
คณะเภสัชศาสตร์ 
Faculty of Pharmaceutical Sciences 

 
วิสัยทัศน์ 

เป็นคณะเภสัชศาสตร์ชั้นน าในอาเซียน ผลิตบัณฑิตท่ีมีความเป็นเลิศด้านความรู้และทักษะ
วิชาชีพ  สร้างสรรค์งานวิจัยในระดับสากล 
 
พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ มีคุณภาพมาตรฐานในระดับ
สากล สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน และมีคุณธรรมน าความรู้ ด ารงชีวิตบนพ้ืนฐานความ
พอเพียง 

2. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม 

3. บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน   และสร้างเครือข่ายชุมชนที่
เข้มแข็ง เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

4. อนุรักษ์ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงามเพ่ือธ ารงไว้ภายใต้บริบทโลกาภิวัตน์ 

5. บริหารจัดการเชิงรุกด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพมาตรฐาน เพ่ือการ
ด าเนินงานที่เป็นเลิศ ประชาคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข   
 
โทรศัพท์. งานบริการการศึกษา  045-353610-1   
เว็บไซต์ : http://www.phar.ubu.ac.th 
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หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 

 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  เภสชัศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชกรรมคลินิก) 
   ชื่อย่อ :  ภ.ม. (เภสัชกรรมคลินิก) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Master of Pharmacy (Clinical Pharmacy) 
   ชื่อย่อ :  M.Pharm (Clinical Pharmacy) 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิตย์ แซ่เตียว 
2. ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา 
3. ดร.สุทธาสินี สวุรรณกุล 

 
ปรัชญาของหลักสูตร 

มุ่งผลิตมหาบัณฑิต ให้เป็นผู้มอีงคค์วามรู้ในด้านเภสัชกรรมคลินิก มีความสามารถและมีทักษะ
การวิจัยขั้นสูง สามารถบูรณาการและสร้างงานวิจัยจากงานประจ าเพ่ือส่งเสริมการใช้ยาอย่าง 
สมเหตุผลและสามารถน าผลจากการวิจัยไปแก้ปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยได้อย่างตรงประเด็นและมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ บนพ้ืนฐาน
ของคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

เมื่อส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว มหาบัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้  
1. สามารถแสดงความรอบรู้อย่างถ่องแท้และติดตามความก้าวหน้าด้านวิชาการทาง 

เภสัชกรรมคลินิก 
2. สามารถใช้ข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์และผลงานวิจัยในการพัฒนาการปฏิบัติทาง

เภสัชกรรมคลินิก 
3. สามารถพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยทางคลินิกเพ่ือพัฒนาระบบยาและระบบการให้บริการ

สุขภาพ 
4. สามารถปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและ

ประเทศชาติ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม ที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ 
1.2 แสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติ ปฏิบัติ ตามหลักคุณธรรม จริยธรรมริเริ่ม
ในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อการทบทวนและแก้ไข 
2. ด้านความรู้ 
2.1 มีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญ
และน ามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ 
2.2 มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัย และวิธีการปฏิบัติทางวิชาชีพเภสัชกรรมอย่างลึกซ้ึงในวิชาหรือกลุ่ม
วิชาเฉพาะในระดับแนวหน้า 
2.3 มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ และการประยุกต์ ตลอดถึงผลกระทบของผลงานวิจัย
ในปัจจุบัน ที่มีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาและต่อการปฏิบัติในวิชาชีพ 
2.4 ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติที่อาจมี
ผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพรวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีและการปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ท่ีไม่คาดคิดทางวิชาการและวิชาชีพ 
และพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพ่ือตอบสนองประเด็นหรือปัญหา 
3.2 สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ท่ีมีข้อมูลไม่เพียงพอ 
3.3 สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ และพัฒนา
ความคิดใหม ่ๆ โดยการบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิม รวมถึงพัฒนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่
เกี่ยวข้องในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ 
3.4 สามารถวางแผนและด าเนินโครงการ วิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเองโดยการใช้ความรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติซึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้ 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 สามารถตัดสินใจในการด าเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผนใน
การปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในระดับสูง 
4.2 มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างเต็มที่ในการจัดการ 
ข้อโต้แย้งและปัญหาต่าง ๆ 
4.3 แสดงออกทักษะการเป็นผู้น าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพ่ือเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่ม 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์ และสถิติเพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา  
สรุปปัญหา และ เสนอแนะแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ 
5.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงการวิชาการและ
วิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป 
5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารการค้นคว้าข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
โครงสร้างหลักสูตร  

หมวดวิชา/จ านวนหน่วยกิต แผน ก แบบ ก2 
ก. หมวดวิชาเฉพาะ                             ไม่น้อยกว่า 24 
ข. หมวดวิทยานิพนธ์                           ไม่น้อยกว่า 12 
จ านวนหน่วยกิตรวม                         ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

 
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
แผน ก แบบ ก 2            ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

ก. หมวดวิชาเฉพาะ           ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
         1. กลุ่มวิชาบังคับ       15 หน่วยกิต 
1501 802  ระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชกรรมคลินิกและชีวสถิติ     4(4-0-12) 

(Research Method in Clinical Pharmacy and Biostatistics) 
1501 803  เภสัชบ าบัดตามหลักฐานเชิงประจักษ์      2(1-3-4) 

(Evidence-based Pharmacotherapy)  
1501 804  เภสัชบ าบัดขั้นสูง 1 (Advanced Pharmacotherapy I)   3(2-3-7) 
1501 805  สัมมนาทางเภสัชกรรมคลินิก 1 (Seminar in Clinical Pharmacy I) 1(0-3-1) 
1501 806  เภสัชบ าบัดขั้นสูง 2 (Advanced Pharmacotherapy II)   3(2-3-7) 
1501 807  สัมมนาทางเภสัชกรรมคลินิก 2 (Seminar in Clinical Pharmacy II) 1(0-3-1) 
1501 808  หัวข้อคัดสรรทางเภสัชกรรมคลินิก      1(0-3-1) 

(Selected Topics in Clinical Pharmacy)  
 
 
 



5 

  2. กลุ่มวิชาเลือก         ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
 นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ จ านวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของ
อาจารย์ที่ปรึกษา ประกอบด้วยรายวิชาดังนี้ 
1501 809  กระบวนการการใช้ยาเพ่ือสนับสนุนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  3(3-0-9) 

(Medication Use Process to Support Rational Drug Use) 
1501 810  การสร้างเครื่องมือวัดผลลัพธ์ทางสุขภาพ     3(3-0-9) 

(Instrumental Development for Health Outcomes) 
1501 811  สังคมวัฒนธรรมกับสุขภาพ       3(3-0-9) 

(Society-culture and Health)                    
1501 812  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์ทางเภสัชกรรมคลินิก   3(2-3-7) 

(Applied Information Technology System in Clinical Pharmacy) 
1501 813  เภสัชกรรมปฐมภูมิและเภสัชกรครอบครัว     3(3-0-9) 

(Primary Care Pharmacy and Family Pharmacist) 
1501 814  ความก้าวหน้าทางเภสัชกรรมคลินิกในโรคหัวใจหลอดเลือด  3(3-0-9) 

(Progresses on Clinical Pharmacy in Cardiovascular Diseases) 
1501 815  ความก้าวหน้าทางเภสัชกรรมคลินิกในโรคติดเชื้อ    3(3-0-9) 

(Progresses on Clinical Pharmacy in Infectious Diseases) 
1501 816  ความก้าวหน้าทางเภสัชกรรมคลินิกในโรคมะเร็ง    3(3-0-9) 

(Progresses on Clinical Pharmacy in Cancer) 
1501 817  ความก้าวหน้าทางเภสัชกรรมคลินิกในโรคระบบประสาทและจิตเวช 3(3-0-9) 

(Progresses on Clinical Pharmacy in Neurologic and Psychiatric Diseases) 
1501 818  การติดตามระดับยาเพ่ือการรักษา (Therapeutic Drug Monitoring) 3(3-0-9) 
1501 819  เศรษฐศาสตร์ทางยา (Pharmacoeconomics)    3(3-0-9) 

ข. หมวดวิทยานิพนธ์          ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
1501 820  วิทยานิพนธ์ (Thesis)       12 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา  
ปีท่ี 1 (First Year) 

ภาคการศึกษาต้น (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาบังคับ   

1501 802 ระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชกรรม
คลินิกและชีวสถิติ (Research 
Method in Clinical 
Pharmacy and Biostatistics) 

 4 (4-0-12) 

1501 803 เภสัชบ าบัดตามหลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence-based 
Pharmacotherapy) 

2 (1-3-4) 

1501 804 เภสัชบ าบัดขั้นสูง 1 (Advanced 
Pharmacotherapy I) 

3 (2-3-7) 

1501 805 สัมมนาทางเภสัชกรรมคลินิก 1 
(Seminar in Clinical 
Pharmacy I) 

1 (0-3-1) 

รวม (Total) 10 
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ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาบังคับ   

1501 806 เภสัชบ าบัดขั้นสูง 2 (Advanced 
Pharmacotherapy II) 

3 (2-3-7) 

1501 807 สัมมนาทางเภสัชกรรมคลินิก 2 
(Seminar in Clinical 
Pharmacy II) 

1 (0-3-1) 

1501 808 หัวข้อคัดสรรทางเภสัชกรรม
คลินิก (Selected Topic in 
Clinical Pharmacy) 

1 (0-3-1) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาเลือก 

1501 xxx วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

รวม (Total) 11 
 

ปีท่ี 2 (Second Year) 
ภาคการศึกษาต้น (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

หมวดวิทยานิพนธ์ 1501 820 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาเลือก 

1501 xxx วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

รวม (Total) 9 
หมายเหตุ: อาจมีการศึกษาดูงานด้านเภสัชกรรมคลินิกในประเทศหรือต่างประเทศ 
 

ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิทยานิพนธ์ 1501 820 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 6 หน่วยกิต 

รวม (Total) 6 

 



8 

เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550  ดังนี้ 

แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ย  ไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์
และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ในระบบเปิดให้
ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ
อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ  โดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์  
(Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว  
 


