
 
แบบ 1.1 จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต 
แบบ 2.1 จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต 
แบบ 2.2 จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 78 หน่วยกิต 
 
(1) วิชาบังคับ  
 ส าหรับแบบ 2.1 จ ำนวน 6 หน่วยกิต 
 575-701 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทำงเภสัชศำสตร์สังคม (3) 
  และกำรบริหำร     
 575-702 กำรประยุกต์แนวคิดทำงเภสัชศำสตร์สังคม (3) 
  และกำรบริหำรเพื่อแก้ปัญหำในสถำนกำรณ์จริง 
 หำกผู้ที่เข้ำศึกษำในแบบ 2.1 ไม่เคยผ่ำนกำรเรียนในรำยวิชำที่
เทียบเท่ำกับวิชำต่อไปนี้  575-677 มิติทำงสังคมและพฤติกรรม
ในทำงเภสัชกรรม  575-602 หลักกำรบริหำรงำนเภสัชกรรม  
575-678 เศรษฐศำสตร์ทำงยำ และ 575-676 กำรจัดกำรระบบยำ  
ผู้เข้ำศึกษำต้องลงทะเบียนเรียนในรำยวิชำดังกล่ำวแบบไม่นับ
หน่วยกิต ท้ังนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร 
 
 ส าหรับแบบ 2.2  จ ำนวน 24 หน่วยกิต 
 575-601 สถิติในกำรวิจัยทำงเภสัชศำสตร์ (3) 
 575-602 หลักกำรบริหำรงำนเภสัชกรรม (3) 
 575-676 กำรจัดกำรระบบยำ (3) 
 575-677 มิติทำงสังคมและพฤติกรรมในทำงเภสัชกรรม (3) 
 575-678 เศรษฐศำสตร์ทำงยำ (3) 
 575-701 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทำงเภสัชศำสตร์สังคม (3) 
  และกำรบริหำร 
 575-702 กำรประยุกต์แนวคิดทำงเภสัชศำสตร์สังคม (3) 
  และกำรบริหำรเพื่อแก้ปัญหำในสถำนกำรณ์จริง 
 595-601 ระเบียบวิธีวิจัยทำงเภสัชศำสตร์ (3) 
 
(2) วิชาเลือก   
 ผู้ที่เลือกเรียนในแบบ 2.1 และแบบ 2.2 ให้เลือกเรียนรำยวิชำ
ดังต่อไปนี้ 6 หน่วยกิต 
 575-679 เศรษฐศำสตร์ทำงยำขั้นสูง (3) 
 575-761 สถิติหลำยตัวแปรแบบประยุกต์ในทำง (3) 
  เภสัชศำสตร์สังคม และกำรบริหำร 1 
 575-762 สถิติหลำยตัวแปรแบบประยุกต์ในทำง (3) 
  เภสัชศำสตร์สังคม และกำรบริหำร 2 
 575-763 กำรวิจัยเชิงคุณภำพในทำงเภสัชศำสตร์สังคม (3) 
  และกำรบริหำร  
 575-764 กำรวิเครำะห์พหุระดับในทำงเภสัชศำสตร์สังคม (3) 
  และกำรบริหำร  
 575-765 เภสัชระบำดวิทยำ และควำมปลอดภัยในกำรใช้ยำ (3) 

 575-766 คุณภำพชีวิตด้ำนสุขภำพ  (3) 
  และกำรวิจัยผลลัพธ์กำรรักษำ 
 575-767 ทฤษฎีจิตวิทยำสังคมในเรื่องสุขภำพ  (3) 
  และกำรใช้ยำ 
 575-768 กำรตัดสินใจเชิงจริยธรรมในงำนเภสัชกรรม (3) 
 575-769 จิตวิทยำกำรเรียนรู้และควำมเข้ำใจ (3) 
  ในเรื่องสุขภำพ 
 575-770 หัวข้อใหม่ในทำงเภสัชศำสตร์สังคม (3) 
  และกำรบริหำร 
 575-771 ภำวะผู้น ำในองค์กรเภสัชกรรม (3) 
 
 รายวชิาท่ีทุกแผนต้องเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
 575-791 สัมมนำทำงเภสัชศำสตร์สังคมและ (1) 
  กำรบริหำร 1 
 575-792 สัมมนำทำงเภสัชศำสตร์สังคมและ (1) 
  กำรบริหำร 2 
 575-793 สัมมนำทำงเภสัชศำสตร์สังคมและ (1) 
  กำรบริหำร 3 
 575-794 สัมมนำทำงเภสัชศำสตร์สังคมและ  (1) 
  กำรบริหำร 4 
 575-795 สัมมนำทำงเภสัชศำสตร์สังคมและ (1) 
  กำรบริหำร 5 
 575-796 สัมมนำทำงเภสัชศำสตร์สังคมและ (1) 
  กำรบริหำร 6 

นอกจำกรำยวิชำที่เสนอในหลักสูตรนี้  นักศึกษำ
สำมำรถเลือกลงทะเบียนรำยวิชำอื่น ๆ ที่ เปิดสอนใน
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร 
 
3. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์   
 แบบ 1.1 
 575-881 วิทยำนิพนธ ์ (48) 
 แบบ 2.1 
 575-882 วิทยำนิพนธ ์  (36) 
 แบบ 2.2 
 575-883 วิทยำนิพนธ ์ (48) 
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร 
ปร.ด. (เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร)  Ph.D. (Social and Administrative Pharmacy) 



แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร 
 

แบบ 1 
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  (แบบ 1.1) 

ปีที่ 1 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
575-881 วิทยานิพนธ ์  8  หน่วยกิต 
575-791 สัมมนาทางเภสัชศาสตรส์ังคม 1  หน่วยกิต 

และการบริหาร 1* 
รวม    8  หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
575-881 วิทยานิพนธ์   8  หน่วยกิต 
575-792 สัมมนาทางเภสัชศาสตรส์ังคม 1  หน่วยกิต 

และการบริหาร 2* 
รวม   8  หน่วยกิต

 
ปีที่ 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
575-881 วิทยานิพนธ์   8  หน่วยกิต 
575-793 สัมมนาทางเภสัชศาสตรส์ังคม 1  หน่วยกิต 
 และการบริหาร 3* 

รวม   8  หน่วยกิต  

ภาคการศึกษาท่ี 2 
575-881 วิทยานิพนธ์   8  หน่วยกิต 
575-794 สัมมนาทางเภสัชศาสตรส์ังคม 1  หน่วยกิต 
 และการบริหาร 4* 

รวม   8  หน่วยกิต
 

ปีที่ 3 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
575-881 วิทยานิพนธ์   8  หน่วยกิต 
575-795 สัมมนาทางเภสัชศาสตรส์ังคม 1  หน่วยกิต 
 และการบริหาร 5* 

รวม   8  หน่วยกิต  

ภาคการศึกษาท่ี 2 
575-881 วิทยานิพนธ์   8  หน่วยกิต 
575-796 สัมมนาทางเภสัชศาสตรส์ังคม 1  หน่วยกิต 
 และการบริหาร 6* 

รวม   8  หน่วยกิต
* ลงทะเบียนแบบไม่นับหน่วยกิต

 



แบบ 2 
ส าหรับนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (แบบ 2.1) 

ปีที่ 1 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
575-701 ระเบียบวิธีวิจยัขั้นสูงทางเภสัชศาสตรส์ังคม 3 หน่วยกิต 
 และการบริหาร  
575-702 การประยุกต์แนวคิดทางเภสัชศาสตร์สังคม 3 หน่วยกิต 

และการบริหารเพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง 
575-791 สัมมนาทางเภสัชศาสตร์สังคม      1 หน่วยกิต 

และการบริหาร 1* 
วิชาเลือก        3 หน่วยกติ 

รวม 9 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
575-882 วิทยานิพนธ ์   6 หน่วยกิต 
575-792 สัมมนาทางเภสัชศาสตร์สังคม  1 หน่วยกิต 

และการบริหาร 2* 
วิชาเลือก    3 หน่วยกิต 

 
 
 

รวม 9 หน่วยกิต 
 

ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
575-882 วิทยานิพนธ ์   7 หน่วยกิต 
575-793 สัมมนาทางเภสัชศาสตร์สังคม  1 หน่วยกิต 

และการบริหาร 3* 
รวม 7 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
575-882 วิทยานิพนธ ์   7 หน่วยกิต 
575-794 สัมมนาทางเภสัชศาสตร์สังคม  1 หน่วยกิต 

และการบริหาร 4* 
รวม 9 หน่วยกิต

 
ปีที่ 3 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
575-882 วิทยานิพนธ ์   8 หน่วยกิต 
575-795 สัมมนาทางเภสัชศาสตร์สังคม  1 หน่วยกิต 

และการบริหาร 5* 
รวม 8 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
575-882 วิทยานิพนธ ์   8 หน่วยกิต 
575-796 สัมมนาทางเภสัชศาสตร์สังคม  1 หน่วยกิต 

และการบริหาร 6* 
รวม 8 หน่วยกิต

* ลงทะเบียนแบบไม่นับหน่วยกิต



  

ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (แบบ 2.2) 

ปีที่ 1 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
575-601 สถติิในการวิจัยทางเภสัชศาสตร ์ 3 หน่วยกิต 
575-676 การจัดการระบบยา 3 หน่วยกิต 
595-601 ระเบียบวิธีวิจยัทางเภสัชศาสตร ์ 3 หน่วยกิต 
575-791 สัมมนาทางเภสัชศาสตร์สังคม 1 หน่วยกิต 
 และการบริหาร 1* 
 วิชาเลือก 3 หน่วยกิต 
 

รวม 12 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
575-602 หลักการบริหารงานเภสัชกรรม  3 หน่วยกิต 
575-677 มิติทางสังคมและพฤติกรรมในทาง 3 หน่วยกิต 

เภสัชกรรม     
575-678 เศรษฐศาสตร์ทางยา  3 หน่วยกิต 
575-792 สัมมนาทางเภสัชศาสตร์สังคม  1 หน่วยกิต 
 และการบริหาร 2* 
 วิชาเลือก    3 หน่วยกิต 

รวม 12 หน่วยกิต 
 

ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
575-701 ระเบียบวิธีวิจยัขั้นสูงทางเภสัชศาสตรส์ังคม 3 หน่วยกิต 

และการบริหาร      
575-702 การประยุกต์แนวคิดทางเภสัชศาสตร์สังคม 3 หน่วยกิต 

และการบริหารเพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง  
575-793 สัมมนาทางเภสัชศาสตร์สังคม  1 หน่วยกิต 

 และการบริหาร 3* 
575-883 วิทยานิพนธ ์   3 หน่วยกิต 

รวม 9 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
575-794 สัมมนาทางเภสัชศาสตร์สังคม  1 หน่วยกิต 
 และการบริหาร 4* 
575-883 วิทยานิพนธ ์   9 หน่วยกิต 
 
 
 
 

รวม 9 หน่วยกิต
 

ปีที่ 3 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
575-795 สัมมนาทางเภสัชศาสตร์สังคม  1 หน่วยกิต 

และการบริหาร 5* 
575-883 วิทยานิพนธ ์   9 หน่วยกิต 

รวม 9 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
575-796 สัมมนาทางเภสัชศาสตร์สังคม  1 หน่วยกิต 

และการบริหาร 6* 
575-883 วิทยานิพนธ ์   9 หน่วยกิต 

รวม 9 หน่วยกิต 
 

ปีที่ 4 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
575-883 วิทยานิพนธ ์   9 หน่วยกิต 

         รวม 9  หน่วยกิต  
 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
575-883 วิทยานิพนธ ์   9 หน่วยกิต 

รวม 9 หน่วยกิต 

* ลงทะเบียนแบบไม่นับหน่วยกิต
 



ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 

คณะเภสัชศำสตร ์
หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำเภสัชศำสตร์สังคมและกำรบริหำร 

 
575-601   3 (2-2-5) 
สถิติในกำรวิจัยทำงเภสัชศำสตร์ 
(Statistics for Pharmaceutical Research) 

สถิติเชิงพรรณนา การทดสอบสมมุติฐาน 
สถิติส าหรับการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์
ความแปรปรวนในแบบการทดลองที่ใช้บ่อยในทาง
เภสัชกรรม การวิเคราะห์ถดถอยเชิงเดี่ยวและแบบ
พหุคูณ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
ทฤษฎีการวัดแบบดั้งเดิม 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 
 
575-602   3 (2-2-5) 
หลักกำรบริหำรงำนเภสัชกรรม 
(Principles of Pharmacy Management) 

กระบวนทัศน์ หลักคิด และทฤษฎีการ
บริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับงานเภสัชกรรม การ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องใน
การอธิบายประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
องค์การ การแก้ปัญหาด้วยหลักการบริหารจัดการ 
ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ และการคิดเชิงมโนทัศน์
ทางการบริหาร การใช้ทฤษฎีระบบเพื่ออธิบาย
ความเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบ
ยาและระบบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานเภสัชกรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
งานเภสัชกรรม 

Management paradigms, concepts 
and theories related to pharmacy; 
applications of management theories to 
explain organization’s efficiency and 
effectiveness; problem solving based on 
management principles; critical thinking 
and conceptual thinking skills for 

management; use of system theory to 
explain interrelationship among various 
elements in drug systems and other 
systems relevant to pharmacy; ethical 
issue and good governance for pharmacy 
management 
 
575-676   3 (2-2-5) 
กำรจัดกำรระบบยำ 
(Managing Drug System) 

ความเชื่อมโยงของระบบยาและระบบ
สังคม องค์ประกอบในระบบยา การคัดเลือกยา 
การจัดหาและการกระจายยาทั้งระดับประเทศและ
สถานพยาบาล  การใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ของประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ การ
จัดการยาในภาวะวิกฤต การแพทย์และเภสัชกรรม
ทางเลือก นโยบายระดับชาติด้ านยา กฎหมาย 
และระบบข้อมูลด้านยา  การพัฒนาอุตสาหกรรม
ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในประเทศ ผลของการค้า
ระหว่างประเทศต่อระบบยา ธรรมาภิบาลในระบบ
ยา ระบบยาในประเทศอ่ืน 

Interrelationship between drug 
and social system; components in drug 
system; drug selection, procurement and 
distribution at the national and 
institutional levels; drug and health 
product uses by public and health 
professionals; catastrophic pharmacy; 
alternative medicine and pharmacy; 
national drug policies, legislation and 
information system related to drugs; 
development of pharmaceutical industries 
and health products in Thailand; impact of 
international trade on drug system; good 
governance in drug system; drug systems 
in other countries 
 
 
 



575-677   3 (2-2-5) 
มิติทำงสังคมและพฤติกรรมในทำงเภสัชกรรม 
(Social and Behavioral Aspects of Pharmacy) 

แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมศาสตร์และ
พฤติกรรมศาสตร์เกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อ
พฤติกรรมสุขภาพ ความเจ็บป่วย และการใช้ยาทั้ง
ใน ระ ดั บ ผู้ ป่ ว ย  บุ ค ล า ก รท า งก า รแ พ ท ย์ 
สถานพยาบาล ชุมชน และประเทศ ปรัชญาการ
บริบาลเภสัชกรรม การให้บริการแบบองค์รวมและ
เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง บทบาทของการแพทย์
ทางเลือก สมรรถนะทางวัฒนธรรม การสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพกับผู้ป่วยและบุคลากรในวิชาชีพอ่ืน  
จริยธรรมการบริการเชิงวิชาชีพ 

Concepts and theories in social 
and behavioral sciences on factors 
affecting health behaviors, illness and drug 
uses among patients, health professionals, 
institutions, communities and countries; 
philosophy of pharmaceutical care; 
holistic care and patient centered care; 
roles of alternative medicines; cultural 
competency; effective communication to 
patients and other health professionals; 
ethics in providing professional services 
 
575-678   3 (2-2-5) 
เศรษฐศำสตร์ทำงยำ 
(Pharmaceutical Economics) 

ทฤษฎีการตัดสิน ใจ และทฤษฎีทาง
เศ รษ ฐศ าส ต ร์ ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง  ป ระ โย ช น์ ข อ ง
เศรษฐศาสตร์ทางยาต่อการตัดสินใจทางคลินิก 
การคัดเลือกยาและการวางนโยบายสุขภาพ วิธีการ
ประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ นโยบายและ
บ ริ ก าร เภ สั ช ก รรม ด้ วยผล ลั พ ธ์ ท า งค ลิ นิ ก 
เศรษฐศาสตร์ และคุณภาพชีวิต การประเมินและ
แปลผลงานวิจัยเศรษฐศาสตร์ทางยา  การเงินการ
คลังด้านสุขภาพของประเทศไทย หลักประกัน
สุขภาพด้านยา อุปสงค์ อุปทานของยา และปัจจัย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์จาก
นโยบายของรัฐ  

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; health benefit 
scheme in the area of drugs ; demand and 
supply of  drugs and related factors; 
economic impacts of health policies 
 
575-679   3 (2-2-5) 
เศรษฐศำสตร์ทำงยำขั้นสูง 
(Advanced Pharmaceutical Economics) 

ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่น ามาใช้ในทาง
เภสัชเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีการสร้างแบบจ าลอง
ทางเศรษฐศาสตร์ และการประยุกต์ใช้ทางเภสัช
กรรม  การพยากรณ์สถานะของเศรษฐศาสตร์ทาง
ยา และเศรษฐมิติที่ เกี่ยวข้อง ทฤษฎี เกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายทางยา การก าหนดและการติดตามราคา
ยา แนวคิดใหม่ของเศรษฐศาสตร์ทางยา 

Economic theories for 
pharmaceutical economics; theories 
related to economic modeling and its 
application in pharmacy; economic 
forecasting and related econometric 
techniques; theories related to drug 
expenditures, pricing and price monitoring; 
novel concepts in pharmaceutical 
economics 
 
575-701   3 (2-2-5) 
ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทำงเภสัชศำสตร์สังคมและ
กำรบริหำร 
(Advanced Research Methodology in 
Social and Administrative Pharmacy) 
รายวิชาบังคบัก่อน:  595-601, 575-601  

กระบวนทัศน์ของการวิจัย บทบาทของ
ทฤษฎีกับการวิจัย องค์ประกอบของการออกแบบ
การวิจัย อคติ และความคลาดเคลื่อนในการวิจัย 
ทฤษฎีการวัดแบบดั้งเดิม และแบบใหม่ การพัฒนา
แบบวัดตัวแปรจิตลักษณะ เทคนิคการเก็บข้อมูล 
จริยธรรมวิจัย 



Research paradigms; roles of theories and 
research; elements of research design; bias 
and error in research; classical and 
modern measurement theories; 
development of measures for 
psychological constructs; data collection 
techniques; research ethics 
 
575-702   3 (2-2-5) 
กำรประยุกต์แนวคิดทำงเภสัชศำสตร์สังคมและ
กำรบริหำรเพื่อแก้ปัญหำในสถำนกำรณ์จริง 
(Application of Concepts in Social and 
Administrative Pharmacy to Real World 
Problems) 

ตัวอย่างการประยุกต์แนวคิดที่เกี่ยวข้อง
กับสาขาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหารเพื่อ
แก้ปัญหาจริงที่พบทั้งในระดับปัจเจก ระดับองค์กร 
และระดับนโยบาย  ปัจจัยที่ มีผลกระทบต่อ
ความส าเร็จในการแก้ปัญหา บทเรียนที่ได้รับจาก
การแก้ปัญหาดังกล่าว ความคิดเชิงระบบ หลักการ
ข อ ง เศ รษ ฐกิ จ พ อ เพี ย งกั บ ก า รแ ก้ ปั ญ ห า 
ข้อพิจารณาด้านวัฒนธรรมที่มีผลต่อการก าหนด
มาตรการแก้ปัญหา 

Examples of the application of 
concepts in social and administrative 
pharmacy to solve the real world 
problems at the individual level, 
organizational level and policy level; 
factors affecting the success of problem 
solving; lessons learned from the problem 
solving; systems thinking; principle of 
sufficiency economy and problem solving; 
cultural consideration influencing the  
design of an intervention 
 
575-761   3 (2-2-5) 
สถิติหลำยตัวแปรแบบประยุกต์ในทำงเภสัช
ศำสตร์สังคม และกำรบริหำร 1 
(Applied Multivariate Statistics in Social 
and Administrative Pharmacy I) 
รายวิชาบังคบัก่อน: 595-601, 575-601 

พัฒนาการของการจ าลองแบบด้วย
สมการโครงสร้าง วิธีการหลักของการจ าลองแบบ
ด้วยสมการโครงสร้าง ข้อสมมุติและการเตรียม

ข้อมูล ความสัมพันธ์ของการจ าลองแบบด้วย
สมการโครงสร้างและวิธีการสถิติอ่ืนๆ แบบจ าลอง
เส้นทาง การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน การ
วิเคราะห์อิทธิพล แบบจ าลองผสม การวิเคราะห์
กลุ่มพหุ แบบจ าลองโค้งพัฒนาการ 

Development of structural 
equation modeling; core techniques of 
structural equation modeling; assumptions 
and data preparation; relationships of 
structural equation modeling and other 
statistical techniques; path models; 
confirmatory factor analysis; path analysis; 
hybrid models; muti-group analysis; latent 
growth curve models 
 
575-762   3 (2-2-5) 
สถิติหลำยตัวแปรแบบประยุกต์ในทำงเภสัช
ศำสตร์สังคม และกำรบริหำร 2 
(Applied Multivariate Statistics in Social 
and Administrative Pharmacy II) 
รายวิชาบังคับก่อน: 575-601 

การคัดกรองข้อมูลส าหรับวิธีการทางสถิติ
แบบหลายตัวแปร T2 ของโฮเทลลิง แบบจ าลอง
เชิงเส้นทั่วไป การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
หลายตัวแปร การวิเคราะห์จ าแนก สหสัมพันธ์
แคนอนิคอล การวิเคราะห์กลุ่ม การวิเคราะห์มิติ
พห ุ

Data screening for multivariate 
statistical methods; Hotelling’s T2; general 
linear models; multivariate analysis of 
variance; discriminant analysis; canonical 
correlations; cluster analysis; 
multidimensional scaling 
 
575-763   3 (2-2-5) 
กำรวิจัยเชิงคุณภำพในทำงเภสัชศำสตร์สังคม 
และกำรบริหำร 
(Qualitative Research in Social and 
Administrative Pharmacy) 
รายวิชาบังคบัก่อน: 575-601 

ความรู้พื้นฐานด้านภววิทยาและญาณ
วิทยาของการวิจัยเชิงคุณภาพ ค าถามวิจัยเชิง
คุณภาพในทางเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร 
การออกแบบวิจัยและกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ 



เกณฑ์การตัดสินความถูกต้องของงานวิจัยเชิง
คุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการ
วิจัย 

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 
 
575-764   3 (2-2-5) 
กำรวิเครำะห์พหุระดับในทำงเภสัชศำสตร์สังคม 
และกำรบริหำร 
(Multi-level Analysis in Social and 
Administrative Pharmacy) 
รายวิชาบังคบัก่อน: 595-601, 575-601 

กรอบแนวคิดของแบบจ าลองพหุระดับ 
แบบการวิจัยพหุระดับ ธรรมชาติของข้อมูลที่ซ้อน
เป็นระดับ ประเภทของแบบจ าลองพหุระดับ 
แบบจ าลองที่มีระยะตัดแกนแบบสุ่ม แบบจ าลองที่
มีความชันแบบสุ่ม อิทธิพลแบบก าหนดและแบบ
สุ่ม การจ าลองแบบฟังก์ชันของความแปรปรวน 
แบบจ าลองสองระดับและแบบจ าลองสามระดับ 
แบบจ าลองพหุระดับที่มีตัวแปรกลุ่มเป็นตัวแปร
ท านาย 

Conceptual framework of multi-
level models; multilevel study design, 
nature of nested data; classification of 
multi-level models; random intercepts 
model, random slopes model, fixed and 
random effects; modeling variance 
function; two level models, three level 
models; multilevel models with 
categorical predictors 
 
575-765   3 (2-2-5) 
เภสัชระบำดวิทยำ และควำมปลอดภัยในกำรใช้ยำ 
(Pharmacoepidemiology and Safety in 
Medication Uses) 
รายวิชาบังคบัก่อน: 595-601, 575-601 

แบบวิจัยทางระบาดวิทยาเพื่อศึกษาการ
ใช้ยา และความปลอดภัย การประเมินความเสี่ยง
และความสัมพันธ์กับความเสี่ยง อคติและตัวแปร

กวน วิธีวิเคราะห์แบบดั้งเดิมส าหรับข้อมูลแบบแจง
นับโดยการวิเคราะห์ด้วยตาราง  การหาและการ
ปรับค่าส าหรับตัวแปรร่วมที่ส าคัญ แนวคิดเรื่อง
ความถูกต้องเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ปัจจัยเสี่ยงและผลลัพธ์ การวิเคราะห์แบบล็อคลี
เนียร์ และแบบโลจิสติค การวิเคราะห์การอยู่รอด 
การวิเคราะห์อภิมาน 

Research designs in  
epidemiological studies of drug uses and 
drug safety; assessment of risk and risk 
association, biases and confounding 
factors; classical analytic methods based 
on tabular analysis of count data; 
identification and adjustment of important 
covariates, validity concepts in causal 
relationship between risk factors and 
outcomes; loglinear and logistic regression 
analyses; survival analysis; meta-analysis 
 
575-766   3 (2-2-5) 
คุณภำพชีวิตด้ำนสุขภำพ และกำรวิจัยผลลัพธ์
กำรรักษำ 
(Health-Related Quality of Life and 
Outcome Research) 
รายวิชาบังคบัก่อน: 575-601 

ค าจ ากัดความของคุณภาพชีวิต และ
คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ สาเหตุ และผลกระทบ
ของคุณภาพชีวิต ประโยชน์ของการประเมิน
คุณภาพชีวิต การวัดคุณภาพชีวิต การพัฒนา
เครื่องมือวัดสถานะสุขภาพ การเลือกเครื่องมือวัด
คุณภาพชีวิตที่มีอยู่แล้ว  มาตรการที่ได้ผลในการ
เพิ่มระดับคุณภาพชีวิต 

Definitions of quality of life and 
health-related quality of life; causes and 
consequences of quality of life; benefit of 
the assessment of quality of life; 
measurement; development of 
instruments for measuring health status; 
selection of existing instruments; effective 
intervention to improve quality of life 
 
 
 
 



575-767   3 (2-2-5) 
ทฤษฎีจิตวิทยำสังคมในเรื่องสขุภำพและกำรใช้ยำ 
(Social Psychology Theories in Health 
and Drug Uses) 

ประวัติ ที่มาและหลักการพื้นฐานของ
ทฤษฎีจิตวิทยาสังคมที่อธิบายพฤติกรรมสุขภาพ
และการใช้ยา คุณลักษณะของทฤษฎีที่ดี ตัวแบบ
การวางแผนเพื่อปรับพฤติกรรมสุขภาพและการใช้
ยา การประยุกต์ใช้ทฤษฎี และตัวแบบต่าง ๆ 
การตลาดสังคม 

History, development and 
underlying principles  of social 
psychological theories of health behaviors 
and drug uses; characteristics of good 
theories; planning models for changing 
health behaviors and drug use; application 
of concepts and models; social marketing 
 
575-768   3 (2-2-5) 
กำรตัดสินใจเชงิจริยธรรมในงำนเภสัชกรรม 
(Ethical Decision Making in Pharmacy 
Practice) 

ทฤษฎี และหลักการจริยศาสตร์ของ
ตะวันออก และตะวันตก  ความคิดของนักปรัชญา
ยุคต่างๆ ในเรื่องจริยธรรม ปัญหาจริยธรรมในการ
บริบาลเภสัชกรรม และระบบยา  กรอบหรือ
วิธีการต่ าง ๆ  ในการตั ดสิน ใจ เชิ งจริยธรรม 
จริยธรรมการวิจัยและเผยแพร่ผลงาน การปลูกฝัง
จริยธรรม การวิจัยในเร่ืองจริยธรรมวิชาชีพ  

Ethical theories and principles 
originated from eastern and western 
countries;  idea of philosophers in various 
times regarding ethics; ethical dilemmas in 
pharmaceutical care and drug system; 
various ethical decision making 
frameworks; ethics in conducting research 
and disseminating the results; socialization 
of ethics; research in professional ethics 
 
575-769 3 (2-2-5) 
จิตวิทยำกำรเรียนรู้และควำมเข้ำใจในเรื่องสุขภำพ 
(Psychology of Learning and Health 
Literacy) 

หลักจิตวิทยาการเรียนรู้ แบบจ าลองและทฤษฎี
การเรียนรู้ การออกแบบการเรียนรู้ ความแตกต่าง
ขอ งบุ ค ค ล ใน ก าร เรี ย น รู้  ก า รป ระ เมิ น ผ ล 
เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง ธรรมชาติความเข้าใจในเร่ือง
สุขภาพ สาเหตุและผลที่ตามมา งานวิจัย และ
ระเบียบวิธีวิจัยที่เกี่ยวข้อง มาตรการที่ได้ผลในการ
เพิ่มความเข้าใจในเร่ืองสุขภาพ 

Psychological principles of 
learning; models and theories of learning; 
instructional design; individual differences; 
evaluation; related technology; nature of 
health literacy; causes and consequences; 
research and related methodology in 
health literacy; effective intervention to 
improve health literacy 
 
575-770   3 (2-2-5) 
หัวข้อใหม่ในทำงเภสัชศำสตรส์ังคมและกำรบริหำร 
(Current Topics in Social and 
Administrative Pharmacy) 

การวิเคราะห์ปัญหาส าคัญในทางเภสัช
ศาสตร์สังคมและการบริหารที่ก าลังอยู่ในความ
สนใจของสาธารณชน หรือบุคคลในวิชาชีพ หรือ
รัฐบาล 

Analysis of important problems in 
social and administrative pharmacy under 
the attention of public or profession or 
government 
 
575-771   3 (2-2-5) 
ภำวะผู้น ำในองค์กรเภสัชกรรม 
(Leadership in Pharmacy Organizations) 

ทฤษฎี ปรัชญาและแนวคิดเรื่องภาวะ
ผู้น า  ความแตกต่างของการบริหารจัดการและ
ภาวะผู้น า ความแตกต่างของวัฒนธรรมองค์กรและ
ค วาม สั ม พั น ธ์ ร ะห ว่ า งผู้ น ากั บ ผู้ ต าม  ก า ร
เปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนขององค์กรและ
สิ่ งแวดล้อม  เครื่องมือและกระบวนการที่ ใช้
วิเคราะห์ความไม่แน่นอน 

Theories, philosophies, and 
concepts of leadership;  the difference 
between management and leadership, 
organizational culture, and the leader-
follower relationship; change and 



uncertainty of organizations and their 
environment;  tools and processes for 
analyzing uncertainty 
 
575-791   1 (0-2-1) 
สัมมนำทำงเภสัชศำสตร์สังคมและกำรบริหำร 1 
(Seminar in Social and Administrative 
Pharmacy I) 

การค้นหาวรรณกรรมทางเภสัชศาสตร์
สังคมและการบริหาร การน าเสนอและอภิปราย
ราย งาน ก าร วิ จั ย  โค ร งร่ า งก า รวิ จั ย  ห รื อ
ความก้าวหน้าใหม่ของสาขาในแง่มุมต่างๆ ทั้งเรื่อง
ระเบียบวิธีวิจัย ประโยชน์ที่ได้รับ และประเด็นทาง
จริยธรรม 

Literature search in social and 
administrative pharmacy; presentation and 
discussion of research reports, research 
proposals or progress in the field in 
various aspects including methodologies, 
significance of studies and ethical issues 
 
575-792   1 (0-2-1) 
สัมมนำทำงเภสัชศำสตร์สังคมและกำรบริหำร 2 
(Seminar in Social and Administrative 
Pharmacy II) 

การค้นหาวรรณกรรมทางเภสัชศาสตร์
สังคมและการบริหาร การน าเสนอและอภิปราย
ราย งาน ก าร วิ จั ย  โค ร งร่ า งก า รวิ จั ย  ห รื อ
ความก้าวหน้าใหม่ของสาขาในแง่มุมต่างๆ ทั้งเรื่อง
ระเบียบวิธีวิจัย ประโยชน์ที่ได้รับ และประเด็นทาง
จริยธรรม 

Literature search in social and 
administrative pharmacy; presentation and 
discussion of research reports, research 
proposals or progress in the field in 
various aspects including methodologies, 
significance of studies and ethical issues 
 
575-793   1 (0-2-1) 
สัมมนำทำงเภสัชศำสตร์สังคมและกำรบริหำร 3 
(Seminar in Social and Administrative 
Pharmacy III) 

การค้นหาวรรณกรรมทางเภสัชศาสตร์
สังคมและการบริหาร การน าเสนอและอภิปราย

ราย งาน ก าร วิ จั ย  โค ร งร่ า งก า รวิ จั ย  ห รื อ
ความก้าวหน้าใหม่ของสาขาในแง่มุมต่างๆ ทั้งเรื่อง
ระเบียบวิธีวิจัย ประโยชน์ที่ได้รับ และประเด็นทาง
จริยธรรม 

Literature search in social and 
administrative pharmacy; presentation and 
discussion of research reports, research 
proposals  or progress in the field in 
various aspects including methodologies, 
significance of studies and ethical issues 
 
575-794   1 (0-2-1) 
สัมมนำทำงเภสัชศำสตร์สังคมและกำรบริหำร 4 
(Seminar in Social and Administrative 
Pharmacy IV) 

การค้นหาวรรณกรรมทางเภสัชศาสตร์
สังคมและการบริหาร การน าเสนอและอภิปราย
ราย งาน ก าร วิ จั ย  โค ร งร่ า งก า รวิ จั ย  ห รื อ
ความก้าวหน้าใหม่ของสาขาในแง่มุมต่างๆ ทั้งเรื่อง
ระเบียบวิธีวิจัย ประโยชน์ที่ได้รับ และประเด็นทาง
จริยธรรม 

Literature search in social and 
administrative pharmacy; presentation and 
discussion of research reports, research 
proposals  or progress in the field in 
various aspects including methodologies, 
significance of studies and ethical issues 
 
575-795   1 (0-2-1) 
สัมมนำทำงเภสัชศำสตร์สังคมและกำรบริหำร 5 
(Seminar in Social and Administrative 
Pharmacy V) 

การค้นหาวรรณกรรมทางเภสัชศาสตร์
สังคมและการบริหาร การน าเสนอและอภิปราย
ราย งาน ก าร วิ จั ย  โค ร งร่ า งก า รวิ จั ย  ห รื อ
ความก้าวหน้าใหม่ของสาขาในแง่มุมต่างๆ ทั้งเรื่อง
ระเบียบวิธีวิจัย ประโยชน์ที่ได้รับ และประเด็นทาง
จริยธรรม 

Literature search in social and 
administrative pharmacy; presentation and 
discussion of research reports, research 
proposals or progress in the field in 
various aspects including methodologies, 
significance of studies and ethical issues 



575-796   1 (0-2-1) 
สัมมนำทำงเภสัชศำสตร์สังคมและกำรบริหำร 6 
(Seminar in Social and Administrative 
Pharmacy VI) 

การค้นหาวรรณกรรมทางเภสัชศาสตร์
สังคมและการบริหาร การน าเสนอและอภิปราย
ราย งาน ก าร วิ จั ย  โค ร งร่ า งก า รวิ จั ย  ห รื อ
ความก้าวหน้าใหม่ของสาขาในแง่มุมต่างๆ ทั้งเรื่อง
ระเบียบวิธีวิจัย ประโยชน์ที่ได้รับ และประเด็นทาง
จริยธรรม 

Literature search in social and 
administrative pharmacy; presentation and 
discussion of research reports, research 
proposals or progress in the field in 
various aspects including methodologies, 
significance of studies and ethical issues 
 
575-881  48 (0-144-0) 
วิทยำนิพนธ์ 
(Thesis) 

การท าวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเภสัช
ศาสตร์สังคมและการบริหารโดยอยู่ในความดูแล
ของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยแสดง
ถึงความคิดริเริ่มและความสามารถในการวิเคราะห์
ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือการประยุกต์ใช้
ความรู้ให้เกิดประโยชน์ การเขียนผลการวิจัยในรูป
ของวิทยานิพนธ์ การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ และ
เผยแพร่ผลงานวิจัย 

Conduction of research related to 
the area of social and administrative 
pharmacy under the supervision of the 
dissertation advisory committee, 
demonstration of originality and analytical 
skills in the generation of new knowledge 
or application of existing knowledge; 
writing up the research results in the form 
of a dissertation, dissertation defense and 
dissemination of research result 
 
575-882  36 (0-108-0) 
วิทยำนิพนธ์ 
(Thesis) 

การท าวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเภสัช
ศาสตร์สังคมและการบริหารโดยอยู่ในความดูแล

ของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยแสดง
ถึงความคิดริเริ่มและความสามารถในการวิเคราะห์
ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือการประยุกต์ใช้
ความรู้ให้เกิดประโยชน์ การเขียนผลการวิจัยในรูป
ของวิทยานิพนธ์ การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ และ
เผยแพร่ผลงานวิจัย 

Conduction of research related to 
the area of social and administrative 
pharmacy under the supervision of the 
dissertation advisory committee, 
demonstration of originality and analytical 
skills in the generation of new knowledge 
or application of existing knowledge; 
writing up the research results in the form 
of a dissertation, dissertation defense and 
dissemination of research result 
 
575-883  48 (0-144-0) 
วิทยำนิพนธ์ 
(Thesis) 

การท าวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเภสัช
ศาสตร์สังคมและการบริหารโดยอยู่ในความดูแล
ของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยแสดง
ถึงความคิดริเริ่มและความสามารถในการวิเคราะห์
ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือการประยุกต์ใช้
ความรู้ให้เกิดประโยชน์ การเขียนผลการวิจัยในรูป
ของวิทยานิพนธ์ การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ และ
เผยแพร่ผลงานวิจัย 

Conduction of research related to 
the area of social and administrative 
pharmacy under the supervision of the 
dissertation advisory committee, 
demonstration of originality and analytical 
skills in the generation of new knowledge 
or application of existing knowledge; 
writing up the research results in the form 
of a dissertation, dissertation defense and 
dissemination of research result 
 
 
 
 
 
 



595-601   3 (2-3-4) 
ระเบียบวิธีวิจัยทำงเภสัชศำสตร์ 
(Research Methodology in 
Pharmaceutical Sciences) 

การท าวิจัยอย่างเป็นระบบทั้งการวิจัยเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยจะครอบคลุมในเร่ือง
การเลือกหัวข้อวิจัย  การวางแผนการท าวิจัย การ
เขียนโครงการวิจัย แบบของงานวิจัย การวิเคราะห์
ข้อมูล  สถิติส าหรับงานวิจั ย การแปลผลการ
ศึกษาวิจัย การเผยแพร่งานวิจัย รวมทั้ง จริยธรรม
ในงานวิจัย 

Systematic research, qualitative 
and quantitative research; the selection of 
research topics, planning of research, 
proposal development, research design; 
data analysis, statistics, interpretation of 
the results from analysis; dissemination of 
research results; research ethics 
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