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หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 
สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะเภสัชศาสตร์ ภาควชิาเภสัชกรรมคลินกิ 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
1.1 รหัสหลักสูตร : 25500101111234 
1.2 ชื่อหลักสูตร 

(ภาษาไทย) : หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาการบริบาลทางเภสัชกรรม 
(ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy Program in Pharmaceutical Care 

  
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

2.1 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริบาลทางเภสัชกรรม) 
  (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Pharmaceutical Care) 
2.2 ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ปร.ด. (การบริบาลทางเภสัชกรรม) 
  (ภาษาอังกฤษ) : Ph.D.  (Pharmaceutical Care) 

 
3. วิชาเอก  

ไม่มี 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
แบบ 1.1 ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
แบบ 1.2 ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
แบบ 2.2 ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  
 หลักสูตรระดับปริญญาเอก  

5.2 ภาษาที่ใช้ 
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

5.3 การรับนักศึกษา 
 รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ โดยเปิดรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาในหลักสูตรแบบ 1 

และหากมีความพร้อมก็อาจรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาในหลักสูตรแผนที่มีรายวิชาในโอกาส
ต่อไป 

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร  
  หลักสูตรปรับปรุง  ก าหนดเปิดสอนเดือนสงิหาคม พ.ศ. 2561  
 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาการบริบาลทางเภสชักรรม หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2555 
  ได้รับอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ ในคราวประชุมคร้ังที่ 20(2/2561)  
 โดยวาระเวียน เมื่อวันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
  ได้รับอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลยัฯ ในคราวประชุมคร้ังที ่398(6/2561) 
 เมื่อวันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 

 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ในปีการศึกษา 2563 

 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  

(1) อาจารย์ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมและเภสัชกรรมคลินิก 
(2) นักวิชาการด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมและเภสัชกรรมคลินิก 
(3) นักวิจัยด้านคลินิกในสถาบันของรัฐและเอกชน 

 
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบตัรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รบัผดิชอบหลกัสูตร  

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-สกุล 
วุฒิการศึกษาระดับ 

(เรียงล าดับจาก เอก-โท-ตรี), (สาขาวิชา), 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

3-9098-00188-36-0 รองศาสตราจารย ์ นางสาววนัทนา  
เหรียญมงคล 

Ph.D. (Pharmacology), Toyoma Medical and 
Pharmaceutical U., Japan, 2538 

ภ.ม. (เภสัชวิทยา), จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั,  
      2529 
ภ.บ., ม.สงขลานครินทร,์ 2527 

3-8399-00085-89-0 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางสาวกมลทิพย์  
วิวัฒนวงศา 

ปร.ด. (เภสัชศาสตร์), ม.สงขลานครินทร,์ 2547 
M.Pharm. (Pharmacokinetics), U. of North 
     Carolina, U.S.A., 2542 
ภ.ม., (เภสัชเคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2535 
ภ.บ., ม.สงขลานครินทร,์ 2531 

3-8401-00549-10-9 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางสาวสุทธิพร  
ภัทรชยากุล 

อ.ภ. (เภสัชบ าบัด), วิทยาลัยเภสัชบ าบัดสภา 
      เภสัชกรรม, 2548 
Certified Fellow in infectious Disease,  
      U. of lllinois at Chicago, U.S.A., 2542 
Certified Specialized Resident in Infectious  
      Diseasse, U. of lllinois at Chicago,  
      U.S.A., 2541 
Pharm.D., U. of lllinois at Chicago, U.S.A., 
     2540 
ภ.บ., ม.สงขลานครินทร,์ 2534 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 ในสถานที่ตัง้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะเภสัชศาสตร์ 

 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
จากนโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ (service plan) เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนา

ประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ วิชาการ และระบบบริการที่ตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพที่ส าคัญ และระบบ
บริการสุขภาพเพื่อความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย (patient safety) การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ยาเพื่อให้มีการ
ใช้ยาอย่างสมเหตุผลถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญของการส่งเสริมนโยบายข้างต้น การพัฒนาให้บุคลากรทาง
สาธารณสุขมีความรู้และทักษะเชิงลึกในการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วย  โดยบูรณาการร่วมไปกับการ
ด าเนินงานวิจัยขั้นสูงเพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ในเชิงวิชาการ และการจัดการเชิงระบบเพื่อผลักดันให้นโยบายถูก
น าไปปฏิบัติและแก้ไขปัญหาทางสขุภาพไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน  ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาดว้ยยาอย่าง
มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์   

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
ระบบสุขภาพไทยก าลังเผชิญกับสิ่งที่ท้าทายจากรอบด้าน เช่น การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเปลี่ยนจาก

สังคมชนบทสู่สังคมเมือง การเชื่อมต่อการค้าการลงทุนทั่วโลก ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ประชาชนจึง
มีความคาดหวังต่อคุณภาพของระบบบริการมากขึ้น ในขณะที่งบประมาณภาครัฐ เริ่มมีจ ากัด ไม่เพียงพอต่อการ
เพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุข ท าให้ระบบสุขภาพไทยต้องเตรียมพร้อมเพื่อรองรับกับสิ่งท้าทายเหล่านี้  
กระทรวงสาธารณสุขได้ทบทวนและก าหนดทิศทางการท างานของกระทรวงสาธารณสุขในอนาคต ภายใต้กรอบ
แนวคิดประเทศไทย 4.0 "สร้างเศรษฐกิจใหม่ ก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมี
เป้าหมายเพื่อให้ประชาชนสุขภาพดี และระบบสุขภาพยั่งยืน เพื่อให้มีการพัฒนาสอดคล้องกับสถานการณ์ข้างต้น
จ าเป็นต้องพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขมีความรู้ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ มีทักษะขั้นสูงทางการวิจัยใน
ระบบงานด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมที่เชื่อมโยงกับระบบยาและบริบทของระบบสุขภาพ  มีอุดมการณ์และมี
คุณธรรมโดยค านึงถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ 

11.3 ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผลจากการส ารวจเพื่อข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหลักสูตร (ได้แก่ อาจารย์ประจ าหลักสูตร นักศึกษาที่
ก าลังศึกษาในหลักสูตร บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต) เกี่ยวกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของผู้ที่จบจากหลักสูตร ได้
ข้อสรุปว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต้องการให้ผู้จบจากหลักสูตร ด ารงตนและปฏิบัติงานอยู่ในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
วิชาการและการท าวิจัย ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ สื่อสารผลงานและข้อเสนอแนะทั้งทางวาจาและการเขียนได้
เหมาะสมกับกลุ่มผู้รับสาร ใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูลที่จ าเป็นทั้งในระดับชาติและนานาชาติเพื่อแสวงหาความรู้
ได้ สามารถคิดเชิงระบบเรื่องการจัดการความปลอดภัยด้านยาและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล มีความรู้ในเรื่อง
ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติขั้นสูง หลักการบริบาลเภสัชกรรมและเภสัชบ าบัดเฉพาะทาง สามารถท างานวิจัยเพื่อ
แก้ไขปัญหาที่พบจากงานบริบาลเภสัชกรรมได้  สามารถให้ค าแนะน าในการท าวิจัยด้านการบริบาลเภสัชกรรมแก่
ผู้อ่ืนได้  
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกต่อการพัฒนาหลักสูตรจึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรเพื่อ

รองรับคุณลักษณะของดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความสามารถในการ
วิเคราะห์ วางแผนและด าเนินกระบวนการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมและคุณภาพชีวิต
ของผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและเพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ที่ก้าวทันความคืบหน้าของพัฒนาการในการ
รักษาด้วยยาและในบริบทของสังคมหรือวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป 
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
หลักสูตรเน้นการผลิตนักวิชาการและนักวิจัยขั้นสูงทางการบริบาลทางเภสัชกรรมที่ยึดมั่นในคุณธรรม

และจรรยาบรรณวิชาชีพตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่เน้นการผลิตบัณฑิต  บริการวิชาการ และ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน  โดยก าหนดให้นักศึกษาเน้นการวิจัยที่ควบคู่กับการคิด วิเคราะห์ 
การวางแผน และการด าเนินกระบวนการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และความรู้พื้นฐาน
ด้านการวิจัย 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น  
 ไม่ม ี

 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 
 ไม่ม ี
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสตูร  

1.1 ปรัชญา 
เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตนักวิชาการและนักวิจัยขั้นสูงทางการบริบาลทางเภสัชกรรมที่มีความรู้ความสามารถ

ทางการวิจัย และน าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาการใช้ยาของผู้ป่วยและชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
  

1.2 ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล  
ยาและกระบวนการใช้ยาอย่างเหมาะสมเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญของระบบสุขภาพ ซึ่งมีส่วนช่วย

ยกระดับคุณภาพชีวิตและพลานามัยของประชาชน ความรับผิดชอบเพื่อให้กระบวนการใช้ยาเป็นไปอย่าง
เหมาะสมเป็นหัวใจของงานการบริบาลทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical care) ซึ่งเน้นการดูแลผู้ป่วยด้านการใช้
ยา โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์สูงสุด  มีปัญหาจากยาน้อยที่สุดและไม่ท าให้คุณภาพชีวิตของ
ผู้ป่วยลดลง มีรายงานการศึกษาวิจัยที่ยืนยันว่างานการบริบาลทางเภสัชกรรมสามารถช่วยลดอัตราความเจ็บป่วย
หรือความตาย และประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการแพทย์  รวมทั้งความรู้ทางด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมยัง
สามารถน ามาใช้ในการวิจัยเพื่อศึกษาผลทางคลินิกและติดตามผลการใช้ยาที่ผลิตขึ้นใหม่รวมถึงสมุนไพรของไทยที่
ก าลังมีการพัฒนากันในขณะนี้ 

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 
20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ด้านสาธารณสุข ยังคงให้ความส าคัญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเป็นสังคม
ผู้สูงอายุมากขึ้น ซึ่งค่าใช้จ่ายในโรคเรื้อรังเหล่านี้จะเพิ่มขึ้นอย่างมากในกลุ่มวัยดังกล่าวจนส่งผลต่อความสามารถ
ของประเทศในการจัดสรรงบประมาณรองรับเพิ่มไม่ทัน โดยต้องการการวิจัยเชิงรุกของงานการบริบาลทางเภสัช
กรรมในบริบทที่เปลี่ยนจากเดิมอย่างมาก อีกทั้งความก้าวหน้าในการรักษา เทคโนโลยี หรือยาใหม่ ๆ ที่มีราคาสูง 
กลายเป็นมาตรฐานใหม่ในการรักษาโรคเหล่านี้ ท าให้การวิจัยเพื่อตอบโจทย์ความเหมาะสมและความคุ้มค่าของ
การให้การบริบาลทางเภสัชกรรมกลายเป็นความจ าเป็นเร่งด่วน 

ปัจจุบันได้มีการบรรจุแนวคิดการบริบาลทางเภสัชกรรมอยู่ในหลักสูตรปริญญาโท  สาขาวิชาเภสัชกรรม
คลินิก ซึ่งเป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร และส านักบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขโดยหลักสูตรปริญญาโทนี้เน้นการ
ฝึกปฏิบัติงาน นั่นคือให้ผู้เรียนน าแนวคิดการบริบาลทางเภสัชกรรมไปปฏิบัติ หรือปรับให้เข้ากับบริบทของ
ประเทศไทย และยังมีการท าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์  แต่ด้วยข้อจ ากัดของเวลาในหลักสูตรท าให้งานวิจัยที่ได้เป็นงาน
ที่ขยายความรู้ในแนวกว้างมากกว่าการขยายความรู้ในแนวลึก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้
ด าเนินการเปิดหลักสูตรปริญญาเอกด้านนี้ขึ้นเปน็แห่งแรกในประเทศไทยตั้งแต่ป ีพ.ศ.2545 ตามมติความเห็นชอบ
ของคณะท างานร่วม 5 หน่วยงานดังกล่าว เนื่องจากเล็งเห็นถึงประโยชน์ของงานการบริบาลทางเภสัชกรรม และ
การพัฒนางานการบริบาลทางเภสัชกรรมอย่างจริงจัง  จึงต้องอาศัยฐานความรู้จากการวิจัยที่เข้มแข็ง ลึกซึ้ง  
มีความทันสมัยในเชิงวิชาการ และสามารถน าไปใช้สร้างรูปแบบหรือวิธีการที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย 

 
1.3 วัตถุประสงค์  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม มุ่งเน้นเพื่อพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้
ใหม่ โดยบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะมีคุณลักษณะดังนี้ 

1) สามารถวางแผนและด าเนินการในการค้นคว้าวิจัยโดยใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 

2) สามารถคิดเชิงระบบเพื่อน าความรู้และวิชาการไปใช้ ในการพฒันาระบบงานดา้นการบริบาลทาง
เภสัชกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ วชิาการ และการวิจัย 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

1. ปรับปรุ ง ม าตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) ให้เป็น
ปั จจุ บั นและสอดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

- ส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความทันสมัย
ของเนื้อหารายวิชา จากอาจารย์ประจ า
หลักสูตร นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อ่ืน ๆ เพื่อน าผลมาพัฒนาและปรับปรุง
เนื้อหาอย่างต่อเนื่อง 

- ผลการประเมินหลักสูตรจาก
นักศึกษา บัณฑิต และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ 

2. น าแนวคิดเชิงระบบเรื่องการ
จัดการความปลอดภัยด้านยา
และการใช้ยาอย่างสมเหตุผลมา
ใช้ประกอบการเรียนการสอน 
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
ประเทศและระดับสากล 

- จัดการเรียนการสอน โดยน าแนวคิดเชิง
ระบบเรื่องการจัดการความปลอดภัยด้าน
ยาและการใช้ยาอย่างสมเหตุผลมาใช้
ประกอบการเรียนการสอน สอดคล้องกับ
นโยบายประเทศและระดับสากล 

 

- เนื้อหารายวิชา  
- การสอบวัดคุณสมบัติ 

(Qualifying Examination)   
 

3. ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษใน
การเรียนการสอน   

- ก าหนดให้นักศึกษาน าเสนอการสัมมนา 
และเขียนวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ  

- ประมวลรายวิชาสัมมนา  
- วิทยานิพนธ์ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจดัการศึกษา 

1.1 ระบบ 
 ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์ และข้อก าหนดต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
 ไม่มีภาคฤดูร้อน 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค   
ไม่มี 
 

2. การด าเนนิการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 วัน-เวลาราชการปกติ  

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เปน็ผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
 ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เปน็ผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
 มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม  

แบบ 1.1 
1) เป็นผู้ส าเร็จปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต และ ปริญญาโททางด้านเภสัชศาสตร์ โดยมีคะแนน

เฉลี่ยสะสมของปริญญาโทไม่ต่ ากว่า 3.5 หากมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 3.5 ต้องเป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์ในการท าวิจัยทางคลินิก โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ ในวารสารที่มี
คณะกรรมการกลั่นกรอง (peer reviewed) โดยผลงานดังกล่าวต้องไม่ใช่ผลงานจากการศึกษาทุกระดับ
ในอดีต ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก 
 
แบบ 1.2 

1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเภสัชศาสตร์ ที่มีผลการเรียนในระดับที่ดีมาก  
2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก 
 
แบบ 2.1 

1) เป็นผู้ส าเร็จปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต และ ปริญญาโททางด้านเภสัชศาสตร์ โดยได้คะแนน
เฉลี่ยสะสมของปริญญาโทไม่ต่ ากว่า 3.25 หากมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 3.25 ต้องเป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์ในการท าวิจัยทางคลินิก โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ และมีเอกสาร
หลักฐานรับรอง หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก 
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แบบ 2.2 
1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเภสัชศาสตร์ ที่มีผลการเรียนในระดับที่ดีมาก  
2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก 
 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
1) ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  
2) ความคิดรวบยอดในการท าวิจัย 

 
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
ข้อกลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/

ข้อจ ากัดของนักศึกษา 
1) ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  
 

- สร้างบรรยากาศการสื่อสารภาษาอังกฤษระหว่างการ
เรียนการสอน  

- น าเสนอสัมมนาและรายงานความก้าวหนา้ในการท า
วิทยานพินธ์เปน็ภาษาอังกฤษ  

- นักศึกษาที่มีคะแนนภาษาอังกฤษน้อยกว่าที่ควร  อาจ
จ าเป็นต้องลงเรียนรายวชิาที่เพิ่มทักษะทางภาษาเพิ่ม 

- มีอาจารย์ชาวต่างชาติมาร่วมสอน ร่วมวิจัย เป็นการ
สร้างบรรยากาศในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  

2) ความคิดรวบยอดในการท าวจิัย - ให้นักศึกษาแผนการศึกษา แบบ 1 และ แบบ.2 
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องด้านการวิจัย 
โดยอยู่ภายใต้การพิจารณาของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และ/หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

- ติดตามแผนการวิจัยและความก้าวหน้าในการท า
วิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา  

- ให้นักศึกาน าเสนอความก้าวการวิจัยในรูปแบบ
สัมมนา/ปากเปล่า เพื่อจะได้มีการซักถาม  อภิปราย
ได้มากข้ึน  

 
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนักศึกษา 
 

จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
2561 2562 2563 2564 2565 

นักศึกษาที่จบปริญญาโท จ านวนรับ 3 3 3 3 3 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษา 

- - 3 3 3 

นักศึกษาที่จบปริญญาตรี 
จ านวนรับ 3 3 3 3 3 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จ
การศกึษา 

- - - 3 3 
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2.6 งบประมาณตามแผน 
 2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

 2561 2562 2563 2564 2565 
ค่าบ ารุงการศึกษา + ค่าลงทะเบียน 360,000 720,000 900,000 900,000 900,000 

รวมรายรับ 360,000 720,000 900,000 900,000 900,000 
 
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
ก. งบด าเนินการ  
1. ค่าใช้จา่ยบุคลากร 691,233 725,795 762,085 800,085 840,199 
2. ค่าใช้จา่ยด าเนินงาน (ไม่รวม 3) 120,000 126,000 132,300 138,915 139,610 
3. ทุนการศึกษา 334,000 334,000 334,000 334,000 334,000 

รวม (ก) 1,145,233 1,185,795 1,228,385 1,273,000 1,313,809 
ข. งบลงทนุ 
ค่าครุภัณฑ์ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

รวม (ข) 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
รวม (ก) + (ข) 1,345,233 1,385,795 1,428,385 1,473,000 1,513,809 
จ านวนนักศึกษา  6 12 15 15 15 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 224,203 115,483 95,226 98,200 100,921 

 
2.7 ระบบการศึกษา 

  แบบชั้นเรียน 
 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา  
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร  

3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
แบบ 1.1 ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
แบบ 1.2 ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
แบบ 2.2 ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
 แบบ 1.1  

- วิทยานพินธ ์  ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
 แบบ 1.2 

- วิทยานพินธ ์  ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
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 แบบ 2.1  
- หมวดวิชาบงัคับ 8 หน่วยกิต 
- หมวดวิชาเลือก  4 หน่วยกิต 
- วิทยานพินธ ์  36 หน่วยกิต 

 แบบ 2.2 
- หมวดวิชาบงัคับ 12 หน่วยกิต 
- หมวดวิชาเลือก   12 หน่วยกิต 
- วิทยานพินธ ์  48 หน่วยกิต 
 

3.1.3 รายวิชา 
3.1.3.1 รายวิชา 
 หมวดวิชาบังคับ 

- ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 
561-801 การวิจัยด้านการบริบาลทางเภสชักรรม 1  3 (3-0-6) 
 (Pharmaceutical Care Research I) 
561-802 การวิจัยด้านการบริบาลทางเภสชักรรม 2  3 (3-0-6) 
 (Pharmaceutical Care Research II) 
561-891 สัมมนาทางการบริบาลทางเภสชักรรม 1  1 (0-2-1) 
 (Seminar in Pharmaceutical Care I) 
561-892 สัมมนาทางการบริบาลทางเภสชักรรม 2  1 (0-2-1) 
 (Seminar in Pharmaceutical Care II) 

 
- ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

561-801 การวิจัยด้านการบริบาลทางเภสชักรรม 1  3 (3-0-6) 
 (Pharmaceutical Care Research I) 
561-802 การวิจัยด้านการบริบาลทางเภสชักรรม 2  3 (3-0-6) 
 (Pharmaceutical Care Research II) 
561-803 หลักฐานเชิงประจักษ์ในการบริบาลทางเภสชักรรม  4 (4-0-8) 
  (Evidence-based in Pharmaceutical Care) 
561-891 สัมมนาทางการบริบาลทางเภสชักรรม 1  1 (0-2-1) 
 (Seminar in Pharmaceutical Care I) 
561-892 สัมมนาทางการบริบาลทางเภสชักรรม 2  1 (0-2-1) 
 (Seminar in Pharmaceutical Care II) 

 
หมวดวิชาเลือก 

  ส าหรับผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต ส าหรับผู้ที่ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ 
560-862 การวิจัยด้านชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลนศาสตร์ 2 (2-0-4)  
  (Reseacrh in Biopharmaceutics and Pharmacokinetics) 
560-863 การประเมินคุณค่าวรรณกรรมทางการบริบาลทางเภสชักรรม  2 (1-3-2) 
 (Pharmaceutical Care Literature Evaluation) 
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560-864  การบริบาลทางเภสัชกรรมในผูป้่วยโรคติดเชื้อ  2 (1-3-2) 
  (Pharmaceutical Care in Infectious Disease Patients) 
560-865 การบริบาลทางเภสัชกรรมในผูป้่วยโรคเร้ือรัง  2 (1-3-2) 
  (Pharmaceutical Care in Chronic Disease Patient) 
560-866 การบริบาลทางเภสัชกรรมในผูป้่วยสูงวยั 2 (1-3-2) 
  (Pharmaceutical Care in Elderly Patients) 
560-867 ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกส าหรับดุษฎบีณัฑิต 2 (0-4-2) 

 (Pharmaceutical Care Clerkship in Ambulatory Care for Doctorate Students) 
560-868 ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยในส าหรับดษุฎีบัณฑติ 2 (0-4-2) 
  (Pharmaceutical Care  Clerkship in Acute Care for Doctorate Students ) 
560-869 ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านเภสัชกรรมชุมชนส าหรับดุษฎีบัณฑติ 2 (0-4-2) 
  (Pharmaceutical Care Clerkship in Community Pharmacy  
  for Doctorate Students) 
560-870 แบบจ าลองเภสัชจลนศาสตร์/เภสัชพลศาสตร์ขั้นสงูส าหรับการประยุกต์เพื่อ  2 (1-3-2) 
  การบริบาลทางเภสัชกรรม 
  (Advanced Pharmacokinetics/Pharmacodynamics Modeling for the Application  
  to Pharmaceutical Care) 
 

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 
 แบบ 1.1 
561-881 วิทยานพินธ ์  48 (0-144-0) 
 (Thesis) 
 
 แบบ 1.2 
561-882 วิทยานพินธ ์  72 (0-216-0) 
 (Thesis) 
 
 แบบ 2.1 
561-883 วิทยานพินธ ์  36 (0-108-0) 
 (Thesis) 
 
 แบบ 2.2 
561-884 วิทยานพินธ ์  48 (0-144-0) 
 (Thesis) 
 
หมายเหตุ   นอกเหนือจากรายวิชาเลือกที่เสนอในหลักสูตรนี้แล้ว นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนๆ 

ที่สนใจ หรือสอดคล้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ที่เปิดสอนภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ
มหาวิทยาลัยอ่ืนทั้งในและต่างประเทศได้ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
หรือรายวิชาอ่ืนที่จะเปิดเพิ่มเติมภายหลัง 
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3.1.3.2 ความหมายรหัสวิชา  
รหัสวิชา ประกอบดว้ยรหัสตัวเลข 6 หลัก มีความหมายดังต่อไปนี ้
ตัวเลข 3 ตัวแรก  หมายถึง   ภาควิชาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา 
   ในรายวิชานัน้ ๆ  
ตัวเลขหลักร้อย หมายถึง  ชั้นปีหรือระดับการศึกษาของรายวิชานั้น 

เลข 6 หมายถึง  รายวิชาในหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต  
เลข 8 หมายถึง  รายวิชาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

ตัวเลขหลักสิบ หมายถึง  วิชาในแต่ละกลุ่มวิชา 
เลข 0 หมายถึง  วิชาบังคับภาคบรรยายหรือภาคปฏิบัติ  
เลข 6 และ 7  หมายถึง   วิชาเลือกภาคบรรยายหรือภาคปฏิบัติ 
เลข 8 หมายถึง  วิชาวิทยานิพนธ ์
เลข 9 หมายถึง  วิชาสัมมนา 

3.1.3.3 ความหมายของหน่วยกิต เช่น 3 (2-3-4) มีความหมายดังต่อไปนี ้
เลขตัวที่ 1 (3)  หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตรวม  
เลขตัวที่ 2 (2)  หมายถึง  จ านวนชั่วโมงบรรยาย/สัปดาห์  
เลขตัวที่ 3 (3)  หมายถึง  จ านวนชั่วโมงปฏบิัติการ/สัปดาห์  
เลขตัวที่ 4 (4)  หมายถึง  จ านวนชั่วโมงศึกษาดว้ยตนเอง/สัปดาห์  

 
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 

หลักสูตรแบบ 1 
- ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (แบบ 1.1) 

ปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 

 
561-881 วิทยานิพนธ ์ 8 หน่วยกิต 
561-891 สัมมนาทางการบรบิาลทางเภสชักรรม 1 1 (0-2-1) 
 (ไม่นบัจ านวนหน่วยกิต) 

รวม ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 
ปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 2 

561-881 วิทยานิพนธ ์ 8 หน่วยกิต 
561-892 สัมมนาทางการบรบิาลทางเภสชักรรม  2  1 (0-2-1) 
 (ไม่นบัจ านวนหน่วยกิต) 

รวม ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 
ปีที่ 2   
ภาคการศึกษาที่ 1 

561-881 วิทยานิพนธ ์ 8 หน่วยกิต 
 

ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 2 

561-881 วิทยานิพนธ ์ 8 หน่วยกิต 
 

ปีที่ 3 
ภาคการศึกษาที่ 1 

561-881 วิทยานิพนธ ์ 8 หน่วยกิต 
 

ปีที่ 3 
ภาคการศึกษาที่ 2 

561-881 วิทยานิพนธ ์ 8 หน่วยกิต 
 

รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
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- ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร ี(แบบ 1.2) 
ปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 

 
561-882 วิทยานิพนธ ์ 9 หน่วยกิต 
561-891 สัมมนาทางการบรบิาลทางเภสชักรรม 1 1 (0-2-1) 
 (ไม่นบัจ านวนหน่วยกิต) 

รวม ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
ปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 2 

561-882 วิทยานิพนธ ์ 9 หน่วยกิต 
561-892 สัมมนาทางการบรบิาลทางเภสชักรรม  2  1 (0-2-1) 
 (ไม่นบัจ านวนหน่วยกิต) 

รวม ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
ปีที่ 2   
ภาคการศึกษาที่ 1 

561-882 วิทยานิพนธ ์ 9 หน่วยกิต 
 

ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 2 

561-882 วิทยานิพนธ ์ 9 หน่วยกิต 
 

ปีที่ 3 
ภาคการศึกษาที่ 1 

561-882 วิทยานิพนธ ์ 9 หน่วยกิต 
 

ปีที่ 3 
ภาคการศึกษาที่ 2 

561-882 วิทยานิพนธ ์ 9 หน่วยกิต 
 

ปีที่ 4 
ภาคการศึกษาที่ 1 

561-882 วิทยานิพนธ ์ 9 หน่วยกิต 
 

ปีที่ 4 
ภาคการศึกษาที่ 2 

561-882 วิทยานิพนธ ์ 9 หน่วยกิต 
 

รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
 

หลักสูตรแบบ 2  
- ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (แบบ 2.1) 

ปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 

 
561-801 การวิจัยด้านการบรบิาลทางเภสัชกรรม 1 3 (3-0-6) 
561-891 สัมมนาทางการบรบิาลทางเภสชักรรม 1 1 (0-2-1) 
xxx-xxx วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 

รวม ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 
ปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 2 

561–802 การวิจัยด้านการบรบิาลทางเภสัชกรรม 2  3 (3-0-6) 
561-892 สัมมนาทางการบรบิาลทางเภสชักรรม  2  1 (0-2-1) 
561-883 วิทยานิพนธ์   5 หน่วยกิต  

รวม ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
ปีที่ 2   
ภาคการศึกษาที่ 1 

561-883 วิทยานิพนธ ์ 8 หน่วยกิต 

ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 2 

561-883 วิทยานิพนธ ์ 8 หน่วยกิต 

ปีที่ 3 
ภาคการศึกษาที่ 1 

561-883 วิทยานิพนธ ์ 8 หน่วยกิต 
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ปีที่ 3 
ภาคการศึกษาที่ 2 

561-883 วิทยานิพนธ ์ 7 หน่วยกิต 

รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
 

- ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (แบบ 2.2) 
ปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 
 

561-803 หลักฐานเชงิประจักษใ์นการบริบาลทางเภสัชกรรม                   4 (4-0-8) 
561-801 การวิจัยด้านการบรบิาลทางเภสัชกรรม 1 3 (3-0-6) 
561-891 สัมมนาทางการบรบิาลทางเภสชักรรม  1 1 (0-2-1) 
xxx-xxx วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 รวม ไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต 
ปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 2 

561-802 การวิจัยด้านการบรบิาลทางเภสัชกรรม 2 3 (3-0-6) 
561-792 สัมมนาทางการบรบิาลทางเภสชักรรม 2 1 (0-2-1) 
xxx-xxx วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

รวม ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 
ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 

561-884 วิทยานิพนธ ์ 8 หน่วยกิต 

ปีที่ 2   
ภาคการศึกษาที่ 2 

561-884 วิทยานิพนธ ์ 8 หน่วยกิต 

ปีที่ 3 
ภาคการศึกษาที่ 1 

561-884 วิทยานิพนธ ์ 8 หน่วยกิต 

ปีที่ 3 
ภาคการศึกษาที่ 2 

561-884 วิทยานิพนธ ์ 8 หน่วยกิต 

ปีที่ 4 
ภาคการศึกษาที่ 1 

561-884 วิทยานิพนธ ์ 8 หน่วยกิต 

ปีที่ 4 
ภาคการศึกษาที่ 2 

561-884 วิทยานิพนธ ์ 8 หน่วยกิต 

รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
 
 3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
560-862 การวิจัยด้านชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลนศาสตร์ 2 (2-0-4)  
 (Research in Biopharmaceutics and Pharmacokinetics) 

งานวิจัยด้านชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลนศาสตร์ รูปแบบของยาและการออกแบบรูปแบบ
ของยา ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อค่าความเข้มข้นของยาในเลือดตามค่าการเปลี่ยนแปลงของเวลา ปัจจัย
ด้านเภสัชจลนศาสตร์ที่มีผลต่อการตอบสนองในร่างกายต่อการบ าบัดด้วยยา การใช้คณิตศาสตร์มา
ค านวณ และท านายปรากฏการณ์ของยาที่จะเกิดขึ้นในร่างกาย  

Research in biopharmaceutics and pharmacokinetics, drug dosage forms and 
their designs; factors affecting time concentration of drug in the body; factors in 
pharmacokinetics affecting time concentration of drug in the body; mathematics for 
calculation and prediction of drug behavior in the body 
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560-863 การประเมินคุณค่าวรรณกรรมทางการบริบาลทางเภสชักรรม 2 (1-3-2) 
 (Pharmaceutical Care Literature Evaluation) 

การสืบค้นและสกัดข้อมูลอย่างเป็นระบบในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการบริบาลทางเภสัชกรรม 
การประเมินคุณค่าของวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริบาลทางเภสัชกรรมตามรูปแบบการศึกษา 
การศึกษาแบบมีกลุ่มและมีการสุ่ม การศึกษาทางด้านระบาดวิทยา การวิเคราะห์อภิมาน  บทความ
ปริทัศน์อ่ืนๆ การประเมินแนวปฏิบัติ การประยุกต์ผลการประเมินวรรณกรรมกับกรณีผู้ป่วยจริง 

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

 
560-864 การบริบาลทางเภสัชกรรมในผูป้่วยโรคติดเชื้อ 2 (1-3-2)  
 (Pharmaceutical Care in Infectious Disease Patient) 

โรคติดเชื้อ และการใช้ยาบ าบัดในโรคติดเชื้อที่พบบ่อยในประเทศเขตร้อน เชื้อแบคทีเรียก่อ
โรคที่มีความส าคัญ การดื้อต่อยาต้านจุลชีพ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อ การติดตามผู้ป่วยที่
ใช้ยาต้านจุลชีพในการบ าบัดโรคติดเชื้อ บทบาทของเภสัชกรในการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่
ผู้ป่วยโรคติดเชื้อ 

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 

 
560-865 การบริบาลทางเภสัชกรรมในผูป้่วยโรคเร้ือรัง 2 (1-3-2) 
 (Pharmaceutical Care in Chronic Disease Patients) 

บทบาทของเภสัชกร และขอบเขตการบริบาลทางเภสัชกรรมส าหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เน้น
กลุ่มโรคที่เก่ียวกับระบบหัวใจและหลอดเลือด และโรคที่สัมพันธ์กับกลุ่มโรคดังกล่าว ซึ่งต้องใช้ยาใน
ระยะยาวหรือตลอดชีวิต องค์ความรู้ปัจจุบันที่จ าเป็นต่อการให้บริบาลทางเภสัชกรรม การ
วินิจฉัยโรค เภสัชบ าบัด โภชนบ าบัด และการปรับวิถีชีวิต การให้ค าปรึกษาการใช้ยาแก่ผู้ป่วย การ
ติดตามประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการบ าบัดด้วยยา 

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 
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560-866 การบริบาลทางเภสัชกรรมในผูป้่วยสูงวยั  2 (1-3-2) 
(Pharmaceutical Care in Elderly Patients) 

การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยสูงอายุ บทบาทของเภสัชกรและขอบเขตในการบริบาล
ทางเภสัชกรรมส าหรับผู้ป่วยสูงอายุ ความผิดปกติที่พบบ่อยในผู้ป่วยสูงอายุและเภสัชบ าบัด การ
ตรวจติดตามการใช้ยาและให้ค าปรึกษาในการใช้ยาแก่ผู้ป่วยสูงอายุ  

Pharmaceutical care  in elderly patients,  pharmacist role and scope in 
providing pharmaceutical care to elderly patients; common disorders in geriatric 
patients and pharmacotherapy; drug therapy monitoring and counseling  

 
560-867 ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกส าหรับดุษฎบีณัฑิต 2 (0-4-2) 
 (Pharmaceutical Care Clerkship in Ambulatory Care for Doctorate Students) 

ฝึกปฏิบัติวิชาชีพด้านบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลและหน่วยบริการปฐมภูมิ 
การจ่ายยา การให้ค าปรึกษาแก่ผู้ป่วย การประสานรายการยา การประเมินผู้ป่วยและการตรวจ
ติดตามการใช้ยา การค้นหา การป้องกัน และแก้ไขปัญหาจากการใช้ยาร่วมกับทีมสุขภาพและผู้ป่วย
การน าเสนอกรณีศึกษา สิทธิผู้ป่วย การประพฤติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

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 

 
560-868 ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยในส าหรับดษุฎีบัณฑติ 2 (0-4-2) 
 (Pharmaceutical Care Clerkship in Acute Care for Doctorate Students) 

ฝึกปฏิบัติวิชาชีพด้านบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยใน การประสานรายการยา การประเมิน
ผู้ป่วยและการติดตามการใช้ยา การค้นหา การป้องกัน และแก้ไขปัญหาจากการใช้ยาร่วมกับทีม
สุขภาพและผู้ป่วย การให้ค าปรึกษาการใช้ยาก่อนกลับบ้าน การน าเสนอกรณีศึกษา 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 

 
560-869 ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านเภสัชกรรมชุมชนส าหรับดุษฎีบัณฑติ 2 (0-4-2) 
 (Pharmaceutical Care Clerkship in Community Pharmacy for Doctorate Students) 

 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนที่ได้รับการรับรองคุณภาพ การทบทวน
โรคและประวัติการใช้ยาของผู้ป่วย การเลือกยา การจ่ายยา การให้ค าปรึกษาการใช้ยาและวิถีชีวิต 
การท าบันทึกประวัติการใช้ยาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การประเมินและติดตามผล การค้นหา การป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาจากการใช้ยา การคัดกรองโรคเรื้อรัง เบาหวานและความดันโลหิตสูง การส่งเสริม
สุขภาพเพื่อป้องกันโรค การน าเสนอกรณีศึกษา สิทธิผู้ป่วย การประพฤติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

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, 
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assessment and follow up, identifying, preventing and solving drug related 
problems, screening for chronic diseases diabetes and hypertension, health promotion 
for disease prevention, case presentation, patient rights, ethical professional conducts  

 
560-870 แบบจ าลองเภสัชจลนศาสตร์/เภสัชพลศาสตร์ขั้นสงูส าหรับการประยุกต์เพื่อ 2 (1-3-2)  
 การบริบาลเภสัชกรรม  
 (Advanced Pharmacokinetics/Pharmacodynamics Modeling for the Application to  
 Pharmaceutical Care) 

แบบจ าลองเภสัชจลนศาสตร์/เภสัชพลศาสตร์ขั้นสูง สหสัมพันธ์เชิงประสบการณ์ของการออก
ฤทธิ์ของยาและข้อมูลทางเภสัชจลนศาสตร์ การตั้งแบบจ าลองเชิงทฤษฎีและเชิงประสบการณ์
เกี่ยวกับพฤติกรรมของยา เพื่อการประยุกต์ในการบริบาลทางเภสัชกรรม กรอบคิดทางทฤษฎีและ
การจ าลองในคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบรูปแบบการใช้ยาเพื่อให้ได้ผลการรักษาสูงสุดและมีผลไม่
พึงประสงค์น้อยที่สุด กรณีศึกษาในการประยุกต์ทางคลินิก 

Advanced pharmacokinetics/pharmacodynamics modeling, 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 

 
561-801 การวิจัยด้านการบริบาลทางเภสชักรรม 1 3 (3-0-6) 
 (Pharmaceutical Care Research I) 

การวิจัยทางคลินิกที่เกี่ยวข้องกับการบริบาลทางเภสัชกรรม จริยธรรม ข้อบังคับ กฎหมาย 
และสิทธิของมนุษย์ในด้านการวิจัย การปฏิบัติทางคลินิกที่ดีในการวิจัย สถิติกับความมีนัยส าคัญทาง
คลินิก  การวิจัยทางคลินิก มุมมองด้านเภสัชวิทยาคลินิก พิษวิทยาคลินิก เภสัชจลนศาสตร์และเภสัช
พลศาสตร์ในการท าวิจัยเพื่อทดลองยา การออกแบบ การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลทางคลินิก 
หลักการในการประเมินการวิจัยทางคลินิก 

Clinical research in pharmaceutical care; ethics, regulations, law and human 
rights in research; good clinical practice in research; statistics and clinical significance; 
clinical drug trial; clinical pharmacology and toxicology; pharmacokinetics and 
pharmacodynamics in clinical drug trial; design, data management and analysis of 
clinical data; principle of clinical research evaluation   

 
561-802 การวิจัยด้านการบริบาลทางเภสชักรรม 2 3 (3-0-6) 
  (Pharmaceutical Care Research II) 

การออกแบบงานวิจัยทางระบาดวิทยาและการวิจัยทางสังคมเพื่อประยุกต์ใช้ในการบริบาล
ทางเภสัชกรรม  การวิจัยเชิงตัดขวาง การศึกษาวิจัยเชิงวิเคราะห์ชนิดย้อนหลัง  การศึกษาวิจัยเชิง
วิเคราะห์ชนิดไปข้างหน้า การศึกษาเชิงทดลอง การศึกษาแบบการวิเคราะห์อภิมานและการวิเคราะห์
เพื่อตัดสินใจ อคติ องค์ประกอบร่วม และ ปฏิสัมพันธ์ การเตรียมงานภาคสนาม และการสร้าง
แบบสอบถาม วิธีการที่ใช้ในการศึกษาวิจัยทางด้านเภสัชระบาดวิทยา เภสัชกรรมสังคม เภสัช -
เศรษฐศาสตร์ การประเมินคุณภาพชีวิต และการวัดผลลัพธ์ด้านที่เก่ียวกับการเป็นมนุษย์อ่ืน ๆ 
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Research design in epidemiology and social sciences in application to 
pharmaceutical care; cross sectional research; case control study; cohort study; 
experimental study; study of meta-analysis and decision analysis; biases confounding 
and interaction; preparation for field work; questionnaire designs; methodologies in 
pharmacoepidemiological study; social pharmacy; pharmacoeconomics; assessing 
quality of life and other humanistic outcomes 

 
561-803 หลักฐานเชิงประจักษ์ในการบริบาลทางเภสชักรรม 4 (4-0-8) 
 (Evidence-based in Pharmaceutical Care) 

การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติงานด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม โดยใช้หลักฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ในการเพิ่มผลลัพธ์การรักษาด้วยยา การตั้งประเด็นปัญหา การค้นข้อมูลและการ
ประเมินหลักฐานอย่างวิเคราะห์วิชาการ น าหลักฐานทางวิชาการไปประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยโดยค านึงถึง
สถานการณ์ของผู้ป่วย การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน 

Employing evidence-based data in pharmaceutical care practice; use of 
scientific evidences to improve therapeutic outcome; defining questions; data 
retrieval and critical appraisal of the data; considering patient circumstances in 
implementing the evidence-based data; systemic literature review based on case study 

 
561-891 สัมมนาทางการบริบาลทางเภสชักรรม 1 1 (0-2-1)  

(Seminar in Pharmaceutical Care I) 
การน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการบริบาลทางเภสัชกรรมที่ได้จากการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูล

ระดับต่าง ๆ ภายหลังจากการวิเคราะห์และประเมินข้อมูลนั้น ๆ 
Presentation of data relevant to pharmaceutical care service, as a result of 

systematic literature search and its critical appraisal 
 

561-892 สัมมนาทางการบริบาลทางเภสชักรรม 2 1 (0-2-1)  
 (Seminar in Pharmaceutical Care II) 

การน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการบริบาลทางเภสัชกรรมที่ได้จากการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูล
ระดับต่างๆ  ภายหลังจากการวิเคราะห์และประเมินข้อมูลนั้น ๆ 

Presentation of data relevant to pharmaceutical care service, as a result of 
systematic literature search and its critical appraisal 

561-881 วิทยานพินธ ์ 48 (0-144-0) 
 (Thesis) 

งานวิจัยทางการบริบาลทางเภสัชกรรม ซึ่งน าไปสู่องค์ความรู้ใหม่ หรือการพัฒนาทางการ
บริบาลทางเภสัชกรรม ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการควบคุม
การท าวิทยานิพนธ์ รวมถึงการเขียนวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ โดยอยู่ใน
กรอบคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของการวิจัย 

Research in pharmaceutical care leading to new generalizable knowledge or 
development of pharmaceutical care, within ethical or moral and codes of conducts 
in doing research, under supervision of supervisory teams and advisory committee of 
thesis; thesis writing and thesis defense 
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561-882 วิทยานพินธ ์ 72 (0-216-0) 
 (Thesis) 

งานวิจัยทางการบริบาลทางเภสัชกรรม ซึ่งน าไปสู่องค์ความรู้ใหม่ หรือการพัฒนาทางการ
บริบาลทางเภสัชกรรม ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของ อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการควบคุม
การท าวิทยานิพนธ์ รวมถึงการเขียนวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ โดยอยู่ใน
กรอบคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของการวิจัย 

Research in pharmaceutical care leading to new generalizable knowledge or 
development of pharmaceutical care, within ethical or moral and codes of conducts 
in doing research, under supervision of supervisory teams and advisory committee of 
thesis; thesis writing and thesis defense 

 
561-883 วิทยานพินธ ์ 36 (0-108-0) 
 (Thesis) 

งานวิจัยทางการบริบาลทางเภสัชกรรม ซึ่งน าไปสู่องค์ความรู้ใหม่ หรือการพัฒนาทางการ
บริบาลทางเภสัชกรรม ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของ อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการควบคุม
การท าวิทยานิพนธ์ รวมถึงการเขียนวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ โดยอยู่ใน
กรอบคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของการวิจัย 

Research in pharmaceutical care leading to new generalizable knowledge or 
development of pharmaceutical care, within ethical or moral and codes of conducts 
in doing research, under supervision of supervisory teams and advisory committee of 
thesis; thesis writing and thesis defense 

 
561-884 วิทยานพินธ ์ 48 (0-144-0) 
 (Thesis) 

งานวิจัยทางการบริบาลทางเภสัชกรรม ซึ่งน าไปสู่องค์ความรู้ใหม่ หรือการพัฒนาทางการ
บริบาลทางเภสัชกรรม ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของ อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการควบคุม
การท าวิทยานิพนธ์ รวมถึงการเขียนวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ โดยอยู่ใน
กรอบคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของการวิจัย 

Research in pharmaceutical care leading to new generalizable knowledge or 
development of pharmaceutical care, within ethical or moral and codes of conducts 
in doing research, under supervision of supervisory teams and advisory committee of 
thesis; thesis writing and thesis defense 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ที่ 
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 
 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
วุฒิการศึกษาระดับ 

(เรียงล าดับจาก เอก-โท-ตรี), 
(สาขาวิชา), ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน 
และผลงานทาง 

วิชาการ 
1  3-9499-00013-96-1 ศาสตราจารย ์ นายด ารงศักดิ์   

ฟ้ารุ่งสาง 
 

Ph.D. (Industrial and Physical 
Pharmacy), Purdue U., U.S.A, 
2536 

วท.ม. (เภสัชศาสตร์), ม.มหิดล, 2531 
ภ.บ., ม.สงขลานครินทร,์ 2528 

ดูภาคผนวก ง 
 

2 3-9399-00061-45-1 รองศาสตราจารย ์ นางสาวฉวีวรรณ  
รัตนจามิตร 

ปร.ด. (ระบาดวทิยา), ม.สงขลา
นครินทร,์ 2545 

วท.ม. (เภสัชศาสตร์), ม.มหิดล, 2534 
ภ.บ., ม.สงขลานครินทร,์ 2531 

ดูภาคผนวก ง 
 

3  3-9301-00104-80-7 รองศาสตราจารย ์ นายธีระพล   
ศรีชนะ 
 

Ph.D. (Pharmacy), King’s College,  U. 
of London, U.K., 2541 

M.S. (Pharmaceutical Technology), 
Gent U., Belgium, 2535 

ภ.บ., ม.สงขลานครินทร,์ 2532 

ดูภาคผนวก ง 
 

4 3-9098-00188-36-0 รองศาสตราจารย ์ นางสาววนัทนา  
เหรียญมงคล 

Ph.D. (Pharmacology), Toyoma 
Medical and Pharmaceutical U., 
Japan, 2538 

ภ.ม. (เภสัชวิทยา), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2529 

ภ.บ., ม.สงขลานครินทร,์ 2527 

ดูภาคผนวก ง 
 

5 3-9098-00023-49-2 รองศาสตราจารย ์ นายสงวน   
ลือเกียรติบัณฑิต 

 

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

ภ.ม. (เภสัชกรรมคลินิกและเภสัชกรรม
โรงพยาบาล), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2533 

ภ.บ., ม.สงขลานครินทร,์ 2531 

ดูภาคผนวก ง 
 

6 3-8399-00085-89-0 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางสาวกมลทิพย์ 
วิวัฒนวงศา 

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

M.Pharm. (Pharmacokinetics), U. of 
North Carolina, U.S.A., 2542 

ภ.ม., (เภสัชเคมี), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2535 

ภ.บ., ม.สงขลานครินทร์, 2531 
 
 

ดูภาคผนวก ง 
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ที่ 
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 
 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
วุฒิการศึกษาระดับ 

(เรียงล าดับจาก เอก-โท-ตรี), 
(สาขาวิชา), ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน 
และผลงานทาง 

วิชาการ 
7 3-8417-00231-54-2 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางสาวฐิติมา   

ด้วงเงิน 
อ.ภ. (เภสัชบ าบัด), วิทยาลัยเภสัช

บ าบดั สภาเภสชักรรม, 2556 
Certified Specialized Resident in 

Internal Medicine, U. of 
Arizona, U.S.A., 2554 

Pharm.D., U. of Illinois at 
Chicago, U.S.A., 2552 

ภ.ม. (เภสัชกรรมคลินิก), ม.สงขลา
นครินทร,์ 2543  

ภ.บ., ม.สงขลานครินทร,์ 2539 

ดูภาคผนวก ง 
 

8 3-9598-00148-25-2 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางณัฐาศิริ  
ฐานะวุฑฒ ์

ปร.ด. (ระบาดวทิยา) , ม.สงขลา-
นครินทร,์ 2550 

ภ.ม. (เภสัชวิทยา) , จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2535  

ภ.บ., ม.สงขลานครินทร,์ 2528  

ดูภาคผนวก ง 
 

9 3-1011-00318-43-1 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางวรนุช   
แสงเจริญ 
 

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

ดูภาคผนวก ง 
 

10 3-9698-00086-97-4 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางศิริมา 
มหัทธนาดุลย ์

ปร.ด. (เภสัชศาสตร์), ม.สงขลา
นครินทร,์ 2548 

วท.ม. (เภสัชวิทยา), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2531 

ภ.บ.,ม.สงขลานครินทร,์ 2530 

ดูภาคผนวก ง 
 

11 3-8401-00549-10-9 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางสาวสุทธิพร 
ภัทรชยากุล 

อ.ภ. (เภสัชบ าบัด), วิทยาลัยเภสัชบ าบัด 
สภาเภสัชกรรม, 2548 

Certified Fellow in infectious 
Disease, U. of lllinois at 
Chicago, U.S.A., 2542 

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

Pharm.D., U. of lllinois at 
Chicago, U.S.A., 2540 

ภ.บ., ม.สงขลานครินทร,์ 2534 
 
 
 

ดูภาคผนวก ง 
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ที่ 
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 
 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
วุฒิการศึกษาระดับ 

(เรียงล าดับจาก เอก-โท-ตรี), 
(สาขาวิชา), ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน 
และผลงานทาง 

วิชาการ 
12 3-9499-00147-28-2 อาจารย ์ นางสาวอุษณีย ์ 

วนรรฆมณี 
ว.ภ. (เภสัชบ าบัด), วิทยาลัยเภสัช

บ าบดั สภาเภสัชกรรม, 2549 
วท.ม. (เภสัชศาสตร)์ , ม.มหิดล, 2540  
ภ.บ., ม.สงขลานครินทร,์ 2537 

ดูภาคผนวก ง 
 

13 3-9098-00754-94-2 อาจารย ์ นางสาววรุณสุดา 
ศรีภักดี 

ว.ภ. (เภสัชบ าบัด), วิทยาลัยเภสัช
บ าบดั สภาเภสชักรรม, 2558 

ภ.บ., ม.สงขลานครินทร,์ 2549 

ดูภาคผนวก ง 
 

 
3.2.2 อาจารย์ประจ า 

ที่ 
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง 

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

วุฒิการศึกษาระดับ 
(เรียงล าดับจาก เอก-โท-ตรี), 

(สาขาวิชา), ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน 
และผลงานทาง 

วิชาการ 
1 3-9098-00859-35-3 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางมาล ี

โรจน์พิบลูสถิตย ์
ปร.ด. (ระบาดวทิยา), ม.สงขลา

นครินทร,์ 2549 
ภ.ม. (เภสัชกรรมโรงพยาบาลและเภสัช

กรรมคลินิก) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2532 

ภ.บ., ม.สงขลานครินทร,์ 2528 

ดูภาคผนวก จ 
 

2  3-9007-00495564 อาจารย ์ นางสาวสิริมา  
สิตะรุโน 

ว.ภ. (เภสัชบ าบัด), วิทยาลัยเภสัช
บ าบดั สภาเภสชักรรม, 2560 

ภ.บ., ม.สงขลานครินทร,์ 2550 

ดูภาคผนวก จ 

 
3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

 อาจารย์และบุคลากรจากหน่วยงานอ่ืนทั้งภาครัฐและเอกชน ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ระบุอยู่ในหมวดที่ 4 ของเอกสารนี้ 

4.2 ช่วงเวลา  
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2  ของปีการศึกษาที่ 1 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
5 วัน ต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ต่อรายวิชา  
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย   
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

แนวทางปฏิบัติในการท าวิทยานิพนธ์ ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริการทางเภสัช
กรรมทุกแผนการศึกษามีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) นักศึกษาต้องผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ก่อนที่จะขอสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ โดยจะต้องสอบวัดคุณสมบัติให้ผ่านภายในภาคการศึกษาที่ 2 ของปีที่ 2 ยกเว้นกรณีที่มีความจ าเป็น
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

2) นักศึกษาต้องรายงานความก้าวหน้าในวิชาวิทยานพินธ์ในทุกภาคการศึกษา ยกเว้นกรณีที่มีความจ าเป็น 
เช่น มีการเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาหรือเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

3) อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
รวมไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสอบต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  

4) ข้อก าหนดอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 

 
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ระบุอยู่ในหมวดที่ 4 ของเอกสารนี้ 
 

5.3 ช่วงเวลา  
1) แบบ 1 

แบบ 1.1 เร่ิม ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 สิ้นสุด ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2  
แบบ 1.2 เร่ิม ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 สิ้นสุด ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2  

2) แบบ 2  
แบบ 2.1 เริ่ม ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 สิ้นสุด ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2  
แบบ 2.2 เร่ิม ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 สิ้นสุด ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2  
 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
1) แบบ 1.1 จ านวน 48 หน่วยกิต และแบบ 1.2 จ านวน 72 หน่วยกิต  
2) แบบ 2.1 จ านวน 48 หน่วยกิต และแบบ 2.2 จ านวน 72 หน่วยกิต 
 

5.5 การเตรียมการ 
1) ชี้แจงให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับขั้นตอนการท าวิทยานิพนธ์ในวันปฐมนิเทศ  เสนอรายชื่ออาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่สนใจ เพื่อเป็นข้อมูลให้นักศึกษาสามารถเลือกหัวข้อเรื่องและอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

2) แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษาก่อนการลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์ 
3) ให้นักศึกษาผ่านการฝึกอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมในโปรแกรมการท าวิจัยในมนุษย์ ได้แก่ ICH-CCP และ

โปรแกรม CITI (The Collaboration Institutional Training Initiative) 
4) ให้นักศึกษาด าเนินการขอทุนสนับสนุนการท าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์จากบัณฑิตศึกษาหรือจากแหล่งทุนอ่ืน  
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5) ก าหนดให้นักศึกษาสอบวัดคุณสมบัติและสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้แล้วเสร็จก่อนที่ระบุไว้ในระเบียบฯ 
1 ภาคการศึกษา  

6) อ านวยความสะดวกเก่ียวกับสถานที่ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการท าวิจัย 
 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
1) ให้นักศึกษารายงานความก้าวหน้าในการท าวิทยานพินธ์ทุก 6 เดือน  
2) ให้นักศึกษาน าเสนอความก้าวหน้าในการท าวิทยานพินธ์ทุก 6 เดือน  
3) ให้นักศึกษายื่นหลักฐานการผ่านการฝึกอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมในโปรแกรมการท าวิจัยในมนุษย์ ได้แก่ 

ICH-CCP และโปรแกรม CITI  
4) จัดสอบวัดคุณสมบัต ิ(Qualifying Examination) 
5) จัดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
6) จัดสอบวิทยานิพนธ์ 
7) ผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์จะตอ้งได้รับการตีพิมพ์ หรือด าเนินการให้ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์

ในวารสารวชิาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลัน่กรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์และคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ ให้ความเห็นชอบ  
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการ Big data 
เพื่อแก้ไขปัญหา 

1. จัดให้มีกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาฝึกการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดการ Big data  

2. มีจิตวิญญาณของการถือประโยชน์
ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

1. สอดแทรกการถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึง่ เพื่อ
พัฒนางานในเชิงระบบเร่ืองการจัดการความปลอดภัยด้านยาและ
การใช้ยาอย่างสมเหตุผลสอดคล้องกับนโยบายประเทศและสากล 
ไว้ในการเรียนการสอน 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยมธรรม 

1) สามารถด ารงตนและปฏบิัติงานอยู่ในจรรยาบรรณของวิชาชพี วิชาการและการวิจัย 
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ก าหนดให้นักศึกษาผ่านการฝึกอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมการในโปรแกรมการท าวิจัยในมนุษย์ ได้แก่ 
ICH-CCP และโปรแกรม CITI  

2) อาจารย์ผู้ดูแลวิทยานิพนธ์ต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมจรรยาบรรณของวิชาชีพ และ
วิชาการในการให้ค าปรึกษาการท าวิทยานิพนธ์ รวมทั้งอาจารย์ต้องปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี 

3) ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบส่งงานที่
ได้รับมอบหมายตรงตามก าหนดเวลา รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความ
ซื่อสัตย์ ต้องไม่กระท าการทุจริตในการสอบหรือคัดลอกข้อมูลของผู้อื่น เป็นต้น 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าเรียน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่

มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม 
2) ประเมินจากความรับผิดชอบในงานหรือหน้าทีท่ี่ได้รับมอบหมาย การกระท าผิดหรือทุจริต 
3) หลักฐานที่แสดงถึงการผ่านการฝึกอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมในโปรแกรมการท าวิจัยในมนุษย์ 

ได้แก่ ICH-CCP และโปรแกรม CITI  
 

2.2 ความรู้ 
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) สามารถอธิบายถึงระเบียบวิธีวิจัยและสถิติขั้นสูงที่ใช้ในงานวิจัยทางการบริบาลเภสัชกรรมได้  
2) สามารถอธิบายถึงแนวคิดเชิงระบบเร่ืองการจัดการความปลอดภัยด้านยาและการใช้ยาอย่างสม

เหตุผลสอดคล้องกับนโยบายประเทศและสากล  
3) สามารถอธิบายถึงหลักการการบริบาลทางเภสัชกรรมเชิงลึกในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์  

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) จัดการเรียนการสอนตามค าอธิบายรายวิชาอย่างครบถ้วน โดยใช้ปัญหา หรือกรณีศึกษา หรือ

สถานการณ์จริงที่มีความซับซ้อน เป็นฐานในการอภิปราย นอกจากนี้ยังใช้ประโยชน์จากการ
สัมมนาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาความรู้ตามที่ก าหนด 



26 
 

2) การเรียนเน้นการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบในทุกรายวิชา
ก าหนดให้การสอบวัดคุณสมบัติมีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องการจัดการความปลอดภัยด้านยาและ
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล และหลักการการบริบาลทางเภสัชกรรมเชิงลึก 

3) สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ ตลอดจนการมีประสบการณ์ใน 
    ต่างประเทศในเร่ืองที่ตนสนใจ  

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ตามที่ก าหนดในแบบประมวลรายวิชา  
2) ประเมินจากการสอบวัดคุณสมบัติ 
3) ประเมินจากคุณภาพของโครงร่างวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยจากวิทยานิพนธ์ ต้นฉบับรายงาน 
    การวิจัย และการน าเสนอผลงานวิจัย   
 

2.3 ทักษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

1) สามารถท างานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางการบริบาลเภสัชกรรมที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ  
   ในสากล  
2) สามารถคิดเชิงระบบเร่ืองการจัดการความปลอดภัยดา้นยาและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) ก าหนดให้ท าวิจัยเพื่อแก้ปัญหาเชิงระบบที่เก่ียวข้องกับด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม  
2) จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝึกทักษะการคิด ทั้งในระดับบุคคลและกลุ่ม เช่น อภิปรายกลุ่ม  
    การท ากรณีศึกษา การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง การจัดท าโครงการ และการท าวิทยานิพนธ์ 
3) สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ ตลอดจนการมีประสบการณ์ใน  
    ต่างประเทศในเร่ืองที่ตนสนใจ  

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) การอภิปราย น าเสนอการสัมมนา 
2) การน าเสนอความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ์ 
3) การสอบวัดคุณสมบัติ สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์  

 
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) สามารถท างานเป็นทีมทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม การปฏสิัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล และการเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กร 
2) จัดประสบการณ์การเรียนรูท้ีส่่งเสริมให้ท างานเป็นทีมและการแสดงออกของภาวะผู้น า

หลากหลายสถานการณ ์
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในชั้นเรียน และระหว่างการท าวิจัย 
2) ประเมินการแสดงออกของการตระหนักถึงความรับผดิชอบในการเรียนรู้หรือหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมายและความสนใจในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1) สามารถสื่อสารผลงานและข้อเสนอต่าง ๆ ทั้งทางวาจาและข้อเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) สามารถใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูลที่จ าเป็นทั้งในระดับชาติและนานาชาติเพื่อแสวงหาความรู้ 
3) สามารถใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ แปลผล และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) จัดให้นักศึกษาน าเสนอผลงานที่ต้องใช้ทักษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 
2) จัดการให้นักศึกษาได้เข้าถึงฐานข้อมูลทางเภสัชศาสตร์และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  
3) การจัดการเรียนการสอนให้มีรายวิชาที่ต้องใช้ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการประเมินคุณภาพของข้อมูล 
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) ผลการน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
2) ผลการสอบวัดคุณสมบัติ  การสอบโครงร่างวิทยานพินธ์ และการสอบวิทยานิพนธ์  
2) ความสามารถในการอธิบาย และอภิปราย โดยใช้ทักษะคณติศาสตร์ และสถิติอย่างเหมาะสม  
3) การเลือกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลทางเภสัชศาสตร์และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาหรือ

ตอบค าถามได้อย่างเหมาะสม 
 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสตูรสู่รายวิชา Curriculum Mapping)  
 

ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
3.1 คุณธรรม จริยธรรม 

(1) สามารถด ารงตนและปฏบิัตงิานอยู่ในจรรยาบรรณของวิชาชีพ วิชาการและการวิจัย 
3.2 ความรู้ 

(1) สามารถอธิบายถึงระเบียบวิธีวิจัยและสถิติขั้นสูงที่ใช้ในงานวิจัยทางการบริบาลเภสัชกรรมได้  
(2) สามารถอธิบายถึงแนวคิดเชิงระบบเร่ืองการจัดการความปลอดภัยด้านยาและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

สอดคล้องกับนโยบายประเทศและสากล  
(3) สามารถอธิบายถึงหลักการการบริบาลทางเภสัชกรรมเชิงลึกในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์  

3.3 ทักษะทางปัญญา  
(1) สามารถท างานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางการบริบาลเภสชักรรมที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในสากล 
(2) สามารถคิดเชิงระบบเร่ืองการจัดการความปลอดภัยดา้นยาและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  

3.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) สามารถท างานเปน็ทีมทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) สามารถสื่อสารผลงานและข้อเสนอต่าง ๆ ทั้งทางวาจาและข้อเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) สามารถใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูลที่จ าเป็นทั้งในระดับชาติและนานาชาติเพื่อแสวงหาความรู้ 
(3) สามารถใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ แปลผล และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรจูากหลักสูตรสรูายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะในการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 1 2 3 1 2 1 1 2 3 
หมวดวิชาบังคับ 

561-801 การวิจัยด้านการบรบิาลทางเภสัชกรรม 1           
561-802 การวิจัยด้านการบรบิาลทางเภสัชกรรม 2           
561-803 หลักฐานเชงิประจักษใ์นการบริบาลทางเภสัชกรรม           
561-891 สัมมนาทางการบรบิาลทางเภสชักรรม 1           
561-892 สัมมนาทางการบรบิาลทางเภสชักรรม 2           
หมวดวิชาเลือก 

560-862 การวิจัยด้านชวีเภสัชกรรมและเภสัชจลนศาสตร์           
560-863 การประเมินคุณค่าวรรณกรรมทางการบริบาลทางเภสัชกรรม           
560-864 การบริบาลทางเภสักรรมในผู้ป่วยโรคติดเชื้อ           
560-865 การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเร้ือรัง           
560-866 การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยสูงวัย           
560-867 ปฏิบัตงิานการบริบาลทางเภสชักรรมผู้ป่วยนอกส าหรับ

ดุษฎีบัณฑิต 
          

560-868 ปฏิบัตงิานการบริบาลทางเภสชักรรมผู้ป่วยในส าหรบัดุษฎี
บัณฑิต 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะในการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 1 2 3 1 2 1 1 2 3 
560-869 ปฏิบัตงิานการบริบาลทางเภสชักรรมด้านเภสัชกรรมชุมชน

ส าหรับดุษฎีบณัฑิต 
          

560-870 แบบจ าลองเภสชัจลนศาสตร์/เภสัชพลศาสตร์ขั้นสูงส าหรับ
การประยุกต์เพื่อการบริบาลทางเภสัชกรรม 

          

561-881 วิทยานิพนธ ์           
561-882 วิทยานิพนธ ์           
561-883 วิทยานิพนธ ์           
561-884 วิทยานิพนธ ์           
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ์ในการให้ระดบัคะแนน (เกรด) 

การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วา่ด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

2.1.1 อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานของหลักสูตร 

2.1.2 การประเมินผลแต่ละรายวิชาต้องผ่านการพิจารณาจากภาควิชาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
2.1.3 การประเมินผลแต่ละรายวิชาต้องผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณารับรองใน

ระดับต้น 
2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

2.2.1 การประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาแล้วและผู้ใช้บัณฑิต 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 แบบ 1.1 และ แบบ 1.2 
 1) สอบผ่านความรู้ภาษาตา่งประเทศตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลยัก าหนด 
 2) สอบผ่านการสอบวดัคุณสมบตัิ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอท าวทิยานิพนธ์ ทั้งนี้ 
เพื่อให้ถูกต้องสมบูรณ์ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดบับัณฑติศึกษา พ.ศ. 2558 
 3) สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ น า เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดย
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็น
ระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
 4) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง  
 แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 
 1) สอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 2) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00  
 3) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)  
 4) สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ น าเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดย
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็น
ระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
 5) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 1 เรื่อง 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้รู้จักมหาวิทยาลัยฯ ระบบการเรียนการสอน และเข้าใจวัตถุประสงค์และ 
            เป้าหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 1.2 ชี้แจงให้อาจารย์ใหม่เข้าใจภารกิจของคณะฯ และเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษา  
 1.3 แนะน าอาจารย์ใหม่ให้รู้จักบุคลากรในคณะฯ เพื่อให้สามารถติดต่อประสานงานและปฏิบัติงานได้อย่าง 
            มีประสิทธิภาพ 
 1.4 อบรมอาจารย์ให้มีความสามารถในการท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

ส่งเสริมอาจารย์ให้ได้เพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม น าเสนอผลงาน ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ จัดให้มีการอบรมเรื่อง Plagiarism 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจดัการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

มีการเพิ่มพูนทักษะการเรียนการสอนให้ทันสมัย การปรับปรุงการวัดและประเมินผล ซึ่งจัดโครงการโดย
กรรมการวิชาการของคณะฯ 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

1) ส่งเสริมให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการน าความรู้ในวิชาชีพไปบริการวิชาการแก่ชุมชน 
2) ส่งเสริมให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการ 
3) ส่งเสริมการท าวิจัยที่เก่ียวกับการเรียนการสอน 
4) ส่งเสริมให้มีสถานวิจัยและหน่วยวิจัยในคณะฯ ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวิจัยด้านเภสัชกรรมคลินิก

และการบริบาลทางเภสชักรรม 
5) พัฒนาให้มีคุณสมบัติในการรบัทุน โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก หรือทุนอ่ืนที่ใกล้เคียง 
6) ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลกัสูตรผ่านการอบรมเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร เช่น 

AUN-QA  
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การก ากับมาตรฐาน 

เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ วิธีการประเมินผล 
ผ่ า นกา รป ระ เมิ น ก า รป ระกั น
คุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตาม
เกณฑ์ AUN-QA และองค์ประกอบ
ที่ 1 ของ สกอ.  

มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่ง
ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ
ป ร ะ จ า ค ณ ะ  ซึ ่ง ป ร ะ ก อบ ด ้ว ย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคน 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หัวหน้า
ภาค/สาขาวิชาที่ร่วมจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรนี้ และอาจารย์ที่
มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ที ่ปรึกษา
ว ิทยาน ิพนธ ์ซึ ่ง เป ็นต ัวแทนจาก
ภาควิชาเป็นกรรมการ โดยด ารง
ต าแหน่งคราวละ 4 ปี ท าหน้าที่  
- ว า งแผน  ด า เน ิน กา รควบค ุม
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ร่วมกับอาจารย์ผู้สอน  
- ก า รติ ดตามประ เมิ น ผล  และ
รวบรวมข้อมูลส าหรับ ใช้ ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดย
กระท าทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
- จั ด ท า  แ ล ะ ด า เ นิ น ง า น ต า ม
แผนพัฒน าคุณภาพหลั กสู ต รที่
สอดคล้ องกับข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร 

- รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
- รายงานผลการประเมินคุณภาพ

ภาย ใน ระดั บหลั ก สู ต ร จ า ก
คณะกรรมการประเมิน 

- แผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตร 

 
2. บัณฑิต 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
มีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร บัณฑิต และผู้ใช้

บัณฑิต) ในทุกปีการศึกษาเพื่อน าผลมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยประเมิน 
5 ด้านตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรดังนี้ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   

2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 
มีการส่งเสริม ติดตามและก ากับให้ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

อย่างน้อยให้เป็นไปตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาที่ก าหนด 
 

 
 
 
 



33 
 

3. นักศึกษา 
3.1 การรับนักศึกษา  

มีกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาให้ได้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติของนักศึกษาตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อให้มีความโปร่งใส ชัดเจนและสอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่ ก าหนดใน
หลักสูตร และได้นักศึกษาที่มีความพร้อมในการเรียน สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
จากกระบวนการรับนักศึกษาจะท าให้ได้ข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษาซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสามารถ
น ามาใช้ในการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาแต่ละรายก่อนเข้าศึกษาได ้และมีการปฐมนิเทศนักศึกษา โดยแนะน า
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง หลักสูตร โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร ระบบการเรียนการสอน กฎเกณฑ์ต่างๆ ของ
การเป็นนักศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
3.2.1 มีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ผ่านการเรียนการสอนใน

รายวิชา การท าวิทยานิพนธ์ และให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด โดยมีกลไกใน
การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษามีคู่มือนักศึกษา การจัดหาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
การติดตามความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์โดยให้นักศึกษาน าเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ที่คณะ ทุก 6 
เดือน การจัดเก็บข้อมูลนักศึกษารายบุคคล การก าหนดให้นักศึกษาน าเสนอสัมมนาและอ่ืน ๆ เป็นภาษาอังกฤษ
รวมทั้งมีโครงการในการพัฒนานักศึกษาในด้านต่างๆ เช่น เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ การใช้โปรแกรม Microsoft Word ในการจัดท าเล่มวิทยานิพนธ์  

3.2.2 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา  
3.2.2.1 การให้ค าปรึกษาด้านวชิาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา  

- มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อแนะน าเกี่ยวกับการเรียนการสอนในหลักสูตรโดย
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
- มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปให้แก่นักศึกษาแรกเข้า ในกรณีที่นักศึกษายังไม่มี

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อช่วยเหลือให้ค าปรึกษาด้านการเรียนแก่นักศึกษา 
- เมื่อนักศึกษามีหัวข้อวิทยานิพนธ์และเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้แล้ว และ

พร้อมที่จะท าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ มีการด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลัก/ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) เพื่อให้ค าปรึกษาและดูแลนักศึกษาทั้ง
ด้านการเรียน การวิจัย และอ่ืนๆ  
- อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต้องจัดสรรเวลาให้นักศึกษาได้พบและขอค าแนะน า 
- มีหน่วยบัณฑิตศึกษาที่ให้ค าแนะน านักศึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาได้อีกทางหนึ่ง 

3.2.3 จัดให้นักศึกษาทุกคนผ่านการฝึกอบรม และเข้าร่วมกิจกรรมในโปรแกรมอบรมการท าวิจัยใน
มนุษย์ ได้แก่ ICH-GCP ซึ่งจัดโดย คณะแพทยศาสตร์ และโปรแกรม CITI (The Collaboration Institutional 
Training Initiative)   

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
มีการติดตามอัตราการคงอยู่  การส าเร็จการศึกษา และความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของ

นักศึกษาเป็นประจ าทุกปี เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในกระบวนการจัดการการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร 
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4. คณาจารย์ 
4.1 การบริหารและการพัฒนาอาจารย์ 

4.1.1 การรับอาจารย์ใหม่ มีการคัดเลือกอาจารย์ประจ าใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
โดยก าหนดให้มีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัย
หรือประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษาเร่ือง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า  

4.1.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทุกคน จะต้องร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้
ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้ าหมายตามหลักสูตร และได้
บัณฑิตตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

4.1.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ มีการเสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษตามความเหมาะสมเพื่อให้ท าหน้าที่
สอน หรือ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดยอาจารย์พิเศษต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโท
หรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอน และมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  

ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

4.2 คุณภาพอาจารย์ 
มีการจัดท าข้อมูลและติดตามผลการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นประจ าทุกปีโดย

พิจารณาจากร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ และปริมาณผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
มีการติดตามอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรของ

อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
5.1.1 พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยสอดคล้องกับเกณฑ์ของ สกอ. เพื่อให้นักศึกษาสามารถก้าวทันหรือเป็น 

ผู้น าในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมโดยมีกลไกในการออกแบบ
หลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร ตามการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพท์ (Outcome based 
education) 

5.1.2 มีการประเมินหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ โดยประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร จากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายในอย่างต่อเนื่องทุกปี และจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทุก 5 ปี รวมทั้งประเมินความพึงพอใจ
ของหลักสูตรและการเรียนการสอนโดยนักศึกษา และบัณฑิต 

5.1.3 มีปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดยพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

5.2.1 มีการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการ
ท าวิจัยเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ที่ทันสมัย โดยมีการก ากับติดตามและตรวจสอบการจัดท าแผนการ
เรียนรู้ (มคอ. 3 และ มคอ. 4) ในทุกรายวิชาก่อนเปิดสอน 

5.2.2 มีระบบการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธท์ี่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานพินธ์ของนักศึกษาแตล่ะราย และมีระบบการช่วยเหลือ ก ากับติดตามการท าวิทยานิพนธ์ 

 



35 
 

5.3 การประเมินผู้เรียน 
5.3.1 มีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
5.3.2 มีการก ากับการประเมนิการจัดการเรียนการสอนและประเมนิหลักสูตร (มคอ. 5, มคอ. 6 และ มคอ.7) 

 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 การบริหารงบประมาณ 
คณะจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้อต ารา สื่อการเรียน การ

สอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และ
สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา โดยให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมี
ส่วนร่วมในการเสนอความต้องการด้วย 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม 
มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถ

กระวีสุนทร ที่มีหนังสือด้านเภสัชศาสตร์และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงฐานข้อมูลสารสนเทศต่างๆ  ที่จะให้
สืบค้น ส่วนในระดับคณะมีหนังสือ ต าราเฉพาะทาง ฐานข้อมูลสารสนเทศทางด้านเภสัชศาสตร์ และยังมีอุปกรณ์ที่
ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประสานงานกับหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ในการจัดซื้อ

หนังสือ และต าราที่เก่ียวข้อง เพื่อให้บริการแก่คณาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอน  
ในการประสานงานการจัดซื้อหนังสือนั้นอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ 
ตลอดจนสื่ออ่ืนๆ ที่จ าเป็นเพื่อให้หอสมุดกลางจัดซื้อให้ด้วย 

ในส่วนของคณะ มีห้องอ่านหนังสือเพื่อบริการหนังสือ ต ารา หรือวารสารเฉพาะทาง และคณะจะต้องจัด
สื่อการสอนอ่ืนเพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องฉาย
สไลด์ เป็นต้น 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
การประเมินความพอเพียงของทรัพยากร คณะฯ มีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องสมุดคณะ ซึ่งจะประสานงานการ

จัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเข้าหอสมุดกลาง และท าหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ต ารา และมีการพบปะ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษาทุกภาคการศึกษาเพื่อรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากนักศึกษา 

 
7. ตัวบงชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  

ดัชนบี่งชีผ้ลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีการประชมุหลักสูตร 
 เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนนิงานหลักสูตร  อยา่งน้อย 
 ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง โดยต้องบันทึกการประชุมทุกคร้ัง 

X X X X X 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ 
 มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X 

3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
 (ถ้ามี)  ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
 ภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

X X X X X 

4) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการ
 ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 
 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวชิา 
 

X X X X X 
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ดัชนบี่งชีผ้ลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
5) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตรตามมหาวิทยาลัย/ 
 สภาวิชาชีพก าหนด ภายใน 60 วันหลังสิน้สุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ 
 ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา 
 ที่เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

X X X X X 

7) มีการพัฒนา/ปรบัปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการ
 ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการด าเนินงานที่รายงานในผลการด าเนินการ
 ของหลักสูตรปีที่ผ่านมา 

 X X X X 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าดา้น 
 การจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ 
 อย่างน้อยปลีะ 1 คร้ัง 

X X X X X 

10) จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) ไมน่้อยกว่ารอ้ยละ 50
 ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X X X X 

11) ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปสีุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ 
 หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - X X X 

12) ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑติใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า  
 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - X X 

 
หมายเหตุ ผลการด าเนนิการบรรลุตามเปา้หมาย โดยเกณฑ์การประเมินผา่น คือ มีการด าเนนิงานอย่างน้อยร้อยละ 80 

ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานทีร่ะบุไว้ในแตล่ะปี 
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสทิธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1) ประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา 
2) ประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับภาควิชา 
3) ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา  
4) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซักถามและการตอบค าถามในชัน้เรียน 
5) ด าเนินการวิจยัเพื่อการพัฒนากลยุทธ์การสอน 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1) นักศึกษาประเมินอาจารย์ผูส้อนในแต่ละรายวชิา 
2) สังเกตการณ์ โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสตูร/ทีมผูส้อน 
3) รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใช้ 

ในการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป 
4) คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงทักษะกลยุทธ์

การสอน 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินหลักสูตรหลังสิ้นสุดการสอนแตล่ะปีโดยนักศึกษาในชั้นปีนัน้ๆ 
2) คณะประเมินหลักสูตรโดยใช้ข้อมูลจากนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 
3) มหาวิทยาลยัประเมินหลักสตูรโดยใช้ข้อมูลจากบัณฑิตใหม่ 
4) มหาวิทยาลยัประเมินหลักสตูรโดยใช้ข้อมูลจากผู้ใชบ้ัณฑิต 
5) คณะประเมินหลักสูตรโดยใช้ข้อมูลจากผู้ทรงคุณวฒุิจากภายนอก 

 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ (Key Performance 
Indicators) ในหมวดที่ 7  
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท ารายงานการประเมินผลหลักสูตร 
2) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จัดประชุม สัมมนา เพื่อน าผลการประเมินมาวางแผนปรบัปรงุหลักสูตร 

และกลยุทธ์การสอน 
3) เชิญผู้ทรงคุณวุฒพิิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์การสอน



 

 

ภาคผนวก 
 
ก. ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
ข. ส่วนที่ 1 ตารางสรุปความส าคัญ/หลักการและเหตุผล ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 ส่วนที่ 2 ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับรายวิชา 
ค. ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิกับการด าเนินการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ง. ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
จ. ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า  
ฉ. ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 
ช. ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 

ตารางเปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่างหลักสตูรเดิมกับหลกัสูตรปรับปรงุ 
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ภาคผนวก ก 

ตารางเปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่างหลักสตูรเดิมกับหลกัสูตรปรับปรงุ 
ประเด็นทีป่รับปรุง หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2555) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

1. ความสัมพันธ์กับ
หลักสูตรอื่น 

13.3 การบริหารจัดการ 
(1) แต่งตั้งผูป้ระสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพื่อท าหนา้ที่ประสานงานกับ
ภาควิชา อาจารย์ผูส้อนและนักศึกษาในการพิจารณารายวชิา การจัดการเรียน
การสอน และการประเมินผล 
(2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการประชุมอย่างน้อยทุก 2 เดือน เพื่อ
พิจารณาหรือแจ้งเรื่องหรือความคืบหน้าในการเรียนของนักศึกษา รวมถึงวาระที่
ต้องอาศัยมติจากคณะกรรมการฯ  
(3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์ผู้ดูแลรายวิชาด้าน
เนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้  

ตัดส่วนนี้ออก 

1)ปรัชญา  เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตนักวชิาการและนักวิจัยขั้นสูงทางการบรบิาลทาง
เภสัชกรรมที่มีความรู้ความสามารถทางการวิจัย และน าองค์ความรู้ที่ไดไ้ปใช้ใน
การแก้ปัญหาการใช้ยาและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผูป้่วย 

 เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตนักวชิาการและนักวิจัยขั้นสูงทางการบรบิาลทาง
เภสัชกรรมที่มีความรู้ความสามารถทางการวิจัย และน าองค์ความรู้ที่ไดไ้ปใช้ใน
การแก้ปัญหาการใช้ยาของผูป้่วยและชุมชนได้อย่างยัง่ยืน 

2) ความส าคัญ/
หลักการและเหตผุล 

ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ให้
ความส าคัญกบัการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเป็นสังคมผูสู้งอายุมากข้ึน 
ซึ่งค่าใช้จ่ายในโรคเร้ือรังเหล่านี้จะเพิ่มข้ึนอย่างมากในกลุ่มวัยดงักล่าวจนส่งผล
ต่อความสามารถของประเทศในการจัดสรรงบประมาณรองรับเพิ่มไม่ทัน ซึ่ง
ต้องการการวิจัยเชิงรุกของงานการบริบาลทางเภสัชกรรมในบรบิทที่เปลีย่นจาก
เดิมอย่างมาก อีกทั้งความก้าวหน้าในการรักษา เทคโนโลยี หรือยาใหม่ ๆ ที่มี
ราคาสูง กลายเปน็มาตรฐานใหม่ในการรักษาโรคเหล่านี้ ท าให้การวิจัยเพื่อตอบ
โจทย์ความเหมาะสม ความคุ้มคา่ ในงานดา้นการบริบาลทางเภสัชกรรม
กลายเป็นความจ าเป็นเร่งด่วน 

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 -
2564) และแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ด้านสาธารณสุข 
ยังคงให้ความส าคัญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเป็นสังคมผู้สูงอายุ
มากข้ึน ซึ่งค่าใช้จ่ายในโรคเร้ือรังเหล่านี้จะเพิ่มข้ึนอย่างมากในกลุ่มวัยดังกล่าวจน
ส่งผลต่อความสามารถของประเทศในการจัดสรรงบประมาณรองรับเพิ่มไม่ทัน 
โดยต้องการการวิจัยเชิงรุกของงานการบริบาลทางเภสัชกรรมในบริบทที่เปลี่ยน
จากเดิมอย่างมาก อีกทั้งความก้าวหน้าในการรักษา เทคโนโลยี หรือยาใหม่ ๆ ที่มี
ราคาสูง กลายเป็นมาตรฐานใหม่ในการรักษาโรคเหล่านี้ ท าให้การวิจัยเพื่อตอบ
โจทย์ความเหมาะสมและความคุ้มค่าของการให้การบริบาลทางเภสัชกรรม
กลายเป็นความจ าเป็นเร่งด่วน 
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ประเด็นทีป่รับปรุง หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2555) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
3) วัตถุประสงค ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรมมุ่งเน้นเพือ่

พัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ โดยบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะมี
คุณลักษณะดังนี้ 
1. สามารถวางแผนและด าเนินการในการค้นคว้าวิจัยโดยใช้วิธีการทาง

วิทยาศาสตร์เพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 
2. มีความสามารถน าความรู้และวิชาการไปใช้ในการพัฒนาระบบงานด้านการ

บริบาลทางเภสัชกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีคุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณในการวิจัย 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 
มุ่งเน้นเพื่อพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ โดยบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรจะมีคุณลักษณะดังนี้ 

1) สามารถวางแผนและด าเนินการในการค้นคว้าวิจัยโดยใช้ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรคและวิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้ได้องค์ความรู้
ใหม่ในสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 

2) สามารถคิดเชิงระบบเพื่อน าความรู้และวิชาการไปใช้ ในการพฒันา
ระบบงานดา้นการบริบาลทางเภสัชกรรมได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3) มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ วชิาการและการ
วิจัย 

คุณสมบัติของผู้เข้า
ศึกษา 

2.1 หลักสูตรแบบ 1 
                  แบบ 1.1 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านเภสัชศาสตร์
โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.5  หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการท า
วิจัยด้านยา โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ และมีเอกสาร
หลักฐานรับรอง หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร   

แบบ 1.2 
1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเภสัชศาสตร์

โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.5 หรือมีผลการเรียนอยู่ในล าดับ 10 % 
แรกของรุ่น โดยมีการรับรองจากสถาบันการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา  หรือ   

2) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเภสัชศาสตร์
และมีประสบการณ์ในการท าวิจัยด้านยา โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
และเผยแพร่ และมีเอกสารหลักฐานรับรอง หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 

แบบ 1.1 
1) เป็นผู้ส าเร็จปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต และ ปริญญาโททางด้าน

เภสัชศาสตร์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมของปริญญาโทไม่ต่ ากว่า 3.5 หากมีคะแนน
เฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 3.5 ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการท าวิจัยทางคลินิก โดยมี
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ ในวารสารที่มีคณะกรรมการกลั่นกรอง 
(peer reviewed) โดยผลงานดังกล่าวต้องไม่ใช่ผลงานจากการศึกษาทุกระดับใน
อดีต ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2) ม ีผลการสอบภาษาอ ังกฤษ  ตามประกาศบ ัณฑ ิตว ิทยาล ัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับเข้าศึกษา
ระดับปริญญาเอก 

แบบ 1.2 
1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเภสัชศาสตร์ ที่มีผลการ

เรียนในระดับที่ดีมาก  
2) ม ีผลการสอบภาษาอ ังกฤษ  ตามประกาศบ ัณฑ ิตว ิทยาล ัย 
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ประเด็นทีป่รับปรุง หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2555) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
2.2.2  หลักสูตรแบบ 2 

แบบ 2.1 
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านเภสัชศาสตร์

โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.25 หรือ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการท า
วิจัยด้านยา โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ และมีเอกสาร
หลักฐานรับรอง หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

แบบ 2.2 
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเภสัชศาสตร์โดยมีคะแนนเฉลี่ย

สะสมไม่ต่ ากว่า 3.25 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร   

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับเข้าศึกษา
ระดับปริญญาเอก 

 
แบบ 2.1 
1) เป็นผู้ส าเร็จปริญญาเภสัชศาสตร์บัณฑิต และ ปริญญาโททางด้าน

เภสัชศาสตร์ โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมของปริญญาโทไม่ต่ ากว่า 3.25 หากมี
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 3.25 ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการท าวิจัยทาง
คลินิก โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ และมีเอกสารหลักฐาน
รับรอง หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2) ม ีผลการสอบภาษาอ ังกฤษ  ตามประกาศบ ัณฑ ิตว ิทยาล ัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับเข้าศึกษา
ระดับปริญญาเอก 

แบบ 2.2 
1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเภสัชศาสตร์ ที่มีผลการ

เรียนในระดับที่ดีมาก  
2) ม ีผลการสอบภาษาอ ังกฤษ  ตามประกาศบ ัณฑ ิตว ิทยาล ัย 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับเข้าศึกษา
ระดับปริญญาเอก 

4) หมวดวิชาบังคับ  เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา ล าดับที ่4 เพื่อให้ต่อเนื่องกับรายวิชาอ่ืนในคณะ 
 ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท 

561-701 การวิจัยด้านการบรบิาลทางเภสัชกรรม 1 3 (3-0-6) 
 (Pharmaceutical Care Research I) 
561-702 การวิจัยด้านการบรบิาลทางเภสัชกรรม 2 3 (3-0-6) 
 (Pharmaceutical Care Research II) 

ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท 
561-801 การวิจัยด้านการบรบิาลทางเภสัชกรรม 1   3 (3-0-6) 
 (Pharmaceutical Care Research I) 
561-802 การวิจัยด้านการบรบิาลทางเภสัชกรรม 2   3 (3-0-6) 
 (Pharmaceutical Care Research II) 
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561-791 สัมมนาทางการบรบิาลทางเภสชักรรม 1 1 (0-2-1) 
 (Seminar in Pharmaceutical Care I) 
561-792 สัมมนาทางการบรบิาลทางเภสชักรรม 2 1 (0-2-1) 
 (Seminar in Pharmaceutical Care II) 

561-891 สัมมนาทางการบรบิาลทางเภสชักรรม 1   1 (0-2-1) 
 (Seminar in Pharmaceutical Care I) 
561-892 สัมมนาทางการบรบิาลทางเภสชักรรม 2   1 (0-2-1) 
 (Seminar in Pharmaceutical Care II) 

 ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตร ี
560-601 เภสัชบ าบัดขัน้สูง  4 (4-0-8)  
 (Advanced Pharmacotherapeutics) 
561-701 การวิจัยด้านการบรบิาลทางเภสัชกรรม 1 3 (3-0-6) 
 (Pharmaceutical Care Research I) 
561-702 การวิจัยด้านการบรบิาลทางเภสัชกรรม 2 3 (3-0-6) 
 (Pharmaceutical Care Research II) 
561-791 สัมมนาทางการบรบิาลทางเภสชักรรม 1 1 (0-2-1) 
 (Seminar in Pharmaceutical Care I) 
561-792 สัมมนาทางการบรบิาลทางเภสชักรรม 2 1 (0-2-1) 
 (Seminar in Pharmaceutical Care II) 

ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
561-801 การวิจัยด้านการบรบิาลทางเภสัชกรรม 1  3 (3-0-6) 
 (Pharmaceutical Care Research I) 
561-802 การวิจัยด้านการบรบิาลทางเภสัชกรรม 2  3 (3-0-6) 
 (Pharmaceutical Care Research II) 
561-803 หลักฐานเชงิประจักษใ์นการบริบาลทางเภสัชกรรม       4 (4-0-8) 
  (Evidence-based in Pharmaceutical Care) 
561-891 สัมมนาทางการบรบิาลทางเภสชักรรม 1  1 (0-2-1) 
 (Seminar in Pharmaceutical Care I) 
561-892 สัมมนาทางการบรบิาลทางเภสชักรรม 2  1 (0-2-1) 
 (Seminar in Pharmaceutical Care II) 

 560-601 เภสัชบ าบัดขัน้สูง  4 (4-0-8)  
 (Advanced Pharmacotherapeutics) 

ตัดรายวิชานี้ออก 

5) หมวดวิชาเลือก 560-661 การตรวจติดตามระดบัยา  2 (1-3-2) 
560-662 ระบบเภสัชสนเทศทางคลินิก  2 (1-3-2)  
560-663 การจ่ายเภสชัภัณฑ์พิเศษปราศจากเชื้อ  2 (1-3-2)  
560-664 การประเมินการใชย้าทางคลนิิก  2 (1-3-2)  
560-665 การตรวจติดตามปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์จากยา  2 (1-3-2) 
560-666 ชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลนศาสตร์ข้ันสูง  2 (2-0-4)  
560-667 การออกแบบการวิจัยทางคลนิิก  2 (1-3-2)  

ตัดรายวิชานี้ออก 
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560-668 การให้ค าปรึกษาทางเภสัชกรรม  2 (1-3-2)  
560-669 ยาใหม่และแนวคิดใหม่  2 (2-0-4)  
560-670 ระบบการกระจายยาในโรงพยาบาล  2 (2-0-4)  
560-671 เภสัชระบาดวิทยาขั้นสูง  2 (1-3-2)  
560-672 การประเมินคุณคา่วรรณกรรมทางเภสัชกรรมคลินิก  2 (1-3-2) 
560-673 เภสัชเศรษฐศาสตร์ข้ันสูง  2 (1-3-2) 
560-674 การวัดและประเมินผลลัพธ์ในการปฏิบัติงานทางเภสชักรรม  
  2 (1-3-2) 
560-675 ปัญหาจากการใช้ยา  2 (1-3-2) 
560-676 แนวโน้มด้านเภสัชบ าบัดในโรคติดเชื้อ  2 (1-3-2) 
560-677 การบริบาลทางเภสัชกรรมส าหรับผู้ป่วยโรคเร้ือรัง  2 (1-3-2) 
560-678 การบริบาลทางเภสัชกรรมส าหรับผู้ป่วยสงูอายุ  2 (1-3-2) 
560-679 มานษุยวิทยาและสังคมวิทยาของการสาธารณสุข  2 (2-0-4) 
560-680 การบริหารทรัพยากรในการบริบาลทางเภสัชกรรม  2 (2-0-4) 
560-681 ปฏิบัตงิานการตรวจตดิตามระดับยาเพื่อการบ าบัดระดับ
 บัณฑิตศึกษา  2 (0-4-2) 
560-682 ปฏิบัตงิานบริการเภสชัสนเทศทางคลนิิกส าหรับบัณฑติศึกษา  
  2 (0-4-2) 
560-683 ปฏิบัตงิานการบริบาลทางเภสชักรรมผู้ป่วยนอกระดับ
 บัณฑิตศึกษา  2 (0-4-2) 
560-684 ปฏิบัตงิานการบริบาลทางเภสชักรรมผู้ป่วยในระดับบัณฑิตศึกษา 1  
  2 (0-4-2) 
560-685 ปฏิบัตงิานการบริบาลทางเภสชักรรมผู้ป่วยในระดับบัณฑิตศึกษา 2  
  2 (0-4-2) 
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560-686 ปฏิบัตงิานการบริบาลทางเภสชักรรมด้านเภสัชกรรมชุมชนระดับ 
 บัณฑิตศึกษา  2 (0-4-2) 
560-687 ปฏิบัตงิานเตรียมและติดตามการใช้ยาเคมีบ าบัดระดบั 
 บัณฑิตศึกษา  2 (0-4-2) 
560-688 ปฏิบัตงิานเตรียมและติดตามการใช้สารอาหารทางหลอดเลือดด า
 ระดับบัณฑิตศึกษา  2 (0-4-2) 
560-689 ปฏิบัตงิานการบริบาลทางเภสชักรรมในผู้ป่วยโรคติดเชื้อระดับ
 บัณฑิตศึกษา  2 (0-4-2) 
560-690 ปฏิบัตงิานการบริบาลทางเภสชักรรมในผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังระดับ
 บัณฑิตศึกษา  2 (0-4-2) 
560-694 แบบจ าลองเภสชัจลนศาสตร์/เภสัชพลศาสตร์ส าหรับการ ประยุกต์   
            เพื่อการบริบาลทางเภสัชกรรม  2 (1-3-2)  
561-761 หลักฐานเชงิประจักษใ์นการบริบาลทางเภสัชกรรม  2 (1-3-2) 
561-762 เภสัชพลศาสตร์  2 (2-0-4) 
561-763 ทักษะทางคลนิิกและการประเมินผูป้่วยในการบริบาลทาง 
            เภสัชกรรม  3 (2-3-4) 

6) รายวิชาเปิดใหม ่
 

 560-862 การวิจัยด้านชวีเภสัชกรรมและเภสัชจลนศาสตร ์ 2 (2-0-4)  
  (Reseacrh in Biopharmaceutics and Pharmacokinetics) 

งานวิจัยด้านชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลนศาสตร์ รูปแบบ
ของยาและการออกแบบรูปแบบของยา ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อค่าความ
เข้มข้นของยาในเลือดตามค่าการเปลี่ยนแปลงของเวลา ปัจจัยด้าน
เภสัชจลนศาสตร์ที่มีผลต่อการตอบสนองในร่างกายต่อการบ าบัดด้วย
ยา การใช้คณิตศาสตร์มาค านวณ และท านายปรากฏการณ์ของยาทีจ่ะ
เกิดขึ้นในร่างกาย  
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Research in biopharmaceutics and pharmacokinetics, 

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

  560-863 การประเมินคุณคา่วรรณกรรมทางการบริบาลทางเภสัชกรรม 2 (1-3-2) 
 (Pharmaceutical Care Literature Evaluation) 

การสืบค้นและสกัดข้อมูลอย่างเป็นระบบในหัวข้อที่
เกี่ยวข้องกับการบริบาลทางเภสัชกรรม การประเมินคุณค่าของ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริบาลทางเภสัชกรรมตามรูปแบบ
การศึกษา การศึกษาแบบมีกลุ่มและมีการสุ่ม การศึกษาทางด้าน
ระบาดวิทยา การวิเคราะห์อภิมาน  บทความปริทัศน์ อ่ืนๆ การ
ประเมินแนวปฏิบัติ การประยุกต์ผลการประเมินวรรณกรรมกับกรณี
ผู้ป่วยจริง 

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

  560-864 การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคติดเชื้อ 2 (1-3-2)  
 (Pharmaceutical Care in Infectious Disease Patient)   

โรคติดเชื้อ และการใช้ยาบ าบัดในโรคติดเชื้อที่พบบ่อยใน
ประเทศเขตร้อน เชื้อแบคทีเรียก่อโรคที่มีความส าคัญ การดื้อต่อยา
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ต้านจุลชีพ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อ การติดตามผู้ป่วยที่ใช้
ยาต้านจุลชีพในการบ าบัดโรคติดเชื้อ บทบาทของเภสัชกรในการให้
บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโรคติดเชื้อ 

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  การบริบาลทางเภสัชกรรมส าหรับผู้ป่วยโรคเร้ือรัง      (1-3-2) 
             Pharmaceutical Care for Patients with Chronic Diseases 
   รายวิชาบังคบัก่อน : โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน  

 บทบาทของเภสัชกร และขอบเขตการบริบาลทางเภสัช
กรรมส าหรับผู้ป่วยโรคเร้ือรัง เน้นกลุ่มโรคที่เก่ียวกับระบบหัวใจและ
หลอดเลือด และโรคที่สัมพันธ์กับกลุ่มโรคดังกล่าว ซึ่งต้องมีการใช้
ยาในระยะยาวหรือตลอดชีวิต องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการให้บริบาล
ทางเภสัชกรรม การตรวจวินิจฉัยโรค เภสัชบ าบัด โภชนบ าบัด และ
การปรับวิถีชีวิต การให้ค าปรึกษาการใช้ยาแก่ผู้ป่วย รวมถึงการ
ติดตามผลการรักษาทั้งในด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย 

  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, 

560-865 การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเร้ือรัง 2 (1-3-2) 
 (Pharmaceutical Care in Chronic Disease Patients)   

บทบาทของเภสัชกร และขอบเขตการบริบาลทางเภสัชกรรม
ส าหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เน้นกลุ่มโรคที่เกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอด
เลือด และโรคที่สัมพันธ์กับกลุ่มโรคดังกล่าว ซึ่งต้องใช้ยาในระยะยาว
หรือตลอดชีวิต องค์ความรู้ปัจจุบันที่จ าเป็นต่อการให้บริบาลทางเภสัช
กรรม การวินิจฉัยโรค เภสัชบ าบัด โภชนบ าบัด และการปรับวิถีชีวิต 
การให้ค าปรึกษาการใช้ยาแก่ผู้ป่วย การติดตามประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัยในการบ าบัดด้วยยา 

 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 
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diagnosis, pharmacotherapy, medical nutrition therapy 
and lifestyle modifications, patient counseling on drug 
therapy including its monitoring for efficacy and safety 

modifications; patient counseling; monitoring for efficacy 
and safety of drug therapy 

 560-678  การบริบาลทางเภสัชกรรมส าหรับผู้ป่วยสงูอายุ     2 (1-3-2)               
             Pharmaceutical Care for Geriatric Patients 
   รายวิชาบังคบัก่อน : โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน  

บทบาทของเภสัชกร ขอบเขตการบริบาลทางเภสัชกรรม 
ส าหรับผู้ป่วยสูงอายุ โรคที่พบบ่อยในผู้ป่วยสูงอายุและเภสัชบ าบัด 
การตรวจติดตามการใช้ยาและให้ค าปรึกษาในการใช้ยาแก่ผู้ป่วย
สูงอายุ  

Pharmacist role and scope in providing pharmaceutical 
care to geriatric patients,  common disorders in 

geriatric patients and pharmacotherapy, drug therapy 
monitoring and counseling for geriatric patients 

560-866 การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยสูงวัย  2 (1-3-2) 
(Pharmaceutical Care in Elderly Patients) 

การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยสูงอายุ บทบาทของ
เภสัชกรและขอบเขตในการบริบาลทางเภสัชกรรมส าหรับผู้ป่วย
สูงอายุ ความผิดปกติที่พบบ่อยในผู้ป่วยสูงอายุและเภสัชบ าบัด การ
ตรวจติดตามการใช้ยาและให้ค าปรึกษาในการใช้ยาแก่ผู้ป่วยสูงอายุ  

Pharmaceutical care  in elderly patients,  
pharmacist role and scope in providing pharmaceutical care 
to elderly patients; common disorders in geriatric patients 
and pharmacotherapy; drug therapy monitoring and 
counseling  

 560-683  ปฏิบัตงิานการบริบาลทางเภสชักรรมผู้ป่วยนอกระดับบัณฑติศึกษา                                   
                                                                          2 (0-4-2) 
              Pharmaceutical Care Clerkship in Ambulatory Care for  
              Graduate Students 
              รายวิชาบังคบัก่อน : โดยความเห็นชอบของอาจารยผ์ู้สอน  

ฝึกปฏิบัติวชิาชีพด้านบรบิาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกใน
โรงพยาบาลและหน่วยปฐมภูม ิ การจ่ายยา การให้ค าปรึกษาแก่
ผู้ป่วย การทบทวนประวตัิการใช้ยาผูป้่วยโดยวิธีการผสานความ
สอดคล้อง  การประเมินผูป้่วยและการตรวจติดตามการใช้ยา  การ
บ่งชี้ การป้องกัน และแก้ไขปัญหาจากการใช้ยาร่วมกับทีมสุขภาพ

560-867 ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสชักรรมผู้ป่วยนอกส าหรับดุษฎีบัณฑติ 
  2 (0-4-2) 
 (Pharmaceutical Care Clerkship in Ambulatory Care for  
 Doctorate Students)  

ฝึกปฏิบัติวิชาชีพด้านบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกใน
โรงพยาบาลและหน่วยบริการปฐมภูมิ การจ่ายยา การให้ค าปรึกษาแก่
ผู้ป่วย การประสานรายการยา การประเมินผู้ป่วยและการตรวจ
ติดตามการใช้ยา การค้นหา การป้องกัน และแก้ไขปัญหาจากการใช้
ยาร่วมกับทีมสุขภาพและผู้ป่วย การน าเสนอกรณีศึกษา สิทธิผู้ป่วย 
การประพฤติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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ประเด็นทีป่รับปรุง หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2555) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
และผูป้่วย การน าเสนอกรณีศึกษา สิทธผิู้ปว่ยและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

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 

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 

  560-868 ปฏิบัตงิานการบริบาลทางเภสชักรรมผู้ป่วยในส าหรบัดุษฎีบัณฑิต 
    2 (0-4-2) 
  (Pharmaceutical Care Clerkship in Acute Care for  
  Doctorate Students ) 

ฝึกปฏิบัติวิชาชีพด้านบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยใน การ
ประสานรายการยา การประเมินผู้ป่วยและการติดตามการใช้ยา การ
ค้นหา การป้องกัน และแก้ไขปัญหาจากการใช้ยาร่วมกับทีมสุขภาพ
และผู้ป่วย การให้ค าปรึกษาการใช้ยาก่อนกลับบ้าน การน าเสนอ
กรณีศึกษา 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 
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ประเด็นทีป่รับปรุง หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2555) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
 560-686  ปฏิบัตงิานการบริบาลทางเภสชักรรมด้านเภสัชกรรมชุมชนระดับ 

             บัณฑิตศึกษา                                                       2 (0-4-2) 
              Pharmaceutical Care Clerkship in Community Pharmacy  
              for Graduate Students 

รายวิชาบังคบัก่อน : โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน  
 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนทีไ่ด้รับการรับรองคุณภาพ  การทบทวนโรคและประวัติการใช้ยาของผู้ป่วย การเลือกยา  การจ่ายยา การให้ค าปรึกษาการใช้ยาและวิถีชีวิต  การท าบันทึกประวัติการใช้ยาผูป้่วยโรคเร้ือรัง  การประเมินและติดตามผล การบ่งชี้ การป้องกัน และแก้ไขปัญหาจากการใช้ยา  การคัดกรองโรคเร้ือรัง เช่น เบาหวานและความดันโลหิตสูง การส่งเสริม

สุขภาพเพื่อป้องกันโรค  การน าเสนอกรณีศึกษา สิทธิผู้ป่วยและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 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 

560-869 ปฏิบัตงิานการบริบาลทางเภสชักรรมด้านเภสัชกรรมชุมชน 
  ส าหรับดุษฎีบณัฑิต    2 (0-4-2) 
  (Pharmaceutical Care Clerkship in Community Pharmacy for 

Doctorate Students)  
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนที่

ได้รับการรับรองคุณภาพ การทบทวนโรคและประวัติการใช้ยาของ
ผู้ป่วย การเลือกยา การจ่ายยา การให้ค าปรึกษาการใช้ยาและวิถีชีวิต 
การท าบันทึกประวัติการใช้ยาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การประเมินและ
ติดตามผล การค้นหา การป้องกัน และแก้ไขปัญหาจากการใช้ยา การ
คัดกรองโรคเรื้อรัง เบาหวานและความดันโลหิตสูง การส่งเสริม
สุขภาพเพื่อป้องกันโรค การน าเสนอกรณีศึกษา สิทธิผู้ป่วย การ
ประพฤติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

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 diabetes and hypertension, health 
promotion for disease prevention, case presentation, 
patient rights, ethical professional conducts  
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ประเด็นทีป่รับปรุง หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2555) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
 560-694 แบบจ าลองเภสัชจลนศาสตร/์เภสัชพลศาสตรส์ าหรับการประยุกตเ์พื่อการ 

             บริบาลทางเภสัชกรรม                                             2 (1-3-2) 
             Pharmacokinetics/Pharmacodynamics Modeling for the  
             Application to Pharmaceutical Care  
             รายวิชาบังคบัก่อน : โดยความเห็นชอบของอาจารยผ์ู้สอน  

ความเชื่อมโยงเชิงทฤษฎีหรือเชิงประสบการณ์ระหว่างการ
ออกฤทธิ์ของยาและการเปลี่ยนแปลงทางเภสัชจลนศาสตร์ การตั้ง
แบบจ าลองเชิงทฤษฎีหรือเชิงประสบการณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมของ
ยา เพื่อการประยุกต์ในการบริบาลทางเภสัชกรรม กรอบคิดทาง
ทฤษฎีและการจ าลองในคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบรูปแบบการ
ใช้ยาเพื่อให้ได้ผลการรักษาสูงสุดและมีผลไม่พึงประสงค์น้อยที่สุด 
พร้อมกรณีศึกษาในการประยุกต์ทางคลินิก 

 dosage regimen to maximize therapeutic effects 
and to minimize adverse effects; case studies in its 
clinical application 

560-870 แบบจ าลองเภสชัจลนศาสตร์/เภสัชพลศาสตร์ขั้นสูงส าหรับการ 
  ประยุกต์เพื่อการบริบาลทางเภสัชกรรม 2 (1-3-2) 
  (Advanced Pharmacokinetics/Pharmacodynamics  
 Modeling for the Application to Pharmaceutical Care)   

แบบจ าลองเภสัชจลนศาสตร์/ เภสัชพลศาสตร์ขั้นสูง 
สหสัมพันธ์เชิงประสบการณ์ของการออกฤทธิ์ของยาและข้อมูลทาง
เภสัชจลนศาสตร์ การตั้งแบบจ าลองเชิงทฤษฎีและเชิงประสบการณ์
เกี่ยวกับพฤติกรรมของยา เพื่อการประยุกต์ในการบริบาลทางเภสัช
กรรม กรอบคิดทางทฤษฎีและการจ าลองในคอมพิวเตอร์เพื่อการ
ออกแบบรูปแบบการใช้ยาเพื่อให้ได้ผลการรักษาสูงสุดและมีผลไม่พึง
ประสงค์น้อยที่สุด กรณีศึกษาในการประยุกต์ทางคลินิก 

Advanced pharmacokinetics/pharmacodynamics 
modeling, 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 

  561-803 หลักฐานเชงิประจักษใ์นการบริบาลทางเภสัชกรรม 4 (4-0-8) 
 (Evidence-based in Pharmaceutical Care) 

การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติงานด้านการ
บริบาลทางเภสัชกรรม โดยใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในการเพิ่ม
ผลลัพธ์การรักษาด้วยยา การตั้งประเด็นปัญหา การค้นข้อมูลและการ
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ประเด็นทีป่รับปรุง หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2555) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
ประเมินหลักฐานอย่างวิเคราะห์วิชาการ น าหลักฐานทางวิชาการไป
ประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยโดยค านึงถึงสถานการณ์ของผู้ป่วย การทบทวน
วรรณกรรมอย่างเป็นระบบ โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน 

Employing evidence-based data in 
pharmaceutical care practice; use of scientific evidences to 
improve therapeutic outcome; defining questions; data 
retrieval and critical appraisal of the data; considering 
patient circumstances in implementing the evidence-based 
data; systemic literature review based on case study 

 561-881  วิทยานิพนธ์                                       48 (0-144-0)   
             Thesis 

งานวิจัยทางการบริบาลทางเภสัชกรรม ซึ่งน าไปสู่องค์
ความรู้ใหม่ หรือการพัฒนาทางการบริบาลทางเภสัชกรรม ภายใต้
การดูแลอย่างใกล้ชิดของ อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ
ควบคุมการท าวิทยานิพนธ์ รวมถึงการเขียนวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ โดยอยู่ในกรอบคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณของการวิจัย 

Research in pharmaceutical care leading to new 
generalizable knowledge or development of 
pharmaceutical care, within ethical or moral and codes of 
conducts in doing research, under supervision of 
supervisory teams and advisory committee of thesis; 
thesis writing and thesis defense 

561-884  วิทยานิพนธ ์ 48 (0-144-0) 
             (Thesis) 

งานวิจัยทางการบริบาลทางเภสัชกรรม ซึ่งน าไปสู่องค์
ความรู้ใหม่ หรือการพัฒนาทางการบริบาลทางเภสัชกรรม ภายใต้การ
ดูแลอย่างใกล้ชิดของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการควบคุมการ
ท าวิทยานิพนธ์ รวมถึงการเขียนวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และสอบ
ป้องกันวิทยานิพนธ์  โดยอยู่ ในกรอบคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของการวิจัย 

Research in pharmaceutical care leading to new 
generalizable knowledge or development of 
pharmaceutical care, within ethical or moral and codes of 
conducts in doing research, under supervision of 
supervisory teams and advisory committee of thesis; thesis 
writing and thesis defense 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
ส่วนที่ 1 ตารางสรุปความส าคัญ/หลักการและเหตุผล ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสตูร 
ส่วนที่ 2 ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กบัรายวิชา 
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ภาคผนวก ข 
ส่วนที่ 1 ตารางสรุปความส าคัญ/หลักการและเหตุผล ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสตูร 
 
ความส าคัญ/หลักการและเหตผุล ปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ยาและกระบวนการใช้ยา
อย่างเหมาะสมเป็นองค์ประกอบหนึ่ง
ที่ส าคัญของระบบสุขภาพ ซึ่งมีส่วน
ช่ ว ยยกระดั บคุณภาพชี วิ ต และ
พลานามัยของประชาชน ความ
รับผิดชอบเพื่อให้กระบวนการใช้ยา
เป็นไปอย่างเหมาะสมเป็นหัวใจของ
งานการบริบาลทาง เภสัช กรรม 
(Pharmaceutical care) ซึ่งเน้นการ
ดูแลผู้ป่วยด้านการใช้ยา  โดยมี
เป้าหมายหลักเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับ
ประโยชน์สูงสุด  มีปัญหาจากยาน้อย
ที่สุดและไม่ท าให้คุณภาพชีวิตของ
ผู้ป่วยลดลง  มีรายงานการศึกษาวิจัย
ที่ยืนยันว่างานการบริบาลทางเภสัช
กรรมสามารถช่วยลดความเจ็บป่วย
ห รื อ ค ว า ม ต า ย  แ ล ะ ป ร ะ ห ยั ด
ค่าใช้จ่ายด้านการแพทย์  รวมทั้ง
ความรู้ทางด้านการบริบาลทางเภสัช
กรรมยังสามารถน ามาใช้ในการวิจัย
เพื่อศึกษาผลทางคลินิกและติดตาม
ผลการใช้ยาที่ผลิตขึ้นใหม่รวมถึง
สมุนไพรของไทยที่ก าลังมีการพัฒนา
กันในขณะนี้ 

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564) และแผนยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
ด้านสาธารณสุข ยังคงให้ความส าคัญ
กับการ เปลี่ ยนแปลง โครงสร้ า ง
ประชากรเป็นสังคมผู้สูงอายุมากขึ้น 
ซึ่งค่าใช้จ่ายในโรคเรื้อรังเหล่านี้จะ
เพิ่มขึ้นอย่างมากในกลุ่มวัยดังกล่าว
จนส่ ง ผลต่ อความสามารถของ
ประเทศในการจัดสรรงบประมาณ
รองรับเพิ่มไม่ทัน โดยต้องการการ
วิจัยเชิงรุกของงานการบริบาลทาง
เภสัชกรรมในบริบทที่เปลี่ยนจากเดิม

 เ ป็ นหลั ก สู ต ร ที่ มุ่ ง ผ ลิ ต
นักวิชาการและนักวิจัยขั้นสูงทางการ
บริบาลทางเภสัชกรรมที่มีความรู้
ความสามารถทางการวิจัย และน า
องค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแก้ปัญหา
การใช้ยาของผู้ป่วยและชุมชนได้
อย่างยั่งยืน 

ห ลั ก สู ต ร ป รั ช ญ า ดุ ษ ฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทาง
เภสัชกรรม มุ่งเน้นเพื่อพัฒนาให้เกิด
องค์ความรู้ใหม่ โดยบัณฑิตที่ส าเร็จ
ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม ห ลั ก สู ต ร จ ะ มี
คุณลักษณะดังนี้ 
1. สามารถวางแผนและด าเนินการ

ใ น ก า ร ค้ น ค ว้ า วิ จั ย โ ด ย ใ ช้
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ
วิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้ได้
องค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาการ
บริบาลทางเภสัชกรรม 

2. สามารถคิดเชิ งระบบเพื่อน า
ความรู้และวิชาการไปใช้ ในการ
พัฒนาระบบงานด้านการบริบาล
ท า ง เ ภ สั ช ก ร ร ม ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

3. มี คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร รม แ ล ะ
จ ร ร ย า บ ร ร ณ ข อ ง วิ ช า ชี พ 
วิชาการ และการวิจัย 
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ความส าคัญ/หลักการและเหตผุล ปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
อย่างมาก อีกทั้งความก้าวหน้าในการ
รักษา เทคโนโลยี หรือยาใหม่ ๆ ที่มี
ราคาสูง กลายเป็นมาตรฐานใหม่ใน
การรักษาโรคเหล่านี้ ท าให้การวิจัย
เพื่อตอบโจทย์ความเหมาะสมและ
ความคุ้มค่าของการให้การบริบาล
ทางเภสัชกรรมกลายเป็นความจ าเปน็
เร่งด่วน 

ปั จ จุ บั น ไ ด้ มี ก า ร บ ร ร จุ
แนวคิดการบริบาลทางเภสัชกรรมอยู่
ในหลักสูตรปริญญาโท  สาขาวิชา
เภสัชกรรมคลินิก ซึ่งเป็นความร่วมมือ
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ
ส า นั ก บ ริ ห า ร ก า ร ส า ธ า ร ณ สุ ข 
กระทรวงสาธารณสุขโดยหลักสูตร
ปริญญาโทนี้เน้นการฝึกปฏิบัติงาน 
นั่นคือให้ผู้เรียนน าแนวคิดการบริบาล
ทางเภสัชกรรมไปปฏิบัติ หรือปรับให้
เข้ากับบริบทของประเทศไทย และ
ยังมีการท าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์  แต่
ด้วยข้อจ ากัดของเวลาในหลักสูตรท า
ใ ห้งานวิ จั ยที่ ได้ เป็นงานที่ ขยาย
ความรู้ในแนวกว้างมากกว่าการขยาย
ความรู้ในแนวลึก คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้
ด าเนินการเปิดหลักสูตรปริญญาเอก
ด้านนี้ขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย
ตั้ งแต่ปี  พ.ศ.2545 ตามมติความ
เห็นชอบของคณะท างานร่วม 5 
หน่วยงานดังกล่าว เนื่องจากเล็งเห็น
ถึงประโยชน์ของงานการบริบาลทาง
เภสัชกรรม และการพัฒนางานการ
บริบาลทางเภสัชกรรมอย่างจริงจัง 
จึงต้องอาศัยฐานความรู้จากการวิจัย
ที่เข้มแข็ง ลึกซึ้ง มีความทันสมัยใน
เชิงวิชาการ และสามารถน าไปใช้
สร้างรูปแบบหรือวิธีการที่เหมาะสม
กับบริบทของประเทศไทย 
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ส่วนที่ 2 ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กบัรายวิชา 

วัตถุประสงค ์
รายวิชา ค าอธิบาย

เพิ่มเติม 
(ถ้ามี) รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

1. สามารถวางแผนและ
ด า เนินการในการ
ค้นคว้าวิจัยโดยใช้
ความคิดริเริ่มสร้าง 
สรรคแ์ละวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อให้
ได้องค์ความรู้ใหม่ใน
ส า ข า วิ ช า ก า ร
บริบาลทาง เภสั ช
กรรม 

561-801 การวิจัยด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม 1  3 (3-0-6)  
561-802 การวิจัยด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม 2  3 (3-0-6)  
561-881 วิทยานิพนธ์ 48 (0-144-0)  
561-882 วิทยานิพนธ์ 72 (0-216-0)  
561-883 วิทยานิพนธ์ 36 (0-108-0)  
561-884 วิทยานิพนธ์ 48 (0-144-0)  
561-891 สัมมนาทางการบริบาลทางเภสัชกรรม 1  1 (0-2-1)  
561-892 สัมมนาทางการบริบาลทางเภสัชกรรม 2  1 (0-2-1)  

2. สามารถคิดเชิงระบบ
เพื่อน าความรู้และ
วิชาการไปใช้ ในการ
พัฒน า ระบบ ง าน
ด้านการบริบาลทาง
เภสัชกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

560-862 การวิจัยด้านชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลนศาสตร์ 2 (2-0-4)  
560-863 การประเมินคุณค่าวรรณกรรมทางการบริบาล

ทางเภสัชกรรม 
2 (1-3-2)  

560-864 การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคติดเชื้อ  2 (1-3-2)  
560-865 การบรบิาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเร้ือรัง  2 (1-3-2)  
560-866 การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยสูงวัย 2 (1-3-2)  
560-867 ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก

ส าหรับดุษฎีบัณฑิต 
2 (0-4-2)  

560-868 ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยใน
ส าหรับดุษฎีบัณฑิต 

2 (0-4-2)  

560-869 ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านเภสัช
กรรมชุมชนส าหรับดุษฎีบัณฑิต 

2 (0-4-2)  

560-870 แบบจ าลองเภสัชจลนศาสตร์/เภสัชพลศาสตร์
ขั้นสูงส าหรับการประยุกต์เพื่อการบริบาลทาง
เภสัชกรรม 

2 (1-3-2)  

561-803 หลักฐานเชิงประจักษ์ในการบริบาลทางเภสัช-
กรรม 

2 (1-3-2)  

561-881 วิทยานิพนธ์ 48 (0-144-0)  
561-882 วิทยานิพนธ์ 72 (0-216-0)  
561-883 วิทยานิพนธ์ 36 (0-108-0)  
561-884 วิทยานิพนธ์ 48 (0-144-0)  
561-891 สัมมนาทางการบริบาลทางเภสัชกรรม 1  1 (0-2-1)  
561-892 สัมมนาทางการบริบาลทางเภสัชกรรม 2  1 (0-2-1)  

3.  มีคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ วิชาการ และ
การวิจัย 

560-862 การวิจัยด้านชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลนศาสตร์ 2 (2-0-4)  
560-863 การประเมินคุณค่าวรรณกรรมทางการบริบาล

ทางเภสัชกรรม 
2 (1-3-2)  

560-864 การบริบาลทางเภสัชกรรมในผูป้่วยโรคติดเชื้อ 2 (1-3-2)  
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วัตถุประสงค ์
รายวิชา ค าอธิบาย

เพิ่มเติม 
(ถ้ามี) รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

560-865 การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเร้ือรัง  2 (1-3-2)  
560-866 การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยสูงวัย 2 (1-3-2)  
560-867 ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก

ส าหรับดุษฎีบัณฑิต 
2 (0-4-2)  

560-868 ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยใน
ส าหรับดุษฎีบัณฑิต 

2 (0-4-2)  

560-869 ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านเภสัช
กรรมชุมชนส าหรับดุษฎีบัณฑิต 

2 (0-4-2)  

560-870 แบบจ าลองเภสัชจลนศาสตร์/เภสัชพลศาสตร์
ขั้นสูงส าหรับการประยุกต์เพื่อการบริบาลทาง
เภสัชกรรม 

2 (1-3-2)  

561-801 การวิจัยด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม 1  3 (3-0-6)  
561-802 การวิจัยด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม 2  3 (3-0-6)  
561-803 หลักฐานเชิงประจักษ์ในการบริบาลทางเภสัช-

กรรม 
4 (4-0-8)  

561-881 วิทยานิพนธ์ 48 (0-144-0)  
561-882 วิทยานิพนธ์ 72 (0-216-0)  
561-883 วิทยานิพนธ์ 36 (0-108-0)  
561-884 วิทยานิพนธ์ 48 (0-144-0)  
561-891 สัมมนาทางการบริบาลทางเภสัชกรรม 1  1 (0-2-1)  
561-892 สัมมนาทางการบริบาลทางเภสัชกรรม 2  1 (0-2-1)  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ภาคผนวก ค 
ตารางเปรียบเทียบความคิดเหน็และข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิกับการด าเนินการ 

ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ภาคผนวก ค 
ตารางเปรียบเทียบความคิดเหน็และข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิกับการด าเนินการ 

ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1) หมวดที่ 2 ข้อ 1.3 วัตถุประสงค์ 

เพิ่มวัตถุประสงค์อีก 2 ข้อได้แก่  
1. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถสร้างองค์

ความรู้ใหม่ในสาขาวชิาการบริบาลทางเภสัชกรรม 
2. มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

วิชาการ และการวิจัย 

 
 

- แก้ไขตามข้อเสนอแนะ (หน้า 6) 

2) หมวดที่ 3 ข้อ 2.2 คุณสมบัตผิู้เข้าศึกษา แบบ 1.2, 
แบบ 2.1 และ แบบ 2.2  
- เพิ่มข้อความ “มีความรู้ ความสามารถภาษาอังกฤษ

ในระดับดี โดยอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร  

 
 

- แก้ไขตามข้อเสนอแนะ (หน้า 8-9) 
โดยปรับข้อความเปน็ “มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตาม
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับเข้าศึกษาระดบั
ปริญญาเอก” 

3) หมวดที่ 3 ข้อ 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนนิการเพื่อแก้ไข
ปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
- ข้อ 2) ความคดิรวบยอดในการท าวิจัย 
เขียนว่า “ให้นักศึกษาแบบ 1 ลงทะเบียนเรียนใน

รายวิชาที่ เกี่ยวข้องด้านการวิจัย  โดยอยู่ภายใต้การ
พิจารณาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ/หรือ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” ให้เขียนให้ชัดเจนว่าเป็น
แบบ1.1 และ 1.2 

 
 

- แก้ไขตามข้อเสนอแนะ (หน้า 9) 

4) หมวดที่ 3 ข้อ 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จ
การศึกษาในระยะ 5 ปี ให้แก้ไขในตาราง ดังนี้ 
- กรณีผู้เรียนจบปริญญาโทมาก่อนต้องใช้ระยะเวลา

เรียน 3 ปี จึงควรมีผู้จบการศึกษา ในปี 2564 ไม่ใช่ 
2563 

- กรณีผู้เรียนจบปริญญาตรีมาก่อนต้องใช้ระยะเวลา
เรียน 4 ปี จึงควรมีผู้จบการศึกษา ในปี 2565 ไม่ใช่ 
2564 

ไม่แก้ไขตามข้อเสนอแนะ ดงัข้อความต่อไปนี้ 
 

- ถ้านับตามปีการศึกษา ผู้เรียนจบปริญญาโทมาก่อนต้อง
ใช้ระยะเวลาเรียน 3 ปี ถ้าเริ่มเรียนในปีการศึกษา 
2561 จบการศึกษาในปีการศึกษา 2563 

- กรณีผู้เรียนจบปริญญาตรีมาก่อนต้องใช้ระยะเวลาเรียน 
4 ปี ถ้าเริ่มเรียนในปีการศึกษา 2561 จบการศึกษาใน
ในปีการศึกษา 2564 

5) หมวดที่ 3 ข้อ 3.1.5 ค าอธิบายรายวชิา 
- เพิ่มค าอธิบายรายวชิาภาษาไทยให้สอดคล้องกับ  
  ภาษาอังกฤษ  
- รายวิชา 561-803 หลักฐานเชิงประจักษ์ในการ
บริบาลทางเภสัชกรรม 
 การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติงาน
ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม โดยใช้หลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์ในการเพิ่มผลลัพธ์การรักษาด้วยยา การ

 
- ได้เพิ่มค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย ให้สอดคล้องกับ
ภาษาอังกฤษแล้ว  
- การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติงานด้านการ
บริบาลทางเภสัชกรรม โดยใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์
ในการเพิ่มผลลัพธ์การรักษาด้วยยา การตั้งประเด็นปัญหา 
การค้นข้อมูลและการประเมินหลักฐานอย่างวิเคราะห์
วิชาการ น าหลักฐานทางวิชาการไปประยุกต์ใช้กับผู้ป่วย
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ตั้งประเด็นปัญหา การค้นข้อมูลและการประเมิน
หลักฐานอย่ า งวิ เคราะห์วิชาการ การทบทวน
วรรณกรรมอย่างเป็นระบบ โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน 
 Employing evidence-based data in 
pharmaceutical care practice; use of scientific 
evidences to improve therapeutic outcome; 
defining questions; data retrieval and critical 
appraisal of the data; considering patient 
circumstances in implementing the evidence-
based data; systemic literature review based 
on case study 

โดยค านึงถึงบริบทของผู้ป่วย การทบทวนวรรณกรรม
อย่างเป็นระบบ โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน 
 Employing evidence-based data in 
pharmaceutical care practice; use of scientific 
evidences to improve therapeutic outcome; 
defining questions; data retrieval and critical 
appraisal of the data; considering patient 
circumstances in implementing the evidence-
based data; systemic literature review based on 
case study 

6) หมวดที่ 3 ข้อ 3.1.5 ค าอธิบายรายวชิา  
- ค าอธิบายรายวิชา 561-892 ไม่ควรเหมือนกับ 

รายวิชา 561 891 
 
 
- ค าอธิบายรายวิชา 561-881, 561- 882, 561 883 

และ 561-884 ไม่ควรจะเหมือนกัน 

 
- ไม่ปรับค าอธิบายรายวิชา 561-891 และ 561-892 

เนื่ องจาก เพื่ อความสะดวกในการใ ห้นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียน ไม่ว่าจะเข้าเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 
หรือ 2 

- ปรับค าอธิบายรายวิชาวิทยานิพนธ์ (561-881, 561- 
882, 561 883 และ 561-884) ให้ไม่เหมือนกัน โดยใน
แต่ละรายวิชาให้เพิ่มแผนการศึกษา 

7) หมวดที่ 3 ข้อ 2.2 คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา 
- ข้อความ “หากคุณสมบัติไม่เปน็ไปตามข้อก าหนด ให้
อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร” ควร
เขียนให้ชัดเจนว่าคือข้อก าหนดใด เพราะหากไม่เป็นไป
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วา่ด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 ไม่ควรอยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร 

 
- แก้ไขตามข้อเสนอแนะ โดยเปลี่ยนเป็นข้อความ หาก
คุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อก าหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ห ลั ก สู ต ร ต า ม ร ะ เ บี ย บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 ข้อ 31.2 

8) หมวดที่ 3 ข้อ 3.1.3.1 รายวชิา 
- หมวดวิชาเลือก ข้อความ “นักศึกษาสามารถเลือกเรียน
รายวิชาอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากที่ปรากฏในหลักสูตรนีไ้ด้” 
ประโยคนี้อาจไม่จ าเป็นเนื่องจากมีหมายเหตุอยู่ด้านล่าง
แล้ว แต่อาจเพิ่มเติม “หรือรายวิชาอ่ืนทีจ่ะเปิดเพิ่มเติม
ภายหลัง”เพื่อสามารถเปิดสอนรายวิชาที่ทันสมัยเพิ่มเติม
ได้โดยไม่ต้องรอปรับปรุงหลักสตูร 

 
- แก้ไขตามข้อเสนอแนะ (หนา้ 13) 
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9) หมวดที่ 3 ข้อ 3.1.4 แผนการศึกษา  

- รายวิชาสัมมนา นา่จะมีการลงทะเบียนเรียนใน 
  ชั้นปทีี่ 2 หรือ 3 ด้วย และให้มีการน าเสนอ

ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ เพื่อให้มีการติดตามและ
แลกเปลี่ยนความรู้ในระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 

- ผู้ที่เรียนแผนการศึกษา แบบ 1 น่าจะลงทะเบียน
เรียนแบบไม่นับหน่วยกิตด้วย เพื่อให้ผู้ เรียนได้
แลกเปลี่ยนความรู้และติดตามความก้าวหน้า 

หมายเหตุ มีการก าหนดการรายงานความก้าวหนา้ไว้ใน
ข้อก าหนดของการท าวิทยานิพนธ์แล้ว ดังนั้นแล้วแต่
นโยบายของมหาวิทยาลัย 

 
- ไม่ แก้ ไ ข  เนื่ อ งจาก  มี กา รก าหนดการรายงาน

ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ไว้ในข้อก าหนดของการท า
วิทยานิพนธ์แล้ว  

 
- ปรับแผนการการศึกษา แบบ 1.1 และ แบบ 1.2 ให้

ผู้เรียนลงทะเบียนเรียนรายวิชาสัมมนา (561-891 และ 
591-892) แบบไม่นับหน่วยกิต 

10) หมวดที่ 3 ข้อ 3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
- เปลี่ยนแปลงค าอธบิายรายวิชา 560 862  
ข้อความ “ค่าความเข้มข้นของยาในเลือดตามค่าการ
เปลี่ยนแปลงของเวลา” ภาษาอังกฤษ เป็น time 
concentration of drug in the body 

 
- แก้ไขตามข้อเสนอแนะ (หน้า 16) 

11) หมวดที่ 3 ข้อ 3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  
- รายวิชา 560-863 ประโยคนีไ้ม่มีในภาษาไทย 
  “Systematic searching and retrieving 

information in the area related to 
pharmaceutical care” 

 
- แก้ไขตามข้อเสนอแนะ (หนา้ 16) 

12) หมวดที่ 4 ข้อ 1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของ
นักศึกษา 

 - มีข้อ 1, 2, 3, 5, 6 ขาดข้อ 4 และกลยุทธ์ข้อ 3 
น่าจะขาดข้อความท าให้ไม่สามารถสื่อได้ว่าเป็น
อย่างไร ข้อ 5 มีกระบวนการอย่างไร 

 
 

- แก้ไขตามข้อเสนอแนะ (หนา้ 26) 

13) หมวด 3 ข้อ 2.2 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา ระบุว่าเป็น
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเภสัชศาสตร์ 
อาจจ ากัดไป เพราะปัจจุบันมีการส าเร็จจากคณะ
เภสัชศาสตร์หลายด้าน เช่น การบริบาลทางเภสัช
กรรม  เภสัชอุตสาหการ ดังนั้นถ้าเติมว่าหรือด้านอ่ืนๆ
ที่เทียบเท่า หรือใช้ค าว่าส าเร็จปริญญาเภสัชศาสตร
บัณฑิต ก็น่าจะดีกว่า ส าหรับที่จบปริญญาโททางด้าน
เภสัชศาสตร์นั้น  แล้วต้องเป็นเภสัชกรไหม  ถ้าใช่  
น่าจะระบุว่าส าเร็จปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตและ
ปริญญาโททางด้านเภสัชศาสตร์หรือสาขาที่เก่ียวข้อง 

- แก้ไขตามข้อเสนอแนะ (หนา้ 8,9) 
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14) หมวด 3 ข้อ 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไข

ปัญหาฯ ในเร่ืองความสามารถในการสื่อสารภาษา 
    อังกฤษ นอกเหนือจากที่เสนอไว้แล้ว อาจด าเนินการ

แก้ไขโดย 
- นิสิตที่มีคะแนนภาษาอังกฤษน้อยกว่าที่ควร อาจ

จ าเป็นต้องลงเรียนรายวิชาที่เพิ่มทักษะทางภาษา
เพิ่ม 

- มีอาจารย์ชาวต่างชาติมาร่วมสอนร่วมวิจัย เป็นการ
สร้างบรรยากาศในเรื่องความคิดรวบยอดในการท า
วิจัย  อาจด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมโดย 

- ให้นิสิตน า เสนอความก้าวการวิจัยในรูปแบบ
สัมมนา/ปากเปล่า เพื่อจะได้มีการซักถาม อภิปราย
ได้มากข้ึน 

- แก้ไขตามข้อเสนอแนะ (หนา้ 9,10) 

15) หมวด 3 ข้อ 3.1.3 เร่ืองรายวิชา 
 

1. วิชาบังคับส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
มีหลายวิชาไปไหม  เนื่องจากน่าจะมีประสบการณ์การ
วิจัยและเรียนมาบ้างแล้ว  ถ้าจะเหลือ การวิจัยด้าน
การบริบาลทางเภสัชกรรม 1 วิชา และ สัมมนา
ทางการบริบาลทางเภสัชกรรม 1 วิชา ที่ต้องลงเรียน
แบบมีเกรด  และ สัมมนาวิทยานิพนธ์ทุกเทอม โดยไม่
นับหน่วยกิตจะดีกว่าไหมคะ  นิสิตจะได้ลงวิชาเลือกที่
เก่ียวข้องกับการท าวิจัยได้มากข้ึน 

2. น่าจะมีวิชาเลือกให้หลากหลายมากขึ้น อาทิ ทางด้าน
เภสัชพันธุศาสตร์  เพราะในปัจจุบันการวิจัยทางด้านนี้
มีเพิ่มมากขึ้นและมีความสัมพันธ์กับการรักษาด้วยยาที่
แตกต่างกันของแต่ละบุคคล  หรือทางด้านเภสัช
ระบาดวิทยา  เภสัชเศรษฐศาสตร์ 

 
 

1. ยังคงให้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่เข้าเรียน
แผน 2.1 เรียนวิชา research methodology  ทั้ง 2 
รายวิชาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านการท าวิจัย 
2.  ไม่ เปิดรายวิ ชา เลื อกเพิ่ ม เพื่ อ  ทั้ งนี้  เนื่ องจาก 
นอกเหนือจากรายวิชาเลือกที่เสนอในหลักสูตรนี้แล้ว 
นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนๆ ที่
สนใจ หรือสอดคล้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ที่เปิดสอน
ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือมหาวิทยาลัย
อ่ืนทั้งในและต่างประเทศได้ โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ หรือรายวิชาอ่ืนที่จะเปิด
เพิ่มเติมภายหลัง 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร
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ภาคผนวก ง 
ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

 
1. ศาสตราจารย์ ดร.ด ารงศักดิ ์ ฟ้ารุ่งสาง  
 วุฒิการศึกษาสงูสุด   Ph.D.  สาขาวชิา   Industrial and Physical Pharmacy 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
560-862 Reseacrh in Biopharmaceutics and Pharmacokinetics 2 (2-0-4)  
560-870 Advanced Pharmacokinetics/Pharmacodynamics Modeling for 

the Application to Pharmaceutical Care 
2 (1-3-2) 

561-881 Thesis 48 (0-144-0) 
561-882 Thesis 72 (0-216-0) 
561-883 Thesis 36 (0-108-0) 
561-884 Thesis 48 (0-144-0) 
561-891 Seminar in Pharmaceutical Care I 1 (0-2-1) 
561-892 Seminar in Pharmaceutical Care II 1 (0-2-1) 

 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ป ี
2.1  ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

Kaewnopparat, S., Faroongsarng, D., Kaewnopparat, N., Wungsintaweekul, J. and Kaewiad, K. 
2017. Statistical Optimization Of Bambara Groundnut Protein Isolate-Alginate Matrix 
Systems On Survival Of Encapsulated Lactobacillus Rhamnosus Gg. Aims Microbiology. 
3(4), 713-732. 

Juntarut, P., Chiayvareesajja, S. and Faroongsarng , D. 2017. The Screening Of Pathogenic 
Aeromonas Hydrophila Based On Its Hemolytic And Proteolytic Properties. แก่นเกษตร.
45(ฉบับพิเศษ 1), 101-108. 

Kaewnopparat, S., Faroongsarng, D., Wungsintaweekul, J., Kaewnopparat, N. and Kaewiad, K. 
2016. Optimisation of Bambara Groundnut Water Extract and Skim Milk Composition as 
Cryoprotectant for Increasing Cell Viability of Lactobacillus Spp. Using Response 
Surface Methodology. International Journal of Food Science and Technology. 51(12), 
2630-2639. 

Faroongsarng, D. 2016. Theoretical Aspects of Differential Scanning Calorimetry As A Tool 
For The Studies of Equilibrium Thermodynamics In Pharmaceutical Solid Phase 
Transitions. Aaps Pharmscitech. 17(3), 572-577. 

Faroongsarng, D. 2016. Assessment of The Dissociation Energetics of Some Selected Ligand 
Drugs Bound on Human Serum Albumin By Differential Scanning Calorimetry. Aaps 
Pharmscitech. 17(2), 474-481. 

Faroongsarng, D. and Kongprasertkit, J. 2014. The Role of Caprylate Ligand Ion On The 
Stabilization Of Human Serum Albumin. Aaps Pharmscitech. 15(2), 465-471. 
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2.2  หนังสือ ต ารา  
ด ารงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง ,วิชาญ เกตุจินดา ,นิมิตร วรกุล ,วิบุล วงศ์ภูวรักษ์. 2560. เทคโนโลยีเภสัชกรรมสถานะ

ของแข็ง. พิมพ์ครั้งที่ 1. ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 
 

------------------------------------------------------ 
 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉวีวรรณ  รัตนจามิตร 

วุฒิการศึกษาสงูสุด ปร.ด.  สาขาวชิา   ระบาดวิทยา 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
560-863 Pharmaceutical Care Literature Evaluation 2 (1-3-2) 
560-865 Pharmaceutical Care in Chronic Disease Patient 2 (1-3-2) 
560-866 Pharmaceutical Care in Elderly Patients 2 (1-3-2) 
560-869 Pharmaceutical Care Clerkship in Community Pharmacy for 

Doctorate Students 
2 (0-4-2) 

561-801 Pharmaceutical Care Research I 3 (3-0-6) 
561-802 Pharmaceutical Care Research II 3 (3-0-6) 
561-803 Evidence-based in Pharmaceutical Care 4 (4-0-8) 
561-881 Thesis 48 (0-144-0) 
561-882 Thesis 72 (0-216-0) 
561-883 Thesis 36 (0-108-0) 
561-884 Thesis 48 (0-144-0) 
561-891 Seminar in Pharmaceutical Care I 1 (0-2-1) 
561-892 Seminar in Pharmaceutical Care II 1 (0-2-1) 

 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ป ี
2.1  ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

Ratanajamit, C., Khwannimit, B. and Chotephinyononte, K. 2017. An open-label, 
randomized, cross-over bioequivalence study of montelukast 10 mg tablets in healthy 
Thai volunteers. Songklanakarin Journal of Science and Technology. 39(3), 335-340. 

Srichana, T., Ratanajamit, C., Juthong, S., Suwandecha, T., Laohapojanart, N., Pungrassami, 
P. and Padmavathi, A.R. 2016. Evaluation of Proinflammatory Cytokines And Adverse 
Events In Healthy Volunteers Upon Inhalation of Antituberculosis Drugs. Biological & 
Pharmaceutical Bulletin. 39(11), 1815-1822. 

2.2  ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 
Ratanajamit, P., Ratanajamit, C., Waikittipong, S. and Duang-ngern, T. 2016. Anticoagulation 

in Mechanical Prosthetic Heart Valve Outpatients Treated with Warfarin at Yala 
Regional Hospital. การประชมุวิชาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัทักษิณ ครั้งที่ 26 ประจ าปี 2559. 26 
– 27 พฤษภาคม 2559. หน้า 295-302 
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3. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล  ศรีชนะ 
 วุฒิการศึกษาสงูสุด   Ph.D.  สาขาวชิา   Pharmacy 
 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

560-862 Reseacrh in Biopharmaceutics and Pharmacokinetics 2 (2-0-4)  
560-870 Advanced Pharmacokinetics/Pharmacodynamics Modeling for 

the Application to Pharmaceutical Care 
2 (1-3-2) 

561-881 Thesis 48 (0-144-0) 
561-882 Thesis 72 (0-216-0) 
561-883 Thesis 36 (0-108-0) 
561-884 Thesis 48 (0-144-0) 
561-891 Seminar in Pharmaceutical Care I 1 (0-2-1) 
561-892 Seminar in Pharmaceutical Care II 1 (0-2-1) 

 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ป ี
2.1  ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

Srichana, T., Phadoongsombut, N., Buatong, W., Nakpheng, T., Sawatdee, S., Sa-A, A. and 
Sritharadol, R. 2017. Quantitative Analysis of Povidone-Iodine Thin Films By X-Ray 
Photoelectron Spectroscopy And Their Physicochemical Properties. Acta 
Pharmaceutica. 67(2), 169-186. 

Srichana, T., Nakpheng, T., Sritharadol, R., Dhamodharan, B. and Padmavathi, A.R. 2017. 
Anti-Biofilm Properties of A Mupirocin Spray Formulation Against Escherichia Coli 
Wound Infections. Biofouling. 33(7), 591-600. 

Srichana, T., Nakpheng, T. and Sritharadol, R. 2017. Development of A Topical Mupirocin 
Spray For Antibacterial And Wound-Healing Applications. Drug Development And 
Industrial Pharmacy. 43(10), 1715-1728. 

Srichana, T., Sritharadol, R., Nakpheng, T., Sangkharak, S., Chunhachaichana, C. and 
Suwandecha, T. 2016. Evidences For Salbutamol Metabolism By Respiratory And Liver 
Cell Lines. Drug Metabolism And Pharmacokinetics. 32(2), 127-134. 

Pornanong, A., Srichana, T., Yamdej, R. and Pangza, K. 2016. Superior Physicochemical And 
Biological Properties Of Poly(Vinyl Alcohol)/Sericin Hydrogels Fabricated By A Non-
Toxic Gamma-Irradiation Technique. Journal Of Bioactive And Compatible Polymers. 
32(1), 32-44. 

Voravuthikunchai, S., Saeloh, D., Srichana, T., Amnuaikit, T. and Musthafa, K. 2016. 
Rhodomyrtone As A Potential Anti-Proliferative And Apoptosis Inducing Agent In 
Hacatkeratinocyte Cells. European Journal of Pharmacology. 772(2), 144-151. 

Srichana, T., Juthong, S., Soorapan, S., Thawithhong, E. and Supaiboonpipat, S. 2016. 
Clinical Equivalence Of Budesonide Dry Powder Inhaler And Pressurized Metered Dose 
Inhaler. Clinical Respiratory Journal. 10(1), 74-82. 

Srichana, T. and Kaewjan, K. 2016.Nano Spray-Dried Pyrazinamide-L-Leucine Dry Powders, 
Physical Properties And Feasibility Used As Dry Powder Aerosols. Pharmaceutical 
Development And Technology. 21(1), 68-75. 
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Srichana, T., Wongpoowarak, W. and Suwandecha, T. 2016. Computer-Aided Design of Dry 
Powder Inhalers Using Computational Fluid Dynamics To Assess Performance. 
Pharmaceutical Development And Technology. 21(1), 54-60. 

Srichana, T., Ratanajamit, C., Juthong, S., Suwandecha, T., Laohapojanart, N., Pungrassami, 
P. and Padmavathi, A.R. 2016. Evaluation of Proinflammatory Cytokines And Adverse 
Events In Healthy Volunteers Upon Inhalation of Antituberculosis Drugs. Biological & 
Pharmaceutical Bulletin. 39(11), 1815-1822. 

Srichana, T., Sawatdee, S., Choochuay, K. and Chanthorn, W. 2016. Evaluation of The 
Topical Spray Containing Centella Asiatica Extract And Its Efficacy on Excision Wounds 
In Rats. Acta Pharmaceutica. 66(2), 233-244. 

Srichana, T., Adhikari, K., Buatong, W., Thawithong, E. and Suwandecha, T. 2016. Factors 
Affecting Enhanced Permeation of Amphotericin B Across Cell Membranes And Safety 
Of Formulation. Aaps Pharmscitech. 17(4), 820-828. 

Aramwit, P., Srichana, T., Nakpheng, T. and Porasuphatana, S. 2015. Toxicity Evaluation Of 
Cordycepin And Its Delivery System For Sustained In Vitro Anti-Lung Cancer Activity. 
Nanoscale Research Letters. 10(152), 1-10. 

Aramwit, P., Srichana, T., Jaichawa, N. and Ratanavaraporn, J. 2015. A Comparative Study Of 
Type A And Type B Gelatin Nanoparticles As The Controlled Release Carriers For 
Different Model Compounds. Materials Express. 5(3), 241-248. 

Jaiswal, L., Rakkit, S., Pochin, K., Jaisamut, P., Tanthana, C., Tanmanee, N., Srichana, T. and 
Suedee, R. 2015. A thalidomide templated molecularly imprinted polymer that 
promotes a biologically active chiral entity tagged in colon carcinoma cells and 
protein-related immune activation. Process Biochemistry. 50(12), 2035-2050. 

Srichana, T., Suwandecha, T., Nakpheng, T., Pangsomboon, K. and Balekar, N. 2015. Novel 
Antimicrobial Peptide Specifically Active Against Porphyromonas Gingivalis. Archives of 
Microbiology. 197(7), 899-909. 

Srichana,T., Sawatdee, S., Pakawatchai, C., Nitichai, K. and Phetmung, H. 2015. Why 
Sildenafil And Sildenafil Citrate Monohydrate Crystals Are Not Stable?. Saudi 
Pharmaceutical Journal. 23(5), 504-514. 

Gangadhar, KN., Adhikari, K. and Srichana, T. 2014. Synthesis and evaluation of sodium 
deoxycholate sulfate as a lipid drug carrier to enhance the solubility, stability and 
safety of an amphotericin B inhalation formulation. International Journal of 
Pharmaceutics. 471(1-2), 430-438. 

Ahmad, M.I., Ungphaiboon, S., Srichana, T. 2014. The development of dimple-shaped 
chitosan carrier for ethambutol dihydrochloride dry powder inhaler. Drug 
Development Industrial Pharmacy, DOI: 10.3109/03639045.2014.903493. 1-10. 

Srichana,T. and Ungphaiboon, S. 2015. The Development of Dimple-Shaped Chitosan 
Carrier for Ethambutol Dihydrochloride Dry Powder Inhaler. Drug Development And 
Industrial Pharmacy. 41(5), 791-800. 
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4. รองศาสตราจารย์ ดร.วันทนา  เหรียญมงคล 
 วุฒิการศึกษาสงูสุด   Ph.D.        สาขาวชิา   Pharmacology  
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
560-865 Pharmaceutical Care in Chronic Disease Patient 2 (1-3-2) 
560-866 Pharmaceutical Care in Elderly Patients 2 (1-3-2) 
560-869 Pharmaceutical Care Clerkship in Community Pharmacy for 

Doctorate Students 
2 (0-4-2) 

561-803 Evidence-based in Pharmaceutical Care 4 (4-0-8) 
561-881 Thesis 48 (0-144-0) 
561-882 Thesis 72 (0-216-0) 
561-883 Thesis 36 (0-108-0) 
561-884 Thesis 48 (0-144-0) 
561-891 Seminar in Pharmaceutical Care I 1 (0-2-1) 
561-892 Seminar in Pharmaceutical Care II 1 (0-2-1) 

 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ป ี
2.1  ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

Reanmongkol, W., Surapanthanakorn, S. Phadoongsombut, N. and Wattanapiromsakul, C. 
2017. In vivo evaluation of analgesic and antipyretic activities of piceatannol-rich 
extract from Senna garrettiana heartwood. Songklanakarin Journal of Science and 
Technology. 39(5), 589-599. 

Reanmongkol, W., Mo, J., Kaewnopparat, N., Songkro, S. and Panichayupakaranant , P. 2015. 
Physicochemical properties, in vitro release and skin permeation studies of a topical 
formulation of standardized pomegranate rind extract. Pakistan Journal of 
Pharmaceutical Sciences. 28(1), 29-36. 

Mo, J., Panichayupakaranant, P., Kaewnopparat, N., Songkro, S. and Reanmongkol, W. 2014. 
Topical Anti-inflammatory Potential of Standardized Pomegranate Rind Extract and 
Ellagic Acid in Contact Dermatitis. Phytotherapy Research. 28 (4), 629-632. 

Bhusal N., Panichayupakaranant , P. and Reanmongkol, W. 2014. In vivo analgesic and anti-
inflammatory activities of a standardized Rhinacanthus nasutus leaf extract in 
comparison with its major active constituent rhinacanthin-C. Songklanakarin Journal of 
Science and Technology. 36 (3), 325-331. 

Mo, J., Panichayupakaranant , P., Kaewnopparat, N., Nitiruangjaras , A. and  Reanmongkol, 
W. 2014. Wound healing activities of standardized pomegranate rind extract and its 
major antioxidant ellagic acid in rat dermal wounds. Journal of Natural Medicines. 68 
(2), 377-386. 

2.2  หนังสือ ต ารา  
Soorapan, S., Saengcharoen, W., Reanmongkol, W., Mahattanadul, S., Wanakamanee, U. 

Maneerot, T. and Boonrit, N. 2014. เภสัชบ าบัดในโรคเรื้อรังที่พบบ่อยและกรณีศึกษา 2. พิมพ์ครั้งที่ 1. 
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5. รองศาสตราจารย์ ดร.สงวน  ลือเกียรติบัณฑิต 
วุฒิการศึกษาสงูสุด   Ph.D.            สาขาวชิา   Social and Administrative Pharmacy   

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
560-863 Pharmaceutical Care Literature Evaluation 2 (1-3-2) 
561-803 Evidence-based in Pharmaceutical Care 4 (4-0-8) 
561-881 Thesis 48 (0-144-0) 
561-882 Thesis 72 (0-216-0) 
561-883 Thesis 36 (0-108-0) 
561-884 Thesis 48 (0-144-0) 
561-891 Seminar in Pharmaceutical Care I 1 (0-2-1) 
561-892 Seminar in Pharmaceutical Care II 1 (0-2-1) 

 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ป ี
2.1  ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

สงวน ลือเกียรติบัณฑิต และ กมลรัตน์ นุ่นคง. 2017. ประสิทธิผลของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาส าหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม. วารสารเภสัชกรรมไทย. 9(1), 79-91. 

สงวน ลือเกียรติบัณฑิต, พิชญา นวลได้ศรี, ธนเทพ วณิชยากร, กนกกาญจน์ ไชยกาล, เพิ่มพรรณ์ หนูเขียว, 
ชุมสิน ศรียาน และ เดือนเพ็ญ เอียดเกิด. 2017. ความสามารถในการใช้ฉลากโภชนาการของผู้บริโภค 
ใน 5 จังหวัดภาคใต้: พัทลุง สตูล ปัตตานี ตรัง และสงขลา. วารสารเภสัชกรรมไทย. 9(1), 130-144. 

Lerkiatbundit, S., Wanishayakorn, T. and Limcharoen, N. 2017. ผลของการใช้ฉลากภาพที่บง่บอก
วิธีใช้ยาเม็ดชนดิรับประทานในผูป้่วยชาวไทยมสุลิมที่ไม่รู้หนังสือ. วารสารเภสัชกรรมไทย. 9(2), 294-306. 

Saengcharoen, W., Buasri, N., Khantapokha, B. and Lerkiatbundit, S. 2016. Public knowledge 
and factors associated with inappropriate analgesic use: a survey in Thailand. 
International Journal of Pharmacy Practice. 24(1), 22-29. 

Saengcharoen, W., Musleemanukul, R. and Lerkiatbundit, S. 2016. Assessment of 
multimedia-supported intervention in Muslim diabetic patients treated with insulin. 
International Journal of Diabetes in Developing Countries. 36(3), 327-333. 

กฤษฎา วิทยารัฐ, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต, สุนทรี ท.ชัยสัมฤทธิ์โชค. กระบวนการการโฆษณาผลิตภัณฑ์
สุขภาพของผู้ประกอบการวิทยุท้องถิ่น : มุมมองเชิงคุณภาพ. วารสารเภสัชกรรมไทย. 2016;8(1):68-92. 

Saengcharoen, W., Jaisawang, P., Udomcharoensab, P., Buathong, K. and Lerkiatbundit, S. 
2016. Appropriateness of diagnosis of streptococcal pharyngitis among Thai 
community pharmacists according to the Centor criteria. International journal of 
clinical pharmacy. 38(5), 1318-1325. 

Jehso, K., Lerkiatbundit, S. and Wiroonpanich, W. 2015. Integration of Thai traditional 
medicine into physicians' practice part 1: Conditions facilitating the integration. Thai 
Journal of Pharmaceutical Sciences. 39(2), 49-56. 

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

Lerkiatbundit, S. and Sooksupun, S. 2015. ผลกระทบของสถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ต่อการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคและการปรับตัวของเภสัชกร. วารสารเภสัชกรรม
ไทย.7(2), 216-233. 

Lerkiatbundit, S. 2014. ประสิทธิภาพของวิธีการแก้ไขปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย
ทางสถานีวิทยุท้องถิ่น. วารสารเภสัชกรรมไทย. 6(1), 22-40. 

Lerkiatbundit, S. 2014. การพัฒนาฉลากภาพส าหรับผู้ป่วยที่ไม่รู้หนังสือ ตอนที่ 2: ค าแนะน าการใช้ยา. 
วารสารเภสัชกรรมไทย. 6(1), 61-74. 

Lerkiatbundit, S. 2014. การพัฒนาฉลากภาพส าหรับผู้ป่วยที่ไม่รู้หนังสือ ตอนที่ 1: วิธีการรับประทานยา
เม็ด. วารสารเภสัชกรรมไทย. 6(1), 41-60. 

วรนุช แสงเจริญ, สุนิดา สดากร, โพยม วงศ์ภูวรักษ์, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต. 2014. ผลของการให้ค าแนะน า
โดยเภสัชกรในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2. วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน. 9(พิเศษ), 116-121. 

Yang, X., Sriplung, H., Chongsuvivatwong, V., Lerkiatbundit, S., Ye, J., Ouyang, X. and Yang, E. 
2014. Identifying the Zheng in psoriatic patients based on latent class analysis of 
traditional Chinese medicine symptoms and signs. Chinese Medicine. 9(1), 1-8. 

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

 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลทิพย์  วิวัฒนวงศา 

วุฒิการศึกษาสงูสุด   ปร.ด.  สาขาวชิา   เภสัชศาสตร์  
 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

560-862 Reseacrh in Biopharmaceutics and Pharmacokinetics 2 (2-0-4)  
560-864 Pharmaceutical Care in Infectious Disease Patients 2 (1-3-2) 
560-865 Pharmaceutical Care in Chronic Disease Patient 2 (1-3-2) 
560-866 Pharmaceutical Care in Elderly Patients 2 (1-3-2) 
560-869 Pharmaceutical Care Clerkship in Community Pharmacy for 

Doctorate Students 
2 (0-4-2) 

560-870 Advanced Pharmacokinetics/Pharmacodynamics Modeling for 
the Application to Pharmaceutical Care 

2 (1-3-2) 

561-803 Evidence-based in Pharmaceutical Care 4 (4-0-8) 
561-881 Thesis 48 (0-144-0) 
561-882 Thesis 72 (0-216-0) 
561-883 Thesis 36 (0-108-0) 
561-884 Thesis 48 (0-144-0) 
561-891 Seminar in Pharmaceutical Care I 1 (0-2-1) 
561-892 Seminar in Pharmaceutical Care II 1 (0-2-1) 
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ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ป ี
2.1  ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

Wiwattanapatapee, R., Wiwattanawongsa, K. and Jaisamut, P. 2017. A Novel Self-
Microemulsifying System for the Simultaneous Delivery and Enhanced Oral Absorption 
of Curcumin and Resveratrol. Planta Medica. 83(5), 461-467. 

Wiwattanapatapee, R., Wiwattanawongsa, K., Sangsen, Y., Likhitwitayawuid, K. and Sritularuk, 
B. 2017. Comparisons between a self-microemulsifying system and lipid nanoparticles 
of oxyresveratrol on the physicochemical properties and Caco-2 cell permeability. 
European Journal of Lipid Science and Technology. 119(3), 1600053(1)-1600053(13). 

Wiwattanapatapee, R., Wiwattanawongsa, K., Likhitwitayawuid, K., Sritularak, B., Graidist, P. 
and Sangsen, Y. 2016. Influence of surfactants in self-microemulsifying formulations on 
enhancing oral bioavailability of oxyresveratrol: Studies in Caco-2 cells and in vivo. 
International Journal of Pharmaceutics. 498(1-2), 294-303. 

Wiwattanapatapee, R., Wiwattanawongsa, K., Jaisamut, P. and Sangsen, Y. 2016. Enhanced 
Curcumin Supersaturation in Gastrointestinal Fluids by Polymeric Precipitation 
Inhibitors. Latin American Journal of Pharmacy. 35(4), 797-804. 

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

2.2  ผลงานทีน่ าเสนอในทีป่ระชุมวิชาการ  
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. 

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. 

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

 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตมิา  ด้วงเงิน 

วุฒิการศึกษาสงูสุด   อ.ภ.   สาขาวชิา   เภสัชบ าบัด 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
560-865 Pharmaceutical Care in Chronic Disease Patient 2 (1-3-2) 
560-866 Pharmaceutical Care in Elderly Patients 2 (1-3-2) 
560-867 Pharmaceutical Care Clerkship in Ambulatory Care for 

Doctorate Students 
2 (0-4-2) 

560-868 Pharmaceutical Care  Clerkship in Acute Care for Doctorate 
Students 

2 (0-4-2) 

560-869 Pharmaceutical Care Clerkship in Community Pharmacy for 
Doctorate Students 

2 (0-4-2) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
561-803 Evidence-based in Pharmaceutical Care 4 (4-0-8) 
561-881 Thesis 48 (0-144-0) 
561-882 Thesis 72 (0-216-0) 
561-883 Thesis 36 (0-108-0) 
561-884 Thesis 48 (0-144-0) 
561-891 Seminar in Pharmaceutical Care I 1 (0-2-1) 
561-892 Seminar in Pharmaceutical Care II 1 (0-2-1) 

 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ป ี
2.1  ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

ฐิติมา ด้วงเงิน, ชานนท์ หนูสวัสดิ์ และ ศุภาพิชญ์ สกุลเวช. 2559. ความเข้าใจค าสั่งใช้ยาแบบอัตราส่วนใน
กลุ่มยาที่มีความเสี่ยงสูงของพยาบาลวิชาชีพและการค านวณเพื่อเตรียมยาตามค าสั่งใช้ยาแบบ
อัตราส่วน. วารสารเภสัชกรรมไทย. 8(1), 128-138. 

2.2  หนังสือ ต ารา 
ฐิติมา ด้วงเงิน .Cardiovascular drugs and Pharmacological Approach: Updated 2017 ในเภสัช

กรรมปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด บรรณาธิการ ภูขวัญ อรุณมานะกุล และวรธิ
มา ลีลวานิช. พิมพ์คร้ังที่ 2.เชียงใหม่:ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560. 

ฐิติมา ด้วงเงิน .ภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง (Chronic Heart Failure). พิมพ์ครั้งที่ 1.กทม:สหมิตรพัฒนาการ
พิมพ์ (1992), 2559. 

ฐิติมา ด้วงเงิน .โรคหัวใจขาดเลือด: ภาวะเจ็บเค้นอกคงที่เรื้อรัง (Stable Ischemic Heart Disease). พิมพ์
คร้ังที่ 1.กทม:สหมิตรพัฒนาการพิมพ์ (1992), 2559. 

ฐิติมา ด้วงเงิน. ปัญหาที่เกิดจากการใช้ยา. ใน แนวทางส าคัญส าหรับการบริบาลทางเภสัชกรรม. (ธิดา นิงสา
นนท์, ฐิติมา ด้วงเงิน, วีรชัย ไชยจามร, ปรีชา มนทกานติกุล บรรณาธิการ), 2558. สมาคมเภสัชกรรม
โรงพยาบาล ประเทศไทย. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพ: บริษัทประชาชนจ ากัด; 2558. หน้า 195-206.  

สมพนธ์ ทัศนิยม, นิตย์ ทัศนิยม (บรรณาธิการแปล), บดินทร์ ทรัพย์สมบูรณ์, ฐิติมา ด้วงเงิน, สายใจ พัวพันธ์, 
อารยา ศรีไพโรจน์ (บรรณาธิการแปลร่วม). คู่มือหลักสูตรความปลอดภัยของผู้ป่วยขององค์การอนามัย
โลก ฉบับสหวิชาชีพ (ฉบับภาษาไทย).สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน). 2558 . 
บริษัทหนังสือดีวันจ ากัด กรุงเทพมหานคร.  

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

ฐิติมา ด้วงเงิน. ภาวะลิ่มเลือดอุดตันที่หลอดเลือดด า. ใน ต าราเภสัชกรครอบครัว. (ธิดา นิงสานนท์, ปรีชา มน
ทกานติกุล, อุษณีย์ วนรรฆมณี, ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์, จตุพร ทองอ่ิม บรรณาธิการ). พิมพ์ครั้งที่ 1. 
กรุงเทพ: บริษัทประชาชนจ ากัด; 2557. หน้า 431-449.  

ฐิติมา ด้วงเงิน. Management of Medications for Resuscitation. ใน Advancing Pharmacy Practice 
towards Service Plan. (บุษบา จินดาวิจักษณ์, ปรีชา มนทกานติกุล, ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์ 
บรรณาธิการ). พิมพ์คร้ังที่ 1. กรุงเทพ: บริษัทประชาชนจ ากัด; 2557. หน้า 55-64.  
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8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐาศิริ  ฐานะวุฑฒ์ 
วุฒิการศึกษาสงูสุด   ปร.ด. สาขาวชิา   ระบาดวิทยา 
 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

560-863 Pharmaceutical Care Literature Evaluation 2 (1-3-2) 
560-864 Pharmaceutical Care in Infectious Disease Patients 2 (1-3-2) 
560-865 Pharmaceutical Care in Chronic Disease Patient 2 (1-3-2) 
560-866 Pharmaceutical Care in Elderly Patients 2 (1-3-2) 
560-869 Pharmaceutical Care Clerkship in Community Pharmacy for 

Doctorate Students 
2 (0-4-2) 

561-801 Pharmaceutical Care Research I 3 (3-0-6) 
561-802 Pharmaceutical Care Research II 3 (3-0-6) 
561-803 Evidence-based in Pharmaceutical Care 4 (4-0-8) 
561-881 Thesis 48 (0-144-0) 
561-882 Thesis 72 (0-216-0) 
561-883 Thesis 36 (0-108-0) 
561-884 Thesis 48 (0-144-0) 
561-891 Seminar in Pharmaceutical Care I 1 (0-2-1) 
561-892 Seminar in Pharmaceutical Care II 1 (0-2-1) 

 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ป ี
2.1  ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

ประพนธ์ อางตระกูล, วรสุดา ยูงทอง, โพยม วงศ์ภูวรักษ์, ณัฐาศิริ ฐานะวุฑฒ์, นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์, 
อนันตชัย อัศวเมฆิน, วรรษมน อ่อนดี. 2017. การพัฒนามาตรฐานการจัดการความเสี่ยงจากการใช้ยา
ในประเทศไทย : กรณีศึกษายาพาราเซตามอล. วารสารอาหารและยา ฉบับเดือน มกราคม-เมษายน: 
61-74. 

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. 

ณัฐาศิริ ฐานะวุฑฒ์, ศันสนีย สินารักษ์. ความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยโรคติดเชื้อเอชไอวีและปัจจัยที่
เกี่ยวข้องในยุคของการเข้าถึงการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์อย่างถ้วนหน้า. สงขลานครินทร์เวชสาร 
2557;32(1):11-22 
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9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรนุช  แสงเจริญ 
วุฒิการศึกษาสงูสุด   ปร.ด.  สาขาวชิา   การบริบาลทางเภสชักรรม 
 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

560-863 Pharmaceutical Care Literature Evaluation 2 (1-3-2) 
560-865 Pharmaceutical Care in Chronic Disease Patient 2 (1-3-2) 
560-866 Pharmaceutical Care in Elderly Patients 2 (1-3-2) 
560-869 Pharmaceutical Care Clerkship in Community Pharmacy for 

Doctorate Students 
2 (0-4-2) 

561-801 Pharmaceutical Care Research I 3 (3-0-6) 
561-802 Pharmaceutical Care Research II 3 (3-0-6) 
561-803 Evidence-based in Pharmaceutical Care 4 (4-0-8) 
561-881 Thesis 48 (0-144-0) 
561-882 Thesis 72 (0-216-0) 
561-883 Thesis 36 (0-108-0) 
561-884 Thesis 48 (0-144-0) 
561-891 Seminar in Pharmaceutical Care I 1 (0-2-1) 
561-892 Seminar in Pharmaceutical Care II 1 (0-2-1) 

 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ป ี
2.1  ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

Saengcharoen, W., Buasri, N., Khantapokha, B. and Lerkiatbundit, S. 2016. Public knowledge 
and factors associated with inappropriate analgesic use: a survey in Thailand. 
International Journal of Pharmacy Practice. 24(1), 22-29. 

Saengcharoen, W., Musleemanukul, R. and Lerkiatbundit, S. 2016. Assessment of 
multimedia-supported intervention in Muslim diabetic patients treated with insulin. 
International Journal of Diabetes in Developing Countries. 36(3), 327-333. 

Saengcharoen, W., Jaisawang, P., Udomcharoensab, P., Buathong, K. and Lerkiatbundit, S. 
2016. Appropriateness of diagnosis of streptococcal pharyngitis among Thai 
community pharmacists according to the Centor criteria. International journal of 
clinical pharmacy. 38(5), 1318-1325. 

วรนุช แสงเจริญ, สุนิดา สดากร, โพยม วงศ์ภูวรักษ์, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต. 2014. ผลของการให้ค าแนะน า
โดยเภสัชกรในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2. วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน. 9(พิเศษ), 116-121. 

2.2  หนังสือ ต ารา 
Soorapan, S., Saengcharoen, W., Reanmongkol, W., Mahattanadul, S., Wanakamanee, U. 

Maneerot, T. and Boonrit, N. 2014. เภสัชบ าบัดในโรคเรื้อรังที่พบบ่อยและกรณีศึกษา 2. พิมพ์ครั้งที่ 1. 
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10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริมา  มหัทธนาดุลย์ 
วุฒิการศึกษาสงูสุด   ปร.ด. สาขาวชิา   เภสัชศาสตร ์

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
560-865 Pharmaceutical Care in Chronic Disease Patient 2 (1-3-2) 
560-866 Pharmaceutical Care in Elderly Patients 2 (1-3-2) 
561-803 Evidence-based in Pharmaceutical Care 4 (4-0-8) 
561-881 Thesis 48 (0-144-0) 
561-882 Thesis 72 (0-216-0) 
561-883 Thesis 36 (0-108-0) 
561-884 Thesis 48 (0-144-0) 
561-891 Seminar in Pharmaceutical Care I 1 (0-2-1) 
561-892 Seminar in Pharmaceutical Care II 1 (0-2-1) 

 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ป ี
2.1  ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

Kerdsakundee, N., Wiwatanapatapee, R. and Mahattanadul, S. 2016. Floating gellan gum-
based in situ gels containing curcumin for specific delivery to the stomach. Thai 
Journal of Pharmaceutical Sciences. (Q3, Impact factor = 0.056) 

Kerdsakundee, N., Mahattanadul, S. and Wiwattanapatapee, R. 2015. Development and 
evaluation of gastroretentive raft forming systems incorporating curcumin-Eudragit® 
EPO solid dispersions for gastric ulcer treatment. European Journal of Pharmaceutics 
and Biopharmaceutics. 94, 513–520. 

2.2  หนังสือ ต ารา 
Soorapan, S., Saengcharoen, W., Reanmongkol, W., Mahattanadul, S., Wanakamanee, U. 

Maneerot, T. and Boonrit, N. 2014. เภสัชบ าบัดในโรคเรื้อรังที่พบบ่อยและกรณีศึกษา 2. พิมพ์ครั้งที่ 1. 
 

----------------------------------------------------------------------------- 
 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร  ภัทรชยากุล 
  วุฒิการศึกษาสงูสุด   อ.ภ. สาขาวชิา   เภสัชบ าบัด 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
560-864 Pharmaceutical Care in Infectious Disease Patients 2 (1-3-2) 
560-865 Pharmaceutical Care in Chronic Disease Patient 2 (1-3-2) 
560-866 Pharmaceutical Care in Elderly Patients 2 (1-3-2) 
560-867 Pharmaceutical Care Clerkship in Ambulatory Care for 

Doctorate Students 
2 (0-4-2) 

560-868 Pharmaceutical Care  Clerkship in Acute Care for Doctorate 
Students 

2 (0-4-2) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
560-870 Advanced Pharmacokinetics/Pharmacodynamics Modeling for 

the Application to Pharmaceutical Care 
2 (1-3-2) 

561-803 Evidence-based in Pharmaceutical Care 4 (4-0-8) 
561-881 Thesis 48 (0-144-0) 
561-882 Thesis 72 (0-216-0) 
561-883 Thesis 36 (0-108-0) 
561-884 Thesis 48 (0-144-0) 
561-891 Seminar in Pharmaceutical Care I 1 (0-2-1) 
561-892 Seminar in Pharmaceutical Care II 1 (0-2-1) 

 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ป ี
2.1  ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

Sitaruno, S., Jaruratanasirikul, S., Pattharachayakul, S., Ingviya, N., Hortiwakul, T., 
Santimaleeworagun, W. and Khwannimit, B. 2017. MIC and Synergy Testing Guide 
Antimicrobial Treatment of Ventilator-Associated Pneumonia due to Carbapenem-
Resistant Acinetobacter baumannii. Journal of the Medical Association of Thailand. 
100(7), 740-747. 

Katip, W., Jaruratanasirikul, S., Pattharachayakul, S., Wongpoowarak, W., Jitsurong, A. and 
Aroonrut Lucksiri, A. 2016. The pharmacokinetics of vancomycin during the initial 
loading dose in patients with septic shock Infection and Drug Resistance. 9, 253-260. 

Rungprai, D., Pattharachayakul, S., Wanakamanee, U., Wongpoowarak, W., Jaruratanasirikul, 
S., Dandecha, P. and Arnurai Jitsurong, A. 2015. vancomycin dosing in regimen by 
montecarlo simulation in patients on intermittent high efficiency hemodialysis. J Med 
Assoc Thai. 98(6), 606-615. 

เพียงใจ เกียรติธนวัฒนา และ สุทธิพร ภัทรชยากุล. 2014. ผลลัพท์ทางคลินิกของการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อเอช
ไอวีที่เร่ิมรักษาด้วยยาต้านเอชไอวีโดยทีมสหวิชาชีพ ณ คลินิกโรคติดเชื้อผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสงขลา
นครินทร์. Songlkanagarind medical journal. 32(3), 163-172. 

Pattharachayakul, S. 2014. Initial Dosage Regimen of Vancomycin for Septic Shock Patients: 
A Pharmacokinetic Study and Monte Carlo Simulation. J Med Assoc Thai. 97(11), 1-11. 

Katip, W., Jaruratanasirikul, S., Wongpoowarak, W., Pattharachayakul, S. and Jitsurong, A. 
2014. Initial Dosage Regimen of Vancomycin for Septic Shock Patients: A 
Pharmacokinetic Study and Monte Carlo Simulation. J Med Assoc Thai. 4( 97 ), 1209-
1219. 

2.2  หนังสือ ต ารา 
อรวรรณ แซ่ลิ่ม, สุทธิพร ภัทรชยากุล. Skin and Soft Tissue Infections. พิมพ์ครั้งที่ 1.กรุงเทพมหานคร:

บริษัทประชาชน จ ากัด, 2559. 
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12. ดร.อษุณีย์  วนรรฆมณี 

วุฒิการศึกษาสงูสุด   ว.ภ. สาขาวชิา   เภสัชบ าบัด 
 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

560-865 Pharmaceutical Care in Chronic Disease Patient 2 (1-3-2) 
560-866 Pharmaceutical Care in Elderly Patients 2 (1-3-2) 
560-867 Pharmaceutical Care Clerkship in Ambulatory Care for 

Doctorate Students 
2 (0-4-2) 

   
560-868 Pharmaceutical Care  Clerkship in Acute Care for Doctorate 

Students 
2 (0-4-2) 

561-803 Evidence-based in Pharmaceutical Care 4 (4-0-8) 
561-881 Thesis 48 (0-144-0) 
561-882 Thesis 72 (0-216-0) 
561-883 Thesis 36 (0-108-0) 
561-884 Thesis 48 (0-144-0) 
561-891 Seminar in Pharmaceutical Care I 1 (0-2-1) 
561-892 Seminar in Pharmaceutical Care II 1 (0-2-1) 

 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ป ี
2.1  ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

Wanakamanee, U. 2016. Drug Dosage Adjustment of Patients with Impaired Renal Function 
at Hospital Discharge in a Teaching Hospital. J Nepal Health Res Counc. 12(26), 54-58; 

Rungprai, D., Pattharachayakul, S., Wanakamanee, U., Wongpoowarak, W., Jaruratanasirikul, 
S., Dandecha, P. and Arnurai Jitsurong, A. 2015. vancomycin dosing in regimen by 
montecarlo simulation in patients on intermittent high efficiency hemodialysis. J Med 
Assoc Thai. 98(6), 606-615. 

2.2  หนังสือ ต ารา 
อุษณีย์ วนรรฆมณี .Cardiovascular Management in CKD Patients. พิมพ์ครั้งที่ 1.กรุงเทพฯ:บริษัท

ประชาชน จ ากัด,2558. 
Soorapan, S., Saengcharoen, W., Reanmongkol, W., Mahattanadul, S., Wanakamanee, U. 

Maneerot, T. and Boonrit, N. 2014. เภสัชบ าบดัในโรคเร้ือรังที่พบบ่อยและกรณีศึกษา 2. พิมพ์
คร้ังที่ 1. 

อุษณีย์ วนรรฆมณี .ภาวะไตบกพร่องเฉียบพลัน. พิมพ์คร้ังที่ 1.กรุงเทพฯ:บริษัทประชาชน จ ากัด,2557. 
อุษณีย์ วนรรฆมณี .โรคไตเร้ือรัง. พิมพ์ครั้งที่ 1.กรุงเทพฯ:บริษัทประชาชน จ ากัด,2557. 
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13. ดร.วรุณสุดา  ศรีภักด ี
วุฒิการศึกษาสงูสุด   ว.ภ. สาขาวชิา   เภสัชบ าบัด 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
560-865 Pharmaceutical Care in Chronic Disease Patient 2 (1-3-2) 
560-866 Pharmaceutical Care in Elderly Patients 2 (1-3-2) 
560-867 Pharmaceutical Care Clerkship in Ambulatory Care for 

Doctorate Students 
2 (0-4-2) 

560-868 Pharmaceutical Care  Clerkship in Acute Care for Doctorate 
Students 

2 (0-4-2) 

561-803 Evidence-based in Pharmaceutical Care 4 (4-0-8) 
561-881 Thesis 48 (0-144-0) 
561-882 Thesis 72 (0-216-0) 
561-883 Thesis 36 (0-108-0) 
561-884 Thesis 48 (0-144-0) 
561-891 Seminar in Pharmaceutical Care I 1 (0-2-1) 
561-892 Seminar in Pharmaceutical Care II 1 (0-2-1) 

 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ป ี
2.1  ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

Sripakdee, W. 2016. อาการไม่พึงประสงค์จากยาเคมีบ าบัดในผู้ป่วยมะเร็งระบบโลหิตวิทยา ณ หอผู้ป่วย
อายรุกรรมชาย 2 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์. วารสารเภสัชกรรมไทย. 8(1), 122-127. 

2.2  หนังสือ ต ารา 
วรุณสุดา ศรีภักดี. ภาวะพิษต่อผิวหนัง. Oncology Pharmacy Practice. มกราคม 2017. โรงพิมพ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ขอนแก่น 
วรุณสุดา ศรีภักดี. ภาวะปวดปลายประสาท. Oncology Pharmacy Practice. มกราคม 2017. โรงพิมพม์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ขอนแก่น 
วรุณสุดา ศรีภักดี .Dermatologic toxicity จาก targeted therapy. พิมพ์ครั้งที่ 1.กรุงเทพ:ส านักพิมพ์

หมอชาวบ้าน, 2557. 
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ภาคผนวก จ 
ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า 

 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลี   โรจน์พิบูลสถิตย์ 

วุฒิการศึกษาสงูสุด   ปร.ด.  สาขาวชิา ระบาดวิทยา 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
560-863 Pharmaceutical Care Literature Evaluation 2 (1-3-2) 
560-864 Pharmaceutical Care in Infectious Disease Patients 2 (1-3-2) 
560-865 Pharmaceutical Care in Chronic Disease Patient 2 (1-3-2) 
560-866 Pharmaceutical Care in Elderly Patients 2 (1-3-2) 
560-869 Pharmaceutical Care Clerkship in Community Pharmacy for 

Doctorate Students 
2 (0-4-2) 

561-801 Pharmaceutical Care Research I 3 (3-0-6) 
561-802 Pharmaceutical Care Research II 3 (3-0-6) 
561-803 Evidence-based in Pharmaceutical Care 4 (4-0-8) 
561-891 Seminar in Pharmaceutical Care I 1 (0-2-1) 
561-892 Seminar in Pharmaceutical Care II 1 (0-2-1) 

 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ป ี
2.1  ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

Thanawuth, N. and Rojpibulstit, M. 2015. 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 
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2. ดร.สิริมา  สิตะรุโน 
วุฒิการศึกษาสงูสุด   ว.ภ. สาขาวชิา เภสัชบ าบัด 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
560-864 Pharmaceutical Care in Infectious Disease Patients 2 (1-3-2) 
560-865 Pharmaceutical Care in Chronic Disease Patient 2 (1-3-2) 
560-866 Pharmaceutical Care in Elderly Patients 2 (1-3-2) 
560-867 Pharmaceutical Care Clerkship in Ambulatory Care for 

Doctorate Students 
2 (0-4-2) 

560-868 Pharmaceutical Care  Clerkship in Acute Care for Doctorate 
Students 

2 (0-4-2) 

561-803 Evidence-based in Pharmaceutical Care 4 (4-0-8) 
561-881 Thesis 48 (0-144-0) 
561-882 Thesis 72 (0-216-0) 
561-883 Thesis 36 (0-108-0) 
561-884 Thesis 48 (0-144-0) 
561-891 Seminar in Pharmaceutical Care I 1 (0-2-1) 
561-892 Seminar in Pharmaceutical Care II 1 (0-2-1) 

 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ป ี
2.1  ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

Sitaruno, S., Jaruratanasirikul, S., Pattharachayakul, S., Ingviya, N., Hortiwakul, T., 
Santimaleeworagun, W. and Khwannimit, B. 2017. MIC and Synergy Testing Guide 
Antimicrobial Treatment of Ventilator-Associated Pneumonia due to Carbapenem-
Resistant Acinetobacter baumannii. Journal of the Medical Association of Thailand. 
100(7), 740-747. 

2.2 หนังสือ ต ารา 
วีรพงศ์ วัฒนาวนชิ, สิริมา สิตะรุโน, พลาย ชี้เจริญ และสุพัตรา อุปนิสากร .การบริหารยาในผูป้่วยวิกฤตและ

ฉุกเฉิน. พิมพ์คร้ังที่ 1.กรุงเทพมหานคร:สหมิตรพัฒนาการพิมพ ์(1992), 2560.  
Sitaruno, S., Soorapan, S., Saengcharoen, W., Reanmongkol, W., Mahattanadul, S., 

Wanakamanee, U. Maneerot, T. and Boonrit, N. 2014. เภสัชบ าบดัในโรคเร้ือรังที่พบบ่อยและ
กรณีศึกษา 2. พิมพ์ครั้งที่ 1. 
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ภาคผนวก ช 
ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
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