
 
จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต 
(1) วิชาบังคับ  
 ส าหรับหลักสูตรแผน แบบ ก 2 และ แผน ข  
 จ ำนวน 12 หน่วยกิต 
 575-701 เภสัชศำสตร์สังคม  (3) 
 575-702 หลักกำรบริหำรงำนเภสัชกรรม  (3) 
 575-703 กำรค้นหำควำมรู้ทำงเภสัชศำสตรส์ังคม (3) 
  และกำรบริหำร 
 575-791 สัมมนำทำงเภสัชศำสตรส์ังคมและกำรบริหำร 1  (2) 
 575-792 สัมมนำทำงเภสัชศำสตร์สังคมและกำรบริหำร 2  (1) 
  
(2) วิชาเลือก   
 ให้นักศึกษำเลือกเรียนตำมรำยวิชำต่อไปนี้หรืออำจเลือกเรียน
ในรำยวิชำอื่น ๆ ที่เปิดสอนในมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ โดย
ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯ นักศึกษำ
ในหลักสูตรแผน ก2 ให้เลือกเรียน 6 หน่วยกิต ส่วนแผน ข ให้เลือก
เรียน 18 หน่วยกิต 
 575-761 กำรบริหำรกำรเงินทำงเภสัชกรรม  (3) 
 575-762 กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์และ (3) 
  พฤติกรรมองค์กรในทำงเภสัชกรรม 
  กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ในองค์กร 
 575-763 กำรบริหำรงำนบริกำรทำงเภสัชกรรม (3) 
 575-764 กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ทำงเภสัชกรรม (3) 
 575-765 กำรเสริมสร้ำงศักยภำพของชุมชนในเรื่องสุขภำพ (3) 
 575-766 กำรคุ้มครองผู้บรโิภคด้ำนเภสัชกรรม  (3) 
 575-767 เศรษฐศำสตร์ทำงยำ   (3) 
 575-768 กำรวิเครำะห์นโยบำยทำงเภสัชกรรม  (3) 
 575-769 กำรวิจัยเชิงคณุภำพในทำงเภสัชศำสตร ์ (3) 
  สังคมและกำรบริหำร   
 575-770 สถิติในกำรวิจยัทำงเภสชัศำสตร ์  (3) 
 575-771 ปัญหำพิเศษทำงเภสัชศำสตร์สังคมและกำรบริหำร (3) 
 575-772 กำรฝึกปฎิบัติกำรวิจัย  (3) 
 575-773 เภสัชกรรมปฐมภูมิ   (3) 
 575-774 กำรจัดกำรกำรรักษำด้วยยำในงำน  (3) 
  เภสัชกรรมปฐมภูมิ   
 575-775 กำรจัดกำรระบบยำ  (3) 
 575-776 กำรบูรณำกำรหลักกำรทำงเภสัชศำสตรส์ังคม (3) 
  และกำรบริหำร 1  
 575-777 กำรบูรณำกำรหลักกำรทำงเภสัชศำสตรส์ังคม (3) 
  และกำรบริหำร 2  
 595-704 กำรเขียนผลงำนทำงวิชำกำร  (1) 
 

3. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์   
 แผน ก แบบ ก 1 
 575-781 วิทยำนิพนธ์  (36) 
 แผน ก แบบ ก 2 
 575-782 วิทยำนิพนธ์  (18) 
 แผน ข 
 575-783 สำรนิพนธ ์ (6) 

 

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร 
ภ.ม. (เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร) M.Pharm. (Social and Administrative Pharmacy) 



 

แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร 
 

แผน ก แบบ ก1 

ปที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1  
575-781 วิทยานิพนธ                                 9 หนวยกิต  

รวม 9 หนวยกิต 

ภาคการศึกษาที่ 2 
575-781 วิทยานิพนธ  9 หนวยกิต  

รวม 9 หนวยกิต 
 

ปที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1  
575-781 วิทยานิพนธ  9 หนวยกิต  

รวม  9  หนวยกิต 

ภาคการศึกษาที่ 2 
575-781 วิทยานิพนธ  9 หนวยกิต  

รวม 9 หนวยกิต 
 

แผน ก แบบ ก2 

ปที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 
575-701 เภสัชศาสตรสังคม  3 หนวยกิต 
575-702 หลักการบริหารงานเภสชักรรม  3 หนวยกิต 
575-703 การคนหาความรูทางเภสัชศาสตรสังคม 3 หนวยกิต 
 และการบริหาร 
575-791 สัมมนาทางเภสัชศาสตรสังคมและ 2 หนวยกิต 
 การบริหาร 1  

รวม 11 หนวยกิต 

ภาคการศึกษาที่ 2 
575-792  สัมมนาทางเภสัชศาสตรสังคม 1 หนวยกิต 
  และการบริหาร2  
...-.... วิชาเลือก  6 หนวยกิต 
575-782 วิทยานิพนธ  3 หนวยกิต   
 
 

รวม 10 หนวยกิต 
 

ปที่ 2 
ภาคการศึกษาที ่1 
575-782 วิทยานิพนธ                  8   หนวยกิต   

รวม 8 หนวยกิต 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
575-782 วิทยานิพนธ       7 หนวยกิต   

รวม 7 หนวยกิต 

แผน ข 

ปที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 
575-701 เภสัชศาสตรสังคม  3 หนวยกิต 
575-702 หลักการบริหารงานเภสชักรรม  3 หนวยกิต 
575-703 การคนหาความรูทางเภสัชศาสตรสังคม 3 หนวยกิต 
 และการบริหาร 
575-791 สัมมนาทางเภสัชศาสตรสังคมและ 2 หนวยกิต 
 การบริหาร 1  

รวม 11 หนวยกิต 
 

ภาคการศึกษาที ่2 
575-792  สัมมนาทางเภสัชศาสตรสังคม 1 หนวยกิต 
  และการบริหาร2  
...-.... วิชาเลือก  6 หนวยกิต 
575-782 วิทยานิพนธ  3 หนวยกิต   
 
 

รวม 10 หนวยกิต 

ปที่ 2 
ภาคการศึกษาที ่1 
...-....  วิชาเลือก   9 หนวยกิต 

รวม 9 หนวยกิต 

ภาคการศึกษาที่ 2 
575-783 สารนิพนธ       6 หนวยกิต 

รวม 6 หนวยกิต



ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 

คณะเภสัชศำสตร ์
หลักสูตรเภสัชศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเภสัชศำสตร์สังคมและกำรบริหำร 

 
575-701 เภสัชศำสตร์สังคม  3 (2-2-5) 
 (Social Pharmacy) 
 แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมศาสตร์และ
พฤติกรรมศาสตร์ซึ่งอธิบายปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อ
พฤติกรรมสุขภาพ ความเจ็บป่วย และการใช้ยาทั้งใน
ระดับผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์ สถานพยาบาล 
ชุมชน และประเทศ ความเช่ือมโยงของปัญหาในระบบ
ยาและสุขภาพในระดับโลกระดับภูมิภาค ระดับชาติ 
และระดับสถานพยาบาลหรือระดับบุคคล ปรัชญาการ
บริบาลเภสัชกรรม   การให้บริการแบบองค์รวมโดยเน้น
ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง สมรรถนะทางวัฒนธรรม การ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การตลาดเพื่อสังคม องค์กร
เพื่อสังคม กรณีศึกษาของการประยุกต์ใช้หลักการทาง
เภสัชศาสตร์สังคมกับปัญหาในระบบยา 
 Concepts and theories in social and 
behavioral sciences explaining factors affecting 
health behaviors, illness and drug uses at the 
levels of patients, health professionals, 
institutions, communities and countries; 
relationship of the problems in drug and 
health systems at the global, regional, national 
and hospital or individual levels; philosophy of 
pharmaceutical care; holistic care and patient 
centered care; cultural competency; efficient 
communication; social marketing; social 
enterprise; case study on the application of 
the concepts in social pharmacy to drug 
system 
 
575-702 หลักกำรบริหำรงำนเภสัชกรรม  
  3 (2-2-5) 
(Principles of Pharmacy Management) 
 หลักการบริหารส าหรับการให้บริการเภสัช
กรรมและผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งในทางสาธารณสุขที่ไม่
หวังผลก าไรและภาคธุรกิจที่หวังผลก าไร ทฤษฎีซึ่งเป็น
ที่มาของหลักการบริหาร การคิดเชิงระบบ ผลกระทบ
ของประเด็นทางวัฒนธรรมและจริยธรรมต่อการเลือก
หลักการบริหาร ความส าคัญและองค์ประกอบของภาวะ
ผู้น า การพัฒนาภาวะผู้น า หลักการบริหารบุคคล การ
จัดการความเสี่ยง หลักการสื่อสารในองค์กร แนวคิด
พื้นฐานเรื่องการเงินและบัญชีส าหรับใช้ในการวางแผน 
การตัดสินใจ และการควบคุมในกระบวนการบริหาร

องค์กรเภสัชกรรม การแสวงหาความร่วมมือกับองค์กร
อื่น การเข้าถึงตลาด กรณีศึกษาของการประยุกต์ใช้
หลักการจัดการในระบบยา 
 Management principles in the 
delivery of pharmacy services and health care 
products for not for profit in public sector and 
for profit in business environments; theoretical 
frameworks on which management principles 
are based; systems thinking; impact of cultural 
and ethical issues on the selection of 
management practices; Importance and 
components of leadership, ledership 
development; personnel management; risk 
management; principles of organizational 
communincation; fundamental concepts 
related to accounting and finance and their 
uses in planning, decision making and control 
in the management of pharmacy organizations; 
building cooperation from other organizations; 
market access; case study on the application 
of management concepts to drug system 
 
575-703 กำรค้นหำควำมรู้ทำงเภสัชศำสตร์ 
 สังคมและกำรบริหำร  3 (2-3-4) 
 (Knowledge Inquiries in in 
 Social and Administrative 
 Pharmacy) 
 กระบวนทัศน์ของการค้นหาความรู้ การท า
วิจัยอย่างเป็นระบบทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ การเลือกหัวข้อวิจัย  การวางแผนการท าวิจัย 
การเขียนโครงการวิจัย แบบของงานวิจัย วิธีการเลือก
ตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูล  สถิติส าหรับงานวิจัย การ
แปลผลการวิเคราะห์ทางสถิติ การเขียนและเผยแพร่
งานวิจัย จริยธรรมในงานวิจัย การวิจัยทางคลินิก 
 Paradigm of knowledge inquiry; 
systematic research conduction including both 
qualitative and quantitative research; selection 
of research topics, planning of research, 
proposal development, research design; 
sampling methods; data analyses, statistics for 
research, interpretation of statistical output; 



writing and dissemination of research results; 
research ethics; clinical research 
 
575-761 กำรบริหำรกำรเงินทำงเภสัชกรรม  
  3 (2-2-5) 
 (Financial Management in Pharmacy) 
 แนวคิด และการท างานด้านการบริหาร
จัดการทางการเงินในองค์กรทางสุขภาพ กระบวนการ
จัดท างบประมาณด าเนินการ และงบประมาณเงินลงทุน 
การควบคุมทางการเงิน การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทาง
การเงินเพื่อการตัดสินใจส าหรับองค์กรทางสุขภาพ 
 Concepts and functions of financial 
management in health organizations; working 
and capital budgeting processes; financial 
control; tools for financial analysis to support 
decision making in health organizations 
 
575-762 กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์และ 3 (2-2-5) 
 พฤติกรรมองค์กรในทำงเภสัชกรรม 
 (Human Resource Management 
 and Organizational Behaviors in 
 Pharmacy) 
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรทาง
เภสัชกรรมทั้งภาครัฐ และเอกชน แนวความคิดการ
วางแผนก าลังคนให้สัมพันธ์กับตลาดแรงงาน แรงงาน
สัมพันธ์ สมรรถนะที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานของ
องค์การทางเภสัชกรรม การสรรหา การคัดเลือก การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การออกแบบและวิเคราะห์งาน 
การสร้ างทีมและเครือข่ าย การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน พฤติกรรม
และการตัดสินใจส่วนบุคคลและของกลุ่มในองค์กร 
ทฤษฎีการจูงใจ ทัศนคติและความพึงพอใจในงาน ความ
ผูกพันต่อองค์กร พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี การ
สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร การบริหารการ
เปลี่ยนแปลง องค์กรแห่งการเรียนรู้ การจัดการความ
ขัดแย้ง การต่อรอง ภาวะผู้น า 
 Human resource management in 
both private and public pharmacy 
organizations; manpower planning in relation 
to labor market; industrial relation; core 
competencies for working in pharmacy 
organizations; recruitment, selection and 
development of human resources; job design 
and analysis; team building and networking; 
performance evaluation; wage and salary 
management; behaviors and decision making 
in organizations at the individual and group 

levels; motivation theories; attitude toward job 
and job satisfaction; organizational 
commitment; organizational citizenship 
behaviors; inculcation of core values and 
organizational culture; change management; 
learning organization; conflict management; 
negotiation; leadership 
 
575-763 กำรบริหำรงำนบริกำรทำงเภสัชกรรม
  3 (2-2-5) 
 (Pharmacy Service Management) 
 สถานบริการทางเภสัชกรรม ประเภทและ
ลักษณะของงานบริการ ตัวแบบการพัฒนางานบริการ  
การสร้างความพึงพอใจ และ การสร้างความสัมพันธ์กับ
ผู้รับบริการ การสร้างเครือข่ายบริการ ปรัชญาคุณภาพ 
วงจรคุณภาพและระบบคุณภาพแบบต่างๆ รวมทั้ง การ
ประกันคุณภาพและการพัฒนาระบบคุณภาพในงาน
บริการเภสัชกรรม ตลอดไปจนถึงมิติเชิงระบบในการ
จัดการความปลอดภัยของผู้ป่วย  
 Pharmacy service settings; 
classifications and nature of pharmacy services; 
pharmacy service models, establishment and 
advancing customer satisfaction and 
relationship; establishment of service 
networks; philosophies underpinning quality 
concepts; quality cycles, various quality 
systems; quality assurance and development 
for pharmaceutical services; system approach 
to promote patient safety 
 
575-764 กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ทำงเภสัชกรรม  
  3 (2-2-5) 
 (Strategic Management for Pharmacy) 
 การวิเคราะห์องค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ค่านิยมหลัก การก าหนดเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมขององค์กรและการ
ก าหนดกลยุทธ์ ชนิดของกลยุทธ์  การแปลงกลยุทธ์สู่
การปฏิบัติ 
 Organizational analyses, vision, 
mission, core values, goal setting and 
indicators; changes in environments of 
organizations and the setting of strategies; 
types of strategies; implementation of 
strategies 
 
 
 



575-765 กำรเสริมสร้ำงศักยภำพของชุมชน 
 ในเร่ืองสุขภำพ  3 (2-2-5) 
 (Community Empowerment in Health) 
 การค้นหาปัญหาและความต้องการด้าน
สุขภาพของชุมชน ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพที่
ซับซ้อนและมีความไม่แน่นอน การจัดกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชน การจัดท าแผนปฏิบัติการ 
การปฏิบัติการแก้ปัญหา การประเมินผลโครงการ การ
ด าเนินโครงการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชน 
 Identification of health need of 
communities; levels of community 
involvement; key success factors in managing 
complicated and uncertain health problems; 
establishing learning and sharing processes 
within communities; formulation of action 
plans; implementation of the plans; evaluation 
of projects; community participation in 
developmental project  
 
575-766 กำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนเภสัชกรรม  
  3 (2-2-5) 
 (Consumer Protection in Pharmacy) 
 แนวคิดในการคุ้ มครองผู้บริ โภค สิทธิ
พื้นฐานของผู้บริโภค นโยบายของรัฐ กฎหมายและ
วิธีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพในประเทศและ
ต่างประเทศ  สภาพปัญหาที่เกิดกับผู้บริโภค การท างาน
ร่วมกับชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหา วิทยาการเพื่อการก ากับ
ดูแล 
 Concepts in consumer protection; 
consumer right; national policies, legislation 
and mechanisms for consumer protection 
within and outside Thailand; problems in 
consumer protection; community involvement 
in problem solving; regulatory sciences 
 
575-767 เศรษฐศำสตร์ทำงยำ  3 (2-2-5) 
 (Pharmaceutical Economics) 
 ทฤษฎี ก า รตั ด สิ น ใจ  และทฤษฎี ท า ง
เศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ความส าคัญของเศรษฐศาสตร์
ทางยาต่อการตัดสินใจทางคลินิก การคัดเลือกยาและ
การวางนโยบายสุขภาพ วิธีการประเมินเทคโนโลยีด้าน
สุขภาพ นโยบายและบริการเภสัชกรรมด้วยผลลัพธ์ทาง
คลินิก เศรษฐศาสตร์ และคุณภาพชีวิต การประเมิน
และแปลผลงานวิจัยเศรษฐศาสตร์ทางยา การเงินการ
คลังด้านสุขภาพของประเทศไทย หลักประกันสุขภาพ
ด้านยา อุปสงค์ อุปทานของยา และปัจจัยต่างๆ ที่

เกี่ยวข้อง วิธีการประเมินผลกระทบ ผลกระทบทาง
เศรษฐศาสตร์จากนโยบายของรัฐ 
 Decision making theories and related 
economics theories; contributions of  
pharmaceutical economics to clinical decisions 
on drug uses, drug selection for institutions 
and decisions on health policies; 
methodologies to evaluate health technology, 
policies and pharmaceutical services in terms 
of clinical, economic and humanistic outcome; 
evaluation and interpretation of the studies on 
pharmaceutical economics; health care 
financing in Thailand and coverage of 
pharmacy benefit; demand and supply of 
drugs and related factors; impact assessment; 
economic impacts of health policies 
 
575-768 กำรวิเครำะห์นโยบำยทำงเภสัชกรรม  
  3 (2-2-5) 
 (Policy Analysis in Pharmacy) 
 การจัดองค์กรด้านยาและสุขภาพ นโยบาย
สาธารณสุขของประเทศ กฎหมายสุขภาพที่เกี่ยวข้อง 
หลักเกณฑ์การคัดเลือกปัญหา เครื่องมือในการประเมิน
สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองเพื่อค้นหา
สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา ข้อมูลและแหล่งข้อมูล
ส าหรับการวิเคราะห์นโยบาย การประเมินโครงการและ
ผลกระทบของนโยบายสุขภาพ เครื่องมือส าหรับการ
วิเคราะห์นโยบาย การตัดสินใจที่อิงหลักฐาน การพัฒนา
นโยบายที่เป็นทางเลือก การน านโยบายไปปฏิบัติ 
 Organization of drug and health care 
system; public health policies of Thailand; 
relevant health act; criteria in problem 
selection, tools for assessing economic, social 
and political dimensions of the problems in 
order to identify the causes; data and data 
sources for policy analysis; project evaluation 
and the assessment of impacts of health 
policies; health policy analysis tools; 
evidence‐based decision-making; 
development of policy options; 
implementation of health policies 
 
 
 
 
 
 



575-769 กำรวิจัยเชิงคุณภำพในทำงเภสัชศำสตร์ 
 สังคมและกำรบริหำร  3 (2-2-5) 
 (Qualitative Research in Social and 
 Administrative Pharmacy) 
รายวิชาบังคับก่อน: 575-701 Social Pharmacy 
 พื้นฐานด้านภววิทยาและญาณวิทยาของ
การวิจัยเชิงคุณภาพ ค าถามวิจัยเชิงคุณภาพในทางเภสัช
ศาสตร์สังคมและการบริหาร การออกแบบวิจัยและ
กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ เกณฑ์การตัดสินความ
ถูกต้องของงานวิจัยเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูล 
การเขียนรายงานการวิจัย 
 Ontological and epistemological 
foundation of qualitative research; qualitative 
research problems in social and administrative 
pharmacy; qualitative research designs and 
procedures; criteria for judging the merit of a 
qualitative study; data analysis; report writing 
 
575-770 สถิติในกำรวิจัยทำงเภสัชศำสตร์ 3 (2-2-5) 
 (Statistics for Pharmaceutical Research) 
 สถิติเชิงพรรณนา การทดสอบสมมุติฐาน 
สถิติส าหรับการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์
ความแปรปรวนในแบบการทดลองที่ใช้บ่อยในทางเภสัช
กรรม การวิเคราะห์ถดถอยเชิงเดี่ยวและแบบพหุคูณ 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ ทฤษฎีการวัดทาง
จิตวิทยาแบบดั้งเดิม สถิติไม่อิงพารามิเตอร์  
 Descriptive statistics; hypothesis 
testing; statistics for mean comparison; analysis 
of variance in the experimental designs 
commonly used in pharmacy; simple and 
multiple regressions; exploratory and 
confirmatory factor analysis; classical 
measurement theories; non-parametric 
statistics 
 
575-771 ปัญหำพิเศษทำงเภสัชศำสตร์สังคม 
 และกำรบริหำร  3 (0-9-0) 
 (Special Problems in Social and 
 Administrative Pharmacy) 
 หัวข้อที่น่าสนใจหรือความก้าวหน้าใหม่
ในทางเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร การบูรณาการ
หลักการทางเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหารเพื่อ
วิเคราะห์ปัญหายาและสุขภาพ การพัฒนามาตรการ
แก้ปัญหาและตัดสินใจเลือกทางเลือกต่าง ๆ การ
วางแผนการประเมินผลของมาตรการดังกล่าว การ
พัฒนาโครงร่างการวิจัยเพื่อให้ได้แผนวิจัย ในการ

แก้ปัญหาซึ่งมีความถูกต้องทางระเบียบวิธีวิจัยและ
สอดคล้องกับหลักจริยธรรม 
 Topics of interest or new progress in 
social and administrative pharmacy; integration 
of various principles in social and 
administrative pharmacy to analyze drug and 
health related problems; development of 
intervention and selection of various 
alternative intervention; planning for the 
evaluation of intervention; development of 
methodologically and ethically sounded 
research proposal to address the problems 
 
575-772 กำรฝึกปฎิบัติกำรวิจัย  3 (0-9-0) 
 (Research Practicum) 
 การเลือกปัญหาที่พบจริงในการปฏิบัติงาน
เภสัชกรรมของผู้เรียน การวางแผนและด าเนินโครงการ
พัฒนาคุณภาพที่เกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวโดยผสมผสาน
กระบวนการวิจัยและศาสตร์ต่าง ๆ ทางเภสัชศาสตร์
สังคมและการบริหาร  
 Selection of problems in real world 
pharmacy practice encountered by students; 
Planning and implementation of projects for 
improving the quality of practice regarding the 
problems by integrating research process and 
various knowledge in social and administrative 
pharmacy 
  
575-773 เภสัชกรรมปฐมภูมิ  3 (2-2-5) 
 (Primary Care Pharmacy) 
 หลักการของงานเวชศาสตร์ครอบครัวและ
เวชศาสตร์ชุมชน แนวคิดของงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ ท้ัง
ในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน บทบาทของเภสัช
กรปฐมภูมิในทีมสหสาขาวิชาชีพ แนวทางการดูแล
ผู้ป่วยที่บ้านในผู้ป่วยกลุ่มต่างๆ ทักษะการสื่อสาร การ
ท างานเป็นทีม 
 Concept of family medicine and 
community medicine; concepts of primary care 
pharmacy at the levels of individuals, family 
and community;  roles of primary care 
pharmacists in  multi-disciplinary team; the 
provision of care for various groups of patients;  
communication skills; team-working 
 
 
 
 



575-774 กำรจัดกำรกำรรักษำด้วยยำในงำน 
 เภสัชกรรมปฐมภูมิ  3 (2-2-5) 
 (Medication Therapy Management  
 in Primary Care Pharmacy) 
 แนวคิดในเรื่องการจัดการการรักษาด้วยยา 
ความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการจัดการการรักษา
ด้วยยาในงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ การให้ค าปรึกษาแก่
ผู้ป่วยและสมาชิกในครอบครัว การดูแลผู้ป่วยสูงอายุ 
การดูแลระยะยาว การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง 
กรณีศึกษาส าหรับการจัดการการรักษาด้วยยา 
 Concepts in medication therapy 
management; essential knowledge and skills in 
medication therapy management in primary 
care pharmacy; patient and family counselling, 
geriatric care; long term care; palliative cares; 
case studies in medication therapy 
management 
 
575-775 กำรจัดกำรระบบยำ  3 (2-2-5)  
 (Managing Drug System) 
 ความเชื่อมโยงของระบบยาและระบบสังคม 
องค์ประกอบในระบบยา การคัดเลือกยา  การจัดหา
และการกระจายยาทั้งระดับประเทศและสถานพยาบาล  
การใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพของประชาชนและ
บุคลากรทางการแพทย์ การจัดการยาในภาวะวิกฤต 
การเงินการคลังที่ เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพและยา 
หลักประกันสุขภาพด้านยา นโยบายระดับชาติด้านยา 
กฎหมาย และระบบข้อมู ลด้ านยา  การพัฒนา
อุตสาหกรรมยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในประเทศ 
สถานการณ์ก าลังคนในระบบยา ผลของการค้าระหว่าง
ประเทศต่อระบบยาในประเทศไทย ธรรมาภิบาลใน
ระบบยา ระบบยาในประเทศอื่น การติดตามความ
ปลอดภัยด้านยา การจัดการสิทธิประโยชน์ด้านยา  
 Interrelationship between drug and 
social system; components in drug system; 
drug selection, procurement and distribution 
at the national and institutional levels; drug 
and helath product uses by public and health 
professionals; catastrophic pharmacy; financing 
of health and drug coverage, pharmacy benefit 
coverage; national drug policies, legislation and 
information system related to drugs; evolution 
of pharmaceutical industries in Thailand, 
manpower in drug system; impact of 
international trade on Thai drug system; good 
governance in drug system; drug systems in 

other countries; pharmacovigilance; pharmacy 
benefit management 
 
575-776 กำรบูรณำกำรหลักกำรทำงเภสัชศำสตร์
 สังคมและกำรบริหำร 1  3 (2-2-5) 
 (Integration of the Concepts on 
 Social and Administrative 
 Pharmacy 1) 
 การเลือกประเด็นด้านยาและสุขภาพซึ่ง
นักศึกษาแต่ละคนสนใจมาจัดท าแผนการเรียนรู้ตลอด
ภาคการศึกษาของนักศึกษาเป็นรายบุคคลร่วมกับ
อาจารย์ที่ปรึกษา การบูรณาการหลักการทางเภสัช
ศาสตร์สังคมและการบริหารเพื่อวิเคราะห์ประเด็นด้าน
ยาและสุขภาพท่ีเลือกมาศึกษา และเสนอแนวทางแก้ไข
ปัญหาที่พบ การน าเสนอผลการเรียนรู้โดยนักศึกษา 
และการให้ข้อมูลย้อนกลับโดยคณะผู้สอน 
 Selection of drug and health issues 
in the interest of each student and setting the 
individual’s learning plan for the semester with 
advisors; Integratiion of the principles on social 
and administrative pharmacy to analyze the 
selected drug and health issues and suggest 
measures for identified problems; Students’ 
presentation of learning outcomes and 
feedback from teaching staff 
 
575-777 กำรบูรณำกำรหลักกำรทำงเภสัชศำสตร์
 สังคมและกำรบริหำร 2  3 (2-2-5) 
 (Integration of the Concepts on 
 Social and Administrative 
 Pharmacy 2) 
 การเลือกประเด็นด้านยาและสุขภาพซึ่ง
นักศึกษาแต่ละคนสนใจมาจัดท าแผนการเรียนรู้ตลอด
ภาคการศึกษาของนักศึกษาเป็นรายบุคคลร่วมกับ
อาจารย์ที่ปรึกษา การบูรณาการหลักการทางเภสัช
ศาสตร์สังคมและการบริหารเพื่อวิเคราะห์ประเด็นด้าน
ยาและสุขภาพท่ีเลือกมาศึกษา และเสนอแนวทางแก้ไข
ปัญหาที่พบ การน าเสนอผลการเรียนรู้โดยนักศึกษา 
และการให้ข้อมูลย้อนกลับโดยคณะผู้สอน 
 Selection of drug and health issues 
in the interest of each student and setting the 
individual’s learning plan for the semester with 
advisors; Integratiion of the principles on social 
and administrative pharmacy to analyze the 
selected drug and health issues and suggest 
measures for identified problems; Students’ 



presentation of learning outcomes and 
feedback from teaching staff 
 
575-781 วิทยำนิพนธ์  36 (0-108- 0) 
 (Thesis) 
 การค้นคว้าวิจัยในหัวข้อเรื่องทางเภสัช
ศาสตร์สังคมและการบริหาร ภายใต้การดูแลและ
แนะน าของคณะกรรมการที่ปรึกษา 
 Research in the area of social and 
administrative pharmacy under the supervision 
of thesis committee 
 
575-782 วิทยำนิพนธ์  18 (0-54-0) 
 (Thesis) 
 การค้นคว้าวิจัยในหัวข้อเรื่องทางเภสัช
ศาสตร์สังคมและการบริหาร ภายใต้การดูแลและ
แนะน าของคณะกรรมการที่ปรึกษา 
 Research in the area of social and 
administrative pharmacy under the supervision 
of thesis committee 
   
575-783 สำรนิพนธ์  6 (0-18-0) 
 (Minor Thesis) 
 การศึกษาเกี่ยวกับปัญหาทางเภสัชศาสตร์
สังคมและการบริหาร ภายใต้การดูแลและแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 
 Studies in the problems related to 
social and administrative pharmacy under the 
supervision of advisor 
   
575-791 สัมมนำทำงเภสัชศำสตร์สังคม 
 และกำรบริหำร 1  2 (1-2-3) 
 (Seminar in Social and 
 Administrative Pharmacy l) 
 การสืบค้นวรรณกรรมทางเภสัชศาสตร์
สังคมและการบริหาร การน าเสนอ วิเคราะห์ และ
อภิปรายรายงานการวิจัยโครงร่างการวิจัย หรือ
ความก้าวหน้าใหม่ทางเภสัชศาสตร์สังคมและการ
บริหารในแง่มุมต่างๆ ทั้งความถูกต้องทางระเบียบวิธี
วิจัย ประโยชน์ที่ได้รับ และประเด็นทางจริยธรรม 
หลักการเขียนบทความวิชาการ รูปแบบการอ้างอิง การ

น าเสนองานทางเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหารโดย
ผู้เชี่ยวชาญในสาขา 
 Literature search in social and 
administrative pharmacy; presentation, analysis 
and discussion of research reports, proposals 
or progress in the field in various aspects 
including methodologies, significance of 
studies and ethical issues; academic writing, 
style of referencing; presentation of work in 
social and administrative pharmacy by experts 
in the field  
 
575-792 สัมมนำทำงเภสัชศำสตร์สังคม 
 และกำรบริหำร 2  1 (0-2-1) 
 (Seminar in Social and 
 Administrative Pharmacy ll) 
การน าเสนอ การวิเคราะห์ และอภิปรายรายงานการ
 วิจัย โครงร่างการวิจัย หรือความก้าวหน้า
ใหม่ทางเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร การประเมิน
คุณค่าของงานวิจัยในเรื่องความถูกต้องทางระเบียบวิธี
วิจัย ประโยชน์ที่ได้รับและประเด็นทางจริยธรรมที่
เกี่ยวข้อง การน าเสนองานทางเภสัชศาสตร์สังคมและ
การบริหารโดยผู้เชี่ยวชาญในสาขา 
 Presentation, analysis and discussion 
of research reports or proposals or progress in 
social and administrative pharmacy; literature 
evaluation in various aspects including 
methodologies, significance of studies and 
ethical issues; presentation of work in social 
and administrative pharmacy by experts in the 
field  
 
595-704 กำรเขียนผลงำนทำงวิชำกำร  1 (1-0-2) 
 (Academic Writing) 
 ทักษะการเขียนโดยใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
น าไปประยุกต์ใช้ในการเขียนบทความภาษาอังกฤษ ซึ่ง
รวมถึงโครงร่างวิจัย รายงาน บทคัดย่อ และบททบทวน
วรรณกรรมเชิงวิชาการ 
 English writing skill for application of 
writing English articles including research 
proposal, report, abstract, and academic 
literature review 
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