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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะเภสัชศาสตร์

หมวดที่ 1. ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม
ภาษาอังกฤษ:
Master of Pharmacy Program in Pharmacy Management
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเภสัชกรรม)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย):
ภ.ม. (การจัดการเภสัชกรรม)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):
Master of Pharmacy (Pharmacy Management)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):
M.Pharm. (Pharmacy Management)
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่ วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริ ญญาโท แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษบางรายวิชา
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ ภาษาไทยได้
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
มีความร่วมมือในด้ านการร่วมสอนกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ ได้ แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ซึง่ จัดสอนระบบชุดวิชา (module) ในลักษณะการจัด
ประชุมวิชาการ โดยเป็ นความร่วมมือกับสานักบริ หารการสาธารณสุข สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข (ภาคผนวก 11)
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้ สู าเร็จการศึกษา
ให้ ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสูตร
เป็ นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
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คณะกรรมการกลัน่ กรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุมครัง้ ที่ 5/2555 วันที่ 26 มีนาคม
2555

7.

8.

9.
1
2
3
10.
11.

สภามหาวิทยาลัย อนุมตั ิหลักสูตรในการประชุมครัง้ ที่ 6/2555 วันที่ 6 มิถนุ ายน 2555
เปิ ดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2556
ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้ อมเผยแพร่วา่ เป็ นหลักสูตรที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปี การศึกษา 2556
อาชีพที่สามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
เภสัชกรภาครัฐ ซึง่ ปฏิบตั ิงานด้ านการจัดการระบบยาระดับหน่วยงานหรื อระดับประเทศ ตลอดจนเภสัชกรที่
ปฏิบตั ิงานในร้ านยา และภาคเอกชนต่างๆ
ชื่อ เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร
นางสาวกรแก้ ว จันทภาษา
3-1021-0168X-XXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Social and
Administrative Pharmacy)
นางนุศราพร เกษสมบูรณ์
3-1012-0163X-XXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D.
(Pharmacoeconomics)
นางสาววรรณี ชัยเฉลิมพงษ์
3-6099-0044X-XXX อาจารย์
Ph.D. (Higher Education)
สถานที่จดั การเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร

11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในปั จจุบนั ยาเป็ นหนึง่ ในปั จจัยสีท่ ี่มีการใช้ อย่างแพร่หลาย ธุรกิจด้ านยาเป็ นธุรกิจที่มีมลู ค่าหมุนเวียนไม่ต่ากว่า
แสนล้ านบาทต่อปี ซึ่งส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการใช้ ยาอย่างไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในส่วนของผู้บริ โภคที่
สามารถเข้ าถึงยาและผลิตภัณฑ์สขุ ภาพอย่างง่ายดาย ประกอบกับวิถีชีวิตในปั จจุบนั ที่มีความเร่ งรี บ การส่งเสริ มรักษา
สุขภาพของตนเองลดน้ อยลง มีการใช้ ยาอย่างฟุ่ มเฟื อย นอกจากนันในสถานการณ์
้
ปัจจุบนั ที่ระบบต่างๆ มีการพัฒนา
และได้ รับความสาคัญมากขึ ้น เช่น ระบบรับรองคุณภาพในโรงพยาบาล ระบบการพัฒนาบุคลากรทังในภาครั
้
ฐและเอกชน
การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริ หารจัดการ จึงมีความจาเป็ นที่เภสัชกรจะต้ องเรี ยนรู้ให้ เท่า
ทัน และเป็ นผู้นาในการเปลี่ยนแปลงได้ ดังนัน้ เภสัชกรควรมีองค์ความรู้ ในด้ านการจัดการเภสัชกรรม เพื่อนาไปสู่การ
พัฒนาระบบเภสัชกรรมที่มีประสิทธิภาพ
11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ในปั จ จุ บัน การเปลี่ย นแปลงทางสัง คมส่ง ผลให้ ระบบสุข ภาพทัง้ ในภาครั ฐ และเอกชนต้ อ งปรั บ เปลี่ย นให้
ตอบสนองต่อความต้ องการของผู้รับบริ การในทุกระดับ ทังนี
้ ้การเปลีย่ นแปลงที่สาคัญของระบบสุขภาพในประเทศไทยคือ
การก่อกาเนิดของระบบการประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า ซึ่งในปั จจุบนั นี ้ได้ ดาเนินการมาเป็ นระยะเวลา 10 ปี การนาระบบ
สุขภาพไปสูเ่ ป้าหมายนัน้ องค์ประกอบประการสาคัญประการหนึง่ คือระบบเภสัชกรรม ซึ่งครอบคลุมการจัดการเวชภัณฑ์
ในทุกมิติ ตังแต่
้ การคัดเลือก ผลิต จัดหา กระจาย และการใช้ ตลอดจนกระจายการบริ การเพื่อให้ ประชาชนเข้ าถึงได้ อย่าง
เท่าเทียม มีคณ
ุ ภาพ และประสิทธิภาพ ดังนัน้ เภสัชกรทังในภาครั
้
ฐและเอกชนจึงจาเป็ นต้ องมีองค์ความรู้และทักษะขันสู
้ ง
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ในการจัดการระบบเภสัชกรรมอย่างรอบด้ าน
12. ผลกระทบจากข้ อ 11 ต่ อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การปรั บปรุ งหลักสูตรในครั ง้ นี ้ได้ มีปรับปรุ งเนื ้อหาสาขาวิชา เพื่อส่งเสริ มให้ มหาบัณฑิตมีความรู้ เกี่ ยวกับการ
จัดการระบบเภสัชกรรมในระบบสุขภาพได้ ดียิ่งขึ ้น โดยมีการปรับเนื ้อหาในรายวิชา และเพิ่มรายวิชาบังคับที่มีความสาคัญ
ในการบริ หารจัดการระบบยา ได้ แก่ การจัดการทางการเงินสาหรับเภสัชกร การจัดการสิทธิประโยชน์ด้านเภสัชกรรม การ
จัดการห่วงโซ่อปุ ทานของเภสัชภัณฑ์ วิธีทางสถิติสาหรับการจัดการเภสัชกรรม การพัฒนาภาวะผู้นาในการจัดการทาง
เภสัชกรรม รวมทังได้
้ เพิ่มรายวิชาเลือก ได้ แก่ การพัฒนาทักษะการสื่อสารในการจัดการทางเภสัชกรรม การจัดการทาง
เภสัชกรรมในระบบปฐมภูมิ
12.2 ความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
พันธกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สาคัญในระยะเวลาปั จจุบนั คือการเป็ นมหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ ทังนี
้ ้ การ
วิจยั ของบัณฑิตในสาขานี ้ นอกจากจะเป็ นไปตามกรอบทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยแล้ ว จะช่วยให้ ประเทศไทยมี
องค์ความรู้เกี่ยวกับระบบเภสัชกรรม เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพที่ยงั่ ยืนของประเทศต่อไป
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ ามี) กับหลักสูตรอื่น ที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี ้มีความเชื่อมโยงกับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมและ
ระบบสุขภาพ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริ โภคและการจัดการด้ านสุขภาพ โดยมีการ
จัดการเรี ยนการสอนร่วมกันในบางรายวิชา
13.1 การบริหารหลักสูตร
13.3.1 มอบหมายคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรควบคุมการดาเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรี ยนการ
สอน เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดรายวิชา
13.3.2 แต่งตังผู
้ ้ ประสานงานรายวิชาทุกวิชา เพื่อทาหน้ าที่ประสานงานกับภาควิชา อาจารย์ผ้ สู อน และนักศึกษา
ในการพิจารณาข้ อกาหนดรายวิชา การจัดการเรี ยนการสอน และการประเมินผลการดาเนินการ
13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิ ดสอนโดย มีคณะ/ภาควิชา/สาขาวิชาอื่นร่ วมด้ วย
รายวิชาเลือกในหลักสูตรบางวิชาเป็ นรายวิชาที่ได้ บรรจุอยูใ่ นสาขาวิชาอื่นเช่นกัน คือ 626 853 วิธีวิจยั เชิงคุณภาพ
ซึง่ เป็ นรายวิชาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมและระบบสุขภาพ
13.3 รายวิชาในหลักสูตรนีม้ ีผ้ เู รียนในสาขาอื่นเรียนด้ วยหรือไม่ อย่ างไร
รายวิชาในหลักสูตรนี ้มีผ้ เู รี ยนในสาขาอื่น ได้ แก่
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมและระบบสุขภาพ มีนกั ศึกษาลงเรี ยนในรายวิชา ดังนี ้
618 718 การจัดการสิทธิประโยชน์ด้านเภสัชกรรม
618 752 การจัดการโรค
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริ โภคและการจัดการด้ านสุขภาพ มีนกั ศึกษาลง
เรี ยนในรายวิชา ดังนี ้
618 736 การจัดการระบบสุขภาพและระบบยา
618 748 การบริ หารเชิงกลยุทธ์และสมรรถนะของบุคลากรในองค์การด้ านสุขภาพ
618 750 การจัดการงานบริ การสุขภาพ
618 753 การวิเคราะห์แผนนโยบายด้ านสุขภาพ
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หมวดที่ 2. ข้ อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) มุ่งพัฒนา
บัณฑิตให้ เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถวิจยั และบูรณาการความรู้ เพื่อพัฒนาระบบบริ หารงานเภสัชกรรมและระบบยา
ของประเทศ รวมทังความความสามารถขั
้
นสู
้ งด้ านการจัดการเภสัชกรรมในการนาไปปฏิบัติงานจริ ง มีคุณธรรม และ
จริ ยธรรมในการบริ หารจัดการในองค์กรสุขภาพ
1.2 วัตถุประสงค์
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจัดการเภสัชกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) มีวตั ถุประสงค์
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
(1) มีความรู้และสมรรถนะขันสู
้ งในการจัดการเภสัชกรรมและพัฒนาระบบงานเภสัชกรรม สามารถประยุกต์
องค์ความรู้ในการจัดการระบบบริ การเภสัชกรรม
(2) สามารถศึกษาวิจยั และบูรณาการความรู้ด้านต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาระบบเภสัชกรรมและระบบ
ยาของประเทศ
(3) มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ
2 แผนพัฒนาปรับปรุ ง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่ งชีค้ วามสาเร็จ
2.1 การพัฒนาการเรี ยนการสอน
2.1.1 ส่งเสริ มการเรียนการสอนที่เน้ น 2.1.1 จานวนรายวิชาที่จดั การเรียน
ผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลาง
การสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลาง
2.1.2 ส่งเสริ มการใช้ ภาษาอังกฤษ
2.1.2 จานวนรายวิชาที่จดั การเรียน
ทางการจัดการเภสัชกรรม
การสอนเป็ นภาษาอังกฤษ
2.1.3 ส่งเสริ มการวิเคราะห์บทความ 2.1.3 จานวนรายวิชาที่มกี ารวิเคราะห์
วารสารทางวิชาการและการนาเสนอ บทความ วารสารทางวิชาการและการ
นาเสนอ
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2.2 การพัฒนานักศึกษา
2.2.1 สนับสนุนการเข้ าร่วม
กิจกรรมต่างๆ เช่น การ
ประชุมวิชาการ การนาเสนอ
ผลงาน
2.2.2 การเสริ มสร้ างประสบการณ์
การเรี ยนรู้จากหน่วยงานที่มี
ชื่อเสียงในด้ านการบริ หาร
จัดการ

2.2.3

2.2.4

2.2.1

ประชาสัมพันธ์การประชุม
วิชาการต่างๆ

2.2.1

จานวนนักศึกษาทีเ่ ข้ าร่วม
นาเสนอและผลงานที่
นาเสนอในการประชุม
วิชาการ
ความพึงพอใจของนักศึกษา
ทีเ่ ข้ าร่วมโครงการ

2.2.2

การจัดโครงการพานักศึกษา
ไปดูงานในหน่วยงานต่างๆ
และจัดให้ มี Problem
based case study
discussion จากผู้มี
ประสบการณ์

2.2.2

การฝึ กทักษะด้ านการใช้
2.2.3
ภาษาอังกฤษและการพัฒนา
บุคลิกภาพ
การพัฒนาแนวคิด วิเคราะห์ 2.2.4
แก้ ปัญหาตามแนวทาง
วิทยาศาสตร์

การสอนในรายวิชา English
communication

2.2.3

การประเมินผลในรายวิชา
English communication

การพัฒนานักศึกษาโดย
ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ที่ใช้ วจิ ยั
เป็ นฐาน ซึง่ ฝึ กให้ ผ้ เู รียนมี
ความคิดเชิงวิเคราะห์
สังเคราะห์ ริ เริ่ ม สร้ างสรรค์

2.2.4

ผลงานการศึกษาอิสระ และ
การวิจยั วิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษา และนิพนธ์
ต้ นฉบับที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ใน
ระดับชาติ หรื อ นานาชาติ
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2.3 การเพิม่ เนื ้อหาใหม่ๆที่สาคัญ
2.3.1 การปรับรายวิชาบังคับ

2.3.1

การปรับปรุงรายวิชาบังคับ
ให้ มีเนื ้อหาครอบคลุม
หลักการสาคัญพื ้นฐานของ
การบริ หารจัดการในด้ าน
ทรัพยากร บุคลากร และการ
จัดการ (รายละเอียดในหน้ า
8-9)

2.3.1

ผลการประเมินการสอนใน
รายวิชาบังคับที่จดั ให้ และ
ผลการสอบประมวลความรู้
ของนักศึกษาในหลักสูตร

2.3.2 การจัดวิชาเลือกเป็ นหมวดหมู่

2.3.2

จัดหมวดหมูว่ ิชาเลือก เพื่อ
เสริ มความเข้ มแข็งเชิง
วิชาการเฉพาะด้ านของ
เภสัชกรในการประกอบ
วิชาชีพ โดยแนะนาให้
นักศึกษาเลือกการเรี ยนใน
หมวดหมูข่ องรายวิชาที่
สนใจ (รายละเอียดในหน้ า
9-10)

2.3.2

ความพึงพอใจของผู้ใช้
มหาบัณฑิต และ
มหาบัณฑิต
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการจัดการศึกษาเป็ นแบบทวิภาค ซึ่งเป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้ วย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดที่ 2 ข้ อ 7 หรื อระเบียบทีจ่ ะปรับปรุงใหม่
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
มีการศึกษาทังในระบบทวิ
้
ภาค และระบบชุดวิชา โดยมีการกาหนดให้ 1 หน่วยกิต เท่ากับ 1 ชัว่ โมงบรรยายต่อสัปดาห์
ซึง่ โดยปกติแล้ วการศึกษาระบบทวิภาคใช้ เวลาศึกษา 15 สัปดาห์ ดังนันในระบบชุ
้
ดวิชา 1 หน่วยกิต จึงมีเวลาศึกษา 15 ชม.
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้ น
เดือนมิถนุ ายน – เดือนกันยายน
ภาคการศึกษาปลาย เดือนตุลาคม – เดือนกุมภาพันธ์
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม (ถ้ ามี)
2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
(1) ให้ เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้ วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดที่ 5
ข้ อ 26.2 หรื อเป็ นไปตามระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่ และ
(2) เป็ นผู้สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ และมีประสบการณ์ทางานด้ านเภสัชกรรม
มาแล้ วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรื อ
(3) หากมีคณ
ุ สมบัตินอกเหนือจากข้ อ (2) ให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
2.3 ปั ญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
การใช้ ภาษาอังกฤษ
2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพื่อแก้ ไขปั ญหา/ข้ อจากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
พัฒนากลไกการประสานงานเพื่อจัดการเรี ยนการสอนในการเตรี ยมความพร้ อมสาหรับการสอบภาษาอังกฤษ และ
มีการสอนในรายวิชา English communication เพื่อเพิ่มทักษะด้ านภาษาอังกฤษ
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี (รวม 2 แผน คือ แผน ก1 และ ก2)
จานวนนักศึกษา
จานวนนักศึกษาแต่ ละปี การศึกษา
2555
2556
2557
2558
2559
ปี ที่ 1
15
15
15
15
15
ปี ที่ 2
15
15
15
15
รวม
15
30
30
30
30
คาดว่ าจะสาเร็จการศึกษา
15
15
15
15
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2.6 งบประมาณตามแผน
ประมาณการรายรับ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
งบประมาณแผ่นดิน
รวมรายรับ
ประมาณการรายจ่ าย

2555
600,000
600,000
2555
200,000
100,000
100,000

ปี งบประมาณ
2556
2557
2558
2559
1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
ปี งบประมาณ
2556
2557
2558
2559
400,000
400,000 400,000 400,000
200,000
200,000 200,000 200,000
200,000
200,000 200,000 200,000

งบใช้ สอย ตอบแทนและวัสดุ
งบครุภณ
ั ฑ์
งบดาเนินการ (พัฒนาการเรี ยนการ
สอน พัฒนานักศึกษา ทุนฯลฯ)
รวมรายจ่ าย
400,000
800,000
800,000 800,000 800,000
ประมาณการค่ าใช้ จ่ายต่ อหัวนักศึกษาต่ อหลักสูตร = 53,000
บาท
2.7
ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็ นแบบชันเรี
้ ยน และระบบการศึกษาแบบชุดวิชา
2.8
การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
ให้ เป็ นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 22/2550) เรื่ อง การเทียบโอนรายวิชาและ
ค่าคะแนนของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา จากการศึกษาในระบบ และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้ วยการลงทะเบียน
เรี ยนข้ ามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 หรื อเป็ นไปตามระเบียบ/หรื อประกาศฯทีจ่ ะปรับปรุงใหม่
3 หลักสูตรและอาจารย์ ผ้ สู อน
3.6
หลักสูตร
3.6.1 จานวนหน่ วยกิต
แผน ก แบบ ก2
รวมตลอดหลักสูตร
36
หน่วยกิต
แผน ข
รวมตลอดหลักสูตร
36
หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสูตร
จานวนหน่ วยกิต
แผน ก แบบ ก2
แผน ข
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
36
36
1) หมวดวิชาบังคับ
15
15
2) หมวดวิชาเลือก
9
15
3) วิชาวิทยานิพนธ์
12
4) วิชาการศึกษาอิสระ
6
3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 หมวดวิชาบังคับ
**618 716
วิธีวจิ ยั ทางการจัดการเภสัชกรรม
2(2-0-4)
Research Methods in Pharmacy Management
*618 717
การจัดการทางการเงินสาหรับเภสัชกร
2(2-0-4)
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*618 718
*618 719
*618 720
*618 721
**618 736
**618 891

*618 761
*618 747

**618 737
*618 748

*618 749

**618 741
**618 746
*618 762
*618 750

Financial Management for Pharmacist
การจัดการสิทธิประโยชน์ด้านเภสัชกรรม
Pharmacy Benefit Management
ารจัดการห่วงโซ่อปุ ทานของเภสัชภัณฑ์
Supply Chain Management of Pharmaceutical Products
วิธีทางสถิติสาหรับการจัดการเภสัชกรรม
Statistic Methods for Pharmacy Management
การพัฒนาภาวะผู้นาในการจัดการทางเภสัชกรรม
Leadership Development in Pharmacy Management
การจัดการระบบสุขภาพและระบบยา
Health and Drug System Management
สัมมนาทางการจัดการเภสัชกรรม
Seminar in Pharmacy Management
3.1.3.2 หมวดวิชาเลือก
กลุ่มวิชาการจัดการเงิน
แบบจาลองในการประเมินการรักษาด้ วยยาทางเศรษฐศาสตร์
Model of Economic Evaluation of Drug Therapy
เภสัชเศรษฐศาสตร์ ประยุกต์
Applied Pharmacoeconomics
กลุ่มวิชาการจัดการบุคคล
การจัดการความสัมพันธ์ของลูกค้ าในองค์การสุขภาพ
Customer Relationship Management in Health Organization
การบริ หารเชิงกลยุทธ์และสมรรถนะของบุคลากรในองค์การด้ านสุขภาพ
Strategic Management and Personnel Competency in Health
Organization
ปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาภาวะผู้นาในการจัดการทางเภสัชกรรม
Practice for Leadership Development in Pharmacy Management
กลุ่มวิชาการจัดการระบบ
การศึกษางานในองค์การสุขภาพ
Work Study in Health Organization
การประยุกต์เครื่ องมือบริ หารในงานเภสัชกรรม
Application of Management Tools in Pharmacy
เครื่ องมือวัดคุณภาพชีวิตในการวิจยั เชิงผลลัพธ์
Quality-of-Life Measures in Outcomes Research
การจัดการงานบริ การสุขภาพ
Health Service Management

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
1(1-0-2)

3(3-0-6)
3 (3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

1(0-3-2)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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*618 751
*618 752
*618 753
*618 754

**618 744
618 745
*618 760
*618 755
*618 756
*618 757
*618 758
*618 759
626 853
xxx xxx

618 899

618 897

การจัดการคุณภาพในงานบริ การเภสัชกรรม
3(3-0-6)
Quality Management in Pharmacy Services
การจัดการโรค
3 (3-0-6)
Disease Management
การวิเคราะห์แผนนโยบายด้ านสุขภาพ
3 (3-0-6)
Health Policy Analysis
การจัดการทางเภสัชกรรมในระดับปฐมภูมิ
3(3-0-6)
Pharmacy Management in Primary Care Level
กลุ่มวิชาอื่นๆ
สิทธิบตั รและการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
3(3-0-6)
Patents and Intellectual Property Rights Protection
ปฏิบตั ิงานวิจยั ในการจัดการทางเภสัชกรรม
3(1-6-3)
Research Practicum in Pharmacy Management
วิธีขนสู
ั ้ งในเภสัชวิทยาการระบาด
3(3-0-6)
Advanced Methods in Pharmacoepidemiology
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาทางเภสัชกรรม
3(3-0-6)
Sociology and Anthropology for Pharmacy
การจัดการความรู้ทางเภสัชกรรม
3 (3-0-6)
Knowledge Management in Pharmacy
ภาษาอังกฤษสาหรับการสือ่ สารด้ านเภสัชกรรมปฏิบตั ิ
3(2-3-6)
English for Communication in Pharmacy Practice
การพัฒนาทักษะการสือ่ สารในการจัดการทางเภสัชกรรม
3(3-0-6)
Communication Skill Development in Pharmacy Management
กฎหมายคุ้มครองผู้บริ โภคในงานเภสัชกรรม
3(3-0-6)
Consumer Protection Law in Pharmacy
วิธีวจิ ยั เชิงคุณภาพ
2(1-3-3)
Qualitative Research Methods
รายวิชาอื่น ๆ ที่จะเปิ ดสอนเพิม่ เติมในภายหลัง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม ให้ เป็ นวิชาเลือกในหลักสูตร
3.1.3.3 วิชาวิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
Thesis
3.1.3.4 วิชาการศึกษาอิสระ
การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
หมายเหตุ: * หมายถึงรายวิชาใหม่ และ ** หมายถึงรายวิชาเปลีย่ นแปลงใหม่
10
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คาอธิบายระบบรหัสวิชา
รหัสวิชาของสาขาวิชาการจัดการทางเภสัชกรรม คณะเภสัช ศาสตร์ กาหนดเป็ นตัวเลข 6 ตัว โดยมี
ความหมาย ดังนี ้
ตัวเลข 3 หลักแรก หมายถึงสาขาวิชาที่รับผิดชอบจัดการเรี ยนการสอน
618 XXX
หมายถึงหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม
626 XXX
หมายถึ ง หลัก สูต รปรั ช ญาดุษ ฎี บัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเภสัช กรรมและระบบ
สุขภาพ
ตัวเลขหลักที่ 4
หมายถึง ระดับของวิชา
เลข 7, 8, และ 9 หมายถึง วิชาระดับบัณฑิตศึกษา
ตัวเลขหลักที่ 5
หมายถึง หมวดวิชา
เลข 1-2 หมายถึง หมวดวิชาบังคับ
เลข 3-7 หมายถึง หมวดวิชาเลือก
เลข 9 หมายถึง หมวดวิชาสัมมนา การศึกษาอิสระ วิทยานิพนธ์
ตัวเลขหลักที่ 6
หมายถึง ลาดับของวิชา
3.1.4 ตัวอย่ างแผนการศึกษา
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
**618 716
*618 720
*618 717
*618 721
XXX XXX

วิธีวจิ ยั ทางการจัดการเภสัชกรรม
Research Methods in Pharmacy Management
วิธีทางสถิติสาหรับการจัดการเภสัชกรรม
Statistic Methods for Pharmacy Management
การจัดการทางการเงินสาหรับเภสัชกร
Financial Management for Pharmacist
การพัฒนาภาวะผู้นาในการจัดการทางเภสัชกรรม
Leadership Development in Pharmacy Management
วิชาเลือก (Elective courses)
รวมจานวนหน่ วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่ วยกิตสะสม

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

หน่ วยกิต
แผน ก แบบ ก2

แผน ข

2(2-0-4)

2(2-0-4)

2(2-0-4)

2(2-0-4)

2(2-0-4)

2(2-0-4)

2(2-0-4)

2(2-0-4)

3
11
11

3
11
11
หน่ วยกิต

แผน ก แบบ ก2

แผน ข
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**618 736

การจัดการระบบสุขภาพและระบบยา
Health and Drug System Management
**618 891 สัมมนาทางการจัดการเภสัชกรรม
Seminar in Pharmacy Management
*618 718
การจัดการสิทธิประโยชน์ด้านเภสัชกรรม
Pharmacy Benefit Management
*618 719 การจัดการห่วงโซ่อปุ ทานของเภสัชภัณฑ์
Supply Chain Management of Pharmaceutical
Products
XXX XXX
วิชาเลือก (Elective courses)
รวมจานวนหน่ วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่ วยกิตสะสม
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

2(2-0-4)

2(2-0-4)

1(1-0-2)

1(1-0-2)

2(2-0-4)

2(2-0-4)

2(2-0-4)

2(2-0-4)

3
10
21

6
13
24
หน่ วยกิต

แผน ก แบบ ก2

การศึกษาอิสระ
Independent Study
618 899
วิทยานิพนธ์
Thesis
XXX XXX
วิชาเลือก (Elective courses)
รวมจานวนหน่ วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่ วยกิตสะสม
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

แผน ข

618 897

3
6
3
9
30

6
9
33
หน่ วยกิต

แผน ก แบบ ก2

618 897

การศึกษาอิสระ
Independent Study
618 899
วิทยานิพนธ์
Thesis
รวมจานวนหน่ วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่ วยกิตสะสม
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
**618 716

วิธีวจิ ยั ทางการจัดการเภสัชกรรม
Research Methods in Pharmacy Management
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี

แผน ข

3
6
6
36

3
36
2(2-0-4)
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*618 717

*618 718

*618 719

ระเบียบวิธีที่ใช้ ในการวิจยั ทางการจัดการเภสัชกรรม ทังการวิ
้
จยั เชิงปริ มาณ และ การ
วิจยั เชิงคุณภาพ ได้ แก่ การออกแบบสอบถามและการสร้ างมาตรวัด การตรวจสอบความตรง
และความเที่ยงของมาตรวัด การออกแบบการศึกษาชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ บ่อยในการจัดการทาง
เภสัชกรรม เช่น การสารวจ การศึกษาแบบสังเกต เป็ นต้ น
Methodology for conducting research in pharmacy management, using
quantitative and qualitative approaches; development of questionnaires and
measurement scales; assessment of validity and reliability of the measures; frequently
used research designs in pharmacy management for example survey, observational
studies etc.
การจัดการทางการเงินสาหรับเภสัชกร
2(2-0-4)
Financial Management for Pharmacist
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
การประยุกต์ทฤษฎีและเครื่ องมือทางการจัดการการเงินและเศรษฐศาสตร์ สาหรับเภสัช
กร ระบบบัญชีต้นทุน การวิเคราะห์อตั ราส่วนทางการเงิน การวิเคราะห์การตัดสินใจลงทุน การ
วิเคราะห์ผลกระทบด้ านงบประมาณ
Application of theories and tools of financial management and economics for
pharmacist, cost accounting system, financial ratio analysis, investment decision
analysis, budget impact analysis.
การจัดการสิทธิประโยชน์ด้านเภสัชกรรม
2(2-0-4)
Pharmacy Benefit Management
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
ความสัมพันธ์ ของกระบวนการการใช้ ยาและระบบประกันสุขภาพ การสนับสนุนการเงิน
เชิงเปรี ยบเทียบสาหรับการจัดการสิทธิประโยชน์ด้านเภสัชกรรม การวัดประสิทธิภาพในการใช้
ยาและบริ การเภสัชกรรมในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์ การออกแบบให้ เกิดประสิทธิผลทางการ
ดูแลสุขภาพ กลยุทธ์การจากัดต้ นทุนยา การติดตามและการประเมินการจัดการสิทธิประโยชน์
ทางเภสัชกรรม
Relationship between drug utilization process and health insurance system,
Comparative health care financing for pharmacy benefit management, measurement
efficiency in drug utilization and pharmaceutical services under economics
perspectives, Design of health care benefit for drug therapy, Drug cost containment
strategies, Monitoring and evaluation in pharmacy benefit management.
การจัดการห่วงโซ่อปุ ทานของเภสัชภัณฑ์
2(2-0-4)
Supply Chain Management of Pharmaceutical Products
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
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*618 720

*618 721

**618 736

การจัดการห่วงโซ่อปุ ทานของอุตสาหกรรมยาในปั จจุบนั และแนวโน้ มในอนาคต เทคนิค
การจัดการห่วงโซ่อปุ ทานของเภสัชภัณฑ์ ลักษณะของการจัดการห่วงโซ่อปุ ทานของเภสัชภัณฑ์
ที่ดี การจัดการคลังเวชภัณฑ์ในโรงพยาบาล
Current and future trends of supply chain management in pharmaceutical
industry, pharmaceutical supply chain management techniques, characteristics of the
excellent pharmaceutical supply chain management, pharmaceutical inventory
management in hospital
วิธีทางสถิติสาหรับการจัดการเภสัชกรรม
2(2-0-4)
Statistic Methods for Pharmacy Management
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
แนวคิดพื ้นฐานของการวิเคราะห์ทางสถิติ สถิติพรรณนา สถิติพารามิเตอร์ ที่ใช้ ในการ
เปรี ยบเทียบระหว่างกลุม่ ได้ แก่ ไคสแควร์ การทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวน สถิติที่ไม่
ใช้ พารามิเตอร์ ความถดถอยเชิ งเส้ นพหุคูณ การวิเคราะห์ ถดถอยลอจิสติคเชิงพหุ คูณ และ
แนวทางในการเลือกใช้ วิธีทางสถิติ
Basic concepts of statistical analysis, descriptive statistics, parametric statistics
for comparison including chi-square, t test, analysis of variance, nonparametric
statistics, multiple linear regression, multiple logistic regression, and guideline for
selecting statistic methods.
การพัฒนาภาวะผู้นาในการจัดการทางเภสัชกรรม
2(2-0-4)
Leadership Development in Pharmacy Management
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
แนวคิดทฤษฎีความเป็ นผู้นา การพัฒนาความเป็ นผู้นาในการจัดการงานเภสัชกรรม การ
จัดการทรั พยากรมนุษย์ เชิงกลยุทธ์ พฤติกรรมองค์การ การทางานเป็ นทีม การจัดการความ
ขัดแย้ ง และ การจัดการการเปลีย่ นแปลง
Leadership theory, development of leadership in pharmacy management,
strategic human resource management, organization behavior, team working, conflict
management and change management
การจัดการระบบสุขภาพและระบบยา
2(2-0-4)
Health and Drug System Management
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
การจัดการระบบสุขภาพและระบบยาในปั จจุบนั การพัฒนานโยบายด้ านยาบนพื ้นฐาน
ของหลัก ฐานในระดับ โรงพยาบาลและระดับ ประเทศ รู ป แบบของการจัด การระบบยาใน
โรงพยาบาลและชุมชน ประเด็นร่วมสมัยในการจัดการระบบสุขภาพและระบบยา
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**618 737

**618 741

**618 744

618 745

Current health and drug system management, development of evidence-based
drug policies in hospital and national level, models of drug system management in
hospital and community, contemporary issues in of health and drug system
management
การจัดการความสัมพันธ์ของลูกค้ าในองค์การสุขภาพ
3(3-0-6)
Customer Relationship Management in Health Organization
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
ลักษณะเฉพาะและพฤติกรรมการซือ้ สาหรั บการบริ การสุขภาพ การประเมินและ
กระบวนการตัดสินใจ เงื่อนไขที่ใช้ ประกอบการตัดสินใจ การสร้ างความสัมพันธ์ และเทคนิคการ
สร้ างความสัมพันธ์กบั ผู้บริ โภคในระดับบุคคลและในระดับสังคม
The characteristics and buying behavior of consumers for health services;
evaluation and decision making process; conditions for decision making and
establishing the appropriate relationship with the consumers; roles and techniques in
building relationship in both individual and social levels.
การศึกษางานในองค์การสุขภาพ
3(3-0-6)
Work Study in Health Organization
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
การออกแบบวิธีการทางาน การวิเคราะห์กระบวนการทางาน การวิเคราะห์กิจกรรม
ทวีคูณ การวิเคราะห์การปฏิบตั ิงาน สร้ างมาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานการทางาน
การศึกษาเวลา การกาหนดค่าแรงจูงใจ รางวัล โดยใช้ มาตรฐานเวลาการทางาน
Work method design; process analysis; multiple activity analysis;
operational analysis; standardization standard practice; design time study;
standardization of time study in wage incentive determination.
สิทธิบตั รและการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
3(3-0-6)
Patents and Intellectual Property Rights Protection
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
ทฤษฎี ที่มาและการพัฒนากฎหมายสิทธิบตั รในประเทศที่พฒ
ั นาและกาลังพัฒนา สิ่งที่
ได้ รับการคุ้มครอง การขอสิทธิบตั ร การสืบค้ นสิทธิบตั ร และการบังคับใช้ ตามกฎหมาย สิทธิบตั ร
ยากับ การค้ า ระหว่า งประเทศ ผลกระทบของสิท ธิ ใ นสิทธิ บัต รและทรั พ ย์ สิน ทางปั ญ ญาต่อ
ผู้บริ โภค การบริ การสุขภาพผลิตภัณฑ์สขุ ภาพและระบบยาในประเทศไทย
Theories, preamble, development of patent law in developed and developing
countries, patentability of inventions, filing a patent application, patent searching and
information, legal enforcement, drug patent and international trade; impact of patent
and intellectual property rights on consumers, health services , health products, and
drug system in Thailand.
ปฏิบตั ิงานวิจยั ในการจัดการทางเภสัชกรรม
3(1-6-3)
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**618 746

*618 747

*618 748

Research Practicum in Pharmacy Management
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
การศึกษาและฝึ กปฏิบัติเพื่อพัฒนาโครงร่ างการวิจัยที่มีศักยภาพและการเตรี ยมการ
เขียนรายงานการวิจยั การสืบค้ นวรรณกรรมและการสังเคราะห์วรรณกรรมเพื่อได้ มาซึ่งคาถาม
การวิจัยที่เป็ นไปได้ เป็ นรายบุคคล การเตรี ยมโครงร่ างการวิจัยที่ประกอบด้ วย กรอบแนวคิด
สมมติฐานการวิจยั การวัด การเก็บรวบรวมข้ อมูล ตลอดจนแผนการวิเคราะห์ข้อมูล
To learn and practice developing a potential research proposal, and
preparing a research report. Literature search and synthesis for developing a potential
research question. Preparing an individual research protocol consisting of conceptual
framework including research hypotheses, measurement, data collection and analysis
planning.
การประยุกต์เครื่ องมือบริ หารในงานเภสัชกรรม
3(3-0-6)
Application of Management Tools in Pharmacy
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
การประยุกต์เครื่ องมือบริ หารในงานเภสัชกรรม ที่ประกอบด้ วยเครื่ องมือในการบริ หาร
เวชภัณฑ์ การบริ หารเวชภัณฑ์คงคลัง การเงิน การบริ หารบุคคล การบริ หารข้ อมูล การบริ หาร
แผนงานโครงการ การบิหารงานคุณภาพ ในการบริ การผู้ป่วย
Application of management tools in pharmacy, comprising of drug
management, drug inventory management, finance, personnel management, data
information services, plan and project management, patient quality service
management
เภสัชเศรษฐศาสตร์ ประยุกต์
3(3-0-6)
Applied Pharmacoeconomics
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
การประยุกต์ใช้ หลักการและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ จุลภาค ในการคัดเลือกยาหรื อ
เทคโนโลยีทางสุขภาพได้ อย่างมีประสิทธิภาพหรื อมีความคุ้มทุนกับทรัพยากรที่ต้องใช้ ไป
The application of economic principle and theories for efficient selection of
medications and health technology or cost effective comparing resources used.
การบริ หารเชิงกลยุทธ์และสมรรถนะของบุคลากรในองค์การด้ านสุขภาพ
3(3-0-6)
Strategic Management and Personnel Competency in Health
Organization
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
ทิศทางเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์องค์กร การกาหนดวิสยั ทัศน์พนั ธกิจ ค่านิยมขององค์กร
การกาหนดเป้าประสงค์ ตัวชี ้วัดของกลยุทธ์และบัตรคะแนนความสมดุล การสร้ างกลยุทธ์ การ
สร้ างกลยุทธ์ลดหลัน่ กันขององค์กรสูห่ น่วยงานและบุคคล กลยุทธ์ขององค์กรและสมรรถนะของ
บุคคล การประเมิน และการพัฒนา สมรรถนะของบุคลากร
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Strategic direction, organization analysis, vision mission core value and goals
determination, strategy indicators and balanced scorecard, strategy formulation,
cascade strategy to departments and personnel, corporate strategy and personnel
competency, evaluation and development personnel competency.
ปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาภาวะผู้นาในการจัดการทางเภสัชกรรม
1(0-3-2)
Practice for Leadership Development in Pharmacy Management
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
ฝึ กปฏิบตั ิเพื่อพัฒนาทักษะที่จาเป็ นในการเป็ นผู้นา: การทางานเป็ นทีม การจูงใจและการ
สร้ างแรงบันดาลใจ การแก้ ปัญหา การคิดเชิงบวก และ คุณธรรมสาหรับผู้นา
Practice to develop the essential skills for leader: team working, motivation and
inspiration, problem solving, positive thinking and moral for leader
การจัดการงานบริ การสุขภาพ
3(3-0-6)
Health Service Management
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
แนวคิดสาคัญในการจัดการงานบริ การสุขภาพรวมกรณี ศึกษาในองค์ กรทางสุขภาพ
กระบวนการจัดการทรัพยากร สภาวะแวดล้ อมของการให้ บริ การทางสุขภาพ เทคโนโลยีในด้ าน
การให้ บริ การทางสุขภาพ การจัดโครงสร้ างขององค์กรที่ให้ บริ การทางสุขภาพ การจัดการความ
เสีย่ ง การประกันคุณภาพ การประยุกต์ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์กรบริ การสุขภาพ
Essential concepts of health services management including case studies in
health organization, process of resources management, health services environment,
health services technology, structuring health services organization, risk management,
quality assurance, information system application in managing health services
organization.
การจัดการคุณภาพในงานบริ การเภสัชกรรม
3(3-0-6)
Quality Management in Pharmacy Services
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
แนวคิดพื ้นฐานของการจัดการคุณภาพในการบริ การเภสัชกรรมทังด้
้ านผู้ป่วยและแง่มุม
ของผู้ให้ บริ การ การบูรณาการเข้ าสูแ่ นวที่ให้ ผ้ ปู ่ วยเป็ นศูนย์กลางในกระบวนการจัดการอย่างมี
คุณภาพ การดูแลลูกค้ าและการให้ บริ การลูกค้ าให้ เกิดความพอใจ การใช้ เครื่ องมือทางการ
จัดการทางคุณภาพในวิธีการทังเชิ
้ งปริ มาณและคุณภาพในการพัฒนา การติดตามคุณภาพของ
บริ การทางเภสัชกรรม
Basic concepts of quality management in pharmacy services both in patient and
health care provider aspect, integrated patient-centered approach in the process of
quality management, customer care and customer service satisfaction, using the
quality management tools all of quantitative and qualitative method in developing,
monitoring the quality of pharmacy services.
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การจัดการโรค
3(3-0-6)
Disease Management
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
แนวคิดของการจัดการโรคเรื อ้ รัง การจัดการตามแนวทางสุขภาพการจัดการข้ อมูล การ
คัดกรองประชากรและผู้ป่วย ทักษะของผู้ให้ บริ การสุขภาพ ระบบการให้ บริ การต่างๆ ที่เพิ่ม
ความสามารถให้ ผ้ ปู ่ วยจัดการดูแลตนเอง การประเมินประสิทธิ ภาพของโครงงานจัดการโรคที่
สร้ างขึน้ การประเมินการวิเคราะห์ ความคุ้มค่าของโปรแกรมการจัดการโรค กรณีศึกษาการ
บริ หารจัดการโรคเรื อ้ รัง ได้ แก่ คลินิกผู้ป่วยที่ได้ รับยาต้ านการแข็งตัวของเลือด คลินิกผู้ป่วยโรค
เอดส์ คลินิกผู้ป่วยที่ได้ รับการบาบัดรักษาทดแทนไต คลินิกผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง คลินิก
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน คลินิกผู้ป่วยโรคหอบหืด
Concepts of disease management in chronic disease, guideline management,
data management, screening populations and patients, skills of health care providers,
service delivery system that empower patient self management, assessment of
effectiveness of disease management program, cost effectiveness analysis of disease
management program, case studies including warfarin clinic, AIDS clinic, renal
replacement therapy clinic, hypertension clinic, diabetes clinic, asthma clinic.
การวิเคราะห์แผนนโยบายด้ านสุขภาพ
3(3-0-6)
Health Policy Analysis
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
การวิ เ คราะห์ น โยบายสุข ภาพ การวางแผนนโยบาย การน านโยบายไปปฏิ บัติ
เป้าหมายและข้ อจากัดของนโยบาย และปั ญหาที่เกี่ยวข้ องในการนานโยบายไปปฏิบตั ิ
Health policy analysis, policy planning, policy implementation, aims and
limitation of policy, and problems involved in policy implementation
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การจัดการเภสัชกรรมในระดับปฐมภูมิ
3(3-0-6)
Pharmacy Management in Primary Care Level
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
แนวคิดเกี่ยวกับงานบริ การสุขภาพปฐมภูมิ บทบาทของเภสัชกรในงานเภสัชกรรมระบบ
ปฐมภูมิ การจัดการบริ หารเวชภัณฑ์ การจัดการระบบดูแลต่อเนื่องด้ านยาในชุมชน การจัดการ
ส่งเสริ มสุขภาพในชุมชน การจัดการงานคุ้มครองผู้บริ โภคด้ านสาธารณสุข
Concepts of primary care, role of pharmacist in pharmacy service in primary
care, drug inventory management, continuity of care in community management,
health promotion in community management, health consumer protection
management

18

มคอ. 2
*618 755

*618 756

*618 757

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาทางเภสัชกรรม
3(3-0-6)
Sociology and Anthropology for Pharmacy
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เพื่อให้ เภสัชกรเข้ าใจต่อบริ บททาง
สังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อวิถีคิดและปฏิบตั ิของคน และจะนามาซึ่งความเข้ าใจต่อทัง้
ระบบสุขภาพตะวันตก ชีวเวชกรรม หน่วยงานอื่น และการใช้ ยาด้ วยตนเอง
Concepts and theories of sociology and anthropology in order to enhance
social and cultural context which influence, ways of thinking and practice of people,
which bringing about understanding toward both biomedicine and popular sectors.
การจัดการความรู้ทางเภสัชกรรม
3(3-0-6)
Knowledge Management in Pharmacy
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้ การจัดการความรู้ การสร้ างความรู้ และการได้ มา
การจัดเก็บความรู้ และการถ่ายโอนและการกระจายความรู้ และการนาความรู้ ไปใช้ ประโยชน์
กิจกรรมเกี่ยวกับความรู้ เครื่ องมือในการจัดการความรู้ การจัดการความรู้ ในระบบการดูแล
สุขภาพ และองค์กรเภสัชกรรม
Concept of knowledge management, knowledge management knowledge
creation and elicitation, knowledge capture and storage, knowledge transfer and
dissemination, knowledge application and exploitation, knowledge activities,
knowledge management tools, knowledge management in health care system and
pharmacy organizations.
ภาษาอังกฤษสาหรับการสือ่ สารด้ านเภสัชกรรมปฏิบตั ิ
3(2-3-6)
English for Communication in Pharmacy Practice
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
พื ้นฐานที่สาคัญของการใช้ ภาษาอังกฤษและศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้ องในสาขา
วิทยาศาสตร์ การแพทย์และเภสัชกรรมปฏิบัติ การฟ งและอ านจับความเนื ้อหาสาระเชิ ง
วิชาการ การอ านวิเคราะห และประเมินบทความวิจยั และเอกสารวิชาการทางด านวิท
ยาศาสตร สุขภาพ การเขียนเชิงวิชาการ การนาเสนอข อมูลทังที
้ ่เป นแบบปากเปล่าหรื อ
แบบโปสเตอร นอกจากนี ้สามารถทราบขันตอนและฝึ
้
กทักษะที่สาคัญในการใช้ ภาษาอังกฤษ
ที่ถกู ต้ องตลอดจนตระหนักถึงมารยาทสากล และมาตรฐานวิชาชีพระดับนานาชาติในการติดต่อ
สื่อ ความที่ ดี เ ป็ นภาษาอัง กฤษกับ ผู้ป่ วยชาวต่า งประเทศที่ ม ารั บ บริ ก ารทางเภสัช กรรมใน
โรงพยาบาลหรื อร้ านยา
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A study of essential elements in medical and pharmaceutical terminology,
using proper English communication skills in pharmacy practice. Listening, reading
comprehension, critical appraisal of health science research articles, academic
writing, giving oral or poster presentation, recognizing social etiquette and
international standard of practice when dealing with foreign patients at hospitals or
pharmacy stores.
การพัฒนาทักษะการสือ่ สารในการจัดการทางเภสัชกรรม
3(3-0-6)
Communication Skill Development in Pharmacy Management
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
การสือ่ สารภายในองค์การทางเภสัชกรรม แนวคิดเพื่อการสือ่ สารที่มีประสิทธิภาพ ปั ญหา
และการแก้ ไขปั ญหาการสื่อสารในองค์การทางเภสัชกรรม การเจรจาไกล่เกลี่ย และ การสื่อสาร
บนพื ้นฐานของหลักฐาน
Communication in pharmacy organization, concepts for effective
communication, problems and problem solving in pharmacy organization
communication, negotiation and evidence based communication
กฎหมายคุ้มครองผู้บริ โภคในงานเภสัชกรรม
3(3-0-6)
Consumer Protection Law in Pharmacy
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
แนวคิด และทฤษฎีของกฎหมายคุ้มครองผู้บริ โภค วิวฒ
ั นาการของกฎหมายคุ้มครอง
ผู้บ ริ โภค วิ ธี ก ารทางกฎหมายในการคุ้ม ครองผู้บ ริ โภค กฎหมายความรั บ ผิ ด ในผลิต ภัณ ฑ์
กฎหมายความรับผิดในการบริ การ กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้ องกับการคุ้มครองผู้บริ โภคในงานเภสัช
กรรม
Principle and theories of consumer protection law, evolution of consumer
protection law, procedure of consumer protection enforcement, product liability law,
service liability law, and case studies related to consumer protection in pharmacy
services
วิธีขนสู
ั ้ งในเภสัชวิทยาการระบาด
3(3-0-6)
Advanced Methods in Pharmacoepidemiology
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
วิ ธี วิ เ คราะห์ ขัน้ สูง ในรู ป แบบการศึ ก ษาทางเภสัช วิ ท ยาการ
ระบาด ได้ แก่ การศึกษาแบบวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ และ การทดลองทาง
คลินิก การหาและการปรับค่าสาหรับตัวแปรร่ วมที่สาคัญ การหาการ
แปลงผล แนวคิดของความเที่ยงตรงเกี่ยวกับการได้ รับปั จจัยและการ
ประเมินผลลัพธ์ การวิเคราะห์ที่พบบ่อยสาหรับแบบจาลองของตัวแปร
พหุในการตัดสินผลประโยชน์และผลไม่พึงประสงค์จากการใช้ ยา และ
สาหรับการตรวจหาปั จจัยเสีย่ งต่อปั ญหาการใช้ ยา
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Advanced analytical methods in various designs of
pharmacoepidemiologic studies, including analytic study, and
clinical trial; identification and adjustment of important
covariates, determining effect modification; validity concepts in
exposure identification and outcome assessment; common
analysis for multivariate models in determining beneficial and
adverse effects of drug therapy and in identifying risk factors of
drug therapy problem.
แบบจาลองในการประเมินการรักษาด้ วยยาทางเศรษฐศาสตร์
Modeling in an Economic Evaluation of Drug Therapy
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
ทฤษฎีอรรถประโยชน์ที่พงึ ได้ และความชอบของผู้ป่วยต่อผลลัพธ์
ทางสุขภาพ การวัดความยินดีที่จะจ่าย การใช้ แบบจาลองเพื่อประเมิน
ค่าใช้ จ่ายและผลลัพธ์ จากการใช้ ยาในลักษณะต่างๆ ได้ แก่ แบบจาลอง
เพื่อการตัดสินใจ แบบจาลองมาร์ คอฟ และการจาลองแบบมอนเต คาร์
โล การประมาณค่าใช้ จ่ายตลอดช่วงชีวิตและอายุคาด ข้ อพิจารณาใน
การทาการวิเคราะห์ประสิทธิผลต้ นทุน
Expected utility theory and patient preference for health
outcomes; measurement of willingness to pay; applications of
modeling for an evaluation of costs and outcomes of drug
therapy, including decision analysis modeling, Markov modeling,
and Monte Carlo simulation; estimation of life-time costs and life
expectancy; issues in conducting a cost-effectiveness analysis.
เครื่ องมือวัดคุณภาพชีวิตในการวิจยั เชิงผลลัพธ์
Quality-of-Life Measures in Outcomes Research
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
เทคนิคที่จาเป็ นในการวัดคุณภาพชีวิตที่สมั พันธ์ กบั ผลลัพธ์ ทาง
สุขภาพจากการใช้ ยา แนวคิด วิธีการ และกระบวนการในการปฏิบตั ิเพื่อ
พัฒนาเครื่ องมือวัดสถานะสุขภาพและผลลัพธ์ ของการใช้ ยา การเลือก
เครื่ องมือวัดคุณภาพชี วิตที่มีอยู่แล้ ว การสร้ างแบบแนวคิดเกี่ยวกับ
ผลลัพธ์เชิงมิติของมนุษย์ องค์ความรู้ในการตรวจสอบความถูกต้ องของ
เครื่ องมือวัดที่พฒ
ั นาขึ ้น

3(3-0-6)

3(3-0-6)
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Essential techniques in measuring quality of life as related
to health outcomes of drug therapy; concepts, methods, and
practical procedure for developing measures for assessing
health status and the outcomes of drug therapy; choosing
existing quality-of-life measures; formulating a construct of
humanistic outcomes; body of knowledge in validating the
developed measures.
สัมมนาทางการจัดการเภสัชกรรม
1(1-0-2)
Seminar in Pharmacy Management
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
การค้ นคว้ าหาข้ อมูลเรื่ องที่นา่ สนใจในสมัยปั จจุบนั เกี่ยวกับการจัดการเภสัชศาสตร์ จาก
วารสาร สิง่ ตีพิมพ์ และแหล่งข้ อมูลอื่นๆ การประมวลข้ อมูลที่รวบรวมได้ ด้วยการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์อย่างเป็ นระบบ และการนาเสนอข้ อมูลเพื่อการอภิปรายในที่ประชุมกลุม่
Retrieval of information on contemporary issues in pharmacy management
from journals, publications and other sources; processing of the collected information
using systematic evaluation and synthesis; presentation of the information for group
discussion.
การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
เงื่อนไขของรายวิชา: ต้ องได้ รับอนุญาตจากคณะกรรมการบริ หาร
หลักสูตร
หัวข้ อเฉพาะทางการจัดการทางเภสัชกรรมตามความสนใจของนักศึกษา โดยอยู่ใน
ความดูแลและคาแนะนาของคณะกรรมการที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ
A topic on pharmacy management in accordance with the student’s interest
under the supervision of an independent study advisory committee.
วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
Thesis
เงื่อนไขของรายวิชา: ต้ องได้ รับอนุญาตจากคณะกรรมการบริ หาร
หลักสูตร
ท าวิ จัย ในเรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การจัด การทางเภสัช กรรม การรวบรวม
เอกสารอ้ างอิงการตังโจทย์
้
ที่จะทาการศึกษาเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อการ
ประยุกต์ใช้ การรายงานผลการวิจยั ในรูปของวิทยานิพนธ์ การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
Conducting research on a topic in the area related to pharmacy management
by demonstrating innovative ideas and using analytical skills in the form of a thesis;
and defense the thesis under the supervision of the thesis advisory committee.
วิธีวจิ ยั เชิงคุณภาพ
3(3-0-6)
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มคอ. 2
Qualitative Research Methods
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี
ชนิดของวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ การสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึก การอภิปรายกลุม่ รายงาน
การวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงานการวิจยั เชิงคุณภาพ
Types of qualitative research methods, observation, in-depth interview, focus
group discussion. Data analysis process, writing a qualitative research report.
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