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À≈—° Ÿμ√ª√—™≠“¥ÿ…Æ’∫—≥±‘μ (ª√.¥.)
 “¢“«‘™“°“√∫—≠™’ (À≈—° Ÿμ√ª√—∫ª√ÿß æ.». 2553)

™◊ËÕÀ≈—° Ÿμ√
¿“…“‰∑¬ : À≈—° Ÿμ√ª√—™≠“¥ÿ…Æ’∫—≥±‘μ  “¢“«‘™“°“√∫—≠™’

¿“…“Õ—ß°ƒ… : Doctor of Philosophy Program in Accounting

™◊ËÕª√‘≠≠“
¿“…“‰∑¬ (™◊ËÕ‡μÁ¡) : ª√—™≠“¥ÿ…Æ’∫—≥±‘μ (°“√∫—≠™’)

(™◊ËÕ¬àÕ) : ª√.¥. (°“√∫—≠™’)

¿“…“Õ—ß°ƒ… (™◊ËÕ‡μÁ¡) : Doctor of Philosophy (Accounting)

(™◊ËÕ¬àÕ) : Ph.D. (Accounting)

Àπà«¬ß“π∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫
§≥–°“√∫—≠™’·≈–°“√®—¥°“√ ·≈–∫—≥±‘μ«‘∑¬“≈—¬ ¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À“ “√§“¡

À≈—° Ÿμ√
À≈—° Ÿμ√·∫∫ 1 ‡ªìπÀ≈—° Ÿμ√∑’Ë¡’·ºπ°“√»÷°…“∑’Ë‡πâπ°“√«‘®—¬ ‚¥¬¡’°“√∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å∑’Ë°àÕ„Àâ‡°‘¥Õß§å§«“¡√Ÿâ„À¡à À√◊Õ„Àâ‡√’¬π

√“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ À√◊Õ∑”°‘®°√√¡∑“ß«‘™“°“√Õ◊Ëπ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ ·μàμâÕß‰¥âº≈ —¡ƒ∑∏‘Ïμ“¡¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À“ “√§“¡

«à“¥â«¬°“√®—¥°“√»÷°…“√–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“ æ.». 2548 ¥—ßπ’È

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 1.1 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“¡À“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 48 Àπà«¬°‘μ

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 1.2 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 72 Àπà«¬°‘μ

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2 ‡ªìπÀ≈—° Ÿμ√∑’Ë¡’·ºπ°“√»÷°…“∑’Ë‡πâπ°“√«‘®—¬ ‚¥¬¡’°“√∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ Ÿß·≈–°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡

°â“«Àπâ“∑“ß«‘™“°“√ ·≈–»÷°…“√“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ ¥—ßπ’È

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2.1 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“¡À“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 36 Àπà«¬°‘μ ·≈–»÷°…“√“¬«‘™“

‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Õ’° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 12 Àπà«¬°‘μ ‚¥¬¡’Àπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 48 Àπà«¬°‘μ

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2.2 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 48 Àπà«¬°‘μ ·≈–»÷°…“√“¬«‘™“

‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Õ’° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 24 Àπà«¬°‘μ ‚¥¬¡’Àπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 72 Àπà«¬°‘μ

«‘∑¬“π‘æπ∏åμ“¡À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2.1 ·≈– 2.2 ®–μâÕß¡’§ÿ≥¿“æ·≈–¡“μ√∞“π√–¥—∫‡¥’¬«°—π

‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√

À¡«¥«‘™“·°π 15

À¡«¥«‘™“‡Õ° 15

À¡«¥«‘™“‡≈◊Õ° 6

À¡«¥«‘∑¬“π‘æπ∏å 36

                      √«¡Àπà«¬°‘μ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 72

À¡«¥«‘™“ ·∫∫ 2.1 (Àπà«¬°‘μ)

737

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (ภ.ม.) 

สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

 

 

ชื่อหลักสูตร 

	 ภาษาไทย	 	 	 	 :	 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก 

	 ภาษาอังกฤษ	 	 	 	 :	 Master of Pharmacy Program in Clinical Pharmacy 
 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

	 ภาษาไทย	 (ชื่อเต็ม)	 	 :	 เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชกรรมคลินิก) 

	 	 	 (ชื่อย่อ)	 	 :	 ภ.ม. (เภสัชกรรมคลินิก) 

	 ภาษาอังกฤษ	 (ชื่อเต็ม)	 	 :	 Master of Pharmacy(Clinical Pharmacy) 

	 	 	 (ชื่อย่อ)	 	 :	 M.Pharm.(Clinical Pharmacy) 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

	 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	
 

หลักสูตร 

	 รวมตลอดหลักสูตร	41	หน่วยกิต	
 

โครงสร้างหลักสูตร 

 แผน ก แบบ ก(2) 

 

โครงสร้างของหลักสูตร หลักสูตร

1.	 หมวดวิชาแกน 6 หน่วยกิต

2.	 หมวดวิชาเอก	 ไม่น้อยกว่า	

	 2.1	 วิชาบังคับ

23 หน่วยกิต

(19	หน่วยกิต)
	 2.2	 วิชาเลือก	 ไม่น้อยกว่า (4	หน่วยกิต)
3.	 หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย	
วิทยานิพนธ์	(Thesis) 12 หน่วยกิต

   รวม ไม่น้อยกว่า 41 หน่วยกิต

 



738

À≈—° Ÿμ√√–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“ ªï°“√»÷°…“ 2555
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√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√

À¡«¥«‘™“·°π 15 Àπà«¬°‘μ

0901 701 √–‡∫’¬∫«‘∏’«‘®—¬‡™‘ßª√–®—°…å∑“ß°“√∫—≠™’ 3(3-0-12)

Empirical Research Methodology

in Accounting

0909 701 °“√ª√–¬ÿ°μå°“√«‘‡§√“–Àå§«“¡∂¥∂Õ¬ 3(3-0-12)

Applied Regression Analysis

0909 702 °“√ª√–¬ÿ°μå ∂‘μ‘À≈“¬μ—«·ª√ 3(3-0-12)

Applied Multivariate Statistics

0909 703 °“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(3-0-12)

Qualitative Research Methods

0909 704 °“√ª√–¬ÿ°μå‚¡‡¥≈‚§√ß √â“ß¡Ÿ≈‡Àμÿ 3(3-0-12)

·≈–§«“¡·ª√ª√«π√à«¡

Applications in Causal and Covariance

Structure Modeling

À¡«¥«‘™“‡Õ° 15 Àπà«¬°‘μ

0901 702  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’°“√‡ß‘π 3(3-0-12)

Seminar in Financial Accounting Research

0901 703  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’∫√‘À“√ 3(3-0-12)

Seminar in Managerial Accounting Research

0901 704  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’π“π“™“μ‘ 3(3-0-12)

Seminar in International Accounting Research

0901 705  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’‡™‘ßæƒμ‘°√√¡ 3(3-0-12)

Seminar in Behavioral Accounting Research

0901 706 ª√–‡¥Áπ ”§—≠∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√∫—≠™’ 3(3-0-12)

Issues in Accounting and Related Topics

À¡«¥«‘™“‡≈◊Õ° 6 Àπà«¬°‘μ

0902 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬°≈¬ÿ∑∏å°“√μ≈“¥ 3(3-0-12)

Seminar in Marketing Strategy Research

0903 513 °“√®—¥°“√‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å 3(3-0-9)

Strategic Management

0903 514 ‡»√…∞»“ μ√å°“√®—¥°“√ 3(3-0-9)

Managerial Economics

0903 527 °“√®—¥°“√‡™‘ß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ 3(3-0-9)

Comparative Management

0903 702  —¡¡π“°“√«‘®—¬æƒμ‘°√√¡Õß§å°“√ 3(3-0-12)

Seminar in Organizational Behavior Research

0904 515 æ“≥‘™¬åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å 3(3-0-9)

Electronic Commerce

0904 517 °“√®—¥°“√°“√¥”‡π‘πß“π 3(3-0-9)

Operations Management

0904 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬√–∫∫ “√ π‡∑»‡æ◊ËÕ°“√®—¥°“√ 3(3-0-12)

Seminar in Management Information

System Research

0905 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫√‘À“√°“√‡ß‘π 3(3-0-12)

Seminar in Financial Management Research

0906 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬∏ÿ√°‘®√–À«à“ßª√–‡∑» 3(3-0-12)

Seminar in International Business Research

«‘∑¬“π‘æπ∏å 36 Àπà«¬°‘μ

0901 711 «‘∑¬“π‘æπ∏å 36 Àπà«¬°‘μ

Thesis

รายวิชาในหลักสูตร 

 

 หมวดวิชาแกน	 กำหนดให้เรียนวิชาแกนจำนวน	 6	หน่วยกิต	ดัง

รายวิชาต่อไปนี้	
 

0105	506*	 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา	 2(1-2-3)	

	 	 English	for	Graduate	Studies	

0105	507*	 ภาษาอังกฤษสำหรับการเขียนวิทยานิพนธ์	 2(1-2-3)	

	 	 English	for	Thesis	Writing	
 

	 *	บังคับให้นิสิตแผน	ก	หรือทำวิทยานิพนธ์ทุกสาขาวิชาต้องเรียน

โดยไม่นับหน่วยกิต	 และให้ผลการเรียนระดับขั้น	 S	 กับ	U	 ในกรณีที่ไม่

สามารถสอบผ่านภาษาอังกฤษหรือความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร	
 

0701	701	 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยและวิธีการทางสถิติ	 3(2-2-5)	

	 	 สำหรับการวิจัยทางเภสัชศาสตร์	1	

	 	 Research	Methodology	and	Statistical		

	 	 Methods	in	Pharmaceutical	Sciences	1	

0701	702	 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยและวิธีการทางสถิติ	 3(2-2-5)	

	 	 สำหรับการวิจัยทางเภสัชศาสตร์	2					

	 	 Research	Methodology	and	Statistical		

	 	 Methods	in	Pharmaceutical	Sciences	2	
 

 หมวดวิชาบังคับ	กำหนดให้เรียนวิชาบังคับไม่น้อยกว่า	19	หน่วยกิต		 

0703	701	 การบริบาลทางเภสัชกรรมเบื้องต้น	 1(1-0-2)	

	 	 Introduction	to	Pharmaceutical	Care	

0703	702	 เภสัชบำบัดขั้นสูง	1	 4(3-2-7)	

	 	 Advanced	Pharmacotherapy	1	

0703	703	 เภสัชบำบัดขั้นสูง	2	 4(3-2-7)	

	 	 Advanced	Pharmacotherapy	2	

0703	704	 หลักฐานเชิงประจักษ์ทางเภสัชบำบัด	 1(1-0-2)	

	 	 Evidence-based	Pharmacotherapy	

0703	705	 เภสัชจลนศาสตร์คลินิกประยุกต์	 2(1-2-3)	

	 	 Applied	Clinical	Pharmacokinetics	

0703	706	 ปัญหาพิเศษทางเภสัชกรรมคลินิก	 1(0-2-1)	

	 	 Special	Problems	in	Clinical	Pharmacy	

0703	816	 สัมมนาทางเภสัชกรรมคลินิก	 1(0-2-1)	

	 	 Seminar	in	Clinical	Pharmacy	

0703	817	 การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมคลินิก	 5(0-15-0)	

	 	 Clinical	Pharmacy	Clerkship	
 

 หมวดวิชาเลือก	 ให้เลือกเรียนรายวิชาตามความสนใจ	 โดยเลือก

เรียนไม่น้อยกว่า	4	หน่วยกิต	จากรายวิชาต่อไปนี้	

  

0703	707	 การให้สารอาหารทางปากและหลอดเลือดดำ	 2(1-2-3)	

	 	 Enteral	and	Parenteral	Nutrition	

0703	708	 การบริบาลทางเภสัชกรรม	 2(1-2-3)	

	 	 ในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด					

	 	 Pharmaceutical	Care	in	Patients		

	 	 with	Cardiovascular	Diseases	

0703	709	 การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคไต	 2(1-2-3)	

	 	 Pharmaceutical	Care		

	 	 in	Patients	with	Kidney	Diseases	

0703	710	 การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคติดเชื้อ	 2(1-2-3)	

	 	 Pharmaceutical	Care	in	Patients		

	 	 with	Infectious	Diseases	

0703	711	 การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคมะเร็ง	 2(1-2-3)	

	 	 Pharmaceutical	Care		

	 	 in	Patient	with	Oncologic	Diseases	

0703	712	 การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยภาวะวิกฤต	 2(1-2-3)	

	 	 Pharmaceutical	Care	in	Patient	with	Critically	Ill	

0703	713	 การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยเด็ก	 2(1-2-3)	

	 	 Pharmaceutical	Care	in	Pediatrics	

0703	714	 วิทยาการระบาดเชิงเภสัชศาสตร์	 2(2-0-4)	

	 	 Pharmacoepidemiology	

0703	715	 เภสัชเศรษฐศาสตร์	 2(2-0-4)	

	 	 Pharmacoeconomics	
 

 หมวดวิชาประสบการณ์การวิจัย	 โดยลงทะเบียนวิทยานิพนธ์		

ไม่น้อยกว่า	12	หน่วยกิต	ตามรายวิชาต่อไปนี้	
 

0703	818	 วิทยานิพนธ์	 12(0-36-0)	

	 	 Thesis 
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À≈—° Ÿμ√ª√—™≠“¥ÿ…Æ’∫—≥±‘μ (ª√.¥.)
 “¢“«‘™“°“√∫—≠™’ (À≈—° Ÿμ√ª√—∫ª√ÿß æ.». 2553)

™◊ËÕÀ≈—° Ÿμ√
¿“…“‰∑¬ : À≈—° Ÿμ√ª√—™≠“¥ÿ…Æ’∫—≥±‘μ  “¢“«‘™“°“√∫—≠™’

¿“…“Õ—ß°ƒ… : Doctor of Philosophy Program in Accounting

™◊ËÕª√‘≠≠“
¿“…“‰∑¬ (™◊ËÕ‡μÁ¡) : ª√—™≠“¥ÿ…Æ’∫—≥±‘μ (°“√∫—≠™’)

(™◊ËÕ¬àÕ) : ª√.¥. (°“√∫—≠™’)

¿“…“Õ—ß°ƒ… (™◊ËÕ‡μÁ¡) : Doctor of Philosophy (Accounting)

(™◊ËÕ¬àÕ) : Ph.D. (Accounting)

Àπà«¬ß“π∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫
§≥–°“√∫—≠™’·≈–°“√®—¥°“√ ·≈–∫—≥±‘μ«‘∑¬“≈—¬ ¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À“ “√§“¡

À≈—° Ÿμ√
À≈—° Ÿμ√·∫∫ 1 ‡ªìπÀ≈—° Ÿμ√∑’Ë¡’·ºπ°“√»÷°…“∑’Ë‡πâπ°“√«‘®—¬ ‚¥¬¡’°“√∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å∑’Ë°àÕ„Àâ‡°‘¥Õß§å§«“¡√Ÿâ„À¡à À√◊Õ„Àâ‡√’¬π

√“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ À√◊Õ∑”°‘®°√√¡∑“ß«‘™“°“√Õ◊Ëπ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ ·μàμâÕß‰¥âº≈ —¡ƒ∑∏‘Ïμ“¡¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À“ “√§“¡

«à“¥â«¬°“√®—¥°“√»÷°…“√–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“ æ.». 2548 ¥—ßπ’È

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 1.1 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“¡À“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 48 Àπà«¬°‘μ

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 1.2 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 72 Àπà«¬°‘μ

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2 ‡ªìπÀ≈—° Ÿμ√∑’Ë¡’·ºπ°“√»÷°…“∑’Ë‡πâπ°“√«‘®—¬ ‚¥¬¡’°“√∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ Ÿß·≈–°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡

°â“«Àπâ“∑“ß«‘™“°“√ ·≈–»÷°…“√“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ ¥—ßπ’È

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2.1 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“¡À“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 36 Àπà«¬°‘μ ·≈–»÷°…“√“¬«‘™“

‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Õ’° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 12 Àπà«¬°‘μ ‚¥¬¡’Àπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 48 Àπà«¬°‘μ

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2.2 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 48 Àπà«¬°‘μ ·≈–»÷°…“√“¬«‘™“

‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Õ’° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 24 Àπà«¬°‘μ ‚¥¬¡’Àπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 72 Àπà«¬°‘μ

«‘∑¬“π‘æπ∏åμ“¡À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2.1 ·≈– 2.2 ®–μâÕß¡’§ÿ≥¿“æ·≈–¡“μ√∞“π√–¥—∫‡¥’¬«°—π

‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√

À¡«¥«‘™“·°π 15

À¡«¥«‘™“‡Õ° 15

À¡«¥«‘™“‡≈◊Õ° 6

À¡«¥«‘∑¬“π‘æπ∏å 36

                      √«¡Àπà«¬°‘μ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 72

À¡«¥«‘™“ ·∫∫ 2.1 (Àπà«¬°‘μ)

739

 หมวดวิชาแกน  

0105 506 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 2(1-2-4) 

  English for Graduate Studies 

	 	 ศัพท์	 โครงสร้างภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่อการพูดเพื่อ	 

การส่ือสารในบริบทท่ีเป็นทางการและวิชาการ	รูปแบบ	องค์ประกอบ	เทคนิค

การอ่าน	เขียนเร่ืองและย่อหน้าของงานเขียนทางวิชาการและการอ่านบทความ

และงานเขียนทางวิชาการเฉพาะด้าน	

	 	 English	 vocabulary	 and	basic	 structure	 necessary	

for	communication	in	official	and	academic	contests;	patterns,	

components,	reading	techniques,	paragraph	reading	and	writing,	

reading	and	writing	for	specific	purposes	
 

0105 507 ภาษาอังกฤษสำหรับการเขียนวิทยานิพนธ์ 2(1-2-4) 

  English for Thesis Writing 

	 	 การฝึกอ่านบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ	

การฝึกเขียนบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ในรูปแบบต่างๆ	และการเขียนวิทยานิพนธ์

ตามสาขาวิชาที่เรียน	

	 	 Practice	 in	 reading	 thesis	or	dissertation	abstracts	

published	in	from	academic	journals;	practice	in	writing	various	

formats	 of	 thesis	 or	 dissertation	 abstracts;	writing	 a	 thesis	 or	

dissertation	according	to	one’s	field	of	study	
 

0701 701 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยและวิธีการทางสถิติ 3(2-2-5) 

  สำหรับการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ 1      

  Research Methodology and Statistical  

  Methods in Pharmaceutical Sciences 1 

	 	 ปรัชญาและแนวคิดในการวิจัย	ประเภทของงานวิจัยและรูป

แบบงานวิจัยต่างๆ	 กระบวนการทำวิจัย	 การทบทวนวรรณกรรม	 การตั้ง

คำถาม/	 สมมติฐานงานวิจัย	 การตั้งวัตถุประสงค์งานวิจัย	 	 การกำหนด

กรอบแนวคิดการวิจัย	 ชนิดของตัวแปรและการกำหนดตัวแปร	ประชากร

และกลุ่มตัวอย่าง	การกำหนดขนาดตัวอย่าง	และการสุ่มตัวอย่าง	การพัฒนา

และการทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 การเก็บรวบรวมข้อมูล	หลักการ

เบื้องต้นทางสถิติ	และการวิเคราะห์ข้อมูล		

	 	 Philosophy	 and	 concept	 of	 research,	 type	 of	

research	 and	 research	 designs,	 research	method,	 literature	

review	 and	 information	management,	 research	 question	 and	

research	hypothesis,	 research	 conceptual	 framework,	 type	 of	

variables,	 population	 and	 sample,	 sample	 size	 calculation	 and	

sampling	method,	development	and	quality	testing	of	research	

instruments,	data	collection,	basic	statistics,	and	data	analysis	

คำอธิบายรายวิชา หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก 

0701 702 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยและวิธีการทางสถิติ 3(2-2-5) 

  สำหรับการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ 2    

  Research Methodology and Statistical  

  Methods in Pharmaceutical Sciences 2 

	 	 การเขียนแบบเสนอโครงการวิจัย	 การทบทวนวรรณกรรม

และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	การวางแผนการดำเนินการวิจัย	จริยธรรมในการทำ

วิจัย	การนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบต่างๆ	ได้แก่	การจัดเตรียมบทความ

วิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการ	 โปสเตอร์	 และการนำเสนอปากเปล่า	

การนำเสนอผลงานวิจัยเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	สถิติอื่นๆ	ที่จำเป็น

สำหรับการวิจัย	

	 	 This	course	is	aimed	to	prepare	students	to	develop	

proposal	 including	 techniques	 in	 the	development	of	 research	

problems;	objectives,	hypothesis,	rationales	and	scope;	techniques	

in	proposal	writing,	 literature	evaluation,	ethical	 issues	related	

to	both	content	and	research	protocol,	and	project	planning.		In	

addition,	 reporting	 findings	 through	public	 including	 research	

article,	poster	and	oral	presentation	are	included.	An	overview	

of	 statistical	 techniques	 that	 need	 to	 know	 is	 also	 include	 in	

this	course	
 

 หมวดวิชาบังคับ  

0703 701 การบริบาลทางเภสัชกรรมเบื้องต้น 1(1-0-2) 

  Introduction to Pharmaceutical Care  

	 	 กิจกรรมทางด้านเภสัชกรรมคลินิก	 แนวคิดทางด้านการ

บริบาลทางเภสัชกรรมและงานบริบาลทางเภสัชกรรมเบื้องต้น	 การค้นหา

ปัญหาที่เกี่ยวข้องทางยาอย่างเป็นระบบโดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง	

ทักษะทางเภสัชกรรมคลินิกเบื้องต้น	 เช่น	 การแปลผลทางห้องปฏิบัติการ	

อันตรกิริยาระหว่างยา	 และบำบัดอย่างสมเหตุสมผล	 เป็นต้น	 การใช้ยา

รักษาในผู้ป่วยบางกลุ่มประชากร	เช่น	ผู้ป่วยเด็ก	ผู้ป่วยสูงอายุ	กรณีศึกษา

และการดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วย	

	 	 Introduction	to	clinical	pharmacist	role	and	clinical	

activities,	 pharmaceutical	 care	 concepts	 and	 processes.		

Drug-related	 problems	 and	 systematic	 approach	 to	 patient	

center.		The	basic	clinical	skills;	laboratory	interpretation,	clinically	

relevant	 drug	 interactions,	 and	 rational	 pharmacotherapy.	

Pharmacotherapy	 in	 some	 certain	 populations,	 i.e.	 pediatrics	

and	geriatrics.	Patient	case	studies	and	visiting	hospital	ward	
 

0703 702 เภสัชบำบัดขั้นสูง 1 4(3-2-7) 

  Advanced Pharmacotherapy 1 



740

À≈—° Ÿμ√√–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“ ªï°“√»÷°…“ 2555

190

√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√

À¡«¥«‘™“·°π 15 Àπà«¬°‘μ

0901 701 √–‡∫’¬∫«‘∏’«‘®—¬‡™‘ßª√–®—°…å∑“ß°“√∫—≠™’ 3(3-0-12)

Empirical Research Methodology

in Accounting

0909 701 °“√ª√–¬ÿ°μå°“√«‘‡§√“–Àå§«“¡∂¥∂Õ¬ 3(3-0-12)

Applied Regression Analysis

0909 702 °“√ª√–¬ÿ°μå ∂‘μ‘À≈“¬μ—«·ª√ 3(3-0-12)

Applied Multivariate Statistics

0909 703 °“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(3-0-12)

Qualitative Research Methods

0909 704 °“√ª√–¬ÿ°μå‚¡‡¥≈‚§√ß √â“ß¡Ÿ≈‡Àμÿ 3(3-0-12)

·≈–§«“¡·ª√ª√«π√à«¡

Applications in Causal and Covariance

Structure Modeling

À¡«¥«‘™“‡Õ° 15 Àπà«¬°‘μ

0901 702  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’°“√‡ß‘π 3(3-0-12)

Seminar in Financial Accounting Research

0901 703  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’∫√‘À“√ 3(3-0-12)

Seminar in Managerial Accounting Research

0901 704  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’π“π“™“μ‘ 3(3-0-12)

Seminar in International Accounting Research

0901 705  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’‡™‘ßæƒμ‘°√√¡ 3(3-0-12)

Seminar in Behavioral Accounting Research

0901 706 ª√–‡¥Áπ ”§—≠∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√∫—≠™’ 3(3-0-12)

Issues in Accounting and Related Topics

À¡«¥«‘™“‡≈◊Õ° 6 Àπà«¬°‘μ

0902 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬°≈¬ÿ∑∏å°“√μ≈“¥ 3(3-0-12)

Seminar in Marketing Strategy Research

0903 513 °“√®—¥°“√‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å 3(3-0-9)

Strategic Management

0903 514 ‡»√…∞»“ μ√å°“√®—¥°“√ 3(3-0-9)

Managerial Economics

0903 527 °“√®—¥°“√‡™‘ß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ 3(3-0-9)

Comparative Management

0903 702  —¡¡π“°“√«‘®—¬æƒμ‘°√√¡Õß§å°“√ 3(3-0-12)

Seminar in Organizational Behavior Research

0904 515 æ“≥‘™¬åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å 3(3-0-9)

Electronic Commerce

0904 517 °“√®—¥°“√°“√¥”‡π‘πß“π 3(3-0-9)

Operations Management

0904 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬√–∫∫ “√ π‡∑»‡æ◊ËÕ°“√®—¥°“√ 3(3-0-12)

Seminar in Management Information

System Research

0905 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫√‘À“√°“√‡ß‘π 3(3-0-12)

Seminar in Financial Management Research

0906 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬∏ÿ√°‘®√–À«à“ßª√–‡∑» 3(3-0-12)

Seminar in International Business Research

«‘∑¬“π‘æπ∏å 36 Àπà«¬°‘μ

0901 711 «‘∑¬“π‘æπ∏å 36 Àπà«¬°‘μ

Thesis

	 	 การเข้าถึงอย่างเป็นระบบของปัญหาที่เกี่ยวเนื่องจากการใช้

ยาและการวางแผนการให้บริบาลทางเภสัชกรรม	 การฝึกปฏิบัติทักษะการ

ส่ือสารและการให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้ป่วย	เภสัชกรรมบำบัดของแนวทาง

การรักษาที่เป็นมาตรฐานและข้อมูลเชิงประจักษ์ทางอายุรกรรมสำหรับการ

ปฏิบัติ	 งานการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในโรคติดเชื้อ	 โรคระบบทางเดิน

หายใจ	 โรคระบบทางเดินอาหาร	 โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด	 และโรค

ระบบทางเดินปัสสาวะ	 	

	 	 Systematic	approach	of	drug-related	problems	and	

pharmaceutical	 care	 plan.	 Communication	 skill	 and	 patient	

counseling	practice.	Pharmacotherapy	with	standard	treatment	

guideline	and	recent	evidence-based	medicine	for	pharmaceutical	

care	 practice	 in	 infectious	 diseases,	 respiratory	 system,	

gastrointestinal	tract	system,	cardiovascular	system	and	kidney	

urinary	and	bladder	system	
 

0703 703 เภสัชบำบัดขั้นสูง 2 4(3-2-7) 

  Advanced Pharmacotherapy 2 

เงื่อนไขของรายวิชา	:	0703	702	เภสัชบำบัดขั้นสูง	1	

Prerequisite	:	0703	702	Advanced	Pharmacotherapy	1	

	 	 การเข้าถึงอย่างเป็นระบบของปัญหาที่เกี่ยวเนื่องจากการใช้

ยาและการวางแผนการให้บริบาลทางเภสัชกรรม	 การฝึกปฏิบัติทักษะการ

ส่ือสารและการให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้ป่วย	เภสัชกรรมบำบัดของแนวทาง

การรักษาที่เป็นมาตรฐานและข้อมูลเชิงประจักษ์ทางอายุรกรรมสำหรับการ

ปฏิบัติ	 งานการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในโรคต่อมไร้ท่อ	 โรคข้อและโรค

ทางระบบภูมิคุ้มกัน	 โรคผิวหนัง	 โรคระบบประสาท	 โรคทางจิตเวช	 โรค

ระบบเลือด	และโรคมะเร็ง	

	 	 Systematic	approach	of	drug-related	problems	and	

pharmaceutical	 care	 plan.	 Communication	 skill	 and	 patient	

counseling	practice.	Pharmacotherapy	with	standard	treatment	

guideline	and	recent	evidence-based	medicine	for	pharmaceutical	

care	practice	in	endocrine	system,	rheumatology,	dermatology,	

neurology,	psychiatry,	hematology	and	oncology	
 

0703 704 หลักฐานเชิงประจักษ์ทางเภสัชบำบัด 1(1-0-2) 

  Evidence-based Pharmacotherapy 

	 	 หลักการตั้งคำถามและค้นหาคำตอบทางคลินิก	 วิธีการ

สืบค้นข้อมูลงานวิจัยทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์	 หลักการประเมิน

ความถูกต้องของงานวิจัยและความสามารถนำไปใช้ได้กับผู้ป่วย	การประยุกต์

ใช้ข้อมูลจากงานวิจัยเพื่อการรักษาผู้ป่วยและการประเมินการใช้ยาอย่าง

เหมาะสม	

	 	 Formulation	 and	 answering	 of	 clinical	 questions.	

Searching	 the	medical	 and	pharmaceutical	 literatures	 for	 the	

best	 evidence.	 Literature	 evaluation	 for	 validity	 and	 clinical	

utility.	Application	 of	 the	 evidence	 in	practice	 care	 and	drug	

use	evaluation	

0703 705 เภสัชจลนศาสตร์คลินิกประยุกต์ 2(1-2-3)  

  Applied Clinical Pharmacokinetics 

	 	 เภสัชจลนศาสตร์ของยาบางตัว	ผลของปัจจัยต่างๆ	เช่น	อายุ	

น้ำหนักตัว	เพศ	ภาวะโรคต่อการปรับขนาดยาในผู้ป่วยเฉพาะราย		อภิปราย

แนวคิดของเภสัชจลนศาสตร์ใหม่ๆ	และการประยุกต์	 การประเมินคุณค่า

วรรณกรรมทางด้านเภสัชจลนศาสตร์และการประยุกต์ในการรักษาทางยา	

	 	 Pharmacokinetics	 of	 specific	 drugs.	 Influence	 of	

age,	weight,	sex,	and	disease	states	on	patient-specific	dosage	

regimens	emphasized.	Discussion	and	application	on	advanced	

pharmacokinetic	concepts.	Literature	evaluation	and	application	

of	pharmacokinetic	principles	to	drug	therapy	
 

0703 706 ปัญหาพิเศษทางเภสัชกรรมคลินิก 1(0-2-1) 

  Special Problems in Clinical Pharmacy 

เงื่อนไขของรายวิชา:	0703	704	หลักฐานเชิงประจักษ์ทางเภสัชบำบัด	

Prerequisite:	0703	704	Evidence-based	Pharmacotherapy	

	 	 โครงการวิจัยระยะสั้นหรือโครงการวิจัยนำร่องเกี่ยวกับ

เภสัชกรรมคลินิกที่น่าสนใจ	 การพัฒนาทักษะการทบทวนวรรณกรรม	

ระเบียบวิธีวิจัย	 และการเลือกใช้สถิติอย่างเหมาะสม	การเขียนและการนำ

เสนอโครงร่างงานวิจัย	 การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาในระหว่าง

กระบวนการวิจัย	การแปลผลและการสรุปผลงานวิจัย	

	 	 Short	 term	 or	 preliminary	 research	 project	 in	 the	

interested	area	of	clinical	pharmacy.	Developing	skills	of	literature	

review,	research	methodology	and	appropriate	statistic	selection.	

Proposal	writing	and	presentation.	Decision	making	and	problem	

solving	in	the	study	process,	interpretation,	and	conclusion	
 

0703 816 สัมมนาทางเภสัชกรรมคลินิก 1(0-2-1) 

  Seminar in Clinical Pharmacy 

	 	 การประเมิน	 อภิปราย	 อ้างอิง	 การเขียนรายงานและการนำ

เสนอปากเปล่าในหัวข้อท่ีเก่ียวข้องกับเภสัชกรรมคลินิกหรือเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง

กับหัวข้อวิทยานิพนธ์	

	 	 Evaluation,	discussion,	citation,	 report	writing	and	

oral	presentation	of	new	topics	in	clinical	pharmacy	or	specific	

topics	related	to	thesis	
 

0703 817 การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมคลินิก 5(0-15-0) 

  Clinical Pharmacy Clerkship 

เงื่อนไขของรายวิชา:	0703	702	เภสัชบำบัดขั้นสูง	1	

	 	 0703	703	เภสัชบำบัดขั้นสูง	2	

Prerequisite:	0703	702	Advanced	Pharmacotherapeutics	1	

	 	 0703	703	Advanced	Pharmacotherapeutics	2	

	 	 ประสบการณ์การฝึกปฏิบัติงานการให้บริบาลทางเภสัชกรรม

ขั้นสูงเฉพาะทางอายุรกรรมในโรงพยาบาล	 เช่น	 โรคหัวใจและหลอดเลือด	

โรคไต	 โรคมะเร็ง	 โรคติดเชื้อ	 เป็นต้น	 การเข้าร่วมดูแลผู้ป่วยกับบุคลากร
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À≈—° Ÿμ√ª√—™≠“¥ÿ…Æ’∫—≥±‘μ (ª√.¥.)
 “¢“«‘™“°“√∫—≠™’ (À≈—° Ÿμ√ª√—∫ª√ÿß æ.». 2553)

™◊ËÕÀ≈—° Ÿμ√
¿“…“‰∑¬ : À≈—° Ÿμ√ª√—™≠“¥ÿ…Æ’∫—≥±‘μ  “¢“«‘™“°“√∫—≠™’

¿“…“Õ—ß°ƒ… : Doctor of Philosophy Program in Accounting

™◊ËÕª√‘≠≠“
¿“…“‰∑¬ (™◊ËÕ‡μÁ¡) : ª√—™≠“¥ÿ…Æ’∫—≥±‘μ (°“√∫—≠™’)

(™◊ËÕ¬àÕ) : ª√.¥. (°“√∫—≠™’)

¿“…“Õ—ß°ƒ… (™◊ËÕ‡μÁ¡) : Doctor of Philosophy (Accounting)

(™◊ËÕ¬àÕ) : Ph.D. (Accounting)

Àπà«¬ß“π∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫
§≥–°“√∫—≠™’·≈–°“√®—¥°“√ ·≈–∫—≥±‘μ«‘∑¬“≈—¬ ¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À“ “√§“¡

À≈—° Ÿμ√
À≈—° Ÿμ√·∫∫ 1 ‡ªìπÀ≈—° Ÿμ√∑’Ë¡’·ºπ°“√»÷°…“∑’Ë‡πâπ°“√«‘®—¬ ‚¥¬¡’°“√∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å∑’Ë°àÕ„Àâ‡°‘¥Õß§å§«“¡√Ÿâ„À¡à À√◊Õ„Àâ‡√’¬π

√“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ À√◊Õ∑”°‘®°√√¡∑“ß«‘™“°“√Õ◊Ëπ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ ·μàμâÕß‰¥âº≈ —¡ƒ∑∏‘Ïμ“¡¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À“ “√§“¡

«à“¥â«¬°“√®—¥°“√»÷°…“√–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“ æ.». 2548 ¥—ßπ’È

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 1.1 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“¡À“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 48 Àπà«¬°‘μ

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 1.2 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 72 Àπà«¬°‘μ

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2 ‡ªìπÀ≈—° Ÿμ√∑’Ë¡’·ºπ°“√»÷°…“∑’Ë‡πâπ°“√«‘®—¬ ‚¥¬¡’°“√∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ Ÿß·≈–°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡

°â“«Àπâ“∑“ß«‘™“°“√ ·≈–»÷°…“√“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ ¥—ßπ’È

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2.1 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“¡À“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 36 Àπà«¬°‘μ ·≈–»÷°…“√“¬«‘™“

‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Õ’° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 12 Àπà«¬°‘μ ‚¥¬¡’Àπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 48 Àπà«¬°‘μ

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2.2 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 48 Àπà«¬°‘μ ·≈–»÷°…“√“¬«‘™“

‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Õ’° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 24 Àπà«¬°‘μ ‚¥¬¡’Àπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 72 Àπà«¬°‘μ

«‘∑¬“π‘æπ∏åμ“¡À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2.1 ·≈– 2.2 ®–μâÕß¡’§ÿ≥¿“æ·≈–¡“μ√∞“π√–¥—∫‡¥’¬«°—π

‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√

À¡«¥«‘™“·°π 15

À¡«¥«‘™“‡Õ° 15

À¡«¥«‘™“‡≈◊Õ° 6

À¡«¥«‘∑¬“π‘æπ∏å 36

                      √«¡Àπà«¬°‘μ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 72

À¡«¥«‘™“ ·∫∫ 2.1 (Àπà«¬°‘μ)

741

ทางการแพทย์อื่นๆ	 การทบทวนเวชระเบียน	การเขียนแฟ้มข้อมูลผู้ป่วย	

การประเมินผู้ป่วย	 การวินิจฉัยทางบริบาลทางเภสัชกรรม	 การจัดการการ

ให้เภสัชกรรมบำบัดแก่ผู้ป่วยเฉพาะราย	 	 ทักษะการสื่อสารกับบุคลากร

ทางการแพทย์	การฝึกปฏิบัติการให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้

ป่วย	 การประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาแก่ผู้ป่วยเฉพาะราย	 การนำเสนอกรณี

ศึกษาอย่างเป็นทางการ	การเขียนรายงานกรณีศึกษา	การวิจารณ์วรรณกรรม

ปฐมภูมิและการให้บริการเภสัชสนเทศ	

	 	 Advanced	 pharmaceutical	 care	 practice	

experiences	in	specific	area	of	internal	medicine	in	hospital	e.g., 

cardiovascular	 diseases,	 kidney	diseases,	 oncologic	diseases,	

infectious	diseases.	Attend	ward	round,	medical	chart	 review,	

patient	documentation	and	assessment.	Pharmaceutical	diagnosis	

and	 clinical	 pharmacotherapy	management.	 Communication	

skills	with	health	care	providers.	Counseling	practice	to	patient	

and	care	givers.	Case	conferences,	 formal	 case	presentations,	

case	report	writing,	journal	club	and	drug	information	services	
 

 หมวดวิชาเลือก  

0703 707 การให้สารอาหารทางปากและหลอดเลือดดำ 2(1-2-3) 

  Enteral and Parenteral Nutrition 

เงื่อนไขของรายวิชา:	0703	701	การบริบาลทางเภสัชกรรมเบื้องต้น	

Prerequisite:	0703	701	Introduction	to	Pharmaceutical	Care	

	 	 การประเมินภาวะโภชนาการ	 การเลือกวิถีการให้สารอาหาร	

การตั้งสูตรอาหารและคำนวณปริมาณสารอาหารที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วย

เฉพาะราย	 การเตรียมสารอาหารทางหลอดเลือดดำ	 การติดตาม	ป้องกัน

และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยที่ได้รับสารอาหาร	 การให้คำแนะนำ

ปรึกษาและความรู้เกี่ยวกับสารอาหารและผลิตภัณฑ์สารอาหารทางปาก

และหลอดเลือดดำ	

	 	 Nutritional	 status	 assessment,	 nutritional	 route	

selection,	nutritional	 formulation	and	calculation	 for	 individual	

patients.	 	 	 Preparing	 parenteral	 nutrition.	 Clinical	 outcome	

monitoring,	preventing,	and	solving	problems	in	patient	recieving	

nutrition.	 Counseling	 and	 educating	 enteral	 and	 parenteral	

nutrition	and	products	
 

0703 708 การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหัวใจ 2(1-2-3) 

  และหลอดเลือด                     

             Pharmaceutical Care in Patients  

  with Cardiovascular Diseases 

เงื่อนไขของรายวิชา:	0703	701	การบริบาลทางเภสัชกรรมเบื้องต้น	

Prerequisite:	0703	701	Introduction	to	Pharmaceutical	Care	

	 	 หลักการเภสัชกรรมบำบัดในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด	

งานวิจัยร่วมสมัยทางด้านเภสัชกรรมบำบัดในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอด

เลือด	แนวทางการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดร่วมสมัย	หลักการประเมินผู้

ป่วยทางด้านกายภาพ	การทบทวนแฟ้มประวัติผู้ป่วย	การซักประวัติการใช้

ยาและการให้คำแนะนำปรึกษาผู้ป่วย	กระบวนการเลือกใช้ยาที่เหมาะสม

กับลักษณะเฉพาะของผู้ป่วย	รวมทั้งพิจารณาประโยชน์และความเสี่ยงของ

ยาที่ใช้รักษาผู้ป่วย	บทบาทของเภสัชกรในการเป็นผู้ให้คำแนะนำการใช้ยา	

การฝึกปฏิบัติและกรณีศึกษาในโรงพยาบาล	

	 	 Principles	 of	 pharmacotherapy	 of	 cardiovascular	

diseases.	Recent	 research	 in	 pharmacotherapy	 and	guideline	

treatment	 of	 cardiovascular	 diseases.	 Principles	 of	 patient	

assessment;	 physical	 assessment,	 chart	 review,	medication	

history;	 and	 patient	 counseling.	 The	 process	 of	 choosing	 an	

appropriate	 drug	 therapy	 that	 based	 on	 individual	 patient	

characteristics,	 benefits,	 and	 risks.	 Role	 of	 pharmacist	 as	 a	

drug	advisor.	Practice	and	case	studies	in	hospitals	
 

0703 709 การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคไต 2(1-2-3) 

  Pharmaceutical Care in Patients  

  with Kidney Diseases 

เงื่อนไขของรายวิชา:	0703	701	การบริบาลทางเภสัชกรรมเบื้องต้น	

Prerequisite:	0703	701	Introduction	to	Pharmaceutical	Care	

	 	 การทบทวนพยาธิสรีรวิทยาของโรคไตที่พบบ่อยร่วมกับ

ภาวะแทรกซ้อน	 เภสัชกรรมบำบัดของแนวทางการรักษาที่เป็นมาตรฐาน

และข้อมูลเชิงประจักษ์ทางอายุรกรรมโรคไตท่ีพบบ่อยและภาวะ	แทรกซ้อน		

การกำหนดขนาดยาในผู้ป่วยโรคไต	การป้องกันและแก้ไขพิษของยาต่อไต	

การให้บริบาลทางเภสัชกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรคไตวายเรื้อรังและ

การรักษาด้วยการบำบัดทดแทนไตได้แก่	 การฟอกเลือดด้วยเครื่องไต

เทียม	 การสวนล้างผนังช่องท้อง	 และการปลูกถ่ายไต	 การให้คำแนะนำ

ปรึกษาแก่ผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วย	 การให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการแก่ผู้

ป่วยโรคไต	

	 	 Pathophysiology	 review	 of	 common	 kidney	

diseases	and	its	complications.	Pharmacotherapy	with	standard	

treatment	 guideline	 and	 evidence-based	medicine,	 and	drug	

dosing	 in	 common	 kidney	 diseases	 and	 its	 complications.	

Prevention	 and	management	 of	 drug-induced	nephrotoxicity.	

Particularly,	pharmaceutical	care	in	chronic	kidney	disease	and	

renal	 replacement	 therapy;	 hemodialysis,	 peritoneal	 dialysis,	

and	kidney	 transplantation.	 Patient	 and	care	giver	 counseling	

and	nutritional	education	
 

0703 710 การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคติดเชื้อ 2(1-2-3) 

  Pharmaceutical Care in Patients  

  with Infectious Diseases 

เงื่อนไขของรายวิชา:	0703	701	การบริบาลทางเภสัชกรรมเบื้องต้น 

Prerequisite:	0703	701	Introduction	to	Pharmaceutical	Care	

	 	 ทบทวนพยาธิสรีรวิทยาโรคติดเชื้อเนื่องจากเชื้อก่อโรคต่างๆ	

ในมนุษย์	เช่น	แบคทีเรีย	ไวรัส	ประยุกต์ความรู้ทางเภสัชวิทยา	เภสัชกรรม

บำบัดและการดื้อยาในการเลือกใช้ยาต้านจุลชีพ	 เป้าหมายของการรักษา	
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À¡«¥«‘™“·°π 15 Àπà«¬°‘μ

0901 701 √–‡∫’¬∫«‘∏’«‘®—¬‡™‘ßª√–®—°…å∑“ß°“√∫—≠™’ 3(3-0-12)

Empirical Research Methodology

in Accounting

0909 701 °“√ª√–¬ÿ°μå°“√«‘‡§√“–Àå§«“¡∂¥∂Õ¬ 3(3-0-12)

Applied Regression Analysis

0909 702 °“√ª√–¬ÿ°μå ∂‘μ‘À≈“¬μ—«·ª√ 3(3-0-12)

Applied Multivariate Statistics

0909 703 °“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(3-0-12)

Qualitative Research Methods

0909 704 °“√ª√–¬ÿ°μå‚¡‡¥≈‚§√ß √â“ß¡Ÿ≈‡Àμÿ 3(3-0-12)

·≈–§«“¡·ª√ª√«π√à«¡

Applications in Causal and Covariance

Structure Modeling

À¡«¥«‘™“‡Õ° 15 Àπà«¬°‘μ

0901 702  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’°“√‡ß‘π 3(3-0-12)

Seminar in Financial Accounting Research

0901 703  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’∫√‘À“√ 3(3-0-12)

Seminar in Managerial Accounting Research

0901 704  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’π“π“™“μ‘ 3(3-0-12)

Seminar in International Accounting Research

0901 705  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’‡™‘ßæƒμ‘°√√¡ 3(3-0-12)

Seminar in Behavioral Accounting Research

0901 706 ª√–‡¥Áπ ”§—≠∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√∫—≠™’ 3(3-0-12)

Issues in Accounting and Related Topics

À¡«¥«‘™“‡≈◊Õ° 6 Àπà«¬°‘μ

0902 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬°≈¬ÿ∑∏å°“√μ≈“¥ 3(3-0-12)

Seminar in Marketing Strategy Research

0903 513 °“√®—¥°“√‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å 3(3-0-9)

Strategic Management

0903 514 ‡»√…∞»“ μ√å°“√®—¥°“√ 3(3-0-9)

Managerial Economics

0903 527 °“√®—¥°“√‡™‘ß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ 3(3-0-9)

Comparative Management

0903 702  —¡¡π“°“√«‘®—¬æƒμ‘°√√¡Õß§å°“√ 3(3-0-12)

Seminar in Organizational Behavior Research

0904 515 æ“≥‘™¬åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å 3(3-0-9)

Electronic Commerce

0904 517 °“√®—¥°“√°“√¥”‡π‘πß“π 3(3-0-9)

Operations Management

0904 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬√–∫∫ “√ π‡∑»‡æ◊ËÕ°“√®—¥°“√ 3(3-0-12)

Seminar in Management Information

System Research

0905 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫√‘À“√°“√‡ß‘π 3(3-0-12)

Seminar in Financial Management Research

0906 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬∏ÿ√°‘®√–À«à“ßª√–‡∑» 3(3-0-12)

Seminar in International Business Research

«‘∑¬“π‘æπ∏å 36 Àπà«¬°‘μ

0901 711 «‘∑¬“π‘æπ∏å 36 Àπà«¬°‘μ

Thesis

การวางแผนการรักษาที่เหมาะสม	 การปรับขนาดยา	 การติดตามผลการ

รักษาและการให้คำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วย	 โดยฝึกทักษะผ่านทางการทำ

กรณีศึกษา	

	 	 Pathophysiology	review	of	infectious	diseases,	e.g.,	

bacterial	and	viral	origin	in	human.	Application	of	pharmacologic	

knowledge,	 pharmacotherapeutic	 principles	 and	 antibiotic	

resistance	to	the	antibiotic	selection,	therapeutic	goals,	optimal	

therapeutic	 plans,	 dosage	 adjustment,	 outcome	monitoring,	

and	 patient	 counseling	 for	 patients	with	 infectious	 diseases	

through	case	studies	
 

0703 711 การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคมะเร็ง 2(1-2-3) 

  Pharmaceutical Care in Patients  

  with Oncologic Diseases 

เงื่อนไขของรายวิชา:	0703	701	การบริบาลทางเภสัชกรรมเบื้องต้น	

Prerequisite:	0703	701	Introduction	to	Pharmaceutical	Care	

	 	 การทบทวนพยาธิสรีรวิทยาของโรคมะเร็งและภาวะ

แทรกซ้อน	 แนวทางการรักษาด้วยเคมีบำบัดมะเร็งที่เป็นมาตรฐานและ

ข้อมูลประจักษ์ทางอายุรกรรมสำหรับโรคมะเร็งที่พบบ่อย	 	หลักการให้ยา

เคมีบำบัด	การติดตามประสิทธิผลการรักษาและพิษจากยาเคมีบำบัดมะเร็ง	

การรักษาอาการปวดจากโรคมะเร็ง	ผลสัมฤทธ์ิของการรักษามะเร็ง		หลักการ

เตรียมและการบริหารยาเคมีบำบัดมะเร็ง			

 	 Pathophysiology	review	of	cancer	and	complications. 

Cancer	 chemotherapy	with	 standard	 treatment	guideline	and	

recent	evidence	based	medicine	in	common	cancers.	Principle	

of	chemotherapy,	efficacy	and	toxicity	of	cancer	chemotherapy	

monitoring,	 cancer	 pain	management,	 outcome	 of	 cancer	

treatment.	Principle	of	preparation	and	administration	of	cancer	

chemotherapy	
 

0703 712 การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยภาวะวิกฤต 2(1-2-3) 

  Pharmaceutical Care in Patients with Critically Ill 

เงื่อนไขของรายวิชา:	0703	701	การบริบาลทางเภสัชกรรมเบื้องต้น	

Prerequisite:	0703	701	Introduction	to	Pharmaceutical	Care	

	 	 การบริบาลและการรักษาผู้ป่วยในภาวะวิกฤติ	 ความรู้และ

ทักษะในการรักษาโรคและภาวะต่างๆในผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤติด้วยยา	

ได้แก่	 ไตวายเฉียบพลัน	ภาวะหายใจลำบากเฉียบพลัน	ตับวาย	ติดเชื้อใน

กระแสเลือด	 	ความผิดปกติของสมดุลกรดด่าง	ภาวะการแข็งตัวของเลือด

ผิดปกติ	 การบาดเจ็บที่ศีรษะ	หัวใจเต้นเร็วผิดปกติและผิดจังหวะ	ภาวะ

ระบบอวัยวะล้มเหลว	 เป็นต้น	 	 การประเมิน	ติดตามและการรักษาด้วยยา	

การประเมินทางเภสัชจลนศาสตร์	 การประเมินอาการไม่พึงประสงค์จาก

การใช้ยาและอันตรกิริยาระหว่างยา	 การใช้เครื่องมือในการติดตามการ

รักษา	เครื่องมือในการช่วยชีวิตและเทคโนโลยีใหม่ๆในการรักษา 

	 	 The	 care	 and	 management	 of	 the	 critically	 ill	

patient.	Critical	 care	knowledge	and	promote	critical	 thinking	

skills	related	pharmacotherapy	in	the	critically	ill	patient	including	

acute	 renal	 failure,	 acute	 respiratory	 distress	 syndrome,	 liver	

failure,	septic	shock/sepsis,	acid-base	disorders,	thromboembolic	

disorders,	head	trauma,	atrial	fibrillation,	multi-organ	dysfunction	

syndrome.	Evaluate,	monitor,	and	manage	pharmacologic	therapy	

in	 critically	 ill	 patients,	 pharmacokinetic	 assessment,	 adverse	

drug	 reaction	 evaluation,	 and	 recognition	 of	 drug-drug	

interactions.	Monitoring	 technology,	 life	 support	 technology,	

and	therapeutic	technology	
 

0703 713 การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยเด็ก 2(1-2-3) 

  Pharmaceutical Care in Pediatrics 

เงื่อนไขของรายวิชา:	0703	701	การบริบาลทางเภสัชกรรมเบื้องต้น	

Prerequisite:	0703	701	Introduction	to	Pharmaceutical	Care	

	 	 ขั้นตอนการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก	 โรคที่พบ

บ่อยในเด็ก		การอ่านและแปลผลการตรวจร่างกายและค่าทางห้องปฏิบัติการ

ในผู้ป่วยเด็ก	 เภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ในเด็ก	 ความรู้และ

ทักษะในการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยเด็กทั้งในส่วนผู้ป่วยนอก

และผู้ป่วยใน	

	 	 Developmental	stage	of	growth.	Common	pediatric	

disease	state.	Reading	and	interpretation	of	physical	examination	

and	 laboratory	 value	 in	 pediatric	 patients.	 Pharmacokinetics	

and	pharmacodynamics	in	pediatrics.	The	knowledge	and	skills	

to	 provide	 pharmaceutical	 care	 to	 pediatric	 patients	 in	 both	

ambulatory	and	in	patient	setting	
 

0703 714 วิทยาการระบาดเชิงเภสัชศาสตร์ 2(2-0-4) 

  Pharmacoepidemiology 

	 	 หลักการของระบาดวิทยาเบื้องต้น	 การวัดเชิงระบาดวิทยา	

ความสัมพันธ์เชิงเหตุ-ผล	ความผิดพลาดจากการวัด	 รูปแบบการศึกษา

เภสัชระบาดวิทยาและเทคนิคการวิเคราะห์	 ได้แก่	 รูปแบบการศึกษาเชิง

พรรณนา	 รูปแบบภาคตัดขวาง	 เคส-คอนโทรล	 โคฮอท	และการศึกษาเชิง

ทดลอง	การเฝ้าระวังและประเมินผลทางเภสัชระบาดวิทยา			

	 	 Principle	 of	 epidemiology,	measurement,	 causal	

relationship,	measurement	error,	epidemiological	study	designs	

and	 calculations	 such	 as	 descriptive	 study,	 cross-sectional	

study,	 case-control	 study,	 cohort,	 and	 experimental	 study,	

surveillance,	adverse	drug	reaction,	and	signal	generation	
 

0703 715 เภสัชเศรษฐศาสตร์ 2(2-0-4) 

  Pharmacoeconomics 

	 	 หลักการทางเศรษฐศาสตร์	 อุปสงค์อุปทาน	ต้นทุน	ผลลัพธ์

ทางเศรษฐศาสตร์	 ความเป็นธรรมทางสุขภาพ	 พื้นฐานหลักด้านเภสัช

เศรษฐศาสตร์และการประยุกต์ใช้	 การวิเคราะห์ต้นทุนและจุดคุ้มทุน		 

การวิเคราะห์ต้นทุนผลลัพธ์	 รูปแบบการวิเคราะห์แบบต้นทุนต่ำสุด		 
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À¡«¥«‘™“ ·∫∫ 2.1 (Àπà«¬°‘μ)

743

แบบต้นทุน-ประสิทธิผล	 แบบต้นทุน-ผลได้	 แบบต้นทุน-อรรถประโยชน์	

และงานวิจัยผลลัพธ์	 

	 Principle	 of	 economics,	 demand	 and	 supply,	 cost,	

economic	 outcomes,	 equity	 of	 health	 utilization,	 basic	 of	

pharmacoeconomics	and	applications,	cost	analysis	and	break	

event	 point	 analysis,	 cost-minimization	 analysis,	 cost-	 

effectiveness	analysis,	cost-benefit	analysis,	cost-utility	analysis,	

and	outcome	research	
 

 หมวดวิชาประสบการณ์การวิจัย  

0703 818 วิทยานิพนธ์ 12(0-36-0)  

  Thesis 

	 	 การค้นคว้าและโครงการปฏิบัติการวิจัยในหัวข้อเฉพาะทาง

ด้านเภสัชกรรมคลินิก	 การฝึกฝนทักษะการค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูล

ต่างๆ	การเขียนโครงการวิจัย	การวางแผนวิจัย	การดำเนินการวิจัยและการ

วิเคราะห์ข้อมูลโดยการประยุกต์ใช้สถิติในการวิจัย	 การเขียนและนำเสนอ

ผลงานวิจัย	ในรูปแบบต่างๆ	ได้แก่	การจัดเตรียมบทความวิจัยเพ่ือเผยแพร่ใน

วารสาร	 โปสเตอร์	 และการนำเสนอ	ปากเปล่า	 การนำเสนอผลงานวิจัยเป็น

ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ	

	 	 Performs	 the	 research	 project	 focus	 on	 clinical	

pharmacy.	 Emphasizing	 the	 research	making	 skills;	 article	

reviewing,	writing	proposal,	planning,	data	analyzing	by	applying	

of	 basic	 statistic.	 Practices	 research	presentations	 including	

research	article,	poster	and	oral	presentation	in	Thai	or	English		


