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ปรัชญาของหลกัสูตร 
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จัดการศึกษาตามปรัชญาการศึกษาของ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ คือ การจดัการศึกษาตามแนวทางพิพฒันาการนิยม (progressivism) โดยใช้
การศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาผูเ้รียนโดยให้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้และพฒันาจากความ
ตอ้งการของผูเ้รียน ผา่นกระบวนการแกปั้ญหาและคน้ควา้ดว้ยตนเอง กระบวนการท่ีตอ้งลงมือปฏิบติั ซ่ึงจะ
น าไปสู่การเรียนรู้ท่ีย ัง่ยืน การจดัการศึกษาของมหาวิทยาลยัมุ่งเน้นถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตดว้ย   หลกัสูตร
ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูงทางเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชบ าบดั จึงจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้การปฏิบติั 
(active learning) ท่ีหลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน โดยเฉพาะการใช้กรณีศึกษาเป็นฐานในการเรียนรู้ 
(case-based learning) การท าโครงงานเป็นฐานในการเรียนรู้ (project-based learning) และการเรียนรู้โดย
ดูแลผูป่้วยในสถานการณ์จริง (workplace-based learning)  โดยยึดพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิ
เบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  “ขอให้ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง” เป็นแนวทาง
ในการด าเนินการ 
 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLO1 แสดงออกซ่ึงการมีทศันคติท่ีดี มุ่งมัน่ และรับผดิชอบในการใหบ้ริบาลทางเภสัชกรรม 
PLO2 ประยกุตค์วามรู้ดา้นเภสัช บ าบดัขั้นสูงในการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผูป่้วยท่ีมีความซบัซอ้นได ้
อยา่งเช่ียวชาญเพื่อมุ่งเนน้ให้เกิด ประสิทธิภาพและความปลอดภยัจากการใชย้า 
PLO3 ปฏิบติังานเป็นทีมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงความแตกต่างดา้นวฒันธรรม   
PLO4 ป้องกนั แกปั้ญหา และส่งเสริมการใชย้าอยา่งปลอดภยัและสมเหตุผลโดยใชค้วามคิดเชิงระบบ 
PLO5 สามารถพฒันางานประจ าสู่งานวจิยั (routine to research) เพื่อการพฒันาระบบยาขององคก์รอยา่ง
สร้างสรรค ์ 
PLO6 ถ่ายทอดความรู้ใหก้บัผูป่้วย ผูรั้บบริการ และบุคลากรทางการ แพทยไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
 



โครงสร้างหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  29 หน่วยกติ 

1. หมวดวชิาบงัคับ  9 หน่วยกติ 

563-511 หวัขอ้ปัจจุบนัในเภสัชบ าบดั   4 ((2)-6-4) 
  Current Topics in Pharmacotherapy 
563-512 ระเบียบวธีิวจิยัและชีวสถิติ              3 ((2)-3-4) 
 Research Methodology and Biostatistics 
563-513 โครงงานพิเศษการบริบาลทางเภสัชกรรม  2 (0-6-0)  
 Special Project in Pharmaceutical Care 

2. หมวดวชิาเฉพาะสาขา  14 หน่วยกติ 

563-521 ทกัษะการบริบาลทางเภสัชกรรมขั้นสูง  2 (0-4-2)
 Advanced Skills in Pharmaceutical Care   
563-522 เภสัชกรรมปฏิบติั 1   3 (0-12-6)  
   Pharmacy Practice I                           
563-523 เภสัชกรรมปฏิบติั 2  9 (0-36-18)  
 Pharmacy Practice II  

3. หมวดวชิาเลือก  6 หน่วยกติ 

563-531 เภสัชกรรมปฏิบติัในผูป่้วยกลุ่มพิเศษ    6 (0-24-12)  
  Pharmacy Practice in Special Population   
563-532 เภสัชกรรมปฏิบติัในผูป่้วยอายรุกรรมชั้นสูง   6 (0-24-12)  
  Pharmacy Practice in Advanced Medicine 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 

563-511 หัวข้อปัจจุบันในเภสัชบ ำบัด     4 ((2)-6-4)   
563-512  ระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติ               3 ((2)-3-4)  
563-513  โครงงำนพิเศษกำรบริบำลทำงเภสัชกรรม   2 (0-6-0)  
563-521 ทักษะกำรบริบำลทำงเภสัชกรรมข้ันสูง   2 (0-4-2)        
563-522 เภสัชกรรมปฏิบัติ 1      3 (0-12-6) 
563-523 เภสัชกรรมปฏิบัติ 2      9 (0-36-18) 
563-53x วิชำเลือก      6 (0-24-12)   
     รวม 29 ((4)-91-46)  
 

* ฝึกปฏิบัติ 4 ช่ัวโมงต่อสัปดำห์ ตลอดปีกำรศึกษำ 
** ฝึกปฏิบัติเฉลี่ย 30 ช่ัวโมง/สัปดำห์ จ ำนวน 18 สัปดำห์  
  หมำยเหตุ กำรรำยงำนผลกำรศกึษำของทุกรำยวิชำจะด ำเนินกำรเมื่อสิ้นสดุภำคกำรศึกษำที่ 2 



 
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
คณะเภสัชศำสตร์ 

สำขำวชิำเภสัชกรรมคลนิิก 
 
563-511    หัวข้อปัจจุบันในเภสัชบ ำบัด       4((2)-6-4) 

Current Topics in Pharmacotherapy  
หลักการใช้ยาในผู้ป่วยเด็ก ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ การรักษาโรคที่เป็นปัจจุบันด้วยยาส าหรับรักษา

ความผิดปกติของระบบต่าง ๆ ที่พบบ่อย ได้แก่ หัวใจและหลอดเลือด  ทางเดินหายใจ  ทางเดินอาหาร  ไต  ต่อม
ไร้ท่อ กระดูกและข้อ กล้ามเนื้อและประสาท จิตเวช โลหิตวิทยา โรคติดเชื้อ และมะเร็ง         

Principle of drug therapy in pediatrics, adults and geriatrics; update in 
medication therapies for the treatment of diseases commonly encountered including 
cardiovascular disorders, respiratory disorders, gastrointestinal disorders, renal disorders, 
endocrine disorders, bone and joint disorders, neuromuscular disorders, psychiatry disorders, 
hematologic disorders, infectious diseases, and oncology  

563-512    ระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติ                                               3 ((2)-3-4) 
Research Methodology and Biostatistics 
ระเบียบวิธีวิจัย การออกแบบการวิจัย การค านวณขนาดตัวอย่าง การรวบรวม วิเคราะห์และ

แปลผลข้อมูลทางสุขภาพ การทดสอบสมมติฐาน การประยุกต์การทดสอบนัยส าคัญทางสถิติ เทคนิคในการ
วิเคราะห์พารามิเตอร์ทางสุขภาพ การศึกษาความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น มาตรวัดการทดสอบ  

Research methodology, research design, sample size calculation, health data 
collection, analysis and interpretation, hypothesis testing, application of statistically significant 
testing, health parameters analytical techniques, validity and reliability study, measurement 
scale 

563-513 โครงงำนพิเศษกำรบริบำลทำงเภสัชกรรม    2 (0-6-0) 
    Special Project in Pharmaceutical Care 

  ด าเนินการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้ยา หรือรวบรวมรายงานผู้ป่วยที่มีปัญหาที่
เก่ียวข้องกับการใช้ยา การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ และจัดท าแนวทางการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการ
ใช้ยาอย่างเหมาะสมและปลอดภัย    

Research project to solve medication related problem; or gather patient case 
reports with medication related problems, literature review systematically, provide a 
recommendation for developing and implementing appropriate medication utilization and 
safety       



563-521 ทักษะกำรบริบำลทำงเภสชักรรมขั้นสูง                     2 (0-4-2) 
Advanced Skills in Pharmaceutical Care   
หลักการให้บริบาลทางเภสัชกรรม การประยุกต์องค์ความรู้เก่ียวกับกระบวนการคิดที่เป็นระบบ 

ทักษะในการแก้ปัญหา การคดิแบบความน่าจะเปน็และการตดัสินใจทางคลนิิก การประเมินค่าสารสนเทศทาง
คลินิกเพื่อให้การบริบาลทางเภสัชกรรมอย่างเป็นระบบ  การสื่อสารทางวชิาชีพกับผู้ป่วยและทีมสุขภาพ ทักษะ
ทางคลนิิกที่จ าเปน็ในการบริบาลทางเภสชักรรม  บทบาทและความรับผิดชอบของเภสัชกรต่อผู้ป่วย  จริยธรรมใน
การบริบาลทางเภสัชกรรม  

Principles of pharmaceutical care; application of knowledge for systematic 
thinking, problem-solving skill, probabilistic approach and clinical decision making, appraisal of 
clinical information for systematic approach in pharmaceutical care; professional 
communication with patient and health care team; essence of clinical skills for pharmaceutical 
care; roles and responsibilities of pharmacists for patient; ethics in pharmaceutical care 

563-522 เภสัชกรรมปฏิบัติ 1           3 (0-12-6) 
Pharmacy Practice I  
ปฏิบัติการบรบิาลทางเภสัชกรรมโดยประยุกต์ความรู้และทักษะทางเภสัชบ าบัดในคลนิิกผูป้่วย

นอก  
Pharmaceutical care practice by applying pharmacotherapeutic knowledge and 

skills in out-patient setting  

563-523  เภสัชกรรมปฏิบัติ 2                                     9 (0-36-18) 
Pharmacy Practice II  
ปฏิบัติการบรบิาลทางเภสัชกรรมโดยประยุกต์ความรูแ้ละทักษะทางเภสัชบ าบัดในผู้ป่วยที่เข้ารับ

การรักษาตัวในโรงพยาบาล  
Pharmaceutical care practice by applying pharmacotherapeutic knowledge and 

skills in hospitalized patients  

563-531  เภสัชกรรมปฏิบัติในผูป้่วยกลุ่มพิเศษ     6 (0-24-12) 
Pharmacy Practice in Special Population   
ปฏิบัติการประยุกต์ความรู้ทางเภสัชบ าบัดและทักษะการบริบาลทางเภสชักรรมในการดูแลผู้ปว่ย

กลุ่มพิเศษ เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ ผูป้่วยวิกฤต ผู้ป่วยศัลยกรรม ผู้ปว่ยที่ได้รับอาหารทางหลอดเลือดด า ผูป้่วยที่รับบริการ
ทางดา้นเภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพันธุศาสตร์ เปน็ต้น 

Practice by applying pharmacotherapeutic knowledge and skills in pharmaceutical 
care in special population such as pediatrics, elderly, critically ill patients, surgical patients, 
patients receiving parenteral nutrition, patients requiring services of pharmacokinetics and 
pharmacogenetics, etc.  



563-532  เภสัชกรรมปฏิบัติในผูป้่วยอำยุรกรรมชั้นสูง    6 (0-24-12) 
Pharmacy Practice in Advanced Medicine  
ปฏิบัติการประยุกต์ความรู้ทางเภสัชบ าบัดและทักษะการบริบาลทางเภสชักรรมในการดูแลผู้ปว่ย

ที่มีโรคทางอายุรกรรม เช่น โรคติดเชื้อ โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคไตบกพร่อง โรคมะเร็ง โรคจิตเวช โรค
ระบบประสาท โรคระบบทางเดนิอาหาร เป็นตน้ 

Practice by applying pharmacotherapeutic knowledge and skills in pharmaceutical 
care in patients with medical conditions such as infectious disease, cardiovascular disease, kidney 
disease, oncological disorder, psychiatric disorder, neurologic disorder, gastrointestinal disorder, 
etc.   

 
 
 



เอกสาร 3-6 
 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 
 
หลกัสูตรประกาศนียบัตรบณัฑิตช้ันสูงทางเภสัชศาสตร์  สาขาวชิา เภสัชบ าบัด หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 
 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันา 
การเรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

PLO1 แสดงออกซ่ึงการมีทศันคติ ท่ี
ดี มุ่งมัน่ และรับผิดชอบในการ ให้
บริบาลทางเภสชักรรม 
1.1. ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ
วชิาการและวิชาชีพ 
1.2. ใหบ้ริการโดยมีจิตบริการ และ
ยดึผูป่้วยเป็นศูนยก์ลาง (patient-
centered care)  

1) การฝึกปฏิบติังานในสถานการณ์จริง  
2) การน าเสนอและอภิปรายกรณีศึกษา 
3) สะทอ้นคิดการเรียนรู้   

1) การสงัเกต (direct observe) 
ประเมินโดยอาจารยผ์ูส้อน และทีม
สุขภาพ   
เคร่ืองมือ: แบบประเมิน rubrics 
2) การเขียนรายงานสะทอ้นคิด 
(reflection)  
เคร่ืองมือ: portfolio 
 

PLO2 ประยกุตค์วามรู้ดา้นเภสชั
กรรมบ าบดัขั้นสูงในการใหก้าร
บริบาลทางเภสชักรรมแก่ผูป่้วยท่ีมี
ความซบัซอ้นไดอ้ยา่งเช่ียวชาญ
เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพและความ
ปลอดภยัจากการใชย้า  

1) การฝึกปฏิบติังานในสถานการณ์จริง  
2) การน าเสนอและอภิปรายกรณีศึกษา 
3) สะทอ้นคิดการเรียนรู้  
 

1) การสงัเกต (direct observe) 
ประเมินโดยอาจารยผ์ูส้อน  
เคร่ืองมือ: แบบประเมิน rubrics 
2) การเขียนรายงานสะทอ้นคิด 
(reflection)  
เคร่ืองมือ: portfolio 
3) การเขียนรายงานบนัทึกการดูแล
ผูป่้วยโดยเภสชักร (pharmacist care 
plan) 
4) การสอบกรณีศึกษาผูป่้วย (Mini-
Clinical Evaluation Excercise)  
เคร่ืองมือ: Mini-CEX rating form 

PLO3 ปฏิบติังานเป็นทีมไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพโดยค านึงถึงความ
แตกต่างดา้นวฒันธรรม   
 

1) การฝึกปฏิบติังานในสถานการณ์จริง  
2) การน าเสนอและอภิปรายกรณีศึกษา 
3) สะทอ้นคิดการเรียนรู้  

1) การสงัเกต (direct observe) 
ประเมินโดยอาจารยผ์ูส้อน และทีม
สุขภาพ  
เคร่ืองมือ: แบบประเมิน rubrics 
2) การประเมินทกัษะการส่ือสารและ
การปฏิบติังานร่วมกบัทีมสหวชิาชีพ
สุขภาพ (แพทย ์– พยาบาล ท่ีร่วม
ปฏิบติังาน)  
เคร่ืองมือ: แบบประเมิน rubrics 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันา 
การเรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

PLO4 ป้องกนั แกปั้ญหา และ
ส่งเสริมการใชย้าอยา่งปลอดภยั
และสมเหตุผลโดยใชค้วามคิดเชิง
ระบบ 
 

1) การฝึกปฏิบติังานในสถานการณ์จริง  
2) รายงานกรณีศึกษาเพ่ือแกปั้ญหาท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการใชย้า  
3) สมัมนา  
4) สะทอ้นคิดการเรียนรู้  
 

1) รายงานกรณีศึกษา   
2) การน าเสนอกรณีศึกษา  
เคร่ืองมือ: แบบประเมิน rubrics 
3) การน าเสนอสมัมนา  
เคร่ืองมือ: แบบประเมิน rubrics 
4) การเขียนรายงานสะทอ้นคิดการ
เรียนรู้ (reflection)  
เคร่ืองมือ: portfolio 

PLO5 สามารถพฒันางานประจ าสู่
งานวจิยั (routine to research) เพือ่
การพฒันาระบบยาขององคก์รอยา่ง
สร้างสรรค ์

1) ท าโครงงานพิเศษการบริบาลทาง
เภสชักรรม  
2) การเขียนรายงานโครงงานพิเศษฯ  
3) การน าเสนอโครงงานพิเศษฯ  

1) รายงานความกา้วหนา้ของการท า
โครงงานพเิศษฯ  
2) การน าเสนอโครงงานพิเศษฯ  
3) รายงานโครงงานพิเศษฯ   

PLO6 ถ่ายทอดความรู้ใหก้บัผูป่้วย 
ผูรั้บบริการ และบุคลากรการแพทย์
ไดอ้ยา่งเหมาะสม  

1) การฝึกปฏิบติัใหค้วามรู้กบัผูป่้วยหรือ
ผูรั้บบริการในสถานการณ์จริง 
2) การใหค้วามรู้แก่บุคลากรการแพทย์
ในหวัขอ้ท่ีไดรั้บมอบหมาย (Academic 
inservice)   

1) การสงัเกต (direct observe) ทกัษะ
การส่ือสารกบัผูป่้วยและบุคลากร
แพทย ์ประเมินโดยอาจารยผ์ูส้อน 
และทีมสุขภาพ  
เคร่ืองมือ: แบบประเมิน rubrics 
2) การน าเสนอ academic inservice 
ใหก้บับุคลากรการแพทย ์
เคร่ืองมือ: แบบประเมิน rubrics  

 



เอกสาร 3-5 

รายช่ืออาจารย์ประจ าหลกัสูตรประกาศนียบัตรบณัฑิตช้ันสูง 

คณะเภสัชศาสตร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ 

 
หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูงทางเภสชัศาสตร์ สาขาวชิา เภสชับ าบดั 
 ภาคปกติ                ภาคสมทบ        
 หลกัสูตรปกติ        หลกัสูตรนานาชาติ        หลกัสูตรภาษาองักฤษ 
 หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. 2564 
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