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ปรัชญาของหลกัสูตร 

หลกัสูตรมุ่งเนน้การผลิตผูน้ าในการเปล่ียนแปลง (Change agent) เพ่ือพฒันาและแกปั้ญหาในระบบยาและ
สุขภาพ น าไปสู่ระบบยาและสุขภาพท่ีดี และสุขภาวะท่ีดีของสงัคม โดยระบบยาและสุขภาพท่ีดีจะเกิดไดเ้ม่ือมีผูน้ า
ทางเภสัชกรรมซ่ึงสามารถประยุกตค์วามรู้ทางเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหารตลอดจนกระบวนการวิจยัในการ
วิเคราะห์ปัญหาในระบบยาและสุขภาพ การวางแผนและด าเนินโครงการเพ่ือพฒันาระบบระบบดงักล่าวร่วมกบั
ชุมชนและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

กระบวนการการจดัการศึกษาตามปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ไดแ้ก่ แนวทาง         
พิพฒันาการนิยม (Progressivism) เป็นปัจจยัส าคญัอย่างหน่ึงท่ีส่งเสริมการผลิตผูน้ าในการเปล่ียนแปลงดงักล่าว
ขา้งตน้ โดย Progressivism เป็นกระบวนการการจดัการศึกษาท่ีเน้นการพฒันาผูเ้รียนโดยให้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
และใหค้วามส าคญักบัความตอ้งการของผูเ้รียน หลกัสูตรปรับปรุงฉบบัน้ีมีเป้าหมายท่ีจะใชโ้จทยข์องงานวิจยัซ่ึงเกิด
จากปัญหาท่ีพบจริงในการปฏิบติังานเภสัชกรรมของผูเ้รียน เพ่ือใหเ้กิดการคน้ควา้ และลงมือปฏิบติัจริง ส่งเสริมให้
ผูเ้รียนประยุกต์องคค์วามรู้เพ่ือหาวิธีการแกปั้ญหา น าไปสู่การเรียนรู้ท่ีย ัง่ยืน คือผูเ้รียนสามารถแสวงหาความรู้ได้
ดว้ยตนเองในการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยยึดมัน่เป้าหมายต่อการผลิตบณัฑิตท่ีมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ตาม
พระราชปณิธานของ สมเดจ็พระบรมราชชนก “ขอใหถื้อประโยชนข์องเพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง” เป็นแนวทางในการ
ด าเนินการ 
 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLO1 ปฏิบติัตวัโดยด ารงอยูใ่นจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพ รวมถึงจรรยาบรรณทางวชิาการ  
PLO2 ประยกุตอ์งคค์วามรู้ทางเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร เพื่อวเิคราะห์หาโอกาสในการพฒันางาน

และเสนอแนะวธีิการแกปั้ญหาเก่ียวกบัยาและสุขภาพ 
PLO3 ออกแบบ พฒันา และประเมินทางเลือกในการแกปั้ญหาหรือพฒันางานทางเภสัชกรรม 
PLO4 ท างานเป็นทีมโดยอาศยัความร่วมมือกบัทีมสหวชิาชีพและผูอ่ื้นท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อพฒันางานหรือ

แกปั้ญหาเก่ียวกบัยาและสุขภาพ 
PLO5 ประยกุตใ์ชก้ระบวนการวจิยั เพื่อประเมินผลงานบริการ นโยบายทางเภสัชกรรม และมาตรการ

แกปั้ญหาการใชย้าและสุขภาพ 



PLO6 มีทกัษะการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองจากสารสนเทศทางเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร เพื่อพฒันางาน
ท่ีรับผดิชอบอยา่งต่อเน่ือง 

PLO7 ส่ือสารผลงานและขอ้เสนอต่าง ๆ ดว้ยภาษาไทยและภาษาองักฤษ ทั้งทางวาจาและขอ้เขียนไดอ้ยา่ง
ชดัเจน ทั้งในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยมีความเหมาะสมกบักลุ่มผูรั้บขอ้มูล 

 



โครงสร้างหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  36 หน่วยกติ 

1. หมวดวชิาบังคับ  12 หน่วยกติ 

575-701 ชุดวชิาการวิเคราะห์และออกแบบโครงการเพื่อพฒันางานเภสัชกรรม 5 ((4)-3-8) 
 Module: Analysis and Design of Project for Improvement in Pharmacy Services  
575-702 ชุดวชิาการด าเนินการและประเมินผลโครงการเพื่อพฒันางานเภสัชกรรม 5 ((4)-3-8) 
 Module: Project Implementation for Improvement of Pharmacy Services and its Evaluation  
575-791 สัมมนาทางเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร 1  1 (0-2-1) 
 Seminar in Social and Administrative Pharmacy I  
575-792 สัมมนาทางเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร 2  1 (0-2-1) 
 Seminar in Social and Administrative Pharmacy II  

2. หมวดวชิาเลือก  6 และ 12 หน่วยกติ 

575-761 การบริหารการเงินทางเภสัชกรรม  3 ((3)-0-6) 
 Financial Management in Pharmacy  
575-762 การจดัการทรัพยากรมนุษยแ์ละพฤติกรรมองคก์รในทางเภสัชกรรม 3 ((3)-0-6) 
 Human Resource Management and Organizational Behaviors in Pharmacy  
575-763 การวเิคราะห์นโยบายทางเภสัชกรรม  3 ((3)-0-6) 
 Policy Analysis in Pharmacy   
575-764 เภสัชกรรมปฐมภูมิ   3 ((3)-0-6) 
 Primary Care Pharmacy  
575-765 การคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นเภสัชกรรม  3 ((3)-0-6) 
 Consumer Protection in Pharmacy  
575-766 การวจิยัเชิงคุณภาพในทางเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร  3 ((3)-0-6) 
 Qualitative Research in Social and Administrative Pharmacy  
575-767 การประเมินความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ในงานเภสัชกรรม 3 ((3)-0-6) 
 Economic evaluation in Pharmacy    
575-768 วทิยาศาสตร์ขอ้มูลทางเภสัชกรรม  3 ((3)-0-6) 
 Data Sciences in Pharmacy   
575-769 เทคโนโลยดิีจิทลัในการบริการทางเภสัชกรรม  1 (0-2-1) 
 Digital Technology for Pharmacy Service  
575-770 ประเด็นทา้ทายทางเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร 3 (0-9-0) 
 Challenging Problems in Social and Administrative Pharmacy  
 



3. หมวดวชิาวทิยานิพนธ์  18 และ 36 หน่วยกติ 

575-781 วทิยานิพนธ์  36 (0-108-0)   
 Thesis  
575-782 วทิยานิพนธ์  18 (0-54-0) 
 Thesis  

4. หมวดวชิาสารนิพนธ์  6 หน่วยกติ 

575-783 สารนิพนธ์  6 (0-18-0) 
 Minor Thesis  



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
 

แผน ก แบบ ก 1 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
575-781 วทิยานิพนธ์ 9(0-27-0) หน่วยกิต 
 Thesis   
ภาคการศึกษาที ่2 
575-781 วทิยานิพนธ์ 9(0-27-0) หน่วยกิต 
 Thesis   
 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
575-781 วทิยานิพนธ์ 9(0-27-0) หน่วยกิต 
 Thesis   
ภาคการศึกษาที ่2 
575-781 วทิยานิพนธ์ 9(0-27-0) หน่วยกิต 
 Thesis   
 
 



แผน ก แบบ ก 2 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
575-701 ชุดวชิาการวิเคราะห์และออกแบบโครงการเพื่อพฒันางานเภสัชกรรม 5((4)-3-8) หน่วยกิต 
 Module: Analysis and Design of Project for Improvement in Pharmacy Services   
575-791 สัมมนาทางเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร 1 1(0-2-1) หน่วยกิต 
 Seminar in Social and Administrative Pharmacy I                                            
575-7xx  วชิาเลือก  3((3)-0-6) หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาที ่2 
575-702 ชุดวชิาการด าเนินการและประเมินผลโครงการเพื่อพฒันางานเภสัชกรรม 5((4)-3-8) หน่วยกิต 
 Module: Project Implementation for Improvement of Pharmacy Services and its Evaluation  
575-792 สัมมนาทางเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร 2 1(0-2-1) หน่วยกิต 
 Seminar in Social and Administrative Pharmacy II                                           
575-7xx  วชิาเลือก  3((3)-0-6) หน่วยกิต 
575-782 วทิยานิพนธ์ 3(0-9-0)  หน่วยกิต 
 Thesis   
 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
575-782 วทิยานิพนธ์ 8 (0-24-0) หน่วยกิต 
 Thesis   
ภาคการศึกษาที ่2 
575-782 วทิยานิพนธ์ 7 (0-21-0) หน่วยกิต 
 Thesis   
 
 
 



แผน ข 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
575-701 ชุดวชิาการวิเคราะห์และออกแบบโครงการเพื่อพฒันางานเภสัชกรรม 5((4)-3-8) หน่วยกิต 
 Module: Analysis and Design of Project for Improvement in Pharmacy Services   
575-791 สัมมนาทางเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร 1 1(0-2-1) หน่วยกิต 
 Seminar in Social and Administrative Pharmacy I                                            
575-7xx  วชิาเลือก  3((3)-0-6) หน่วยกิต  
ภาคการศึกษาที ่2 
575-702 ชุดวชิาการด าเนินการและประเมินผลโครงการเพื่อพฒันางานเภสัชกรรม 5((4)-3-8) หน่วยกิต 
 Module: Project Implementation for Improvement of Pharmacy Services and its Evaluation  
575-792 สัมมนาทางเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร 2 1(0-2-1) หน่วยกิต 
 Seminar in Social and Administrative Pharmacy II                                           
575-7xx  วชิาเลือก  6((6)-0-12) หน่วยกิต 
 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
575-7xx  วชิาเลือก  9((9)-0-18) หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาที ่2 
575-783 สารนิพนธ์ 6(0-18-0) หน่วยกิต 
 Minor Thesis   
 
 
 
 



เอกสาร 3-3 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
คณะเภสัชศำสตร์ 

สำขำวชิำเภสัชศำสตร์สังคมและกำรบริหำร 
 
575-701 ชุดวชิำกำรวเิครำะห์และออกแบบโครงกำรเพ่ือพฒันำงำนเภสัชกรรม                            5((4)-3-8) 
 Module: Analysis and Design of Project for Improvement in Pharmacy Services 
       การบูรณาการองค์ความรู้ทางเภสัชศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการบริหารในการวิเคราะห์และ

ออกแบบโครงการเพื่อพฒันางานเภสัชกรรม ไดแ้ก่ ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ระบบสุขภาพของประเทศไทย หลกัการบริหารส าหรับการให้บริการเภสัช
กรรม ระเบียบวิธีวิจยัทั้ งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวข้อง การคิดเชิง
ระบบ ทฤษฎีการคิดเชิงออกแบบ ทฤษฎีการตดัสินใจ และเภสัชเศรษฐศาสตร์ วิธีการในการหา
ขอ้สรุปเพื่อให้ไดแ้นวทางในการแกปั้ญหาจากกลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้ง ทฤษฎีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การ
ประเมินความน่าเช่ือถือของบทความทางวิชาการ การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและฐานขอ้มูลทาง
เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร จริยธรรมการวจิยัและจริยธรรมในงานวชิาการ  

       Analysis and design of project for Improvement in pharmacy services by integration of 
knowledge in pharmacy, social and management, including theories in social and behavioral 
sciences, related laws and regulations, health system in Thailand, management principles in the 
delivery of pharmacy services, quantitative and qualitative research method, related data 
analysis, systems thinking, design thinking, decision theory, pharmacoeconomic, consensus 
methods for problem-solving, and strategic planning; critical appraisal of academic articles; 
utilization of information technology and database in social and administrative pharmacy; 
research and academic ethics 
 

575-702 ชุดวชิำกำรด ำเนินกำรและประเมินผลโครงกำรเพ่ือพฒันำงำนเภสัชกรรม                        5((4)-3-8) 
 Module: Project Implementation for Improvement of Pharmacy Services and its 

Evaluation 
       การด าเนินการและประเมินผลโครงการเพื่อพฒันางานทางเภสัชกรรมโดยอาศยัความร่วมมือ

กับทีมสหวิชาชีพและผู ้อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง โดยบูรณาการศาสตร์ท่ี เก่ียวข้อง ได้แก่ ทฤษฎีทาง
สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หลกัการบริหารจดัการ ทฤษฎีภาวะผูน้ า ทฤษฎีการท างานเป็น
ทีม การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ความเป็นผูป้ระกอบการ การเลือกใชก้ระบวนการวจิยัท่ี
เหมาะสม วิธีการทางสถิติส าหรับการวิจยั  หลักการและเคร่ืองมือในการควบคุมและประกัน
คุณภาพ การน าเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในรูปขอ้เขียนและวาจา การใช้ดิจิทลัแพลตฟอร์มใน
การส่ือสาร การเขียนบทสรุปเชิงนโยบาย 

        Implementation and evaluation of project with collaboration of interprofessional and 



involved parties for improvement in pharmacy services, by integrating related fields including 
theories in social and behavioral sciences, management principles, leadership theories, teamwork 
theories, participatory action research, entrepreneurship, appropriate research method selection, 
statistics for research, principles and tools for quality control and quality assurance; academic 
writing and oral academic presentation; utilizing digital platform for communication; writing an 
effective policy Brief 

  

575-761 กำรบริหำรกำรเงินทำงเภสัชกรรม                                                                        3 ((3)-0-6) 
 Financial Management in Pharmacy  
       แนวคิด และการท างานดา้นการบริหารจดัการทางการเงินในองคก์รทางสุขภาพ กระบวนการ

จดัท างบประมาณด าเนินการ และงบประมาณเงินลงทุน การควบคุมทางการเงิน  การใชเ้คร่ืองมือ
วเิคราะห์ทางการเงินเพื่อการตดัสินใจส าหรับองคก์รทางสุขภาพ  

       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 กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์และพฤติกรรมองค์กรในทำงเภสัชกรรม                              3 ((3)-0-6) 
 Human Resource Management and Organizational Behaviors in Pharmacy 
       การจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์รทางเภสัชกรรมทั้งภาครัฐ และเอกชน  แนวความคิดการ

วางแผนก าลังคนให้สัมพันธ์กับตลาดแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ สมรรถนะท่ีจ าเป็นต่อการ
ด าเนินงานขององค์การทางเภสัชกรรม การสรรหา การคดัเลือก การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ การ
ออกแบบและวิเคราะห์งาน การสร้างทีมและเครือข่าย การประเมินผลการปฏิบติังาน การบริหาร
ค่าจา้งและเงินเดือน พฤติกรรมและการตดัสินใจส่วนบุคคลและของกลุ่มในองค์กร  ทฤษฎีการจูง
ใจ ทศันคติและความพึงพอใจในงาน ความผูกพนัต่อองค์กร พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี  การ
สร้างค่านิยมและวฒันธรรมองคก์ร การบริหารการเปล่ียนแปลง องคก์รแห่งการเรียนรู้ การจดัการ
ความขดัแยง้ การต่อรอง ภาวะผูน้ 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 กำรวเิครำะห์นโยบำยทำงเภสัชกรรม                                                                    3 ((3)-0-6) 
 Policy Analysis in Pharmacy 
         การจดัองคก์รดา้นยาและสุขภาพ นโยบายดา้นยา และสุขภาพของประเทศ กฎหมายสุขภาพท่ี

เก่ียวขอ้ง  สุขภาพโลก  การคดัเลือก และก าหนดประเด็นเชิงนโยบาย เคร่ืองมือในการประเมิน
สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองเพื่อคน้หาสาเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหา  ขอ้มูล แหล่งขอ้มูล 
และเคร่ืองมือส าหรับการวิเคราะห์นโยบาย  การพฒันานโยบายท่ีเป็นทางเลือก การตดัสินใจเชิง
นโยบายท่ีอิงหลกัฐาน การน านโยบายไปปฏิบติั  การประเมินนโยบาย และผลกระทบของนโยบาย
สุขภาพ  

       Organization of drug and health care system; drug and health policies in Thailand; relevant 
health act; Global health;  policy agenda selection and setting, tools for assessing economic, 
social and political dimensions to inquire the root causes; data, data sources and tools for policy 
analysis; development of policy options; evidence‐based policy decision-making; policy 
implementation; policy evaluation and health policies impacts assessment 

  
575-764 เภสัชกรรมปฐมภูมิ                                                                                         3 ((3)-0-6) 
 Primary Care Pharmacy 
        หลกัการของปฐมภูมิ บทบาทของเภสัชกรในงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ หลกัการท างานชุมชน 

หลกัเวชศาสตร์ครบครัวและเวชศาสตร์ชุมชนส าหรับเภสัชกร ทกัษะการส่ือสารส าหรับเภสัชกร 
การดูแลประคบัประคอง การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผูป่้วยท่ีบา้น พระราชบญัญติัระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิ พ.ศ. 2562  

         Principle of primary care; role of pharmacist in primary care; principle of working in 
community; principle of family medicine and community medicine for pharmacist; 
communication skills for pharmacist; pallative care; home pharmaceutical care; Primary Health 
System Act 2019 

  
575-765 กำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนเภสัชกรรม                                                                    3 ((3)-0-6) 
 Consumer Protection in Pharmacy 
        แนวคิดในการคุ้มครองผูบ้ริโภค  สิทธิพื้นฐานของผูบ้ริโภค นโยบายของรัฐ กฎหมายและ

วิธีการคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสุขภาพในประเทศและต่างประเทศ  สภาพปัญหาท่ีเกิดกบัผูบ้ริโภค 
การท างานร่วมกบัชุมชนเพื่อแกไ้ขปัญหา วิทยาการเพื่อการก ากบัดูแล การคน้หาปัญหาและความ
ตอ้งการดา้นสุขภาพของชุมชน ระดบัการมีส่วนร่วมของชุมชน ปัจจยัแห่งความส าเร็จในการแกไ้ข
ปัญหาด้านสุขภาพท่ีซับซ้อนและมีความไม่แน่นอน การจดักระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ใน
ชุมชน การจดัท าแผนปฏิบติัการ การปฏิบติัการแก้ปัญหา การประเมินผลโครงการ การด าเนิน



โครงการพฒันาแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชน 
        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; 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  กำรวจัิยเชิงคุณภำพในทำงเภสัชศำสตร์สังคมและกำรบริหำร                                        3 ((3)-0-6) 
 Qualitative Research in Social and Administrative Pharmacy   
       หลกัการด้านภววิทยาและญาณวิทยาของการวิจยัเชิงคุณภาพ ค าถามวิจยัเชิงคุณภาพในทาง

เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร การออกแบบวิจยัและกระบวนการวิจยัเชิงคุณภาพ  เกณฑ์การ
ตดัสินความถูกตอ้งของงานวจิยัเชิงคุณภาพ การวเิคราะห์ขอ้มูล การเขียนรายงานการวจิยั 

      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 
 

575-767 กำรประเมินควำมคุ้มค่ำทำงเศรษฐศำสตร์ในงำนเภสัชกรรม                                         3 ((3)-0-6) 
 Economic evaluation in Pharmacy   
       ทฤษฎีการตดัสินใจและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง ความส าคญัของการประเมินความ

คุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ต่อการตดัสินใจทางคลินิก การเลือกใช้ยา การคดัเลือกเทคโนโลยีด้าน
สุขภาพ และการวางนโยบายทางสุขภาพ การประเมินเทคโนโลยีดา้นสุขภาพ การประเมินความ
คุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ การประเมินและแปลผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเมินความคุม้ค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ของเทคโนโลยดีา้นสุขภาพ  

      Decision making theories and related economics theories; contributions of economic 
evaluation to clinical decisions on drug use, health technology selection, and decisions on health 
policies; health technology assessment; economic evaluation; critical appraisal and interpretation 
of the studies associated with economic evaluation and health technology assessment 

  
575-768 วทิยำศำสตร์ข้อมูลทำงเภสัชกรรม                                                                         3 ((3)-0-6) 
 Data Sciences in Pharmacy  
        หลักการและแนวคิดวิทยาศาสตร์ข้อมูลเบ้ืองต้น การปรับปรุงข้อมูลดิบการวิเคราะห์เพื่อ

ท านาย การเรียนรู้โดยคอมพิวเตอร์ และเคร่ืองมือการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่อ่ืนๆ สถิติท่ี



เก่ียวขอ้ง จุดแข็ง ขอ้จ ากดั และการประยุกต์เคร่ืองมือเหล่าน้ีในงานนโยบาย และอุตสาหกรรม 
ตลอดไปจนถึงการตระหนกัถึงผลท่ีไม่ไดค้าดหวงั ซ่ึงอาจเกิดข้ึนจากการใชเ้คร่ืองมือต่างๆ และการ
ฝึกฝนการใช้เคร่ืองมือการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เหล่าน้ีในองค์กรด้านสุขภาพ และนโยบาย
สุขภาพ 

        Introduction to data science; data manipulation; predictive analytics; machine learning; other 
big data analytic techniques; related statistics; strengths and limitations of these tools and their 
applications for policy and industry; awareness of potential unintended consequences of these 
tool; practice to apply data analytic tools to health institutions and policies 

  

575-769 เทคโนโลยดีิจิทัลในกำรบริกำรทำงเภสัชกรรม                                                           1 (0-2-1) 
 Digital Technology for Pharmacy Service 
        การใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัในการดูแลผูป่้วยและการพฒันาบริการเภสัชกรรม การให้บริการเภสัช

กรรมทางไกล  การปรับใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัในการจดัการงานเภสัชกรรม 
        Utilization of digital technology to deal with patient care and improve pharmacy service; 

telepharmacy; digital transformation in pharmacy management 
  
575-770 ประเด็นท้ำทำยทำงเภสัชศำสตร์สังคมและกำรบริหำร                                                   3 (0-9-0) 
 Challenging Problems in Social and Administrative Pharmacy 
       หวัขอ้ท่ีน่าสนใจหรือความกา้วหนา้ใหม่ในทางเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร  การบูรณาการ

หลกัการทางเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหารเพื่อวเิคราะห์ปัญหายาและสุขภาพ การพฒันา
มาตรการแกปั้ญหาและตดัสินใจเลือกทางเลือกต่าง ๆ  การวางแผนการประเมินผลของมาตรการ
ดงักล่าว การพฒันาโครงร่างการวจิยัเพื่อใหไ้ดแ้ผนวจิยัในการแกปั้ญหาซ่ึงมีความถูกตอ้งทาง
ระเบียบวธีิวจิยัและสอดคลอ้งกบัหลกัจริยธรรม 

        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 

  
 
 
 
 
 
 



 

575-781 วทิยำนิพนธ์                                                                                              36 (0-108-0) 
 Thesis  
       การคน้ควา้วจิยัในหวัขอ้เร่ืองทางเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร ภายใตก้ารดูแลและแนะน า

ของคณะกรรมการท่ีปรึกษา 
       Research in the area of social and administrative pharmacy under the supervision of thesis 

committee 
   
575-782 วทิยำนิพนธ์                                                                                                  18 (0-54-0) 
 Thesis 
       การคน้ควา้วจิยัในหวัขอ้เร่ืองทางเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร ภายใตก้ารดูแลและแนะน า

ของคณะกรรมการท่ีปรึกษา 
       Research in the area of social and administrative pharmacy under the supervision of thesis 

committee 
  
575-783 สำรนิพนธ์                                                                                                     6 (0-18-0) 
 Minor Thesis 
       การศึกษาเก่ียวกบัปัญหาทางเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร ภายใตก้ารดูแลและแนะน าของ

อาจารยท่ี์ปรึกษา 
      Studies in the problems related to social and administrative pharmacy under the supervision 

of advisor 
  
575-791 สัมมนำทำงเภสัชศำสตร์สังคมและกำรบริหำร 1                                                           1 (0-2-1) 

Seminar in Social and Administrative Pharmacy I     
      การสืบค้นวรรณกรรมทางเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร การน าเสนอ วิเคราะห์ และ

อภิปรายรายงานการวิจยัโครงร่างการวิจยั หรือความกา้วหน้าใหม่ทางเภสัชศาสตร์สังคมและการ
บริหารในแง่มุมต่างๆ ทั้งความถูกต้องทางระเบียบวิธีวิจยั ประโยชน์ท่ีได้รับ และประเด็นทาง
จริยธรรม หลกัการเขียนบทความวิชาการ รูปแบบการอา้งอิง การน าเสนองานทางเภสัชศาสตร์
สังคมและการบริหาร 

      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  

  



 

575-792 สัมมนำทำงเภสัชศำสตร์สังคมและกำรบริหำร 2                                                           1 (0-2-1) 
Seminar in Social and Administrative Pharmacy II     

      การน าเสนอ การวิเคราะห์ และอภิปรายรายงานการวิจยั โครงร่างการวิจยั หรือความกา้วหน้า
ใหม่ทางเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร การประเมินคุณค่าของงานวจิยัในเร่ืองความถูกตอ้งทาง
ระเบียบวิธีวิจยั ประโยชน์ท่ีไดรั้บและประเด็นทางจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง การน าเสนองานทางเภสัช
ศาสตร์สังคมและการบริหาร 

      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  

 
 
 



หลกัสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ระดับหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

PLO1 ปฏิบัติตัวโดยด ำรงอยู่ในจรรยำบรรณ

แห่งวิชำชีพ รวมถึงจรรยำบรรณทำงวิชำกำร 

1) ก ำหนดให้นักศึกษำฝึกปฏิบัติในเรื่องจริยธรรมกำรวิจัย 
จริยธรรมทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพในรำยวิชำที่เรียน เช่น 
วิเครำะห์ประเด็นจริยธรรมในปัญหำยำและสุขภำพที่
น ำเสนอในรำยวิชำสัมมนำหรือวิชำอ่ืน ๆ ตลอดจนต้อง
วิ เครำะห์ประเด็นเหล่ำนี้ ในโครงร่ำงกำรวิจัยของ
นักศึกษำ และเรียนรู้ผ่ำนกำรเสนอโครงร่ำงกำรวิจัยเข้ำสู่
กระบวนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรจริยธรรมวิจัย 

2) กำรตักเตือนหรือให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักศึกษำที่ละเมิด
จริยธรรมกำรวิจัย จริยธรรมทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพใน
รำยวิชำที่เรียน เพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้และปรับพฤติกรรม 

3) บรรยำย อภิปรำย และใช้กรณีศึกษำในรำยวิชำที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ศึกษำด้วยตนเองผ่ำนคอมพิวเตอร์
ผ่ำนโปรแกรมอบรมจริยธรรมกำรวิจัย 

1) พิจำรณำงำนที่มอบหมำย กำรน ำเสนองำนวิจัย และ
สำรนิพนธ์/วิทยำนิพนธ์ โดยประเมินว่ำได้มีกำร
ค ำนึงถึงประเด็นทำงจริยธรรมหรือไม่ ในขั้นตอนของ
กำรพัฒนำมำตรกำรเพื่อแก้ปัญหำยำและสุขภำพ 

2) ประเมินจำกโครงร่ำงสำรนิพนธ์/วิทยำนิพนธ์  
ตลอดจนกำรด ำเนินกำรวิจัย รำยงำนกำรวิจัย และ
กำรน ำเสนอผลงำนวิจัยว่ำได้ท ำตำมหลักจริยธรรม
วิจัยหรือไม่ และผลกำรพิจำรณำโครงร่ำงกำรวิจัย
ของคณะกรรมกำรจริยธรรมวิจัย 

3) ประ เมิ นจำกพฤติ ก รรมด้ ำนจริ ย ธ รรม  และ
จรรยำบรรณของนักศึกษำทั้งในเรื่องกำรเรียน กำร
ท ำงำนและกำรใช้ชีวิต เช่น กำรรำยงำนจำกพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ในเร่ืองกำรประพฤติผิดจรรยำบรรณ ฯลฯ 

PLO2 ประยุกต์องค์ควำมรู้ทำงเภสัชศำสตร์

สังคมและกำรบริหำร เพื่อวิเครำะห์หำโอกำส

ในกำรพัฒนำงำนและ เสนอแนะวิธี กำร

แก้ปัญหำเกี่ยวกับยำและสุขภำพ 

1) ใช้ปัญหำที่พบจริงในกำรปฏิบัติงำนเภสัชกรรมของ
ผู้เรียน (Project based learning) เพื่อเป็นโจทย์ในกำร
แก้ไขปัญหำในเรื่องยำและสุขภำพ ผ่ำนกำรด ำเนิน
งำนวิจัย วิทยำนิพนธ์/สำรนิพนธ์ของนักศึกษำ 

2) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ร่วมกับผู้ที่ประสบ
ควำมส ำเร็จในกำรสร้ำงควำมเปลี่ยนแปลงในระบบยำ

1) ประเมินจำกกำรทดสอบย่อย กำรน ำเสนอรำยงำน 
กำรสอบกลำงภำคเรียนและปลำยภำคเรียน กำร
แสดงควำมรู้ในกำรอภิปรำยกลุ่ม และกำรเสนอควำม
คิดเห็น 
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ระดับหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

และสุขภำพ รวมถึงกำรศึกษำดูงำนกับองค์กรที่ประสบ
ควำมส ำเร็จ 

3) สนับสนุนให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์กำร
ท ำงำนและกำรเรียนระหว่ำงนักศึกษำผ่ำนกำรอภิปรำย
และกำรน ำเสนอรำยงำนของนักศึกษำที่ตั้งอยู่บนพื้นฐำน
ของข้อมูล 

4) ใช้กรณีศึกษำที่ เป็นกำรแก้ไขปัญหำในระบบยำและ
สุขภำพเป็นโจทย์ในกำรอภิปรำยกลุ่ม  

5) ใช้กรณีศึกษำและเกมกำรศึกษำ ร่วมกับกำรบรรยำย 
อภิปรำยและมอบหมำยงำนในรำยวิชำที่เก่ียวข้อง  

6) ใช้กรณีศึกษำในวิชำที่เน้นกำรฝึกทักษะกำรวิเครำะห์เชิง
ตัวเลข ร่วมกับกำรบรรยำย อภิปรำยและมอบหมำยงำน
ในรำยวิชำที่เก่ียวข้อง  

7) สนั บ สนุ นกำ ร เ รี ย นรู้ แ บบผสมผส ำน  ( Blended 
learning) รวมถึงเปิดโอกำสให้นักศึกษำสำมำรถเลือก
เนื้ อหำที่ ตนสนใจมำศึกษำด้วยตนเองภำยใต้กำร
ควบคุมดูแลของอำจำรย์ที่ปรึกษำ ในรำยวิชำที่มีส่วนของ
กำรศึกษำด้วยตนเองร่วมด้วย 

8) ให้ฝึกวิเครำะห์สถำนกำรณ์ใหม่ ๆ โดยใช้หลักกำรที่เรียน 
กำรจัดท ำโครงกำรในรำยวิชำต่ำง ๆ และวิทยำนิพนธ์/
สำรนิพนธ์ 

2) ประเมินจำกคุณภำพของโครงร่ำงสำรนิพนธ์ /
วิทยำนิพนธ์ รำยงำนกำรวิจัยจำกวิทยำนิพนธ์ และ
กำรน ำเสนอผลงำนวิจัย  

3) ประเมินจำกข้อสอบหรือกำรทดสอบที่ต้องอำศัย
ทักษะดังกล่ำว ได้แก่ กำรทดสอบย่อย กำรน ำเสนอ
รำยงำน กำรสอบกลำงภำคเรียนและปลำยภำคเรียน 
กำรอภิปรำยกลุ่ม และกำรเสนอควำมคิดเห็นในชั้น
เรียน 

4) ประเมินทักษะกำรวิเครำะห์หำโอกำสในกำรพัฒนำ
งำนและเสนอแนะวิธีกำรแก้ปัญหำ ระหว่ำงกำรสอบ
โครงร่ำงสำรนิพนธ์/วิทยำนิพนธ์ ผลงำนสำรนิพนธ์/
วิทยำนิพนธ์ และกำรน ำเสนอผลงำนวิจัยว่ำนักศึกษำ
สำมำรถใช้ทักษะดังกล่ำวได้อย่ำงเพียงพอหรือไม่ 

 



ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ระดับหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

 

PLO3 ออกแบบ  พัฒน ำ  และประ เมิ น

ทำงเลือกในกำรแก้ปัญหำหรือพัฒนำงำนทำง

เภสัชกรรม 

1) ใช้ปัญหำที่พบจริงในกำรปฏิบัติงำนเภสัชกรรมของ
ผู้เรียน (Project based learning) เพื่อเป็นโจทย์ในกำร
แก้ไขปัญหำในเรื่องยำและสุขภำพ ผ่ำนกำรด ำเนิน
งำนวิจัย วิทยำนิพนธ์/สำรนิพนธ์ของนักศึกษำ 

2) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ร่วมกับผู้ที่ประสบ
ควำมส ำเร็จในกำรสร้ำงควำมเปลี่ยนแปลงในระบบยำ
และสุขภำพ รวมถึงกำรศึกษำดูงำนกับองค์กรที่ประสบ
ควำมส ำเร็จ 

3) สนับสนุนให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์กำร
ท ำงำนและกำรเรียนระหว่ำงนักศึกษำผ่ำนกำรอภิปรำย
และกำรน ำเสนอรำยงำนของนักศึกษำที่ตั้งอยู่บนพื้นฐำน
ของข้อมูล 

4) ใช้โจทย์ซึ่งเป็นกรณีศึกษำในกำรอภิปรำยกลุ่มเกี่ยวกับ
กำรออกแบบโครงกำรเพื่อพัฒนำงำนหรือแก้ไขปัญหำใน
เร่ืองยำและสุขภำพ  

5) ใช้กรณีศึกษำและเกมกำรศึกษำ ร่วมกับกำรบรรยำย 
อภิปรำยและมอบหมำยงำนในรำยวิชำที่เก่ียวข้อง  

6) ใช้กรณีศึกษำในวิชำที่เน้นกำรฝึกทักษะกำรวิเครำะห์เชิง
ตัวเลข ร่วมกับกำรบรรยำย อภิปรำยและมอบหมำยงำน
ในรำยวิชำที่เก่ียวข้อง  

1) ประเมินจำกกำรทดสอบย่อย กำรน ำเสนอรำยงำน 
กำรสอบกลำงภำคเรียนและปลำยภำคเรียน กำร
แสดงควำมรู้ในกำรอภิปรำยกลุ่ม และกำรเสนอควำม
คิดเห็น 

2) ประเมินจำกคุณภำพของโครงร่ำงสำรนิพนธ์ /
วิทยำนิพนธ์ รำยงำนกำรวิจัยจำกวิทยำนิพนธ์ และ
กำรน ำเสนอผลงำนวิจัย  

3) ประเมินจำกข้อสอบหรือกำรทดสอบที่ต้องอำศัย
ทักษะดังกล่ำว ได้แก่ กำรทดสอบย่อย กำรน ำเสนอ
รำยงำน กำรสอบกลำงภำคเรียนและปลำยภำคเรียน 
กำรอภิปรำยกลุ่ม และกำรเสนอควำมคิดเห็นในชั้น
เรียน 

4) ประเมินทักษะกำรออกแบบโครงกำรเพื่อพัฒนำงำน
หรือแก้ปัญหำระหว่ำงกำรสอบโครงร่ำงสำรนิพนธ์/
วิทยำนิพนธ์ ผลงำนสำรนิพนธ์/วิทยำนิพนธ์ และกำร
น ำเสนอผลงำนวิจัยว่ำนักศึกษำสำมำรถใช้ทักษะ
ดังกล่ำวได้อย่ำงเพียงพอหรือไม่ 
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7) สนั บ สนุ นก ำ ร เ รี ยนรู้ แ บบผสมผส ำน  ( Blended 
learning) รวมถึงเปิดโอกำสให้นักศึกษำสำมำรถเลือก
เนื้ อหำที่ ตนสนใจมำศึกษำด้วยตนเองภำยใต้กำร
ควบคุมดูแลของอำจำรย์ที่ปรึกษำ ในรำยวิชำที่มีส่วนของ
กำรศึกษำด้วยตนเองร่วมด้วย 

PLO4 ท ำงำนเป็นทีมโดยอำศัยควำมร่วมมือ

กับทีมสหวิชำชีพและผู้ อ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพื่อ

พัฒนำงำนหรือแก้ปัญหำเกี่ยวกับยำและ

สุขภำพ 

1) ใช้ปัญหำที่พบจริงในกำรปฏิบัติงำนเภสัชกรรมของ
ผู้เรียน (Project based learning) เพื่อเป็นโจทย์ในกำร
แก้ไขปัญหำในเรื่องยำและสุขภำพ ผ่ำนกำรด ำเนิน
งำนวิจัย วิทยำนิพนธ์/สำรนิพนธ์ของนักศึกษำ 

2) สนับสนุนให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์กำร
ท ำงำนและกำรเรียนระหว่ำงนักศึกษำผ่ำนกำรอภิปรำย
และกำรน ำเสนอรำยงำนของนักศึกษำที่ตั้งอยู่บนพื้นฐำน
ของข้อมูล 

3) ใช้โจทย์ซึ่งเป็นกรณีศึกษำในกำรอภิปรำยกลุ่มเกี่ยวกับ
ด ำเนินกำรโครงกำรเพื่อพัฒนำงำนหรือแก้ไขปัญหำใน
เร่ืองยำและสุขภำพ  

4) อภิปรำยกรณีศึกษำ และฝึกปฏิบัติในเรื่องทักษะกำรใช้
กระบวนกำรต่ำง ๆ เพื่อสร้ำงควำมร่วมมือกับชุมชน กำร
วิจัยเชิงปฏิบัติกำรในชุมชน และภำวะผู้น ำ  

5) ใช้กรณีศึกษำและเกมกำรศึกษำ ร่วมกับกำรบรรยำย 
อภิปรำยและมอบหมำยงำนในรำยวิชำที่เก่ียวข้อง  

1) ประเมินจำกควำมส ำเร็จของแผนงำนหรือโครงกำร
และสิ่ งที่นักศึกษำได้ เรียนรู้ จำกกำรด ำเนินกำร
โครงกำรตำมแผนงำน 

2) ประเมินจำกกำรทดสอบย่อย กำรน ำเสนอรำยงำน 
กำรสอบกลำงภำคเรียนและปลำยภำคเรียน กำรแสดง
ควำมรู้ในกำรอภิปรำยกลุ่ม และกำรเสนอควำมคิดเห็น 

3) ประเมินจำกงำนหรือกิจกรรมที่มอบหมำยและสำร
นิพนธ์/วิทยำนิพนธ์ ในประเด็นกำรใช้กระบวนกำรต่ำง 
ๆ เพื่อสร้ำงควำมร่วมมือกับชุมชน กำรวิจัยเชิง
ปฏิบัติกำรในชุมชน ภำวะผู้น ำ 

4) ประเมินจำกพฤติกรรมของนักศึกษำทั้ งในเรื่ อง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล กำรท ำงำนเป็นกลุ่ม 
ควำมรับผิดชอบ กำรเรียน กำรท ำงำน กำรแก้ปัญหำ  

5) กำรน ำเสนอรำยงำน กำรอภิปรำยกลุ่ม และกำรเสนอ
ควำมคิดเห็นในชั้นเรียน 



ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
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6) เน้นกำรเรียนแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล เช่น 
กิจกรรมกลุ่ม 

7) สร้ำงภำวะผู้น ำโดยให้นักศึกษำสัมผัสกับประสบกำรณ์
จริงและเรียนรู้จำกผู้น ำที่ได้รับกำรยอมรับในปัจจุบัน 
ตลอดจนกำรศึกษำดูงำนของผู้น ำ 

8) สนับสนุนให้วิทยำนิพนธ์มีลักษณะที่เน้นชุมชนหรือแก้ไข
ปัญหำของชุมชน 

PLO5 ประยุกต์ ใช้กระบวนกำรวิจัย เพื่อ

ประเมินผลงำนบริกำร นโยบำยทำงเภสัช

กรรม และมำตรกำรแก้ปัญหำกำรใช้ยำและ

สุขภำพ 

1) ใช้ปัญหำที่พบจริงในกำรปฏิบัตงิำนเภสชักรรมของ
ผู้เรียน (Project based learning) เพื่อเป็นโจทย์ในกำร
แก้ไขปัญหำในเร่ืองยำและสุขภำพ ผ่ำนกำรด ำเนิน
งำนวิจยั วิทยำนิพนธ์/สำรนิพนธ์ของนักศึกษำ 

2) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ร่วมกับผู้ที่ประสบ
ควำมส ำเร็จในกำรสรำ้งควำมเปลี่ยนแปลงในระบบยำ
และสุขภำพ รวมถึงกำรศึกษำดงูำนกับองค์กรที่ประสบ
ควำมส ำเร็จ 

3) สนับสนุนให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์กำร
ท ำงำนและกำรเรียนระหว่ำงนักศึกษำผ่ำนกำรอภิปรำย
และกำรน ำเสนอรำยงำนของนักศึกษำที่ตั้งอยู่บนพื้นฐำน
ของข้อมูล 

1) ประเมินจำกกำรทดสอบย่อย กำรน ำเสนอรำยงำน 
กำรสอบกลำงภำคเรียนและปลำยภำคเรียน กำร
แสดงควำมรู้ในกำรอภิปรำยกลุ่ม และกำรเสนอควำม
คิดเห็น 

2) ประเมินจำกคุณภำพของโครงร่ำงสำรนิพนธ์ /
วิทยำนิพนธ์ รำยงำนกำรวิจัยจำกวิทยำนิพนธ์ และ
กำรน ำเสนอผลงำนวิจัย  

3) ประเมินจำกข้อสอบหรือกำรทดสอบที่ต้องอำศัย
ทักษะดังกล่ำว ได้แก่ กำรทดสอบย่อย กำรน ำเสนอ
รำยงำน กำรสอบกลำงภำคเรียนและปลำยภำคเรียน 
กำรอภิปรำยกลุ่ม และกำรเสนอควำมคิดเห็นในชั้น
เรียน 

4) ประเมินทักษะกำรประเมินผลกำรด ำเนินกำรระหว่ำง
กำรสอบโครงร่ำงสำรนิพนธ์/วิทยำนิพนธ์ ผลงำนสำร



ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ระดับหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

4) ใช้โจทย์ซึ่งเป็นกรณีศึกษำในกำรอภิปรำยกลุ่มเกี่ยวกับ
กำรใช้กระบวนกำรวิจัยรูปแบบต่ำงๆ เพื่อพัฒนำงำนหรือ
แก้ไขปัญหำในเร่ืองยำและสุขภำพ 

5) ใช้กรณีศึกษำและเกมกำรศึกษำ ร่วมกับกำรบรรยำย 
อภิปรำยและมอบหมำยงำนในรำยวิชำที่เก่ียวข้อง  

6) ใช้กรณีศึกษำในวิชำที่เน้นกำรฝึกทักษะกำรวิเครำะห์เชิง
ตัวเลข ร่วมกับกำรบรรยำย อภิปรำยและมอบหมำยงำน
ในรำยวิชำที่เก่ียวข้อง  

7) สนั บ สนุ นก ำ ร เ รี ยนรู้ แ บ บผสมผส ำน  ( Blended 
learning) รวมถึงเปิดโอกำสให้นักศึกษำสำมำรถเลือก
เนื้ อหำที่ ตนสนใจมำศึกษำด้วยตนเองภำยใต้กำร
ควบคุมดูแลของอำจำรย์ที่ปรึกษำ ในรำยวิชำที่มีส่วนของ
กำรศึกษำด้วยตนเองร่วมด้วย 

นิพนธ์/วิทยำนิพนธ์ และกำรน ำเสนอผลงำนวิจัยว่ำ
นักศึกษำสำมำรถใช้ทักษะดังกล่ำวได้อย่ำงเพียงพอ
หรือไม่ 
 

PLO6 มีทักษะกำรเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจำก

สำรสนเทศทำงเภสัชศำสตร์สังคมและกำรบริหำร 

เพื่อพัฒนำงำนที่รับผิดชอบอย่ำงต่อเนื่อง 

1) มอบหมำยงำนที่ต้องใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศทำงเภสัช
ศำสตรส์ังคมและกำรบริหำรในกำรค้นคว้ำ 

2) ใช้กรณีศึกษำร่ วมกับกำรบรรยำย อภิปรำยและ
มอบหมำยงำนในรำยวิชำที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ศึกษำด้วย
ตนเองโดยมีอิสระในกำรเลือกวิธีกำร 

3) เปิดโอกำสให้นักศึกษำสำมำรถเลือกเนื้อหำที่ตนสนใจมำ
ศึกษำด้วยตนเองภำยใต้กำรควบคุมดูแลของอำจำรย์ที่

1) ประเมินจำกควำมส ำเร็จของงำนในรำยวิชำที่
มอบหมำยให้นักศึกษำท ำกำรศึกษำด้วยตนเอง 

2) ประเมินจำกเทคนิคกำรน ำเสนอของนักศึกษำในเรื่อง 
ควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำและค้นคว้ำข้อมูลโดยใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศทำงเภสัชศำสตร์สังคมและกำร
บริหำร 

3) ประเมินทักษะกำรเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและทักษะ
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศทำงเภสัชศำสตรส์ังคมและ



ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ระดับหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

ปรึกษำ ในรำยวิชำที่มีส่วนของกำรศึกษำด้วยตนเองร่วม
ด้วย 

กำรบริหำร จำกกำรทดสอบ ได้แก่ กำรทดสอบย่อย 
กำรน ำเสนอรำยงำน กำรอภิปรำยกลุ่ม และกำรเสนอ
ควำมคิดเห็นในชั้นเรียน 

4) ประเมินทักษะกำรเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ระหว่ำงกำร
สอบโครงร่ำงสำรนิพนธ์/วิทยำนิพนธ์ ผลงำนสำร
นิพนธ์/วิทยำนิพนธ์ และกำรน ำเสนอผลงำนวิจัยว่ำ
นักศึกษำสำมำรถใช้ทักษะดังกล่ำวได้อย่ำงเพียงพอ
หรอืไม่ 

PLO7 สื่อสำรผลงำนและข้อเสนอต่ำง ๆ ด้วย

ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ทั้งทำงวำจำและ

ข้อเขียนได้อย่ำงชัดเจน ทั้งในรูปแบบที่เป็น

ทำงกำรและไม่ เป็นทำงกำร โดยมีควำม

เหมำะสมกับกลุ่มผู้รับข้อมูล 

1) บรรยำยและอภิปรำยเกี่ยวกับกำรสื่อสำรและกำร
น ำเสนอ มอบหมำยงำนที่ต้องใช้ทักษะกำรสื่อสำรหรือ
กำรน ำเสนอทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ  

2) สนับสนุนให้นักศึกษำน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรผ่ำน
กำรสัมมนำ กำรประชุมวิชำกำร หรือกำรเผยแพร่ผลงำน
ผ่ำนสิ่งตีพิมพ์ในระดับชำติ และนำนำชำติ 

1) ประเมินจำกเทคนิคกำรน ำเสนอของนักศึกษำในเรื่อง
ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร  

2) ประเมินจำกกำรน ำเสนอผลงำนในกำรประชุม
วิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ และกำรเผยแพร่
ผลงำนในสื่อสิ่งพิมพ์ 

3) กำรน ำเสนอรำยงำน กำรอภิปรำยกลุ่ม และกำรเสนอ
ควำมคิดเห็นในชั้นเรียน 
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