช้เครื่องหมาย √  
มากกว่า X  เพราะเครื่องหมาย X อาจทําให้เข้าใจว่าไม่ม ี

 
 
- แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

20. รายละเอยีดหลักสูตรปรับปรุงใหม่ เขียนได้ค่อนข้างดีแล้ว  ไม่มี
ความเห็นเพิ่มเติมในการแก้ไขปรับปรงุ 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 4 
 
 

ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
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ภาคผนวก 4 
 

ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลกัสูตร 
 

1.   นางสาวฉวีวรรณ    รัตนจามิตร    
 วุฒิ     ปร.ด.   สาขาวิชา     ระบาดวิทยา 
 ตําแหน่งทางวิชาการ   รองศาสตราจารย ์
 
 1. ภาระงานสอนในหลักสูตรเภสชัศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาเภสัชกรรมคลินิก 

  รหัสวชิา               รายวิชา  หน่วยกิต 
 595-601     ระเบียบวิธีวิจยัทางเภสัชศาสตร ์           3 (3-0-6) 
 560-672    การประเมินคุณค่าวรรณกรรมทางเภสัชกรรมคลินิก                             2 (1-3-2) 
 560-781    วิทยานิพนธ ์       36 (0-108-0) 
 560-782    วิทยานิพนธ ์       18 (0-54-0) 
 
 2. ผลงานวชิาการย้อนหลัง 5 ปี 

2.1 บทความวิจยัตีพิมพ์ในวารสาร 
1. Wantana ReanMongkol, Nattha Kaewnopparat, Chaveewan Ratanajamit.  
    Physicochemical properties, in vitro release and in vivo evaluation of  
    tramadol hydrochloride rectal suppository and rectal gel. Asian Biomed.  
    2011;5(2):269-275.  
2. Wantana Reanmongkol, Nattha Kaewnopparat, Chaveewan Ratanajamit.  
   Development of tramadol hydrochloride rectal gel preparations and  
   evaluation of analgesic activity in experimental animals. J Drug Del Sci Tech.   
   2011;21(6):503-7. 
3. Thongraung W, Lertphongpiroon W, Pungrassami P, Ratanajamit C. Physicians'   
    practices regarding management of antituberculosis drug-induced hepatotoxicity.     
    Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2012 May;43(3):724-34. 
 

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

2. นางสาววันทนา  เหรียญมงคล 
 วุฒิ     Ph.D.     สาขาวิชา     Pharmacology 
      ตําแหน่งทางวิชาการ                        รองศาสตราจารย์  
 

 1. ภาระงานสอนในหลักสูตรเภสชัศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาเภสัชกรรมคลินิก 
       รหสัวิชา         รายวิชา   หน่วยกิต 
 560-601   เภสัชบําบัดขั้นสูง       4 (4-0-8) 

560-692   สัมมนาบัณฑิตศึกษาทางเภสัชกรรมคลินิก               1 (0-2-1) 
 560-781  วิทยานิพนธ ์  36 (0-108-0) 
 560-782  วิทยานิพนธ ์  18 (0-54-0) 
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2. ผลงานวชิาการย้อนหลัง 5 ปี 
      2.1   บทความวิจยัตีพิมพ์ในวารสาร 

1. Reanmongkol W, Kaewnopparat N, Ratanajamit C. Development of tramadol 
hydrochloride rectal gel preparations and evaluation of analgesic activity in experi- mental 
animals. Journal of Drug Delivery Science and Technology 2011; 21: 503-7. 

2. Reanmongkol W, Kaewnopparat N, Ratanajamit C. Physicochemical properties, in 
vitro release and in vivo evaluation of tramadol hydrochloride rectal suppository 
and rectal gel.  Asian Biomedicine 2011; 5: 269-75. 

3.  Reanmongkol W, Songkram C. In vivo anti-inflammatory, analgesic and antipyretic   
     activities of novel thiazolidine-2,4-dione analogs derived from some classical   
     NSAIDs. Songklanakarin Journal of Science and Technology 2013; 35: 33-40. 
4. Mo J, Panichayupakaranant P, Kaewnopparat N, Nitiruangjaras A, Reanmongkol W. 

Topical anti-inflammatory and analgesic activities of standardized pomegranate rind 
extract in comparison with its marker compound ellagic acid in vivo.  Journal of 
Ethnopharmacology 2013; 148: 901-8. 

   5.  Mo J, Panichayupakaranant P, Kaewnopparat N, Songkro S, Reanmongkol W.  
       Topical Anti-inflammatory Potential of Standardized Pomegranate Rind Extract and  
       Ellagic Acid in Contact Dermatitis. Phytotherapy Research 2013; 27: 1-4. 

            6.  Bhusal N, Panichayapakaranant P,Reanmongkol W. In vivo analgesis and anti-  
      inflammatory activities of a standardized Rhinacanthusnasutus leaf extract in    
      comparison with its major active constituent rhinacanthin-C. Songklanakarin J Sci  
     Tech. 2014;36(3):325-31. 

  7.  Mo J, Panichayupakaranant P, Kaewnopparat N, Songkro S, Reanmongkol W. Topical   
      anti-inflammatory potential of standardized pomegranate rind extract and ellagic acid in    
     contact dermatitis. Phytother Res. 2014;28(4):629-32.  
  8. Mo J, Panichayupakaranant  P, Kaewnopparat N, Nitiruangjaras A, Reanmongkol W.    
     Wound healing activities of standardized pomegranate rind extract and its major   
      antioxidant ellagic acid in rat dermal wounds. Journal of Natural Medicine 2014; 68: 377-86. 
  9. Mo J, Kaewnopparat N, Songkro S, Panichayupakaranant P, Reanmongkol W.   

     Physicochemical properties, in vitro release and skin permeation studies of a topical  
       formulation of standardized pomegranate rind extract. Pakistan Journal of   
       Pharmaceutical Sciences 2015; 28(1): 29-36. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 



84 
 
3. นายสงวน ลือเกียรติบัณฑิต 
 วุฒิ    Ph.D.         สาขาวิชา     Social and Administrative Pharmacy  
  ตําแหน่งทางวชิาการ        รองศาสตราจารย์  
 
 1. ภาระงานสอนในหลักสูตรเภสชัศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาเภสัชกรรมคลินิก 
       รหสัวิชา       รายวิชา  หน่วยกิต 
 560-782   วิทยานิพนธ ์                                                    18 (0-54-0) 
 2. ผลงานวชิาการย้อนหลัง 5 ปี 
  2.1  บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ  

1. Guangyi X, Chongsuvivatwong V, Geater A, Zhang Y, Li M, Lerkiatbundit S. Factor 
analysis on symptoms and signs of chronic low-back pain based on traditional 
Chinese medicine theory. Journal of Alternative and Complementary Medicine 
2011; 17: 1-5.  

2. Saengcharoen W, Lerkiatbundit S, Kaewmang K. Knowledge, attitudes, and 
behaviors regarding antibiotic use for upper respiratory tract infections: a survey of 
Thai students. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 
2012; 43: 1233-44. 

3. Kachornkittiya N, Trichan C, Lerkiatbundit S. Factors affecting public service 
motivation: empirical study of municipal employees in the three southern border 
provinces of Thailand. International Journal of Business & Social Science 2012; 3: 78-86. 

4. Saengcharoen W, Lerkiatbundit S. Migraine management in community pharmacies: 
practice patterns and knowledge of pharmacy personnel in Thailand. Headache 2013; 
53: 1451-63. 

5. Yang X, Chongsuvivatwong V, Lerkiatbundit S, Ye J, Ouyang X, Yang E, Sriplung H. 
Identifying the Zheng in psoriatic patients based on latent class analysis of 
traditional Chinese medicine symptoms and signs. Chinese Medicine 2014; 9:1. 

6. Saingam D, Assanangkornchai S, Geater AF, Lerkiatbundit S. Validation of Krathom 
(MitragynaspeciosaKorth.) Dependence Scale (KDS): a dependence screen for 
internationally emerging psychoactive substance Subst Abus 2014; Epub 2014 
May 22. DOI:10.1080/08897077.2014.924464.   

7. Sah SK, Wanakamanee U, Lerkiatbundit S, Regmi BM. Drug dosage adjustment of 
patients with impaired renal function at hospital discharge in a teaching hospital. 
Journal of Nepal Health Research Council 2014; 12(26): 54-8.   

8. Jehso K, Lerkiatbundit S, Wiroonpanich W. Integration of Thai traditional 
medicine into physicians' practice part 2: Raising consciousness, the process of 
integration from physicians' experiences. Thai Journal of Pharmaceutical Sciences 
2015; 39:  57-63. 

9. Jehso K, Lerkiatbundit S, Wiroonpanich W.  Integration of Thai traditional 
              medicine into physicians' practice part 1: Conditions facilitating the integration. 

     Thai Journal of Pharmaceutical Sciences 2015; 39:  49-56. 
10. Saengcharoen W, Buasri N, Khantapokha B, Lerkiatbundit S. Public  knowledge 
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    and factors associated with inappropriate analgesic use: a survey in Thailand. 
    Int J Pharm Pract. 2015 Jul 7. doi: 10.1111/ijpp.12201 

   
  2.2   บทความวิจัยในวารสารระดับประเทศ 

1. ดุริพัธ แจ้งใจ, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต. ประสิทธิภาพของวิธีการแก้ไขปัญหาการโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายทางสถานีวิทยุท้องถิ่น. วารสารเภสัชกรรมไทย 2557; 6: 22-40.  

2. สุปราณี นิยมเดชา, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต. ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายกับการแขวนป้ายของ
เภสัชกร: กรณีศึกษาสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดในภาคใต้. วารสารเภสัชกรรมไทย 2556; 5: 131-49.  

3. จุฑามาส วสุพงศ์อัยยะ, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต, ธีรพล เปรมประภา. การทดสอบความตรงและ
ความเที่ยงของแบบวัดคุณภาพชีวิตสําหรับผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์ฉบับภาษาไทย. วารสารเภสัช
กรรมไทย 2556; 5: 44-62. 

4. ชาลี ไตรจันทร์, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต, จุฑารัตน์ สถิรปัญญา, นัทที ขจรกิตติยา. ตัวแปรเชิง
สาเหตุและเชิงผลของแรงจูงใจการบริการสาธารณะของพนักงานเทศบาลในสามจังหวัดชายแดน
ภายใต้ของไทย. วารสารวิทยาการจัดการ 2555; 29: 95-110 

5.  ปาริชาติ แกว้อ่อน, สงวน ลอืเกียรติบัณฑิต และวรนุช แสงเจริญ. ร้านยาที่ได้รับการรับรองจากสภา 
     เภสัชกรรมและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปมีคุณภาพแตกต่างกันหรือไม่. วารสารเภสัชกรรมไทย    
     2555; 4: 39-64. 
6. สุพัตรา คงจริง และ สงวน ลือเกียรติบัณฑิต. การประเมินสถานที่ผลิตน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุ

ปิดสนิทโดยชุมชนในจังหวัดตรังตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตและคุณภาพนํ้าที่ผลิตได้. 
วารสารเภสัชกรรมไทย 2555; 4: 65-84. 

7. ศานตมล เสวกทรัพย์, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต, ศิราณี ยงประเดิม. ผลของการใช้โทรศัพท
ติดตามเพื่อลดปัญหาความไม่ร่วมมือในการใช้ยาอะม็อกซีซิลลินชนิดรับประทาน. วารสารเภสัชกรรม
ไทย 2555; 4: 17-27.  

8. อรอุษา สุวรรณมณี, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต. การโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่ายเป็นยาโดยผิด
กฎหมายทางวิทยุท้องถิ่น. วารสารเภสัชกรรมไทย 2554; 3: 41-56.  

9. ศรีโรจน์ โตวัฒนกูร, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต การประเมินผลการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วย
โรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมอาการไม่ได้ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนแห่งหนึ่ง วารสารเภสัชกรรมไทย 
2553; 2:118-30. 

10. สงวน ลือเกียรติบัณฑิต. การพัฒนาแบบวัดความไวต่อประเด็นจริยธรรมสําหรับนักศึกษาเภสัช-
ศาสตร์  ตอนที่ 1: การพัฒนากรณีศึกษาและวิธีการวัด. วารสารเภสัชกรรมไทย 2553; 2: 90-105.  

11. สงวน ลือเกียรติบัณฑิต. การพัฒนาแบบวัดความไวต่อประเด็นจริยธรรมสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 
ตอนที่ 2: ความเที่ยงและการศึกษาในตัวอย่างกลุ่มใหญ่ วารสารเภสัชกรรมไทย 2553; 2: 106-17.  

12. ชุติมา  ระฆังทอง, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการให้ประวัติแพ้ยาโดยผู้ป่วย. 
วารสารเภสัชกรรมไทย 2553; 2: 46-59.  

13.  นิภาภัทร ชีวศรีรุ่งเรือง, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต, สุชาดา สูรพันธุ์. ปัญหาจากการใช้ยาอันเกิดจาก 
การซักประวัติไม่ครบถ้วนในร้านยา:กรณีการซื้อยาแทนและการระบุชื่อยา. วารสารเภสัชกรรมไทย 
2553; 2: 60-75. 

  14.  สุชาดา เดชนําบัญชา, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต. ประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมและการตัดสินใจ
เชิงจริยธรรมของเภสัชกรในการดูแลผู้ติดเช้ือเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ วารสารเภสัชกรรมไทย 2553; 2: 
76-87.  
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  15. นฤภัย สมฤดี, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต, เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี, วันชัย ธรรมสัจการ. ความร่วมมือใน
การปฏิบัติตนระหว่างการรักษาและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์. สงขลานครินทร์
เวชสาร 2553; 28: 81-6. 

 
2.3   บทความทบทวนวรรณกรรม 

1. วรนุช แสงเจริญ และ สงวน ลือเกียรติบัณฑิต. อาการเจ็บคอจากภาวะคอหอยอักเสบเฉียบพลัน 
     ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 2555; 7: 52-9. 

   
2.4   การนําเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

1. Lerkiatbundit S. Development of the scenarios and measurement method for 
ethical sensitivity in pharmacy students. The 8th Joint Seminar on Biomedical 
Sciences, October, 14-16, 2013, Kunming, China. (Poster Presentation)  

2.5  การนําเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ 
1. พัชนี นวลช่วย, ศิริมา มหัทธนาดุลย์, อุษณีย์ วนรรฆมณี, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต. การให้การ

บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่แผนกผู้ป่วยนอกอายุรกรรมโรคไต โรงพยาบาลท่า
ศาลา. การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มสธ. ครั้งที่ 1, 26 สิงหาคม 2554, 
กรุงเทพมหานคร (Poster presentation) 

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

 
4. นางสาวกมลทพิย ์วิวัฒนวงศา     
 วุฒิ     ปร.ด.             สาขาวิชา     เภสัชศาสตร์  
 ตําแหน่งทางวิชาการ                              ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  
 
      1. ภาระงานสอนในหลักสูตรเภสชัศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาเภสัชกรรมคลินิก 
        รหสัวิชา      รายวิชา                                               หน่วยกิต 
 560-674        การวดัและประเมินผลลัพธ์ในการปฏิบัตงิานทางเภสัชกรรม               2 (1-3-2) 
 560-692 สัมมนาบัณฑิตศึกษาทางเภสัชกรรมคลินิก                             1 (0-2-1) 
 560-782 วิทยานิพนธ ์     18 (0-54-0) 

 
  2. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

 2.1  บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ 
        1. Chaijamorn, W., Jitsurong A, Wiwattanawongsa, K., Wanakamanee, U., Dandecha, P.  
           (2011) Vancomycin clearance during continuous venovenous haemofiltration in critically  
           ill patients.  International Journal of Antimicrobial Agents 2011; (38): 152-6. 

2. Na Nakorn  C,  Panawarangkul  W, Phadoongsombut N, Wiwattanawongsa K.  (2012) 
Effect of high protein diet on pharmacokinetic parameters of theophylline in healthy 
Thai volunteers. Thai Pharmaceutical and Health Science Journal 2012; 7(2):67-72. 

3. Na nakorn C, Phadungsombut N, Chuchome T, Wiwattanawongsa K. (2013) Pharmacokinetics 
of alendronate in a combined alendronate /vitaminD3 tablet in healthy volunteers using 
plasma and urine data.  Songklanarin Journal of Science and Technology 2013; 35(3): 325-31. 
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4. Sermkaew N, Wiwattanawongsa K, Ketjinda W, Wiwattanapatapee R.  (2013)  Development, 
characterization and permeability assessment based on caco-2 monolayers of self-
microemulsifying  floating tablets of tetrahydrocurcumin.  AAPS Pharmaceutical Science 
Technology 2013;14 (1): 321-31. 

5. Jaisamut, P., Wiwattanawongsa, K., Wiwattanapatapee, R. Influence of Natural Gum on 
Curcumin Supersaturation in Gastrointestinal Fluids.  Int J Med Sci. 2013;7(12): 631-34.  

6. Sangsen, Y., Likhitwitayawuid, K., Sritularak, B., Wiwattanawongsa, K., 
Wiwattanapatapee, R. Novel Solid Lipid Nanoparticles for Oral Delivery of 
Oxyresveratrol: Effect of the Formulation Parameters on the Physicochemical Properties 
and in vitro Release.  Int J Med Sci. 2013; 7(12): 873-80. 

7. Sangsen Y., Wiwattanawongsa K., Likhitwitayawuid K., Sritularak  B.,  Wiwattanapatapee 
R. Modification of oral absorption of oxyresveratrol using lipid based nanoparticles. 
Colloids Surf B Biointerfaces. 2015;131:182-90. 
   

2.2 บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม 
1. Shakya S, Kaewnopparat N, Wiwattanawongsa K.  In vitro release of tramadol from 

sustained release rectal suppository. The 2nd Current Drug and Develop- ment 
International Conference 2012  Poster Presentation. Phuket, Thailand, May 2-4, 2012. 

2.  Wiwattanawongsa K, Plubbodee P, Ratanajmit C. Metabolic syndromes in HIV infected 
patients receiving NNRTIs based antiretroviral therapy in southern Thailand.  The 8th  

Joint  Seminar on Biomedical Sciences  Poster Presentation. Kunming, China. October 
14-17, 2013. 

3. Shakya S, Kaewnopparat N, Wiwattanawongsa K.  In vitro evaluation of tramadol rectal 
suppositories. The 2nd ASEAN plus three Graduate Research Congress (2nd AGRC) Poster 
Presentation.  Bangkok, Thailand, February 5-7, 2014. 

4. Shakya S, Kaewnopparat N, Phadoongsombut N, Wiwattanawongsa K.  Pharmacokinetics of  
tramadol rectal suppositories in healthy volunteers. The APS PharmSci: The Sciences of 
Medicine.  Hatfield, UK. September 8-10, 2014. 

 

----------------------------------------------------------------------------- 
 
5. นางวรนุช  แสงเจริญ 
 วุฒิ     ปร.ด.                 สาขาวิชา  บริบาลเภสัชกรรม 
 ตําแหน่งทางวิชาการ             ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 

 1. ภาระงานสอนในหลักสูตรเภสชัศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาเภสัชกรรมคลินิก 
       รหสัวิชา     รายวิชา    หน่วยกิต 
 560-601  เภสัชบําบัดขั้นสูง  4 (4-0-8) 
           560-692   สัมมนาบัณฑิตศึกษาทางเภสัชกรรมคลินกิ                                     1 (0-2-1) 
           595-601   ระเบียบวธิีวิจัยทางเภสัชศาสตร์                                                 3 (3-0-6) 
 560-781  วิทยานิพนธ ์  36 (0-108-0) 
 560-782  วิทยานิพนธ ์  18 (0-54-0) 
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 2. ผลงานวชิาการย้อนหลัง 5 ปี 

2.1 บทความวิจยัตีพิมพ์ในวารสาร 
1. ปาริชาติ แก้วออ่น, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต, วรนุช แสงเจริญ. ร้านยาที่ไดร้ับการรับรองจาก

สภาเภสัชกรรมและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปมคุีณภาพแตกต่างกันหรือไม.่ วารสารเภสัชกรรม
ไทย 2555; 4(2): 39-64. 

2. วรนุช แสงเจริญ, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต. อาการเจ็บคอจากภาวะคอหอยอักเสบเฉียบพลัน. 
วารสารไทยเภสัชศาสตรแ์ละวิทยาการสุขภาพ 2555;7(1):52-9. 

3. Saengcharoen W, Lerkiatbundit S, Kanchana Kaewmang. Knowledge, attitudes,   
and behaviors regarding antibiotic use for upper respiratory tract infections: a 
survey of Thai students. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and 
Public Health 2012; 43(5): 1233-44. 

4. Saengcharoen W, Lerkiatbundit S. Migraine Management in Community 
Pharmacies: Practice Patterns and Knowledge of Pharmacy Personnel in 
Thailand. Headache. 2013;53(9):1451-63. 

5. Sadakorn S, Saengcharoen W, Wongpoowarak P, Lerkiatbundit S. Clinical Impact 
of Pharmacist Counseling on Type 2 Diabetes Patients. Isan Journal of Pharma- 

    ceutical Sciences 2014; 9(Suppl): 116-21. 
6. Saengcharoen W, Buasria N, Khantapokhaa B, Lerkiatbundit S. Public knowledge 

and factors associated with inappropriate analgesic use: a survey in Thailand 
2016;24:22–29. 

 

2.2 บทความวิจยัเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม 
1. Saengcharoen W, Lerkiatbundit S. Knowledge on the management of migraine 

among Thai pharmacy personnel. 24th FAPA Congress Programme. Bali Nusa Dua 
Convention Center, Bali, Indonesia. November 13-16, 2012. 

2. Saengcharoen W, Musleemanukul R, Lerkiatbundit S. Effectiveness of DVD 
education on knowledge in patients with Type 2 diabetes mellitus. APS 
UKPharmSci 2014 - The Science of Medicines. University of Hertfordshire, 
Hatfield, United Kingdom. September 8-10, 2014.  
 

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

6. นางสาวสทุธิพร  ภัทรชยากุล 
      วุฒิ     อ.ภ.                    สาขาวิชา     เภสัชบําบัด 
      ตําแหน่งทางวิชาการ                       ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 

 1. ภาระงานสอนในหลักสูตรเภสชัศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาเภสัชกรรมคลินิก 
  รหัสวชิา รายวิชา  หน่วยกิต 

560-601      เภสัชบําบัดขั้นสูง                                                       4 (4-0-8) 
560-602    เภสัชกรรมคลนิิกภาคปฏิบัติระดับบัณฑิตศึกษา 1                            3 (0-9-0)   
560-603    เภสัชกรรมคลนิิกภาคปฏิบัติระดับบัณฑิตศึกษา 2                            3 (0-9-0) 
560-676   แนวโน้มด้านเภสัชบําบัดในโรคติดเชื้อ                                          2 (1-3-2) 
560-781        วิทยานิพนธ์                                                      36 (0-108-0) 
560-782        วิทยานิพนธ์                                                      18 (0-54-0) 
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 2. ผลงานวชิาการย้อนหลัง 5 ปี 

2.1 บทความวิจยัตีพิมพ์ในวารสาร 
1. Santimaleeworagun W, Wongpoowarak P, Chayakul P, Pattharachayakul S, 

Tansakul P, Garey KW. In vitro activities of colistin or sulbactam in combination 
with fosfomycin or imipenem against eight clinical isolates of carbapenem-
resistant Acinetobacter baumannii producing OXA-23 and IMP-1 carbapenemases. 
South Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2011; 42 (4): 890-900. 

2. Santimaleeworagun W, Wongpoowarak P, Chayakul P, Pattharachayakul S, 
Tansakul P, Garey KW. Clinical outcomes of patients infected with carbapenem- 

     resistant Acinetobacter Baumannii treated with single or combination antibiotic  
     therapy. Journal of the Medical Association of Thailand 2011; 94 (7): 863-70. 
3.  เพียงใจ เกียรติธนวัฒนา, มณีรัตน์ สิทธิเดช, นงลักษณ์ มาลานุสรณ์, สุทธิพร ภัทรชยากุล.  
    ผลลัพธ์ทางคลินิกของการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีที่เริ่มรักษาด้วยยาต้านเอชไอวีโดยทีมสห

วิชาชีพ ณ คลินิกโรคติดเชื้อผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสงขลานครินทร์. Songklanagarind 
Medical Journal. 2014;32(3):163-171.  

4. Chusri S, McNeil EB, Hortiwakul T, Charernmak B, Sritrairatchai S, Santimalee- 
woragun W, Pattharachayakul S, Suksanan P, Thaisomboonsuk B, Jarman RG. 
Single dosage of doxycycline for prophylaxis against leptospiral infection and 
leptospirosis during urban flooding in southern Thailand: A non-randomized 
controlled trial. J Infect Chemother. 2014;20(11):709-715 

5. Katip W., Jaruratanasirikul, S., Pattharachayakul, S., Wongpoowarak, W., 
Jitsurong, A. Initial Dosage Regimen of Vancomycin for Septic Shock Patients: A 
Pharmacokinetic Study and Monte Carlo Simulation. J Med Assoc Thai, 97(11): 
1209-1219, 2014. 

 
    2.2    บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม 

1.  สุทธิพร ภัทรชยากุล, มาลี โรจน์พิบูลสถิต, วิบุล วงศ์ภูวรักษ์, คชาพล นิ่มเดช. การพัฒน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์. การ
ประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 4  มหาวิทยาลัยบูรพา (4th Buu Grad 
Conference). 13-14 มีนาคม 2552.     

2. Pattharachayakul S, Wongrat J, Somkong S, Ngasangtip N.  Survey of pharma- 
ceutical care provision to patients with hiv /aids in Thailand. The 7 thAsian 
Conference in Clinical Pharmacy. Shanghai, China. July 6-9, 2007. 

 

-------------------------------------------------------------------- 
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7. นางศิริมา   มหัทธนาดุลย ์
      วุฒิ     ปร.ด.        สาขาวิชา   เภสัชศาสตร์ 
       ตําแหน่งทางวิชาการ       ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 

 1. ภาระงานสอนในหลักสูตรเภสชัศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาเภสัชกรรมคลินิก 
          รหสัวชิา             ชือ่วชิา หน่วยกิต 
           560-601    เภสัชบําบัดขั้นสูง                                                                4 (4-0-8)  
           560-665    การตรวจติดตามปฏิกริิยาไม่พึงประสงค์จากยา         2 (1-3-2) 
           560-687    ปฏิบัติงานเตรียมและติดตามการใช้ยาเคมีบําบัดระดับบัณฑิตศึกษา   2 (0-6-0) 
           560-692    สัมมนาบัณฑิตศึกษาทางเภสัชกรรมคลินกิ  1 (0-2-1) 
           560-781    วิทยานิพนธ์                                                       36 (0-108-0) 
           560-782    วิทยานิพนธ์                                                       18 (0-54-0) 
 

2. ผลงานวชิาการย้อนหลัง 5 ปี 
    2.1  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร 

1. Mahattanadul S, Rittitid W, Nima S, Phdoongsombut N, Ratanasuwon P. Kasiwong S. 
Effects of Morinda citrifolia aqueous fruit extract and its biomarker scopoletin on reflux 
esophagitis and gastric ulcer in rats. Journal of Ethnophar- macology 2011; 134: 243-250. 

2. Nima S, Kasiwong S, Ridtitid W, Thaenmanee N, Mahattanadul S. Gastrokinetic 
activity of Morinda citrifolia aqueous fruit extract and its possible mechanism of 
action in human and rat models. Journal of Ethnopharmacology 2012; 142: 354-61. 

3.  Kerdsakundee N, Mahattanadul S, Wiwattanapatapee R. Development and evaluation 
of gastroretentive raft forming systems incorporating curcumin-Eudragit® EPO solid 
dispersions for gastric ulcer treatment. Eur J Pharm Biopharm. 2015; 94: 513-20.  

 

2.2  การนําเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ 
1. พัชนี นวลช่วย, ศิริมา มหัทธนาดุลย์, อุษณีย์ วนรรฆมณี, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต. การให้การบริบาล

ทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่แผนกผู้ป่วยนอกอายุรกรรมโรคไต โรงพยาบาลท่าศาลา. การ
ประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มสธ. ครั้งที่ 1, 26 สิงหาคม 2554, กรุงเทพมหานคร 
(Poster presentation) 

 

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

8.  นางสาวฐิติมา  ด้วงเงิน 
 วุฒิ     อ.ภ.    สาขาวิชา     เภสัชบําบัด      
       ตําแหน่งทางวิชาการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 

1. ภาระงานสอนในหลักสูตรเภสชัศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาเภสัชกรรมคลินิก 
  รหัสวชิา    รายวิชา  หน่วยกิต 
   560-662   ระบบเภสัชสนเทศทางคลินิก                                                     2 (1-3-2) 
   560-665   การตรวจติดตามปฏิกิริยาไม่พงึประสงค์จากยา                                2 (1-3-2)            
   595-601      ระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์                                                  3 (3-0-6)  
   560-692    สัมมนาบัณฑิตศึกษาทางเภสัชกรรมคลินิก                                      1 (0-2-1) 
   560-781      วิทยานิพนธ ์                                                      36 (0-108-0) 
   560-782      วิทยานิพนธ ์                                                      18 (0-54-0) 
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 2. ผลงานวชิาการย้อนหลัง 5 ปี 

2.1 บทความวิจยัตีพิมพ์ในวารสาร 
1.  Doungngern T, Huckleberry Y, Bloom JW, Erstad B. Effect of albumin on 

diureticresponse to furosemide in patients with hypoalbuminemia. American 
Journal of Critical Care 2012; 21(4): 280-286.    

2.1 ประเภทหนังสอืและตํารา 
1. ฐิติมา ด้วงเงิน, สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์. รายงานการศึกษาประสิทธิผลรักษา และความปลอดภัยของ

ยายับยั้งการหล่ังกรดกลุ่ม proton pump inhibitors. สํานักวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกัน
สุขภาพไทย. 2555. พิมพ์ครั้งที่ 1. สํานักพิมพ์กราฟฟิคแอนด์ดีไซน์, กรุงเทพมหานคร.  

2. ฐิติมา ด้วงเงิน. ปฏิกิริยาระหว่างยา Proton pump inhibitors กับ Clopidogrel. ใน ปรีชา มน
ทกานติกุล, ชาญกิจ พุฒิเลอพงศ์, วิชัย สันติมาลีนนท์ บรรณาธิการ. Contemporary Reviews in 
Pharmacotherapy 2012. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพ: บริษัทประชาชนจํากัด; 2555. หน้า 55-67.  

3. ฐิติมา ด้วงเงิน. ณฐพรรณ ศรีวัฒนะ. C. difficile infection and case discussion.ใน Trends 
in infectious disease: Pharmacotherapy 2012. (โพยม วงศ์ภูวรักษ์, มาลี โรจน์พิบูลสถิตย์, 
ณัฐาศิริ ฐานะวุฑฒ์, ศรีรัตน์ กสิวงศ์, สุชาดา สูรพันธุ์, สุทธิพร ภัทรชยากุล บรรณาธิการ), 2555. 
ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์. บริษัทประชาชน จํากัด. กรุงเทพมหานคร. หน้า 223-42. 

4. ฐิติมา ด้วงเงิน. Non-ST elevation: acute coronary syndrome. ใน เภสัชบําบัดในโรคเรื้อรัง
ที่พบบ่อยและกรณีศึกษา เล่ม 1. (โพยม วงศ์ภูวรักษ์, สุชาดา สูรพันธุ์, ฐิติมา ด้วงเงิน 
บรรณาธิการ), 2556. ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์. ห้างหุ้นส่วนสามัญ บัยตุล พริ้น
ติ้ง. หาดใหญ่. หน้า 87-112. 

5. ฐิติมา ด้วงเงิน. ST elevation myocardial infarction. ใน เภสัชบําบัดในโรคเรื้อรังที่พบบ่อย
และกรณีศึกษา เล่ม 1. (โพยม วงศ์ภูวรักษ์, สุชาดา สูรพันธุ์, ฐิติมา ด้วงเงิน บรรณาธิการ), 2556. 
ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์. ห้างหุ้นส่วนสามัญ บัยตุล พริ้นติ้ง. หาดใหญ่. หน้า 
113-138. 

6. ฐิติมา ด้วงเงิน, อุษณีย์ วนรรฆมณี. Heart failure. ใน เภสัชบําบัดในโรคเรื้อรังที่พบบ่อยและ
กรณีศึกษา เล่ม 1. (โพยม วงศ์ภูวรักษ, สุชาดา สูรพันธุ์, ฐิติมา ด้วงเงิน บรรณาธิการ), 2556. 
ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์. ห้างหุ้นส่วนสามัญ บัยตุล พริ้นติ้ง. หาดใหญ่. หน้า 
139-166. 

7. ฐิติมา ด้วงเงิน. Atrial fibrillation. ใน เภสัชบําบัดในโรคเรื้อรังที่พบบ่อยและกรณีศึกษา เล่ม 1. 
(โพยม วงศ์ภูวรักษ์, สุชาดา สูรพันธุ์, ฐิติมา ด้วงเงิน บรรณาธิการ), 2556. ภาควิชาเภสัชกรรม
คลินิก คณะเภสัชศาสตร์. ห้างหุ้นส่วนสามัญ บัยตุล พริ้นติ้ง. หาดใหญ่. หน้า 167-192. 

8. ฐิติมา ด้วงเงิน. Pharmacotherapy in Ischemic Heart Disease. ใน Contemporary 
Reviews in Pharmacotherapy 2014. (รุ่งทิวา หมื่นปา, สุภัสร์ สุบงกช, ชาญกิจ พุฒิเลอพงศ์, 
วิชัย สันติมาลีนนท์, วีรชัย ไชยจามร บรรณาธิการ), 2557 พิมพ์ครั้งที่ 1. ขอนแก่น: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2557. หน้า 157-189.  

9. ฐิติมา ด้วงเงิน. ภาวะล่ิมเลือดอุดตันที่หลอดเลือดดํา. ใน ตําราเภสัชกรครอบครัว. (ธิดา นิงสานนท์, 
ปรีชา มนทกานติกุล, อุษณีย์ วนรรฆมณี, ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์, จตุพร ทองอิ่ม บรรณาธิการ). พิมพ์
ครั้งที่ 1. กรุงเทพ: บริษัทประชาชนจํากัด; 2557. หน้า 431-449.  

10. ฐิติมา ด้วงเงิน. Management of Medications for Resuscitation. ใน Advancing Pharmacy 
Practice towards Service Plan. (บุษบา จินดาวิจักษณ์, ปรีชา มนทกานติกุล, ธนรัตน์ สรวล
เสน่ห์ บรรณาธิการ). พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพ: บริษัทประชาชนจํากัด; 2557. หน้า 55-64.  
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11. ฐิติมา ด้วงเงิน. ปัญหาที่เกิดจากการใช้ยา. ใน แนวทางสําคัญสําหรับการบริบาลทางเภสัชกรรม. 
(ธิดา นิงสานนท์, ฐิติมา ด้วงเงิน, วีรชัย ไชยจามร, ปรีชา มนทกานติกุล บรรณาธิการ), 2558. 
สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล ประเทศไทย. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพ: บริษัทประชาชนจํากัด; 
2558. หน้า 195-206.  

12. สมพนธ์ ทัศนิยม, นิตย์ ทัศนิยม (บรรณาธิการแปล), บดินทร์ ทรัพย์สมบูรณ์, ฐิติมาด้วงเงิน, สาย
ใจ พัวพันธ์, อารยา ศรีไพโรจน์ (บรรณาธิการแปลร่วม). คู่มือหลักสูตรความปลอดภัยของผู้ป่วย
ขององค์การอนามัยโลก ฉบับสหวิชาชีพ (ฉบับภาษาไทย).สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
(องค์กรมหาชน). 2558.  บริษัทหนังสือดีวันจํากัด กรุงเทพมหานคร.  

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

 
9.  นางณัฐาศริิ  ฐานะวุฑฒ ์
       วุฒิ    ปร.ด.                                        สาขาวิชา     ระบาดวิทยา  
       ตําแหน่งทางวิชาการ                   ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 

1. ภาระงานสอนในหลักสูตรเภสชัศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาเภสัชกรรมคลินิก 
  รหัสวชิา      รายวิชา  หน่วยกิต 
   560-662   ระบบเภสัชสนเทศทางคลินิก                                                      2 (1-3-2) 
   560-665   การตรวจติดตามปฏิกิริยาไม่พงึประสงค์จากยา                                 2 (1-3-2)            
   595-601      ระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์                                                   3 (3-0-6)  
   560-692    สัมมนาบัณฑิตศึกษาทางเภสัชกรรมคลินิก                                       1 (0-2-1) 
   560-781      วิทยานิพนธ ์                                                       36 (0-108-0) 
   560-782      วิทยานิพนธ ์                                                       18 (0-54-0) 
 

2. ผลงานวชิาการย้อนหลัง 5 ปี 
2.1 บทความวิจยัตีพิมพ์ในวารสาร 

1.  ณัฐาศิริ ฐานะวุฒฑ์, ศันสนีย สินารักษ์. ความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยโรคติดเชื้อเอชไอวีและ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในยุคของการเข้าถึงการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์อย่างถ้วนหน้า. สงขลา
นครินทร์เวชสาร 2557;32(1):11-22 

2. Thanawuth N, Rojpibulstit M. Sexual risk behaviors among HIV-patients receiving 
antiretroviral therapy in Southern Thailand: roles of antiretroviral adherence and 
serostatus disclosure.  AIDS Care 2015. DOI: 10.1080/09540121.2015.1120856. 

   
2.2   ประเภทหนังสอืและตํารา 

1.  ฐิติมา ด้วงเงิน. ณฐพรรณ ศรีวัฒนะ. C. difficile infection and case discussion.ใน Trends in 
infectious disease: Pharmacotherapy 2012. (โพยม วงศ์ภูวรักษ์, มาลี โรจน์พิบูลสถิตย์, 
ณัฐาศิริ ฐานะวุฑฒ์, ศรีรัตน์ กสิวงศ์, สุชาดา สูรพันธุ์, สุทธิพร ภัทรชยากุล บรรณาธิการ), 2555. 
ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์. บริษัทประชาชน จํากัด. กรุงเทพมหานคร. หน้า 223-42. 

2.  วิไล บัณฑิตานุกูล, ชะอรสิน สุขศรีวงศ์, โพยม วงศ์ภูวรักษ์, รุ่งเพ็ชร สกุลบํารุงวงศ์, สุมาลี พรกิจ
ประสาน, ณัฐาศิริ ฐานะวุฑฒ์, นันทวรรณ กิตติกรรณากรณ์, อนันต์ชัย อัศวเมฆิน, นิธิมาสุ่ม   
ประดิษฐ์, สุมิตรา หาญพาสุพงศ์, อัญชลี จิตรักนที. แนวทางการจัดทําเอกสารกํากับยา (Guideline 
for Leaflet Development). (พิสนธิ์ จงตระกูล, โพยม วงศ์ภูวรักษ์, วรสุดา ยูงทอง, นิธิมา สุ่ม
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ประดิษฐ์, สุจิรา นิพัทธพิพม์ใจ, บรรณาธิการ). 2556. พิมพ์ครั้งที่ 1. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด. กรุงเทพมหานคร.  

 
2.3  บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม 

1.   ศันสนีย สินารักษ์, มาลี โรจน์พิบูลย์สถิตย์, ณัฐาศิริ ฐานะวุฑฒ์. ความร่วมมือในการใช้ยาต้านไวรัส
เอดส์ของผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีในจังหวัดตรัง. การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตแห่งชาติ 
ครั้งที่ 27  "การวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา :  หนทางสู่การพัฒนาประเทศในบริบทประชาคมอาเซียน"  

 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2556:1344-1350. 
 

--------------------------------------------------------------------------- 
 
10. นางสาวอุษณยี ์ วนรรฆมณี 
 วุฒิ     ว.ภ.                                    สาขาวิชา       เภสัชบําบัด                     
 ตําแหน่งทางวิชาการ        อาจารย ์
 
 1. ภาระงานสอนในหลักสูตรเภสชัศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาเภสัชกรรมคลินิก 
     รหสัวิชา            รายวิชา   หน่วยกิต 
 560-602   เภสัชกรรมคลินกิภาคปฏิบัติระดับบัณฑิตศึกษา 1                           3 (0-9-0)   
 560-603   เภสัชกรรมคลินกิภาคปฏิบัติระดับบัณฑิตศึกษา 2                           3 (0-9-0) 
 560-661  การตรวจติดตามระดับยา                                                        2 (1-3-2) 
 560-665    การตรวจติดตามปฏิกิริยาไม่พงึประสงค์จากยา                               2 (1-3-2) 

  560-677      การบริบาลทางเภสัชกรรมสําหรบัผู้ป่วยโรคเรื้อรัง                           2 (1-3-2) 
  560-692      สัมมนาบัณฑิตศึกษาทางเภสัชกรรมคลินิก                                    1 (0-2-1) 

        560-781 วิทยานิพนธ ์                                                       36 (0-108-0) 
        560-782 วิทยานิพนธ ์                                                       18 (0-54-0) 
 
 2. ผลงานวชิาการย้อนหลัง 5 ปี 

2.1 บทความวิจยัตีพิมพ์ในวารสาร 
      1. Chaijamorn W, Wiwattanawongsa K, Jitsurong A, Wanakamanee U, Dandecha P. 

Vancomycin clearance during continuous venovenous haemofiltration in critically ill 
patients.  Int J Antimicrob Agents 2011;38(2):152-156. 

      2. Chaijamorn W, Wanakamanee U. Pharmacokinetics of vancomycin in critically ill 
patients undergoing continuous venovenoushaemodialysis. Int J Antimicrob Agents. 
2014;44(4):367-378.  

      3. Sah SK, Wanakamanee U, Lerkiatbundit S, Regmi BM.  Drug dosage adjustment  
          of patients with impaired renal function at hospital discharge in a teaching hospital. J 

Nepal Health Res Counc. 2014 Jan;12(26): 54-8 
     4.  Rungprai D, Jaruratanasirikul S, Wongpoowarak W, Pattharachayakul S, Wanakamanee 

U, Dandecha P, Jitsurong A. Vancomycin dosing regimen by Monte Carlo simulation 
in patients on intermittent high-efficiency hemodialysis (HEHD). J Med Assoc Thai. 
2015;98(6):606-615. 
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2.2  ประเภทหนังสือและตํารา 
1. อุษณีย์ วนรรฆมณี.  โรคไตเรือ้รัง.  ใน: ปิติ ทฤษฎีคุณ.  ใน: เภสัชบําบัดในโรคเรื้อรังที่พบบอ่ย

และกรณีศึกษา.  สงขลา: พิกเซล ดีไซน์ แอนด์ พริ้นท,์ 2557.  หน้า 199-228. 
2. อุษณีย์ วนรรฆมณี.  Cardiovascular management in CKD patients.  ใน: ดาราพร รุ้งพราย. 

(บรรณาธิการ) คู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคไตสําหรับเภสัชกร.  กรุงเทพมหานคร: บริษัทประชาชน 
จํากัด; 2558. หน้า 153-167. 
 

2.3   บทความทางวิชาการ 
      1.  โพยม วงศ์ภูวรักษ์ และ อุษณีย์ วนรรฆมณี. การขับเคล่ือนในระดับสถานพยาบาลเพื่อการใช้ 

ยาที่เหมาะสม: กรณีศึกษาเครือข่ายคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด. ใน รายงาน
สถานการณ์ระบบยาประจําปี 2554: ความเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ระบบยา (2552 – 2554). 
(ยุพดี ศิริสินสุข บรรณาธิการ), แผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (อุษาการพิมพ์) 
กรุงเทพมหานคร. พิมพ์ครั้งที่ 1. 2554 หน้า 80-88. 

 
      2.4 การนําเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ 

1. พัชนี นวลช่วย, ศิริมา มหัทธนาดุลย์, อุษณีย์ วนรรฆมณี, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต. การให้การ
บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่แผนกผู้ป่วยนอกอายุรกรรมโรคไต โรงพยาบาลท่า
ศาลา. การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มสธ. ครั้งที่ 1, 26 สิงหาคม 2554, 
กรุงเทพมหานคร (Poster presentation) 

 

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



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 5 

 
 

ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจํา 
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ภาคผนวก 5 
 

ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจํา 
 

1. นางมาลี   โรจน์พิบูลสถิตย ์
    วุฒิ      ปร.ด.                                           สาขาวิชา  ระบาดวทิยา 
    ตําแหน่งทางวิชาการ       ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 

1. ภาระงานสอนในหลักสูตรเภสชัศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาเภสัชกรรมคลินิก 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
560-662 ระบบเภสัชสนเทศทางคลินิก 2 (1-3-2) 
560-665 การตรวจติดตามปฏิกิริยาไม่พงึประสงค์จากยา                                  2 (1-3-2) 
560-667 การออกแบบการวิจัยทางคลินกิ 2 (1-3-2) 
560-671 เภสัชระบาดวิทยาขั้นสูง 2 (1-3-2) 
560-672 การประเมินคุณค่าวรรณกรรมทางเภสัชกรรมคลินิก 2 (1-3-2) 
560-682   ปฏิบัติงานบรกิารเภสัชสนเทศทางคลินิกระดบับัณฑิตศึกษา 2 (0-6-0) 
560-692 สัมมนาบัณฑิตศึกษาทางเภสัชกรรมคลินิก 1 (0-2-1) 
595-601 ระเบียบวิธวีิจัยทางเภสัชศาสตร ์ 3 (3-0-6) 
560-781 วิทยานิพนธ ์                                                      36 (0-108-0) 
560-782 วิทยานิพนธ ์                                                      18 (0-54-0) 
 

2. ผลงานวชิาการย้อนหลัง 5 ปี 
      2.1  บทความวิจัยตีพิมพใ์นวารสาร 

1. คชาพล นิ่มเดช, สุทธิพร ภัทรชยากุล, วิบุล วงศ์ภูวรักษ์, มาลี โรจน์พิบูลสถิตย์. การประเมิน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยติดเช้ือเอชไอวี/เอดส์. ไทยเภสัชศาสตร์และ
วิทยาการสุขภาพ 2553;5(4):316-323. 

2. Thanawuth N, Rojpibulstit M. Sexual risk behaviors among HIV-patients receiving 
antiretroviral therapy in Southern Thailand: roles of antiretroviral adherence and 
serostatus disclosure.  AIDS Care 2015. DOI: 10.1080/09540121.2015.1120856 
 

2.2  บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม 
1.  ทัศนีย์ ดําชู, มาลี โรจน์พิบูลย์สถิตย์ ผลการบริหารจัดการผู้ป่วยวัณโรคปอดท่ีล้มเหลวจากการ

รักษาด้วระบบยามาตรฐานระยะส้ัน. การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานระดับชาติ The 4th 
Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2012 “Pharmacy Profession in 
Harmony” ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2553. 

2.   ศันสนีย สินารักษ์, มาลี โรจน์พิบูลย์สถิตย์, ณัฐาศิริ ฐานะวุฑฒ์. ความร่วมมือในการใช้ยาตา้นไวรัส
เอดส์ของผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีในจังหวัดตรัง. การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตแห่งชาติ 
ครั้งที่ 27  "การวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา :  หนทางสู่การพัฒนาประเทศในบริบทประชาคมอาเซียน"  

 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2556:1344-1350. 
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2.   นางวิลาวัณย์  ทองเรือง 
  วุฒิ     ปร.ด.                         สาขาวิชา  ระบาดวิทยา 
  ตําแหน่งทางวชิาการ                   ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 

 1. ภาระงานสอนในหลักสูตรเภสชัศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาเภสัชกรรมคลินิก 
           รหัสวชิา ชื่อวิชา  หน่วยกิต 
 595-601   ระเบียบวิธีวิจยัทางเภสัชศาสตร์                                                 3 (3-0-6) 
           560-665   การตรวจติดตามปฏิกริิยาไม่พึงประสงค์จากยา                               2 (1-3-2) 
    560-692   สัมมนาบัณฑิตศึกษาทางเภสัชกรรมคลินิก                                     1 (0-2-1) 
    560-781   วิทยานิพนธ ์                                                        36 (0-108-0) 
 560-782   วิทยานิพนธ ์                            18 (0-54-0) 
 
        2.  ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

 2.1 บทความวิจยัตีพิมพ์ในวารสาร 
1. วิลาวัณย์ ทองเรือง. ภาวะพิษต่อตับจากยาต้านวัณโรค: อุบัติการณ์ กลไก และการจัดการ ไทย

เภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 2555; 7(4): 197-204. 
2.  Thongraung W, Lertphongpiroon W, Pungrassami P, Ratanajamit C. Physicians’ 

practices regarding the management of antitiberculosis drug-induced hepatotoxicity. 
Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public  Health 2012; 43(3): 724-734.  

3.    Thongraung W, Sittidach M, Khwansuwan P, Sariyasuntorn K, Wongsampan             
 S. Evaluation of the physicians’ approach to the diagnosis and treatment of 

  patients with antituber-culosis drug-induced hepatotoxicity. Journal of Evaluation 
  of Clinical Practice 2012; 18(6): 1119-1125. 

4.   Thongraung W, Rerkpattanapipat T, Pungrassami P. Outcomes of the management 
for patients with antituberculosis drug-induced cutaneous adverse drug reactions. 
Allergy. 2013;68:385.  

 
  2.2 บทความวิจยัเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม 

1. Thongraung W, Lertphongpiroon W, Pungrassami P, Ratanajamit C . Physicians’ 
practices related to the diagnosis of antituberculosis drug-induced hepatotoxicity. The 
3rd Asia Pacific Region Conference of the International Union Against Tuberculosis 
and Lung Disease, Hong Kong, China ,  8-11 July, 2011 

2.  Thongraung W, Kanchanapradit C, Pungrassami. Incidence and clinical characteristics of   
              antituberculosis drug-induced cutaneous adverse drug reactions.  The 6th Conference     
             of the Union Europe Region, International Union Against Tuberculosis and Lung  
            Disease, London., Imperial College, London, United Kingdom, 4-6 July, 2012 
         3.  Thongraung W, Rerkpattanapipat T, Pungrassami P. Outcomes of the management for   
               patients with antituberculosis drug-induced cutaneous adverse drug reactions. European  
              Academy of Allergy and Clinical Immunology & World Allergy Organization 2013, Milan,  
              Italy, July, 2013  
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3.   นางสาววรุณสุดา  ศรีภักดี 
      วุฒิ     ว.ภ.                                    สาขาวิชา       เภสัชบําบัด                     
 ตําแหน่งทางวิชาการ         อาจารย ์

 
 1. ภาระงานสอนในหลักสูตรเภสชัศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาเภสัชกรรมคลินิก 
     รหสัวิชา      รายวิชา  หน่วยกิต 

   560-601       เภสัชบําบัดขัน้สูง   4 (4-0-8) 
 

 2. ผลงานวชิาการย้อนหลัง 5 ปี 
2.1 บทความวิจยัตีพิมพ์ในวารสาร 

1. Jarin Chindaprasirt, Chinadol Wanitpongpun , Panita Limpawattana , Kaewjai              
Thepsuthammarat ,Warunsuda Sripakdee , Aumkhae Sookprasert , Kosin 
Wirasorn."Mortality, Length of Stay, and Cost Associated with Hospitalized Adult 
Cancer Patients with Febrile Neutropenia" Asian Pacific Journal of Cancer 
Prevention.2013(2):1115-1119  

 
 2.2 บทความหรือหนังสอื  

1.  SSRIs & SNRIs: Implication in Neuropathic Pain. Contemporary Reviews in 
Pharmacotherapy 2012. มิถุนายน 2012. สํานักพิมพ์บริษัทประชาชน จํากัด. กรุงเทพ  

2.  Dermatologic toxicity จาก targeted therapy. วารสารคลินิก. กรกฎาคม 2014.สํานักพิมพ์
หมอชาวบ้าน.กรุงเทพ 

3.  ภาวะพิษต่อผิวหนัง. เภสัชกรรมปฏิบัติในผู้ป่วยมะเร็ง Oncology Pharmacy Practice. สิงหาคม 
2014.โรงพิมพม์มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ขอนแก่น 

4.  ภาวะปวดปลายประสาท. เภสัชกรรมปฏิบัติในผู้ป่วยมะเร็ง Oncology Pharmacy Practice. 
สิงหาคม 2014. โรงพิมพม์มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ขอนแก่น 
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ภาคผนวก 6 
 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
ว่าด้วยการศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 
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ภาคผนวก 7 
 
 

คําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินกิ 
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