
เอกสาร 3-2 

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาเภสัชกรรมคลนิิก 
 
ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 
ภาษาไทย ช่ือเตม็ ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (เภสัชกรรมคลินิก) 
 ช่ือยอ่ ปร.ด. (เภสัชกรรมคลินิก) 
ภาษาองักฤษ ช่ือเตม็ Doctor of Philosophy (Clinical Pharmacy) 
 ช่ือยอ่ Ph.D. (Clinical Pharmacy) 
 
ปรัชญาของหลกัสูตร 
 มุ่งผลิตนกัวชิาการและนกัวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานเภสัชกรรมคลินิกและการบริบาลทางเภสัชกรรมท่ี
มีความรู้ ความสามารถทางการวจิยัเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล หรือสามารถสร้างงานวจิยัท่ีสามารถแกไ้ข
ปัญหาหรือมีผลต่อนโยบายสาธารณสุขในระดบัประเทศได ้โดยการจดัการศึกษาตามแนวทางพิพฒันาการ
นิยม (progressivism) มุ่งการพฒันาผูเ้รียนจากความตอ้งการของผูเ้รียน ผา่นกระบวนการท่ีตอ้งลงมือปฏิบติั 
แกปั้ญหา และคน้ควา้ดว้ยตนเอง ซ่ึงจะน าไปสู่การเรียนรู้ท่ีย ัง่ยนืและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLO1 ท างานวจิยัเพื่อสร้างองคค์วามรู้หรือนวตักรรมดา้นเภสัชกรรมคลินิกท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับในระดบั

สากลหรือสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นนโยบายสาธารณสุขระดบั ประเทศได้ 
PLO2 ท างานเป็นทีมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย 
PLO3 เผยแพร่องคค์วามรู้ทางวชิาการทั้งดา้นการเขียนและดว้ยวาจาไดใ้นระดบันานาชาติ 
PLO4 ปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพและวชิาการ 
PLO5 วเิคราะห์พลวตัของนโยบายสาธารณสุขระดบัประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพเภสัชกรรม เพื่อเสนอแนะ

แนวทางและประยกุตใ์หเ้ขา้กบับริบทของงานทางเภสัชกรรมคลินิก   
 



โครงสร้างหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  48 และ 72หน่วยกติ 
ส าหรับผูเ้รียนท่ีเรียนในระดบัปริญญาเอก แบบ 1.1 และ 1.2 ใหล้งทะเบียนเรียนเป็นรายวชิาท่ีไม่คิดเป็น
หน่วยกิต ในรายวชิาต่อไปน้ี 
561-861 การวจิยัดา้นการบริบาลทางเภสัชกรรม                                                 4 ((4)-0-8) 
 (Pharmaceutical Care Research)  
561-891 สัมมนาทางการบริบาลทางเภสัชกรรม 1                                                 1 (0-2-1) 
 (Seminar in Pharmaceutical Care I)   
561-892 สัมมนาทางการบริบาลทางเภสัชกรรม  2                                                 1 (0-2-1) 
 (Seminar in Pharmaceutical Care II) 

หมวดวชิาวทิยานิพนธ์  48 และ 72 หน่วยกติ 

561-881 วทิยานิพนธ์ 48 (0-144-0) 
 (Thesis) 
561-882 วทิยานิพนธ์ 72 (0-216-0) 
 (Thesis) 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
 

แบบ 1.1 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
561-881 วทิยานิพนธ์   8 หน่วยกิต 
561-801 การวจิยัดา้นการบริบาลทางเภสัชกรรม*                                  4 ((4)-0-8) 
561-891 สัมมนาทางการบริบาลทางเภสัชกรรม 1*                                1 (0-2-1) 
ภาคการศึกษาที ่2 
561-881 วทิยานิพนธ์   8 หน่วยกิต 
561-892 สัมมนาทางการบริบาลทางเภสัชกรรม  2*    1 (0-2-1) 
 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
561-881 วทิยานิพนธ์   8 หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาที ่2 
561-881 วทิยานิพนธ์   8 หน่วยกิต 
 

ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1 
561-881 วทิยานิพนธ์   8 หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาที ่2 
561-881 วทิยานิพนธ์   8 หน่วยกิต 
 
* ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับจ านวนหน่วยกติ 

 



 

แบบ 1.2 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
561-882 วทิยานิพนธ์   9 หน่วยกิต 
561-801 การวจิยัดา้นการบริบาลทางเภสัชกรรม*                                  4 ((4)-0-8) 
561-891 สัมมนาทางการบริบาลทางเภสัชกรรม 1*   1 (0-2-1) 
ภาคการศึกษาที ่2 
561-882 วทิยานิพนธ์  9 หน่วยกิต 
561-892 สัมมนาทางการบริบาลทางเภสัชกรรม  2*   1 (0-2-1)  
 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
561-882 วทิยานิพนธ์   9 หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาที ่2 
561-882 วทิยานิพนธ์   9 หน่วยกิต 
 

ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1 
561-882 วทิยานิพนธ์   9 หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาที ่2 
561-882 วทิยานิพนธ์   9 หน่วยกิต 
 

ปีที ่4 
ภาคการศึกษาที ่1 
561-882 วทิยานิพนธ์   9 หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาที ่2 
561-882 วทิยานิพนธ์          9 หน่วยกิต 
 

* ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัจ านวนหน่วยกิต 
 



 

เอกสาร 3-3 
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
คณะเภสัชศำสตร์ 

สำขำวชิำเภสัชกรรมคลนิิก 
 
 561-861 กำรวจัิยด้ำนกำรบริบำลทำงเภสัชกรรม  4 ((4)-0-8) 
  Pharmaceutical Care Research  
 การปฏิบติัทางคลินิกท่ีดีในการวิจยั สถิติกบัความมีนยัส าคญัทางคลินิก การวิจยัยาทาง
คลินิก มุมมองดา้นเภสัชวทิยาคลินิก พิษวทิยาคลินิก เภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ในการท าวิจยัเพื่อ
ทดลองยา การออกแบบ การจดัการและวิเคราะห์ขอ้มูลทางคลินิก การออกแบบงานวิจยัทางระบาดวิทยา 
และการวิจยัทางสังคม เพื่อประยุกต์ใช้ในการบริบาลทางเภสัชกรรม การวิจยัเชิงตดัขวาง  การศึกษาวิจยัเชิง
วเิคราะห์ชนิดยอ้นหลงั การศึกษาวิจยัเชิงวิเคราะห์ชนิดไปขา้งหนา้ การศึกษาเชิงทดลอง การศึกษาแบบการ
วเิคราะห์อภิมาน และการวเิคราะห์เพื่อตดัสินใจ อคติ องคป์ระกอบร่วม และ ปฏิสัมพนัธ์ 
 Good clinical practice in research; statistics and clinical significance; clinical drug 
trial; aspect of clinical pharmacology,toxicology, pharmacokinetics and pharmacodynamics in clinical 
drug trial; study design, data management and analysis of clinical data; research design in epidemiology 
and social sciences in application to pharmaceutical care; cross sectional research; case control study; 
cohort study; experimental study; study of meta-analysis and decision analysis; biases, confounding and 
interaction 
 
 561-891 สัมมนำทำงกำรบริบำลทำงเภสัชกรรม 1 1 (0-2-1)  
  Seminar in Pharmaceutical Care I 
                      การน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัการบริบาลทางเภสัชกรรมท่ีไดจ้ากการคน้ควา้จากแหล่งขอ้มูล
ระดบัต่างๆ ภายหลงัจากการวเิคราะห์และประเมินขอ้มูลนั้น ๆ 
                       Presentation of data relevant to pharmaceutical care service, as a result of systematic 
literature search and its critical appraisal 
 
 561-892 สัมมนำทำงกำรบริบำลทำงเภสัชกรรม 2 1 (0-2-1)  
  Seminar in Pharmaceutical Care II 
  การน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัการบริบาลทางเภสัชกรรมท่ีไดจ้ากการคน้ควา้จากแหล่งขอ้มูล
ระดบัต่างๆ ภายหลงัจากการ วเิคราะห์และประเมินขอ้มูลนั้น ๆ 
   Presentation of data relevant to pharmaceutical care service, as a result of systematic 
literature search and its critical appraisal 



 

 561-881 วทิยำนิพนธ์  48 (0-144-0) 
  Thesis 
  งานวิจยัทางเภสัชกรรมคลินิก ซ่ึงน าไปสู่องค์ความรู้ใหม่ หรือการพัฒนาทางการ
บริบาลทางเภสัชกรรม ภายใตก้ารดูแลอยา่งใกลชิ้ดของอาจารยท่ี์ปรึกษาและคณะกรรมการควบคุมการท า
วทิยานิพนธ์  การเขียนวิทยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์และสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์  การเขียนตน้ฉบบัเพื่อตีพิมพ ์ 
โดยอยูใ่นกรอบคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของการวจิยั  
   Research in clinical pharmacy leading to new generalizable knowledge or 
development of pharmaceutical care under supervision of supervisory teams and advisory committee of 
thesis; thesis writing and thesis defense; writing manuscript for publication; complying with moral, ethical 
and codes of conducts in doing research 
 
 561-882 วทิยำนิพนธ์  72 (0-216-0) 
  Thesis 
                                  งานวิจยัทางเภสัชกรรมคลินิก ซ่ึงน าไปสู่องค์ความรู้ใหม่ หรือการพัฒนาทางการ
บริบาลทางเภสัชกรรม ภาย ใต ้การดูแลอยา่งใกลชิ้ดของอาจารยท่ี์ปรึกษาและคณะกรรมการควบคุมการท า
วทิยานิพนธ์  การเขียนวิทยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์และสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์  การเขียนตน้ฉบบัเพื่อตีพิมพ ์ 
โดยอยูใ่นกรอบคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของการวจิยั 
                                  Research in clinical pharmacy leading to new generalizable knowledge or development 
of pharmaceutical care under supervision of supervisory teams and advisory committee of thesis; thesis 
writing and thesis defense; writing manuscript for pulication; complying within moral, ethical and codes of 
conducts in doing research 
 
 
 



หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาเภสัชกรรมคลนิิก หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันา 
การเรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมนิผล 
การเรียนรู้ 

PLO1 ท างานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
หรือนวตักรรมดา้นเภสัชกรรมคลินิกท่ีมี
คุณภาพเป็นท่ียอมรับในระดบัสากลหรือ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในนโยบาย
สาธารณสุขระดบัประเทศได ้

1) มอบหมายให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลด้าน
วิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบังานเภสัชกรรมคลินิก
หรือ การบริบาลทางเภสัชกรรมท่ีน่าสนใจ
ห รือ เ ป็นประ เด็น ปัญหาในปัจ จุบันมา
น าเสนอทางวิชาการในรูปแบบรายงาน และ
การน าเสนอโดยวาจา 

2) ก าหนดใหน้กัศึกษาคิดโจทยว์ิจยัเพื่อสร้างองค์
ความรู้หรือนวตักรรมดา้นเภสชักรรม คลินิกท่ี
มีคุณภาพเป็นท่ียอมรับในระดับสากลหรือ
สาม ารถน า ไปประยุกต์ ใช้ ในนโยบาย
สาธารณสุขระดบัประเทศได ้ โดยจดักิจกรรม
ให้ นั ก ศึ ก ษ า ไปป ฏิ บั ติ ง า นห รื อ ศึ กษ า
สถานการณ์จริงในสถานท่ีจริงและน าปัญหาท่ี
สังเกตได้มาเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ และ
ด าเนินการวิจยั หรือให้นักศึกษาไดว้ิเคราะห์
สถานการณ์โลกดา้นสาธารณสุขในปัจจุบนัท่ี
เก่ียวขอ้งกับงานเภสัชกรรมคลินิกท่ียงัมี gap 
ส าหรับการสร้างนวตักรรมใหม่ๆ ได ้

1) รายงานบทความทางวิชาการจาก
วิชาสัมมนา โดยใชแ้บบประเมินท่ี
เป็น rubric 

2)การน าเสนอหัวขอ้ทางวิชาการใน
วิชาสัมมนา โดยใชแ้บบประเมินท่ี
เป็น rubric 

3) การสอบวดัคุณสมบติั (Qualifying 
examination)  

   โดยใชแ้บบประเมินท่ีเป็น rubric 
4) การสอบโครงร่างวทิยานิพนธ์ โดย

ใชแ้บบประเมินท่ีเป็น rubric 
5) การรายงานความกา้วหนา้

วทิยานิพนธ์ 
6) การสอบวทิยานิพนธ์ โดยใชแ้บบ

ประเมินท่ีเป็น rubric 
 

PLO2 ท างานเป็นทีมไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ เพื่อใหบ้รรลเุป้าหมาย 
 

1) ก าหนดใหน้กัศึกษาท าวจิยัเพื่อสร้างองคค์วามรู้
หรือนวัตกรรมด้านเภสัชกรรมคลินิกท่ี มี
คุณภาพเป็นท่ียอมรับในระดับสากลหรือ
สาม ารถน า ไปประยุกต์ ใช้ ในนโยบาย
สาธารณสุขระดับประเทศ ซ่ึงนักศึกษาต้อง
ประสานงานและท างานเป็นทีมกับบุคคล
หลายฝ่ายจึงจะบรรลุเป้าหมายของการท าวิจยั
ได ้

1) ก า ร ร า ย ง า น ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า
วทิยานิพนธ์ของนกัศึกษา  

2) การสังเกตระหว่างท่ีนักศึกษาท า
กิจกรรมในรายวิชาวิทยานิพนธ์ 
โดยใชแ้บบประเมินท่ีเป็น rubric 

PLO3 เผยแพร่องคค์วามรู้ทางวชิาการทั้ง
ดา้นการเขียนและวาจาไดใ้นระดบั
นานาชาติ 

1) สนบัสนุนใหน้กัศึกษาเขียนวทิยานิพนธ์เป็น
ภาษาองักฤษ 

2) ก าหนดใหน้กัศึกษาเผยแพร่วทิยานิพนธ์เป็น
ภาษาองักฤษ  

3) จัดกิจกรรมให้นักศึกษาค้นหาความรู้จาก
แหล่งขอ้มูล น ามาวิเคราะห์ และสังเคราะห์
เป็นขอ้มูลทางวชิาการ  และ 

1) การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบบั
สมบูรณ์ โดยใช้แบบประเมินท่ี
เป็น rubric 

2) การสอบวทิยานิพนธ์ โดยใชแ้บบ
ประเมินท่ีเป็น rubric 

3)  ประเมินบทความวจิยั ท่ีเขียน  
     โดยนกัศึกษา โดยใชแ้บบ   



ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันา 
การเรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมนิผล 
การเรียนรู้ 

   น า เ สนอโด ย ว า จ า  แ ล ะก า ร เ ขี ยน เ ป็น
ภาษาองักฤษ 

4) ก าหนดใหน้กัศึกษารายงานความ กา้วหนา้
วทิยานิพนธ์เป็นภาษาองักฤษ 

 

     ประเมิน ท่ีเป็น rubric 

PLO4 ปฏิบติัตามจรรยาบรรณวชิาชีพ
และวชิาการ 

1) ก าหนดใหน้กัศึกษาท าวจิยัตามหลกัของ good 
clinical practice 

2) ส่งเสริมให้นักศึกษาปฏิบัติงานจริงในการ
ดูแลผูป่้วยโดยใชจ้รรยาบรรณวิชาชีพในการ
ปฏิบติังาน 

3) ส่งเสริมให้นักศึกษาท างานวิชาการโดยไม่มี
การการคัดลอกผลงาน หรือขโมยผลงาน/
ความคิดของคนอ่ืนโดยไม่มีการอ้างอิงท่ี
ถูกตอ้ง (plagiarism) 

1)  ประเมินจากงานมอบหมายท่ีเป็น
รายงาน และบทความทางวิชาการ 
รวมถึงโครงร่างวิทยานิพนธ์ และ
วิทยานิพนธ์  บทความงานวิจยั ท่ี
เขียนโดยนกัศึกษาว่า นักศึกษาได้
ป ฏิบั ติ ต ามจรรยาบรรณด้ าน
วิชาการห รือไ ม่   โดยใช้แบบ
ประเมินท่ีเป็น rubric 

PLO5 วเิคราะห์พลวตัของนโยบาย
สาธารณสุขระดบัประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบั
วชิาชีพเภสัชกรรม เพื่อเสนอแนะ
แนวทางและประยกุตใ์หเ้ขา้กบับริบท
ของงานทางเภสชักรรมคลินิก   

1) ก าหนดกิจกรรมให้นกัศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลทาง
วิชาท่ีน่าสนใจรวมถึงขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัของ
นโยบายสาธารณสุขของไทยและของโลก
โดยเฉพาะนโยบายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพ
เภสัชกรรม แล้วน ามาวิเคราะห์ เพื่อน าไป
ประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของงานทางเภสัช
กรรมคลินิก และน าเสนอเป็นรายงาน และดว้ย
วาจา 

1) การน าเสนอขอ้มูลทางวิชาการใน
รายวิชาสัมมนาในรูปแบบการ
เขียน และ โดยวาจา โดยใช้แบบ
ประเมินท่ีเป็น rubric 
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