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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ป)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร คณะเภสัชศาสตร
หมวดที่ 1 ข1อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
Doctor of Pharmacy Program

2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย3อภาษาไทย
ชื่อย3อภาษาอังกฤษ

:
:
:
:

เภสัชศาสตรบัณฑิต
Doctor of Pharmacy
ภ.บ.
Pharm.D.

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
ไม3มี
4. จํานวนหน9วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม3น6อยกว3า 229 หน3วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 6 ป<
5.2 ภาษาที่ใช1 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข1าศึกษา รับเฉพาะนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาต3างชาติที่เข6าใจภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
5.4 ความร9วมมือกับสถาบันอื่น เปBนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การให1ปริญญาแก9ผู1สําเร็จการศึกษา ให6ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เริ่มเปGดสอนภาคการศึกษาต6น ป<การศึกษา 2559
ปรับปรุงจากหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ป<) ฉบับป< พ.ศ. 2555
คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากรอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ครั้งที่ พิเศษ/2558 เมื่อวันที่
27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
สภาสถาบั น อนุ มัติ / เห็ น ชอบหลั กสู ต รในการประชุ มสภามหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ครั้งที่ 2/2559
เมื่อวันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2559
สภาวิชาชีพเภสัชกรรม เห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ 2559
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7. ความพร1อมในการเผยแพร9หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ป<การศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบได1หลังจบการศึกษา
(1) เภสัชกรในสถานบริการสุขภาพและหน3วยงานที่เกี่ยวข6องทั้งภาครัฐและเอกชน
(2) เภสัชกรภาคอุตสาหกรรมยา เครื่องสําอางและอื่นๆ ที่เกี่ยวข6อง
(3) นักวิจัย
(4) ผู6สอน
(5) ประกอบอาชีพอิสระทางด6านเภสัชศาสตร
9. ชื่อ เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน9ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยBผู1รับผิดชอบหลักสูตร
1. นายณัฐวัฒน ณัฐพูลวัฒน
เลขประจําตัวประชาชน X-XXXX-XXXXX-XX-X
ตําแหน3ง ผู6ช3วยศาสตราจารย
คุณวุฒิ ปร.ด.(เภสัชการ) มหาวิทยาลัยมหิดล (2544)
วท.ม.(เภสัชศาสตร) มหาวิทยาลัยมหิดล (2538)
ภ.บ. มหาวิทยาลัยศิลปากร (2535)
2. นางมนฤดี สุขมา
เลขประจําตัวประชาชน X-XXXX-XXXXX-XX-X
ตําแหน3ง ผู6ช3วยศาสตราจารย
คุณวุฒิ Ph.D.(Pharmaceutical Sciences) Toyama Medical and Pharmaceutical
University, Japan (2003)
วท.ม.(เภสัชศาสตร) มหาวิทยาลัยมหิดล (2539)
ภ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม3 (2537)
3. นางนุชนาฏ กิจเจริญ
เลขประจําตัวประชาชน X-XXXX-XXXXX-XX-X
ตําแหน3ง ผู6ช3วยศาสตราจารย
คุณวุฒิ ภ.ม. (เภสัชเวท) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2536)
ภ.บ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2530)
4. นางสาว จันคนา บูรณะโอสถ
เลขประจําตัวประชาชน X-XXXX-XXXXX-XX-X
ตําแหน3ง รองศาสตราจารย
คุณวุฒิ Ph.D. (Pharmaceutical Sciences) Chiba University, Japan (2009)
ภ.ม. (เภสัชเคมี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2536)
ภ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม3 (2531)
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หนา 3

5. นาง ปGยะนุช จงสมัคร
เลขประจําตัวประชาชน X-XXXX-XXXXX-XX-X
ตําแหน3ง อาจารย
คุณวุฒิ ปร.ด. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล (2546)
ภ.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก3น (2539)
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร อ.เมือง จ.นครปฐม และแหล3งฝnก
ปฏิบัติงานวิชาชีพ (ภาคผนวก ก)
11. สถานการณBภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปDนต1องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณBหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
คณะเภสัชศาสตร ได6นําสถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
โดยปB น ไปตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห3 งชาติ ฉ บั บ ที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) และร3 า งทิ ศ ทาง
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห3งชาติ ฉบับ ที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ที่กล3าวถึงระบบการศึกษาที่ มีความ
สอดคล6องกั บสภาพแวดล6อมของโลกสมั ยใหม3 การสร6างสังคมแห3 งการเรียนรู6 สร6างนิ สัย ใฝoรู6 และความคิ ด
สร6างสรรค ส3งเสริมให6การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปBนแรงกระตุ6นการพัฒ นาทรัพยากรบุคคลของประเทศ
ประกอบกับประเด็นยุทธศาสตรของการพัฒนาประเทศ ที่เน6นให6มีการพัฒ นาคุณภาพการศึกษา ขยายการ
ลงทุ น ด6 า นการวิ จั ย พื้ น ฐาน และวิ ท ยาศาสตร ซึ่ งเปB น เงื่ อ นไขที่ จํ า เปB น สํ า หรั บ การรั ก ษาและยกระดั บ ขี ด
ความสามารถในการแข3 งขั น ของประเทศและสร6 างเศรษฐกิ จ และสั งคมที่ มั่น คงในอนาคต การศึ กษาด6 า น
วิทยาศาสตรสุขภาพ เปBนสาขาวิชาที่สามารถพัฒนา สร6างสรรค และประยุกตใช6กับยุทธศาสตรด6านเศรษฐกิจ
และสังคมของแผนพัฒนาประเทศได6เปBนอย3างดี
นอกจากนี้ห ลักสูตรยังมีความสอดคล6องกับ นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ.25552559) ข6อที่ 1. เน6นการบูรณาการด6านการวิจัยที่สอดคล6องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
ซึ่ งเชื่ อ มโยงกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห3 งชาติ ฉบั บ ที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) และร3 า งทิ ศ ทาง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห3งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และสอดคล6องวิสัยทัศนการวิจัยของ
สภาวิจัยแห3งชาติ กล3าวคือ “ประเทศไทยมีงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน” และพันธ
กิจการวิจัยของสภาวิจัยแห3งชาติ กล3าวคือ “พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัยของประเทศให6
สูงขึ้น และสร6างฐานความรู6ที่มีคุณค3า สามารถประยุกตและพัฒนาวิทยาการที่เหมาะสม รวมทั้งให6เกิดความ
เรียนรู6และต3อยอดภูมิปsญญาท6องถิ่น เพื่อให6เกิดประโยชนเชิงพาณิชยและสาธารณะ ตลอดจนเกิดการพัฒนา
คุณภาพชีวิตโดยใช6ทรัพยากรและเครือข3ายวิจัยอย3างมีประสิทธิภาพ ที่ทุกฝoายมีส3วนร3วม
11.2 สถานการณBหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การเปลี่ยนสังคมและวัฒนธรรมในปsจจุบัน ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศจําเปBนต6องมีการพัฒนานักศึกษา
ทั้งด6านคุณธรรม จริยธรรม ความรู6 และศีลธรรม คณะเภสัชศาสตรจึงปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให6นักศึกษารู6เท3า
ทันการเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมเพื่อให6การดําเนินชีวิตมีความรู6 มีคุณธรรม จริยธรรม โดยส3งเสริม
ผ3านกิจการนักศึกษา ซึ่งในหลักสูตรกําหนดเปBนเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาว3านักศึกษาจะต6องผ3านกิจกรรม
ตามประกาศที่คณะฯ กําหนด
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12. ผลกระทบจาก ข1อ 11.1 และ 11.2 ต9อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข1องกับพันธกิจของ
สถาบัน
คณะเภสั ช ศาสตร ได6 นํ าการเปลี่ ย นแปลงและผลของการเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ สั งคม และ
วัฒนธรรมมาพิจารณาประกอบกับการพัฒ นาหลักสูตร เพื่อหล3อหลอมขัดเกลาให6นักศึกษาในหลักสูตรเปBน
บัณฑิตผู6มีทักษะการเรียนรู6ทั้ง 6 ด6าน ได6แก3 ด6านคุณธรรม จริยธรรม ด6านความรู6 ด6านทักษะทางปsญญา ด6าน
ทักษะความสัมพันธระหว3างบุคคลและความรับผิดชอบ ด6านทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช6เทคโนโลยีสารสนเทศ และ ด6านทักษะการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ
13. ความสัมพันธBกับหลักสูตรอื่นที่เปFดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปFดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอื่น
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศิลปากร กลุ3มรายวิชาบังคับและรายวิชาบังคับ
เลือก จํานวน 33 รายวิชา ดังนี้
081 101
081 102
081 103
082 101
082 102
082 103
082 104
082 105
082 106
082 107
082 108
082 109

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai for Communication)
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
(English for Everyday Use)
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
(English Skills Development)
มนุษยกับศิลปะ
(Man and Art)
มนุษยกับการสร6างสรรค
(Man and Creativity)
ปรัชญากับชีวิต
(Philosophy and Life)
อารยธรรมโลก
(World Civilization)
อารยธรรมไทย
(Thai Civilization)
ศิลปะสถาปsตยกรรมในประชาคมอาเซียน
(Architecture and Related Art in ASEAN Community)
สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต
(Meditation for Self-Development)
ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น
(Art and Visual Culture)
ดนตรีวิจักษ
(Music Appreciation)

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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082 110
083 101
083 102
083 103
083 104
083 105
083 106
083 107
083 108
083 109
083 110
083 111
083 112
084 101
084 102
084 103
084 104
084 105

ศิลปะการดําเนินชีวิตและทํางานอย3างเปBนสุข
(Art of Living and Working for Happiness)
มนุษยกับสิ่งแวดล6อม
(Man and His Environment)
จิตวิทยากับมนุษยสัมพันธ
(Psychology and Human Relations)
หลักการจัดการ
(Principles of Management)
กีฬาศึกษา
(Sport Education)
การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจไทย
(Thai Politics, Government and Economy)
ศิลปะการแสดงในอาเซียน
(Performing Arts in ASEAN)
วิถีวัฒนธรรมอาเซียน
(Aspects of ASEAN Culture)
วัฒนธรรมดนตรีอาเซียน
(ASEAN Music Culture)
การใช6ชีวิตอย3างสร6างสรรค
(Creative Living)
กิจกรรมเพื่อชีวิตสร6างสรรค
(Activities for a Creative Life)
ประสบการณนานาชาติ
(International Experience)
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
(Sufficiency Economy and Social Development)
อาหารเพื่อสุขภาพ
(Food for Health)
สิ่งแวดล6อม มลพิษและพลังงาน
(Environment, Pollution and Energy)
คอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(Computer, Information Technology and Communication)
คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน
(Mathematics and Statistics in Everyday Life)
โลกแห3งเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(World of Technology and Innovation)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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084 106
084 107
084 108

วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีในประชาคมอาเซียน
(Science and Technology in ASEAN Community)
พลังงานในอาเซียน
(Energy in ASEAN)
โลกและดาราศาสตร
(Earth and Astronomy)

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

13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ กลุ3มรายวิชาพื้นฐานวิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร จํานวน 7 รายวิชา
ดังนี้
511 103

แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ
(Calculus for Biological Scientists)

3(3-0-6)

512 101

ชีววิทยาทั่วไป 1
(General Biology I)

3(3-0-6)

512 103

ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1
(General Biology Laboratory I)

1(0-3-0)

513 108

เคมีทั่วไปสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร
(General Chemistry for Pharmacy Students)

4(4-0-8)

513 220

เคมีฟGสิคัล
(Physical Chemistry)

3(3-0-6)

513 256

หลักเคมีอินทรีย
(Principles of Organic Chemistry)

4(4-0-8)

514 109

ฟGสิกสทั่วไปสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร
(General Physics for Pharmacy Students)

4(4-0-8)

084 101
554 101
554 102

13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปFดสอนให1คณะ/ภาควิชาอื่น จํานวน 3 รายวิชา คือ
อาหารเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
(Food for Health)
สมุนไพรพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Elementary Herbal Medicines )
ความรู6พื้นฐานด6านยา
(Basic Drug Knowledge)

3(3-0-6)
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หมวดที่ 2 ข1อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคBของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุ3งผลิตบัณฑิตให6เปBนผู6ที่มีสมรรถนะทางวิชาชีพตามเกณฑมาตรฐานผู6ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ และมีจิตสํานึกเพื่อส3วนรวม
1.2 ความสําคัญ
วิชาชีพทางเภสัชศาสตร เปBนวิชาชีพที่เกี่ยวเนื่องด6วยศิลปวิทยาการและวิทยาศาสตรของการเสาะ
แสวงหา การประดิษฐสารจากแหล3งกําเนิดตามธรรมชาติหรือสารที่สังเคราะหขึ้นเปBนยาสําเร็จรูปในรูปแบบ
ต3าง ๆ เพื่อให6มีความเหมาะสมและสะดวกในการแจกจ3ายและใช6เพื่อบําบัด บรรเทา ปˆองกัน พิเคราะหโรค
และสร6างเสริมสุขภาพ วิชาชีพนี้ครอบคลุมเนื้อหาวิชาการของการกําหนดจดจําเอกลักษณและการตรวจพิสูจน
การเลือกสรรฤทธิ์หรือสรรพคุณของยา การเก็บถนอมรักษายามิให6เสื่อมคุณภาพ การปรุง การผสม การ
วิเคราะห และทําให6ได6มาตรฐานตามกําหนดของยาและเวชภัณฑ การวิจัยและพัฒนาสูตรตํารับและเทคโนโลยี
การผลิตยา อีกทั้งยังครอบคลุมถึงการแจกจ3าย การติดตามผล การประเมิน การทบทวน การเลือกใช6อย3าง
ถูกต6องปลอดภั ยโดยเหมาะสม และการใช6ย าอย3างสมเหตุสมผล ไม3 ว3าจะเปB นการจ3ายตามใบสั่งใช6ยาของผู6
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผู6ประกอบโรคศิลปะอื่นใด รวมทั้งสัตวแพทย หรือจะเปBนการจ3ายให6โดยตรง
หรือขาย หรือให6บริการ ด6านความรู6แก3ผู6บริโภคภายใต6กรอบบัญญัติแห3งกฎหมายและนิติธรรม อีกทั้งต6องตาม
จรรยาบรรณแห3งวิชาชีพ
1.3 วัตถุประสงคBของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตให6มีคุณลักษณะดังนี้
1.3.1 มีความรอบรู6ในศิลปวิทยาต3าง ๆ สมกับเปBนเภสัชกรที่ดี ที่เพียบพร6อมด6วยคุณธรรม ยึดมั่นใน
จรรยาบรรณแห3งวิชาชีพ มีมนุษยสัมพันธอันดี รวมทั้งมีความรับผิดชอบต3อหน3วยงาน สังคม และ
ประเทศชาติ และสามารถประยุกตความรู6 ทั้งในด6านวิชาชีพและนอกวิชาชีพเพื่อบริการประชาชนด6าน
สุขภาพอนามัยอย3างมีประสิทธิภาพ เป<‹ยมประสิทธิผล
1.3.2 มีทักษะทางวิชาชีพที่จําเปBนในการปฏิบัติงาน
1.3.3 มีความรู6และเข6าใจ ปsญหาสาธารณสุขของประเทศ ตลอดจนตระหนักถึงบทบาทของเภสัชกร
ที่ต6องมีส3วนร3วมในการแก6ปsญหานั้น ๆ และร3วมไปกับบุคลากรสาขาอื่นที่เกี่ยวข6อง
1.3.4 มีความสามารถวิเคราะหและปรับปรุงตนเองให6เหมาะสมกับสถานการณ เมื่อร3วมทํางานกับ
ผู6อื่นทั้งในฐานะผู6นําและผู6ร3วมงาน
1.3.5 มีความเข6าใจว3า "วิชาชีพเภสัชกรรม" เปBนวิชาชีพที่ต6องเรียนรู6ใฝoศึกษาติดต3อกันไปตลอดชีวิต
เยี่ยงวิชาชีพอื่น ๆ และมีความสามารถพอที่จะศึกษาค6นคว6าด6วยตนเองต3อไปได6
1.3.6 มีความเข6าใจถึงความจําเปBนในการพัฒนาคุณภาพทั้งของตนเอง ของวิทยาการ และของ
วิชาชีพ ให6สามารถปฏิบัติกิจกรรมที่รองรับและกําหนดไว6ตามพันธกิจและภารกิจเพื่อบรรลุวัตถุประสงคและ
เจตนารมณที่กําหนดไว6เปBนหลักฐานแห3งบุคลากรในสายวิชาชีพ และในการคุ6มครองผู6บริโภคทั้งในระดับปฐมภูมิ
ทุติยภูมิ ตติยภูมิ หรือในระดับตติยภูมิขั้นสูง ตามทิศทางและแนวโน6มการพัฒนาที่จักดําเนินต3อไป
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง ภายในระยะเวลา 6 ป
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธB
1. ปรับปรุงหลักสูตรให6เปBนไป ติดตามและประเมินหลักสูตร
ตามมาตรฐานไม3ต่ํากว3าที่ สกอ. ภายในระยะเวลา 6 ป<
กําหนด
2. ปรับปรุงหลักสูตรให6ทันสมัย ติดตามการเปลี่ยนแปลงตามความ
และสอดคล6องกับความต6องการ ต6องการของหน3วยงาน องคกร และ
ของตลาดแรงงาน
สถานประกอบการ

หนา 8

หลักฐาน/ตัวบ9งชี้
1. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
2. รายงานผลการประเมินหลักสูตร

1. รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของผู6ใช6บัณฑิต
2. รายงานผลการได6งานทําของ
บัณฑิตหลังสําเร็จการศึกษา ภายใน
ระยะเวลา 1 ป<
3. แผนการส3งเสริมการเรียน
1. เพิ่มพูนทักษะ/ความรู6แก3
1. มีกิจกรรมการอบรมเพิ่มพูน
การสอนที่เน6นผู6เรียนเปBนสําคัญ อาจารย เพื่อส3งเสริมการจัดการ
ทักษะแก3คณาจารย
เรียนการสอนที่เน6นผู6เรียนเปBน
2. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
สําคัญ
จัดการสอนที่เน6นผู6เรียนเปBนสําคัญ
2. พัฒนาระบบสารสนเทศที่
3. ความพึงพอใจของผู6เรียนต3อ
สนับสนุนการเรียนรู6ด6วยตนเอง
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการ
อย3างต3อเนื่อง
เรียนรู6ด6วยตนเอง
3. ส3งเสริมการประเมินผลที่เน6น
4. จํานวนรายวิชาที่ใช6การ
พัฒนาการของผู6เรียน
ประเมินผลที่เน6นพัฒนาการของ
4. จัดกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรที่ ผู6เรียน
เน6นทักษะการเรียนรู6ทั้ง 6 ด6าน
5. ผลการประเมินการมีส3วนร3วมของ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ ผู6เรียนในการจัดการเรียนการสอน
อุดม ศึกษาพ.ศ. 2552
กิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรม
อื่นๆ ของคณะ
4. แผนการพัฒนาทักษะการ
พัฒนาทักษะการสอนของอาจารยที่ จํานวนโครงการการพัฒนาทักษะ
สอน/การประเมินผลของ
เน6นการสอนด6านคุณธรรม
การสอนและการประเมินผลการ
อาจารยตามผลการเรียนรู6ทั้ง 6 จริยธรรม ด6านความรู6 ทักษะทาง เรียนรู6ทั้ง 6 ด6าน
ด6านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ปsญญา ทักษะความสัมพันธ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552
ระหว3างบุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะในการวิเคราะหและสื่อสาร
ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
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หนา 9

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร1างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
จัดการศึกษาในระบบทวิภาค ข6อกําหนดต3าง ๆ ให6เปBนไปตามข6อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว3าด6วย
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.2551 (ภาคผนวก ข)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร1อน
ไม3มี
1.3 การเทียบเคียงหน9วยกิตในระบบทวิภาค
ไม3มี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วันเวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต6น
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย
เดือนมกราคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู1เข1าศึกษา
2.2.1 เปBนผู6สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท3า หรือ เปBนผู6สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต ด6านวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีด6านต3าง ๆ
2.2.2 มีคุณสมบัติครบถ6วนตามข6อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว3าด6วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
พ.ศ.2551 (ภาคผนวก ข)
2.2.3 ไม3มีโรค อาการของโรค หรือความพิการที่เปBนอุปสรรคต3อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม (ภาคผนวก ค)
2.3 ปJญหาของนักศึกษาแรกเข1า
การปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษาที่มีรูปแบบแตกต3างจากระดับมัธยมศึกษาทําให6
นักศึกษาต6องมีความรับผิดชอบตนเองมากขึ้น การเรียนรู6สังคมและระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา รวมทั้ง
การมีกิจกรรมทั้งในและนอกชั้นเรียนซึ่งนักศึกษาต6องบริหารเวลาให6เหมาะสม
2.4 กลยุทธBในการดําเนินการเพื่อแก1ไขปJญหา / ข1อจํากัดของนักศึกษาในข1อ 2.3
กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแก6ไขปsญหา คือ การจัดปฐมนิเทศให6นักศึกษา โดยอาจารย
และนักศึกษารุ3นพี่ เพื่อให6นักศึกษาเข6าใจกฎระเบียบและการปรับตัวในการเรียน ระดับอุดมศึกษา และจัดให6มี
การดูแล การให6คําปรึกษา แนะแนวแก3นักศึกษาใหม3อย3างใกล6ชิด โดยอาจารยที่ปรึกษา อาจารยฝoายกิจการ
นักศึกษา และนักศึกษารุ3นพี่

หนา 10
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู1สําเร็จการศึกษาในระยะ 6 ป
ชั้นปที่
จํานวนนักศึกษา (คน)
ป< 2559 ป< 2560 ป< 2561 ป< 2562
1
180
180
180
180
2
180
180
180
3
180
180
4
180
5
6
รวม
180
360
540
720
จํานวนที่คาดว3าจะ
สําเร็จการศึกษา

ป< 2563
180
180
180
180
180
900
-

ป< 2564
180
180
180
180
180
180
1080
180

2.6 งบประมาณตามแผน
งบประมาณรายรับ (หน9วย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
ค3าบํารุงการศึกษา
ค3าลงทะเบียน
งบประมาณแผ3นดิน
รวมรายรับ

ป 2559
800,000
53,000,000
24,500,000
78,300,000

ป 2560
1,600,000
106,000,000
24,500,000
132,100,000

ปงบประมาณ
ป 2561
ป 2562
ป 2563
ป 2564
2,400,000
3,200,000
4,000,000
4,800,000
159,000,000 212,000,000 265,000,000 318,000,000
24,500,000 24,500,000 24,500,000 24,500,000
185,900,000 239,700,000 293,500,000 347,300,000
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งบประมาณรายจ9าย (หน9วย : บาท)
หมวดเงิน
ก. งบดําเนินการ
ค3าใช6จ3ายบุคลากร
(ปรับขึ้น 5% ต3อป<)
ค3าใช6จ3ายดําเนินงาน
ทุนการศึกษา
รายจ3ายระดับ
มหาวิทยาลัย
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
ครุภณ
ั ฑ (ค3าเสื่อม
ราคา)
สิ่งก3อสร6าง (ค3าเสื่อม
ราคา)
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษารวม
ค3าใช6จ3ายเฉลี่ยต3อหัว
นักศึกษา

ป 2559

ป 2560

ปงบประมาณ
ป 2561
ป 2562

54,500,000

57,000,000

59,900,000

62,900,000

66,000,000

69,300,000

64,100,000
-

67,300,000
-

70,670,000
-

74,200,000
-

77,920,000
-

81,816,000

118,600,000 124,300,000

ป 2563

ป 2564

130,570,000 137,100,000 143,920,000 151,116,000

5,600,000

5,600,000

5,600,000

5,600,000

5,600,000

5,600,000

17,000,000

17,000,000

17,000,000

17,000,000

17,000,000

17,000,000

22,600,000 22,600,000
141,200,000 146,900,000
1,080
1,080
130,000
136,000

22,600,000 22,600,000 22,600,000 22,600,000
153,170,000 159,700,000 166,500,000 173,716,000
1,080
1,080
1,080
1,080
142,000
148,000
154,000
160,000

ค3าใช6จ3ายเฉลี่ยต3อหัวนักศึกษา 145,000 บาทต3อป<
2.7 ระบบการจัดการศึกษา
แบบชั้นเรียน
แบบทางไกลผ3านสื่อสิ่งพิมพเปBนหลัก
แบบทางไกลผ3านสื่อแพร3ภาพและเสียงเปBนสื่อหลัก
แบบทางไกลทางอินเทอรเน็ต
อื่น ๆ (การฝnกประสบการณวิชาชีพตามแหล3งฝnกนอกสถานศึกษา)
2.8 การเทียบโอนหน9วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข1ามมหาวิทยาลัย
เปBนไปตามข6อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว3าด6วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2551
(ภาคผนวก ข)
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3. หลักสูตรและอาจารยBผู1สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหน9วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม9น1อยกว9า 229 หน9วยกิต
3.1.2 โครงสร1างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหน3วยกิต ไม3น6อยกว3า
30
1.1 วิชาบังคับ
จํานวน
9
1.2 วิชาบังคับเลือก
จํานวนไม3น6อยกว3า 9
1.3 วิชาที่กําหนดโดยคณะ
จํานวนไม3น6อยกว3า 12
2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไม3น6อยกว3า
193
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
จํานวน
43
2.2 รายวิชาบังคับวิชาชีพ
จํานวน
130
กลุ3มวิชาทางด6านผลิตภัณฑ
จํานวน
35
กลุ3มวิชาทางด6านผู6ปoวย
จํานวน
40
กลุ3มวิชาทางด6านเภสัชศาสตรสังคม
และการบริหาร
จํานวน
16
กลุ3มวิชาการฝnกปฏิบัติงานวิชาชีพ จํานวน
36
รายวิชาจุลนิพนธ
จํานวน
3
2.3 รายวิชาเลือกวิชาชีพ
จํานวนไม3น6อยกว3า 20
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนไม3น6อยกว3า
6
รวมไม9น1อยกว9า
229
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หน3วยกิต
หน3วยกิต
หน3วยกิต
หน3วยกิต
หน3วยกิต
หน3วยกิต
หน3วยกิต
หน3วยกิต
หน3วยกิต
หน3วยกิต
หน3วยกิต
หน3วยกิต
หน3วยกิต
หน9วยกิต

3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 รหัสวิชา กําหนดไว6เปBนเลข 6 หลักโดยแบ3งออกเปBนสองกลุ3ม กลุ3มละสามหลัก
ตัวเลขสามหลักแรก เปBนเลขประจําหน3วยงานที่รับผิดชอบรายวิชานั้น เช3น
081-084
มหาวิทยาลัยศิลปากร
550, 551, 554
คณะเภสัชศาสตร
561
ภาควิชาชีวเภสัชศาสตร
562
ภาควิชาเภสัชกรรม
563
ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน
564
ภาควิชาเภสัชเคมี
565
ภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
566
ภาควิชาเภสัชเวท
567
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
568
ภาควิชาสารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ
ตัวเลขสามหลักหลัง เปBนตัวเลขบอกรหัสวิชา
เลขตัวแรก
1-3 หมายถึง รายวิชาในระดับปริญญาบัณฑิต
4-9 หมายถึง รายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
เลขตัวที่สองและสาม หมายถึงลําดับที่ของรายวิชา
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3.1.3.2 การคิดหน9วยกิต
รายวิชาบรรยาย 1 หน3วยกิต เท3ากับ 1 ชั่วโมงต3อสัปดาห
รายวิชาฝnกหรือทดลองหรือปฏิบัติการ 1 หน3วยกิต เท3ากับ 2 หรือ 3 ชั่วโมงต3อสัปดาห
รายวิชาฝnกงานหรือฝnกภาคสนาม 1 หน3วยกิต เท3ากับ 3 – 6 ชั่วโมงต3อสัปดาห
ในแต3ละรายวิชากําหนดเกณฑในการคํานวณหน3วยกิตจาก จํานวนชั่วโมงบรรยาย (บ) ชั่วโมงปฏิบัติ (ป)
และชั่วโมงที่นักศึกษาต6องศึกษาด6วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต3อ 1 สัปดาหแล6วหารด6วย 3 ซึ่งมีวิธีคิด ดังนี้
จํานวนหน3วยกิต =
บ+ป+น
3
การเขียนหน3วยกิตในรายวิชาต3างๆ ประกอบด6วยเลข 4 ตัวคือ
เลขตัวแรกอยู3นอกวงเล็บ เปBนจํานวนหน3วยกิตของรายวิชานั้น
เลขตัวที่สอง สาม และสี่ อยู3ในวงเล็บ
เลขตัวที่สอง หมายถึง จํานวนชั่วโมงบรรยายต3อสัปดาห
เลขตัวที่สาม หมายถึง จํานวนชั่วโมงปฏิบัติต3อสัปดาห
เลขตัวที่สี่ หมายถึง จํานวนชั่วโมงศึกษานอกเวลาต3อสัปดาห
3.1.3.3 รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
นักศึกษาทุกสาขาวิชาต1องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไม9น1อยกว9า 30
หน9วยกิต
1.1 วิชาบังคับ จํานวน 9 หน9วยกิต
กลุ9มวิชาภาษา
081 101

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai for Communication)

3(3-0-6)

081 102

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
(English for Everyday Use)

3(2-2-5)

081 103

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
(English Skills Development)

3(2-2-5)

082 101
082 102
082 103

1.2 วิชาบังคับเลือก จํานวนไม9น1อยกว9า 9 หน9วยกิต
(ให6เลือกรายวิชาจาก 3 กลุ3มวิชา กลุ3มละไม3น6อยกว3า 3 หน3วยกิต)
กลุ9มวิชามนุษยศาสตรB
มนุษยกับศิลปะ
(Man and Art)
มนุษยกับการสร6างสรรค
(Man and Creativity)
ปรัชญากับชีวิต
(Philosophy and Life)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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082 104
082 105
082 106
082 107
082 108
082 109
082 110

083 101
083 102
083 103
083 104
083 105
083 106
083 107
083 108
083 109
083 110

อารยธรรมโลก
(World Civilization)
อารยธรรมไทย
(Thai Civilization)
ศิลปะสถาปsตยกรรมในประชาคมอาเซียน
(Architecture and Related Art in ASEAN Community)
สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต
(Meditation for Self-Development)
ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น
(Art and Visual Culture)
ดนตรีวิจักษ
(Music Appreciation)
ศิลปะการดําเนินชีวิตและทํางานอย3างเปBนสุข
(Art of Living and Working for Happiness)
กลุ9มวิชาสังคมศาสตรB
มนุษยกับสิ่งแวดล6อม
(Man and His Environment)
จิตวิทยากับมนุษยสัมพันธ
(Psychology and Human Relations)
หลักการจัดการ
(Principles of Management)
กีฬาศึกษา
(Sport Education)
การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจไทย
(Thai Politics, Government and Economy)
ศิลปะการแสดงในอาเซียน
(Performing Arts in ASEAN)
วิถีวัฒนธรรมอาเซียน
(Aspects of ASEAN Culture)
วัฒนธรรมดนตรีอาเซียน
(ASEAN Music Culture)
การใช6ชีวิตอย3างสร6างสรรค
(Creative Living)
กิจกรรมเพื่อชีวิตสร6างสรรค
(Activities for a Creative Life)
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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083 111
083 112

084 101
084 102
084 103
084 104
084 105
084 106
084 107
084 108

550 153
554 101
554 102
554 105
554 106
554 107

ประสบการณนานาชาติ
(International Experience)
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
(Sufficiency Economy and Social Development)
กลุ9มวิชาวิทยาศาสตรBกับคณิตศาสตรB
อาหารเพื่อสุขภาพ
(Food for Health)
สิ่งแวดล6อม มลพิษ และพลังงาน
(Environment, Pollution and Energy)
คอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(Computer, Information Technology and Communication)
คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน
(Mathematics and Statistics in Everyday Life)
โลกแห3งเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(World of Technology and Innovation)
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีในประชาคมอาเซียน
(Science and Technology in ASEAN Community)
พลังงานในอาเซียน
(Energy in ASEAN)
โลกและดาราศาสตร
(Earth and Astronomy)
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3(3-0-6)
3(3-0-6)

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

1.3 รายวิชาที่กําหนดโดยคณะเภสัชศาสตรB จํานวนไม9น1อยกว9า 12 หน9วยกิต
หลักการออกแบบเบื้องต6น
2(1-3-2)
(Basic Principle of Design)
สมุนไพรพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Elementary Herbal Medicines)
ความรู6พื้นฐานด6านยา
3(3-0-6)
(Basic Drug Knowledge)
ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ 1
3(2-2-5)
(English for Health Sciences I)
ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ 2
3(2-2-5)
(English for Health Sciences II)
จริยธรรมการประกอบวิชาชีพ
2(2-0-4)
(Professional Ethics)
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554 108

511 103
568 351
512 101
512 103
513 108
513 220
513 256
514 109

หลักการวิจัย
(Principles of Research)
2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไม9น1อยกว9า 193 หน9วยกิต
2.1 รายวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จํานวน 43 หน9วยกิต ประกอบด1วย
2.1.1 วิชาคณิตศาสตรBและสถิติ
จํานวน 6 หน9วยกิต
แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ
(Calculus for Biological Scientists)
สถิติและการประยุกตทางเภสัชศาสตร
(Statistics and Pharmaceutical Applications)
2.1.2 วิชาวิทยาศาสตรBพื้นฐาน
จํานวน 19 หน9วยกิต
ชีววิทยาทั่วไป 1
(General Biology I)
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1
(General Biology Laboratory I)
เคมีทั่วไปสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร
(General Chemistry for Pharmacy Students)
เคมีฟGสิคัล
(Physical Chemistry)
หลักเคมีอินทรีย
(Principles of Organic Chemistry)
ฟGสิกสทั่วไปสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร
(General Physics for Pharmacy Students)
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2(2-0-4)

3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
4(4-0-8)
3(3-0-6)
4(4-0-8)
4(4-0-8)

2.1.3 วิชาวิทยาศาสตรBสุขภาพและคลินิก จํานวน 18 หน9วยกิต
561 104
561 105
561 135
561 204
561 205
561 206

พื้นฐานชีววิทยาระดับเซลลและโมเลกุล
(Basic Cellular and Molecular Biology)
กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยามนุษย
(Human Anatomy and Physiology)
ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยามนุษย
(Human Anatomy and Physiology Laboratory)
ชีวเคมีทางการแพทย
(Medical Biochemistry)
จุลชีววิทยาทางการแพทย
(Medical Microbiology)
วิทยาภูมิคุ6มกัน
(Immunology)

2(2-0-4)
5(5-0-10)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
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561 207
561 234
561 235

พยาธิวิทยาทั่วไป
(General Pathology)
ปฏิบัติการชีวเคมีทางการแพทย
(Medical Biochemistry Laboratory)
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางการแพทย
(Medical Microbiology Laboratory)
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1(1-0-2)
1(0-3-0)
1(0-3-0)

2.2. รายวิชาบังคับวิชาชีพ จํานวน 130 หน9วยกิต
2.2.1 กลุ9มวิชาทางด1านผลิตภัณฑB จํานวน 35 หน9วยกิต
561 211
564 301
564 302
564 303
564 304
564 305
564 306
566 301
566 302
566 303
566 304
566 305
567 301
567 302

ชีววัตถุ
(Biological Products)
พื้นฐานความรู6ด6านเภสัชเคมี
(Fundamentals of Pharmaceutical Chemistry)
เภสัชวิเคราะห 1
(Pharmaceutical Analysis I)
ปฏิบัติการเภสัชวิเคราะห 1
(Pharmaceutical Analysis Laboratory I)
เภสัชวิเคราะห 2
(Pharmaceutical Analysis II)
ปฏิบัติการเภสัชวิเคราะห 2
(Pharmaceutical Analysis Laboratory II)
การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ
(Pharmaceutical Quality Control)
เภสัชพฤกษศาสตร
(Pharmaceutical Botany)
เภสัชเวท 1
(Pharmacognosy I)
เภสัชเวท 2
(Pharmacognosy II)
ปฏิบัติการเภสัชเวท
(Pharmacognosy Laboratory)
เภสัชเวท 3
(Pharmacognosy III)
เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1
(Pharmaceutical Technology I)
เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2
(Pharmaceutical Technology II)

2(2-0-4)
1(1-0-2)
2(2-0-4)
1(0-3-0)
2(2-0-4)
1(0-3-0)
2(2-0-4)
2(1-3-2)
2(2-0-4)
1(1-0-2)
1(0-3-0)
2(2-0-4)
1(1-0-2)
2(2-0-4)

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559

567 303
567 304
567 305
567 306
567 307
567 308
567 309
567 310
567 311

ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 2
(Pharmaceutical Technology Laboratory II)
เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3
(Pharmaceutical Technology III)
ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 3
(Pharmaceutical Technology Laboratory III)
เทคโนโลยีเภสัชกรรม 4
(Pharmaceutical Technology IV)
ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 4
(Pharmaceutical Technology Laboratory IV)
เทคโนโลยีเภสัชกรรม 5
(Pharmaceutical Technology V)
ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 5
(Pharmaceutical Technology Laboratory V)
เทคโนโลยีเภสัชกรรม 6
(Pharmaceutical Technology VI)
ระบบคุณภาพทางเภสัชกรรม
(Quality Systems in Pharmacy)

2.2.2 กลุ9มวิชาทางด1านผู1ปOวย จํานวน 40 หน9วยกิต
562 362
เภสัชบําบัด 2
(Pharmacotherapeutics II)
562 363 เภสัชกรรมการจ3ายยา
(Dispensing Pharmacy)
562 364 หลักการพื้นฐานทางเภสัชกรรมโรงพยาบาล
(Principles of Hospital Pharmacy)
562 365 เภสัชกรรมปฏิบัติ
(Pharmacy Practice)
562 366 บริการเภสัชสนเทศ
(Drug Information Services)
562 367 ชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลนพลศาสตร
(Biopharmaceutics and Pharmacokinetics)
564 307 เคมีทางยา 1
(Medicinal Chemistry I)
564 308 เคมีทางยา 2
(Medicinal Chemistry II)

หนา 18

1(0-3-0 )
2(2-0-4)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
2(2-0-4)
1(0-3-0)
1(1-0-2)
1(1-0-2)

5(4-3-8)
3(2-3-4)
2(2-0-4)

4(3-3-6)
2(1-3-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(4-0-8)

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559

565 301
565 302
565 303
565 304
565 305

เภสัชวิทยา 1
(Pharmacology I)
เภสัชวิทยา 2
(Pharmacology II)
เภสัชบําบัด 1
(Pharmacotherapeutics I)
พิษวิทยา
(Toxicology)
ปฏิบัติการเภสัชวิทยา
(Pharmacology Laboratory)

2.2.3 กลุ9มวิชาทางด1านเภสัชศาสตรBสังคมและการบริหาร จํานวน 16 หน9วยกิต
550 151 บทนําสู3วิชาชีพเภสัชกรรม
(Introduction to Pharmacy Profession)
563 251 สาธารณสุขพื้นฐาน
(Basic Public Health)
563 256 นิติเภสัช
(Pharmacy Law)
563 257 การบริหารเภสัชกิจเบื้องต6น 1
(Basic Pharmacy Administration I)
563 258 การบริหารเภสัชกิจเบื้องต6น 2
(Basic Pharmacy Administration II)
563 259 ระบบสุขภาพ
(Health System)
563 260 หลักเภสัชระบาดวิทยาและเภสัชเศรษฐศาสตร
(Principles of Pharmacoepidemiology and Pharmacoeconomics)
563 261 การสื่อสารกับสุขภาพ
(Communication and Health)
568 352
สารสนเทศศาสตรสําหรับบุคลากรสุขภาพ
(Informatics for Health Professionals)
568 353 สารสนเทศศาสตรเภสัชกรรม
(Pharmacy Informatics)

หนา 19

4(4-0-8)
4(4-0-8)
3(2-3-4)
2(2-0-4)
1(0-3-0)

1(1-0-2)
2(2-0-4)
1(1-0-2)
2(2-0-4)
2(1-3-2)
2(2-0-4)
1(1-0-2)
1(0-3-0)
2(1-3-2)
2(2-0-4)

2.2.4 กลุ9มวิชาการฝQกปฏิบัติงานวิชาชีพ จํานวน 36 หน9วยกิต
2.2.4.1 รายวิชาฝQกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ จํานวน 6 หน9วยกิต
550 351

ประสบการณวิชาชีพ
(Professional Practice)

6(ไม3น6อยกว3า
400 ชั่วโมง)

หนา 20

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559

2.2.4.2 รายวิชาฝQกปฏิบัติงานวิชาชีพกลุ9มสาขา จํานวน 30 หน9วยกิต (การฝQกปฏิบัติงาน
วิชาชีพจะต1องตรงกับกลุ9มวิชาเลือกวิชาชีพกลุ9มใดกลุ9มหนึ่งดังนี้)
551 111
551 112

551 113
551 114
551 115
551 116

2.2.4.2.1 รายวิชาฝQกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ จํานวน 30 หน9วยกิต
การฝnกปฏิบัติงานวิชาชีพด6านเภสัชกรรมอุตสาหการในการผลิตยา
5(ไม3น6อยกว3า
(Industrial Pharmacy Clerkship in Pharmaceutical Production)
270 ชั่วโมง)
การฝnกปฏิบัติงานวิชาชีพด6านเภสัชกรรมอุตสาหการในการควบคุมและประกัน 5(ไม3น6อยกว3า
คุณภาพยา
270 ชั่วโมง)
(Industrial Pharmacy Clerkship in Quality Assurance and Quality
Control)
การฝnกปฏิบัติงานวิชาชีพด6านเภสัชกรรมอุตสาหการเชิงบูรณาการ 1
5(ไม3น6อยกว3า
(Integrated Industrial Pharmacy Clerkship I)
270 ชั่วโมง)
การฝnกปฏิบัติงานวิชาชีพด6านเภสัชกรรมอุตสาหการเชิงบูรณาการ 2
5(ไม3น6อยกว3า
(Integrated Industrial Pharmacy Clerkship II)
270 ชั่วโมง)
การฝnกปฏิบัติงานวิชาชีพด6านเภสัชกรรมอุตสาหการเชิงบูรณาการ 3
5(ไม3น6อยกว3า
(Integrated Industrial Pharmacy Clerkship III)
270 ชั่วโมง)
การฝnกปฏิบัติงานวิชาชีพด6านเภสัชกรรมอุตสาหการเชิงบูรณาการ 4
5(ไม3น6อยกว3า
(Integrated Industrial Pharmacy Clerkship IV)
270 ชั่วโมง)

2.2.4.2.2 รายวิชาฝQกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาบริบาลทางเภสัชกรรม จํานวน 30 หน9วยกิต
บังคับฝQกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาบริบาลทางเภสัชกรรม จํานวน 20 หน9วยกิต
551 337
การฝnกปฏิบัติงานวิชาชีพด6านบริบาลทางเภสัชกรรมทาง
5(ไม3น6อยกว3า
อายุรศาสตร
270 ชั่วโมง)
(Pharmaceutical Care Clerkship in Internal Medicine)
551 338
การฝnกปฏิบัติงานวิชาชีพด6านบริบาลทางเภสัชกรรมด6านการ
5(ไม3น6อยกว3า
ดูแลผู6ปoวยนอก
270 ชั่วโมง)
(Pharmaceutical Care Clerkship in Ambulatory Care Patients)
551 339
การฝnกปฏิบัติงานวิชาชีพด6านบริบาลทางเภสัชกรรมทาง
5(ไม3น6อยกว3า
เภสัชกรรมชุมชน
270 ชั่วโมง)
(Pharmaceutical Care Clerkship in Community Pharmacy)
551 372 การฝnกปฏิบัติงานวิชาชีพด6านบริบาลทางเภสัชกรรมทางระบบบริหารจัดการ 5(ไม3น6อยกว3า
ด6านยาของโรงพยาบาล
270 ชั่วโมง)
(Pharmaceutical Care Clerkship in Hospital Drug Management
System)
เลือกฝQกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาบริบาลทางเภสัชกรรม จํานวน 10 หน9วยกิต
551 341

การฝnกปฏิบัติงานวิชาชีพด6านบริบาลทางเภสัชกรรมทางเภสัชจลนพลศาสตร
คลินิก
(Pharmaceutical Care Clerkship in Clinical Pharmacokinetics)

5(ไม3น6อยกว3า
270 ชั่วโมง)

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559

551 342
551 343
551 345
551 346
551 348
551 366
551 367
551 368

551 369
551 370
551 371
551 373
551 374
551 375
551 376

การฝnกปฏิบัติงานวิชาชีพด6านบริบาลทางเภสัชกรรมในบริการเภสัชกรรม
โรงพยาบาล
(Pharmaceutical Care Clerkship in Hospital Pharmacy Service)
การฝnกปฏิบัติงานวิชาชีพด6านบริบาลทางเภสัชกรรมทางกุมารเวชศาสตร
(Pharmaceutical Care Clerkship in Pediatrics)
การฝnกปฏิบัติงานวิชาชีพด6านบริบาลทางเภสัชกรรมทางโรคติดเชื้อ
(Pharmaceutical Care Clerkship in Infectious Disesases)
การฝnกปฏิบัติงานวิชาชีพด6านบริบาลทางเภสัชกรรมในโรคหัวใจและหลอด
เลือด
(Pharmaceutical Care Clerkship in Cardiovascular Diseases)
การฝnกปฏิบัติงานวิชาชีพด6านบริบาลทางเภสัชกรรมในผู6ปoวยที่ใช6การรักษา
ทางเลือก
(Pharmaceutical Care Clerkship in Alternative Medicine)
การฝnกปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะทางด6านบริบาลทางเภสัชกรรม 1
(Specialized Pharmaceutical Care Clerkship I)
การฝnกปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะทางด6านบริบาลทางเภสัชกรรม 2
(Specialized Pharmaceutical Care Clerkship II)
การฝnกปฏิบัติงานวิชาชีพด6านบริบาลทางเภสัชกรรมในการติดตามอาการอันไม3
พึงประสงคจากการใช6ยา
(Pharmaceutical Care Clerkship in Adverse Drug Reaction
Monitoring)
การฝnกปฏิบัติงานวิชาชีพด6านบริบาลทางเภสัชกรรมในการวิจัยทางคลินิก
(Pharmaceutical Care Clerkship in Clinical Research)
การฝnกปฏิบัติงานวิชาชีพด6านบริบาลทางเภสัชกรรมในการดูแลผู6ปoวยเวชบําบัด
วิกฤต
(Pharmaceutical Care Clerkship in Critical Care)
การฝnกปฏิบัติงานวิชาชีพด6านบริบาลทางเภสัชกรรมทางบริการเภสัชสนเทศ
(Pharmaceutical Care Clerkship in Drug Information Service)
การฝnกปฏิบัติงานวิชาชีพด6านบริบาลทางเภสัชกรรมในการดูแลผู6ปoวยโรคไต
(Pharmaceutical Care Clerkship in Patients with Kidney Diseases)
การฝnกปฏิบัติงานวิชาชีพด6านบริบาลทางเภสัชกรรมในการดูแลผู6ปoวยโรคมะเร็ง
(Pharmaceutical Care Clerkship in Patients with Oncologic
Diseases)
การฝnกปฏิบัติงานวิชาชีพด6านบริบาลทางเภสัชกรรมปฐมภูมิ/เภสัชกรรม
ครอบครัว
(Pharmaceutical Care Clerkship in Primary Care/Family Pharmacy)
การฝnกปฏิบัติงานวิชาชีพด6านบริบาลทางเภสัชกรรมทางการดูแลผู6ปoวยโรคทาง
ระบบประสาท และ/หรือโรคทางจิตเวช
(Pharmaceutical Care Clerkship in Patients with Psychiatric and/or
Neurologic Disorders)

หนา 21

5(ไม3น6อยกว3า
270 ชั่วโมง)
5(ไม3น6อยกว3า
270 ชั่วโมง)
5(ไม3น6อยกว3า
270 ชั่วโมง)
5(ไม3น6อยกว3า
270 ชั่วโมง)
5(ไม3น6อยกว3า
270 ชั่วโมง)
5(ไม3น6อยกว3า
270 ชั่วโมง)
5(ไม3น6อยกว3า
270 ชั่วโมง)
5(ไม3น6อยกว3า
270 ชั่วโมง)
5(ไม3น6อยกว3า
270 ชั่วโมง)
5(ไม3น6อยกว3า
270 ชั่วโมง)
5(ไม3น6อยกว3า
270 ชั่วโมง)
5(ไม3น6อยกว3า
270 ชั่วโมง)
5(ไม3น6อยกว3า
270 ชั่วโมง)
5(ไม3น6อยกว3า
270 ชั่วโมง)
5(ไม3น6อยกว3า
270 ชั่วโมง)

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559

551 377

หนา 22

การฝnกปฏิบัติงานวิชาชีพด6านบริบาลทางเภสัชกรรมในผู6ปoวยที่ได6รับอาหารทาง 5(ไม3น6อยกว3า
หลอดเลือด
270 ชั่วโมง)
(Pharmaceutical Care Clerkship in Patients with Parenteral
Nutrition)

2.2.4.2.3 รายวิชาฝQกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาการคุ1มครองผู1บริโภคด1านยาและสุขภาพ
จํานวน 30 หน9วยกิต
551 211
551 212
551 213
551 214
551 215

551 216

การฝnกปฏิบัติงานวิชาชีพด6านระบบการคุ6มครองผู6บริโภคด6านยาและสุขภาพ
(Pharmaceutical and Health Consumer Protection System
Clerkship)
การฝnกปฏิบัติงานวิชาชีพด6านการบังคับใช6กฎหมายเพื่อการคุ6มครองผู6บริโภค
(Law Enforcement for Consumer Protection Clerkship)
การฝnกปฏิบัติงานวิชาชีพด6านการคุ6มครองผู6บริโภคด6านยาและสุขภาพในชุมชน
(Pharmaceutical and Health Consumer Protection in Community
Clerkship)
การฝnกปฏิบัติงานวิชาชีพด6านการจัดการความปลอดภัยด6านยาและสุขภาพ
(Pharmaceutical and Health Safety Management Clerkship)
การฝnกปฏิบัติงานวิชาชีพด6านการคุ6มครองผู6บริโภคด6านยาและสุขภาพเชิง
บูรณาการ 1
(Integrated Pharmaceutical and Health Consumer Protection
Clerkship I)
การฝnกปฏิบัติงานวิชาชีพด6านการคุ6มครองผู6บริโภคด6านยาและสุขภาพเชิง
บูรณาการ 2
(Integrated Pharmaceutical and Health Consumer Protection
Clerkship II)

2.2.5 รายวิชาจุลนิพนธB จํานวน 3 หน9วยกิต
551 390
จุลนิพนธ 1
(Senior Project I)
551 391 จุลนิพนธ 2
(Senior Project II)

5(ไม3น6อยกว3า
270 ชั่วโมง)
5(ไม3น6อยกว3า
270 ชั่วโมง)
5(ไม3น6อยกว3า
270 ชั่วโมง)
5(ไม3น6อยกว3า
270 ชั่วโมง)
5(ไม3น6อยกว3า
270 ชั่วโมง)
5(ไม3น6อยกว3า
270 ชั่วโมง)

1(0-3-0)
2(0-6-0)

2.3 รายวิชาเลือกวิชาชีพ จํานวนไม9น1อยกว9า 20 หน9วยกิต
ให6เลือกรายวิชาเลือกวิชาชีพในกลุ3มวิชาใดกลุ3มวิชาหนึ่งเท3านั้น โดยการเลือกกลุ3มสาขาให6เปBนไปตาม
ประกาศของคณะ

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559

หนา 23

2.3.1 กลุ9มวิชารายวิชาเลือกวิชาชีพสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ จํานวนไม9น1อยกว9า 20 หน9วยกิต
รายวิชาบังคับกลุ9มรายวิชาเลือกวิชาชีพสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ จํานวน 13 หน9วยกิต
561 245
การควบคุมคุณภาพยาทางชีวภาพ
(Biological Quality Control of Pharmaceutical Products)
561 246
ปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพยาทางชีวภาพ
(Biological Quality Control of Pharmaceutical Products Laboratory)
564 331 บูรณาการทางเภสัชวิเคราะห
(Integrated Study in Pharmaceutical Analysis)
565 306 การพัฒนาและควบคุมยา
(Drug Development and Regulation)
567 312 หลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิต
(Good Manufacturing Practice)
567 313 การจัดการโรงงาน
(Plant Management)
567 314 การออกแบบและพัฒนาสูตรตํารับเภสัชภัณฑ
(Pharmaceutical Product Formulation Design and Development)

2(2-0-4)
1(0-3-0)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

รายวิชาเลือกวิชาชีพสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ จํานวนไม9น1อยกว9า 7 หน9วยกิต เลือกเรียนจากรายวิชา
ดังนี้
561 241
561 242
561 243
561 244
561 247
561 248
561 249
561 302

เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชศาสตร
(Pharmaceutical Biotechnology)
โภชนาการและโภชนบําบัด
(Nutrition and Nutritional Therapy)
การเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพของยา
(Drug Biotransformation)
เภสัชพันธุศาสตร
(Pharmacogenomics)
ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชศาสตร
(Pharmaceutical Biotechnology Laboratory)
เทคโนโลยีการผลิตวัคซีน
(Vaccine Production Technology)
หัวข6อพิเศษทางเภสัชศาสตรชีวภาพ
(Special Topic in Biopharmaceutical Sciences)
ความปลอดภัยของอาหารและน้ําดื่ม
(Safety of Foods and Drinking Water)

3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
1(0-3-0)
2(2-0-4)
1(0-3-0)
3(1-6-2)
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564 351
564 352
564 353
564 354
564 355
564 356
564 357
564 358
564 359
564 360
564 361
564 362
564 363
564 364
564 365
564 366
565 307
565 308

ปฏิบัติการบูรณาการทางเภสัชวิเคราะห
(Integrated Study in Pharmaceutical Analysis Laboratory)
เคมีประยุกตในวิทยาการทางเภสัชศาสตร
(Applied Chemistry in Pharmaceutical Sciences)
การแยกและวิเคราะหทางเภสัชศาสตร
(Pharmaceutical Separation and Analysis)
วิธีพิเศษในการวิเคราะหยา
(Special Methods in Medicinal Analysis)
การวิเคราะหยาในสารชีวภาพ
(Medicinal Analysis in Biologicals)
การควบคุมคุณภาพอาหารและเครื่องสําอาง
(Quality Control of Food and Cosmetics)
เภสัชวิเคราะหในทางนิติวิทยาศาสตร
(Pharmaceutical Analysis in Forensic Sciences)
การอธิบายโครงสร6างของอินทรียสารด6วยวิธีทางสเปกโทรเมตรี
(Spectrometric Structure Determination of Organic Compounds)
การประกันคุณภาพทางเภสัชศาสตร
(Quality Assurance in Pharmaceutical Sciences)
การสังเคราะหยา
(Pharmaceutical Synthesis)
เคมีทางยาของยาใหม3
(Medicinal Chemistry of New Drugs)
เมแทบอลิซึมของยาเชิงเคมี
(Chemical Aspects in Drug Metabolism)
หัวข6อปsจจุบันทางเภสัชเคมี
(Current Topics in Pharmaceutical Chemistry)
การเรียนรู6เคมีทางยาโดยใช6ปsญหาเปBนฐาน
(Problem-Based Learning in Medicinal Chemistry)
การประยุกตใช6คอมพิวเตอรทางเภสัชเคมี
(Computerized Applications in Pharmaceutical Chemistry)
เคมีของเกษตรเภสัชภัณฑ
(Chemistry of Agropharmaceuticals)
พิษวิทยาภาวะแวดล6อม
(Environmental Toxicology)
เภสัชวิทยาระดับเซลลและโมเลกุล
(Cellular and Molecular Pharmacology)

หนา 24

2(0-6-0)
2(2-0-4)
4(2-6-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
4(3-3-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(2-3-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(1-6-2)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
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565 309
565 310
565 311
565 312
565 313
565 314
566 331
566 332
566 333
566 334
566 335
566 336
566 337
567 315
567 316
567 317
567 318
567 319

การทดลองทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
(Experimental Pharmacology and Toxicology)
เภสัชวิทยาของยาที่ออกฤทธิ์ต3อจิตประสาท
(Pharmacology of Neuropsychoactive Drugs)
เภสัชวิทยาของยาที่ออกฤทธิ์ต3อระบบหัวใจและหลอดเลือด
(Pharmacology of Cardiovascular Drugs)
เภสัชวิทยาของยาที่ออกฤทธิ์ต3อระบบทางเดินอาหาร
(Pharmacology of Gastrointestinal Drugs)
ยาใหม3
(New Drugs)
การประเมินฤทธิ์ของยา
(Evaluation of Drug Action)
เทคนิคการสกัดแยกสารทางเภสัชเวท
(Separation Techniques in Pharmacognosy)
การพัฒนาพืชสมุนไพร
(Development of Medicinal Plants)
เทคโนโลยีชีวภาพของพืชสมุนไพร
(Biotechnology of Medicinal Plants)
เภสัชเวทประยุกต
(Applied Pharmacognosy)
พฤกษบําบัดบนหลักฐานเชิงประจักษ
(Evidence-Based Phytotherapy)
เภสัชกรรมแผนไทย
(Thai Traditional Pharmacy)
ยาสมุนไพรพื้นบ6าน
(Indigenous Medicines)
ปฏิบัติการการออกแบบและพัฒนาสูตรตํารับเภสัชภัณฑ
(Pharmaceutical Product Formulation Design and Development
Laboratory)
การวางแผนและกระบวนการเภสัชภัณฑ
(Pharmaceutical Products Planning and Processing)
ระบบนําส3งยารูปแบบใหม3
(Novel Drug Delivery Systems)
วิทยาการเครื่องสําอาง
(Cosmeticology)
วิศวเภสัชกรรม
(Pharmaceutical Engineering)
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2(1-3-2)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
2(2-3-4)
3(2-3-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(0-6-0)
2(1-3-2)
2(2-0-4)
4(2-6-4)
4(3-3-6)
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567 320
567 321
567 322
567 323
567 324
568 370
568 371

ปsญหาพิเศษทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม
(Special Problems in Pharmaceutical Technology)
เทคโนโลยีการเคลือบยา
(Pharmaceutical Coating Technology)
วิทยาการพอลิเมอรเบื้องต6นทางเภสัชศาสตร
(Introductory Polymer Sciences in Pharmaceutical Sciences)
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(Occupational Health and Safety)
แนวโน6มทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม
(Trends in Pharmaceutical Technology)
พื้นฐานชีวสารสนเทศ
(Basic Bioinformatics)
คีโมเมทริกซในงานเภสัชวิเคราะห
(Chemometrics in Pharmaceutical Analysis)

หนา 26

3(2-3-4)
3(2-3-4)
2(2-0-4)
2(2–0–4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

2.3.2 กลุ9มรายวิชาเลือกวิชาชีพสาขาบริบาลทางเภสัชกรรม จํานวนไม9น1อยกว9า 20 หน9วยกิต
ประกอบด1วย
2.3.2.1 กลุ9มรายวิชาเลือกวิชาชีพสาขาบริบาลทางเภสัชกรรม (เน1นเภสัชกรรมโรงพยาบาล)
จํานวนไม9น1อยกว9า 20 หน9วยกิต
รายวิชาบังคับกลุ9มรายวิชาเลือกวิชาชีพสาขาบริบาลเภสัชกรรม (เน1นเภสัชกรรมโรงพยาบาล)
จํานวน 18 หน9วยกิต
562 369 การเรียนรู6เชิงประสบการณในหน3วยงานเภสัชกรรม
2(ไม3น6อยกว3า
(Experiential Learning in Pharmacy Settings)
120 ชั่วโมง)
562 370 การบริบาลทางเภสัชกรรมบนหลักฐานเชิงประจักษ
2(2-0-4)
(Evidence-Based Pharmaceutical Care)
562 371
ปฏิบัติการการบริบาลทางเภสัชกรรมบนหลักฐานเชิงประจักษ
1(0-3-0)
(Evidence-Based Pharmaceutical Care Laboratory)
562 372
การบริบาลทางเภสัชกรรมผู6ปoวยนอก
2(1-3-2)
(Ambulatory Care in Pharmacy Practice)
562 373 การบริบาลทางเภสัชกรรมบนแนวทางการรักษาปsจจุบัน
2(2-0-4)
(Current Therapy in Pharmaceutical Care)
562 374 เภสัชกรรมคลินิกขั้นสูง
3(2-3-4)
(Advanced Clinical Pharmacy)
562 376 ยาและการรักษาโรคติดเชื้อ
2(2-0-4)
(Drugs and Treatment in Infectious Diseases)
562 377
การจัดการโรคเรื้อรังและผู6ปoวยรายกรณี
2(1-3-2)
(Chronic Disease and Case Management)

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559

562 378

การปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมพื้นฐาน
(Introduction to Pharmaceutical Care Practice)
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2(0-6-0)

รายวิชาเลือกวิชาชีพสาขาบริบาลเภสัชกรรม (เน1นเภสัชกรรมโรงพยาบาล) จํานวน 2 หน9วยกิต
562 375
เภสัชกรรมโรงพยาบาลและการจัดการการใช6ยา
2(1-3-2)
(Hospital Pharmacy and Drug Utilization Management)
562 379 การสื่อสารเชิงวิชาชีพ
2(1-3-2)
(Professional Communication)
562 381
เภสัชจลนพลศาสตรคลินิก
2(1-3-2)
(Clinical Pharmacokinetics)
562 382
การประเมินผลลัพธทางเภสัชกรรม
2(2-0-4)
(Outcomes Assessment in Pharmacy)
562 383 การประเมินผลทางยา
2(1-3-2)
(Drug Evaluation)
562 384 หัวข6อปsจจุบันของเภสัชกรรมปฏิบัติ
2(2-0-4)
(Current Topics in Pharmacy Practice)
562 385 ปsญหาพิเศษทางบริบาลเภสัชกรรม
2(1-3-2)
(Special Problems in Pharmaceutical Care)
562 386 โภชนาการคลินิกสําหรับเภสัชกร
2(2-0-4)
(Clinical Nutrition for Pharmacists)
562 387
การวิจัยทางคลินิกเบื้องต6น
2(1-3-2)
(Introduction to Clinical Research)
562 388 กระบวนการเข6าถึงผู6ปoวยอย3างเปBนระบบ
2(1-3-2)
(Systematic Approach to Patient Care)
562 389 ยาและการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
2(2-0-4)
(Drugs and Treatment in Cardiovascular Diseases)
562 390 ยาและการรักษาโรคทางระบบประสาทและจิตเวช
2(2-0-4)
(Drugs and Treatment in Neurologic and Psychiatric Disorders)
562 391 ยาและการรักษาผู6ปoวยวิกฤต
2(2-0-4)
(Drugs and Treatment in Critically Ill Patients)
562 392 ยาและการรักษาโรคไต
2(2-0-4)
(Drugs and Treatment in Kidney Diseases)
562 393 ยาและการรักษาโรคมะเร็งและโรคทางโลหิตวิทยา
2(2-0-4)
(Drugs and Treatment in Oncologic and Hematologic Disorders)
562 394
เภสัชกรรมสารสนเทศเพื่อการใช6ยาอย3างสมเหตุผล
2(1-3-2)
(Pharmacy Informatics for Rational Drug Use)
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2.3.2.2 กลุ9มรายวิชาเลือกวิชาชีพสาขาบริบาลทางเภสัชกรรม (เน1นเภสัชกรรมชุมชน) จํานวน
ไม9น1อยกว9า 20 หน9วยกิต
รายวิชาบังคับกลุ9มรายวิชาเลือกวิชาชีพสาขาบริบาลเภสัชกรรม (เน1นเภสัชกรรมชุมชน) จํานวน 16 หน9วย
กิต
562 395
562 396
562 397

563 270
563 281
563 289
563 290

การบริบาลทางเภสัชกรรมผู6ปoวยในสําหรับสาขาเน6นเภสัชกรรมชุมชน
(Pharmaceutical Care in Inpatients for Specialty in Community
Pharmacy)
การบริบาลทางเภสัชกรรมผู6ปoวยนอกสําหรับสาขาเน6นเภสัชกรรมชุมชน
(Pharmaceutical Care in Outpatients for Specialty in Community
Pharmacy)
การปฏิบัติการด6านการบริบาลทางเภสัชกรรมเบื้องต6นสําหรับสาขาเน6นเภสัช
กรรมชุมชน
(Basic Practice in Pharmaceutical Care for Specialty in Community
Pharmacy)
การบริบาลทางเภสัชกรรมชุมชน
(Pharmaceutical Care in Community Pharmacy)
เภสัชศาสตรสังคมและพฤติกรรมสุขภาพ
(Social Pharmacy and Health Behavior)
การบริบาลเภสัชกรรมสําหรับเภสัชกรครอบครัว
(Pharmaceutical Care for Family Pharmacist)
การบริหารจัดการร6านยา
(Community Pharmacy Management)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(0-6-0)

3(2-3-4)
3(3-0-6)
2(1-3-2)
2(1-3-2)

รายวิชาเลือกวิชาชีพสาขาบริบาลเภสัชกรรม (เน1นเภสัชกรรมชุมชน) จํานวน 4 หน9วยกิต
561 242
561 244
563 263
563 264
563 283

โภชนาการและโภชนบําบัด
(Nutrition and Nutritional Therapy)
เภสัชพันธุศาสตร
(Pharmacogenomics)
เภสัชเศรษฐศาสตร
(Pharmacoeconomics)
เภสัชระบาดวิทยา
(Pharmacoepidemiology)
การตลาดองครวมสําหรับบริการทางสุขภาพเชิงวิชาชีพ
(Holistic Marketing for Professional Health Service)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-3-2)
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566 335

พฤกษบําบัดบนหลักฐานเชิงประจักษ
(Evidence-Based Phytotherapy)
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2(2-0-4)

2.3.3 กลุ9มรายวิชาเลือกวิชาชีพสาขาการคุ1มครองผู1บริโภคด1านยาและสุขภาพ จํานวนไม9น1อยกว9า 20
หน9วยกิต
รายวิชาบังคับกลุ9มรายวิชาเลือกวิชาชีพสาขาการคุ1มครองผู1บริโภคด1านยาและสุขภาพ จํานวน 16 หน9วยกิต
563 264
563 265
563 277
563 281
563 282
568 354

เภสัชระบาดวิทยา
(Pharmacoepidemiology)
หลักการคุ6มครองผู6บริโภคด6านสุขภาพ
(Principles of Consumer Protection in Health)
กฎหมายสําหรับงานคุ6มครองผู6บริโภค
(Law for Consumer Protection)
เภสัชศาสตรสังคมและพฤติกรรมสุขภาพ
(Social Pharmacy and Health Behavior)
ระบบยาและนโยบายสุขภาพ
(Drug System and Health Policy)
สารสนเทศศาสตรสําหรับงานคุ6มครองผู6บริโภคด6านสุขภาพ
(Informatics for Health Consumer Protection)

2(2-0-4)
4(3-3-6)
2(1-3-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-3-2)

รายวิชาเลือกวิชาชีพสาขาการคุ1มครองผู1บริโภคด1านยาและสุขภาพ จํานวน 4 หน9วยกิต
561 242
561 302
563 263
563 273
563 283
563 284
563 285

โภชนาการและโภชนบําบัด
(Nutrition and Nutritional Therapy)
ความปลอดภัยของอาหารและน้ําดื่ม
(Safety of Foods and Drinking Water)
เภสัชเศรษฐศาสตร
(Pharmacoeconomics)
การจัดการบริการในระบบสุขภาพ
(Health Service Management)
การตลาดองครวมสําหรับบริการทางสุขภาพเชิงวิชาชีพ
(Holistic Maketing for Professional Health Service)
เภสัชกรและการดูแลสุขภาพชุมชน
(Pharmacists and Community Health Care)
การจัดการเชิงกลยุทธทางการคุ6มครองผู6บริโภคด6านยาและสุขภาพ
(Strategic Management in Pharmaceutical and Health Consumer
Protection)

2(2-0-4)
3(1-6-2)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-3-2)
2(1-3-2)
2(2-0-4)
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563 286
563 287
563 288
568 355
568 356
568 357
568 358
568 359
568 360
568 361
568 362
568 363

568 364
568 365
568 366
568 367

เภสัชศาสตรสาธารณสุข
(Public Health Pharmacy)
ปsญหาพิเศษทางการคุ6มครองผู6บริโภคด6านยาและสุขภาพ
(Special Problems in Pharmaceutical and Health Consumer
Protection)
หัวข6อปsจจุบันทางการคุ6มครองผู6บริโภคด6านยาและสุขภาพ
(Current Topics in Pharmaceutical and Health Consumer
Protection)
การเผยแพร3สารสนเทศสําหรับงานคุ6มครองผู6บริโภคด6านสุขภาพ
(Information Dissemination for Health Consumer Protection
การพัฒนางานประยุกตเพื่อการคุ6มครองผู6บริโภคด6านสุขภาพ
(Development of Applications for Health Consumer Protection)
การวิเคราะหข6อมูลและการใช6สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
(Data Analysis and Information Usage for Decision Making)
ซอฟตแวรแบบเปGดเผยการโปรแกรมสําหรับงานเภสัชกรรมและสุขภาพ
(Open Source Software for Pharmacy and Health)
สื่ออิเล็กทรอนิกสสําหรับงานเภสัชกรรม
(Electronic Media for Pharmacy Practice)
การสืบค6นและประเมินสารสนเทศสุขภาพ
(Health Information Retrieval and Evaluation)
ปsญหาพิเศษทางสารสนเทศศาสตรในงานคุ6มครองผู6บริโภคด6านสุขภาพ 1
(Informatics Special Problems in Health Consumer Protection I)
ปsญหาพิเศษทางสารสนเทศศาสตรในงานคุ6มครองผู6บริโภคด6านสุขภาพ 2
(Informatics Special Problems in Health Consumer Protection II)
การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศในงานคุ6มครองผู6บริโภคด6าน
สุขภาพ
(Analysis and Design of Information Systems in Health Consumer
Protection)
การพัฒนาอินเทอรเน็ตเว็บไซต
(Internet Web Site Development)
เทคโนโลยีสุขภาพสําหรับเภสัชกร
(Health Technology for Pharmacists)
โปรแกรมประยุกตทางสุขภาพสําหรับเภสัชกร
(Health Applications for Pharmacists)
การใช6งานโปรแกรมสํานักงานขั้นสูง
(Advance Usage of Office Programs)

หนา 30

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-3-2)
2(1-3-2)
2(1-3-2)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
2(1-3-2)
2(2-0-4)

3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-3-2)
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568 368
568 369

ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล
(Hospital Information System)
เครื่องมือสําหรับการจัดการสารสนเทศร3วมกัน
(Tools for Collaborative Information Management)

2(2-0-4)
3(2-2-5)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไม9น1อยกว9า 6 หน9วยกิต
ให6เลือกรายวิชาที่มีการเปGดสอนโดยคณะวิชาต3าง ๆ ได6ทุกคณะวิชาในมหาวิทยาลัยศิลปากร
และหรือนอกมหาวิทยาลัย หรือนอกประเทศตามกําหนด
การเทียบฐานะชั้นป
การเทียบฐานะชั้นป<ของนักศึกษาเภสัชศาสตรคิดจากจํานวนหน3วยกิตที่สอบได6ตามแผนการศึกษาของ
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ไม3นับรวมรายวิชาที่นักศึกษาไปลงทะเบียนนอกหลักสูตร) เปBนดังนี้
นักศึกษาที่มีจํานวนหน3วยกิตสอบได6ตามแผนการศึกษา ต่ํากว3า 32 หน3วยกิต ให6เทียบฐานะเปBน
นักศึกษาเภสัชศาสตรชั้นป<ที่ 1
นักศึกษาที่มีจํานวนหน3วยกิตสอบได6ตามแผนการศึกษา ตั้งแต3 32 หน3วยกิตขึ้นไป แต3ต่ํากว3า 64
หน3วยกิตให6เทียบฐานะเปBนนักศึกษาเภสัชศาสตรชั้นป<ที่ 2
นักศึกษาที่มีจํานวนหน3วยกิตสอบได6ตามแผนการศึกษา ตั้งแต3 64 หน3วยกิตขึ้นไป แต3ต่ํากว3า 96
หน3วยกิต ให6เทียบฐานะเปBนนักศึกษาเภสัชศาสตรชั้นป<ที่ 3
นักศึกษาที่มีจํานวนหน3วยกิตสอบได6ตามแผนการศึกษา ตั้งแต3 96 หน3วยกิตขึ้นไป แต3ต่ํากว3า 128
หน3วยกิต ให6เทียบฐานะเปBนนักศึกษาเภสัชศาสตรชั้นป<ที่ 4
นักศึกษาที่มีจํานวนหน3วยกิตสอบได6ตามแผนการศึกษา ตั้งแต3 128 หน3วยกิตขึ้นไป แต3ต่ํากว3า 160
หน3วยกิต ให6เทียบฐานะเปBนนักศึกษาเภสัชศาสตรชั้นป<ที่ 5
นักศึกษาที่มีจํานวนหน3วยกิตสอบได6ตามแผนการศึกษา ตั้งแต3 160 หน3วยกิตขึ้นไป ให6เทียบฐานะเปBน
นักศึกษาเภสัชศาสตรชั้นป<ที่ 6
อนึ่ง การกําหนดเทียบสถานะของชั้นป<ของนักศึกษาเภสัชศาสตรมิได6หมายความครอบคลุมถึงเงื่อนไข
การลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกําหนดไว6ในแผนการศึกษาและหลักสูตร
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3.1.4

แผนการศึกษา

ทั้งนี้อาจมีการปรับเปลี่ยนได6ตามความเหมาะสม ตามสถานภาพและแนวโน6มการเปลี่ยนแปลง
ของสาขาวิชาชีพ ดังนี้

แผนการศึกษา
รหัสวิชา
081 101
081 102
511 103
512 101
512 103
513 108
550 151
xxx xxx

รหัสวิชา
081 103
513 220
513 256
514 109
550 153
xxx xxx

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรชีวภาพ
ชีววิทยาทั่วไป 1
ปฎิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1
เคมีทั่วไปสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร
บทนําสู3วิชาชีพเภสัชกรรม
วิชาบังคับเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวมหน3วยกิต

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เคมีฟGสิคัล
หลักเคมีอินทรีย
ฟGสิกสทั่วไปสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร
หลักการออกแบบเบื้องต6น
วิชาบังคับเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวมหน3วยกิต

จํานวนหน3วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
4(4-0-8)
1(1-0-2)
3
21

จํานวนหน3วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
2(1-3-2)
3
19
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รหัสวิชา
554 105
561 104
563 251
564 301
567 301
566 301
568 351
xxx xxx
xxx xxx

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ 1
พื้นฐานชีววิทยาระดับเซลลและโมเลกุล
สาธารณสุขพื้นฐาน
พื้นฐานความรู6ด6านเภสัชเคมี
เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1
เภสัชพฤกษศาสตร
สถิติและการประยุกตทางเภสัชศาสตร
วิชาบังคับเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เลือกเสรี
รวมหน3วยกิต

จํานวนหน3วยกิต
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
2(1-3-2)
3(2-3-4)
3
3
20

รหัสวิชา
561 105
561 135
563 257
563 259
564 302
564 303
567 302
567 303
568 352

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยามนุษย
ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยามนุษย
การบริหารเภสัชกิจเบื้องต6น 1
ระบบสุขภาพ
เภสัชวิเคราะห 1
ปฏิบัติการเภสัชวิเคราะห 1
เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2
ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 2
สารสนเทศศาสตรสําหรับบุคลากรสุขภาพ
รวมหน3วยกิต

จํานวนหน3วยกิต
5(5-0-10)
1(0-3-0)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
1(0-3-0)
2(2-0-4)
1(0-3-0)
2(1-3-2)
18
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รหัสวิชา
561 204
561 234
563 258
564 304
564 305
565 301
565 305
566 302
567 304
567 305
568 353

รหัสวิชา
561 205
561 206
561 207
561 235
564 306
564 307
565 302
566 303
566 304
567 306
567 307

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
ชีวเคมีทางการแพทย
ปฏิบัติการชีวเคมีทางการแพทย
การบริหารเภสัชกิจเบื้องต6น 2
เภสัชวิเคราะห 2
ปฏิบัติการเภสัชวิเคราะห 2
เภสัชวิทยา 1
ปฏิบัติการเภสัชวิทยา
เภสัชเวท 1
เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3
ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 3
สารสนเทศศาสตรเภสัชกรรม
รวมหน3วยกิต

จํานวนหน3วยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-0)
2(1-3-2)
2(2-0-4)
1(0-3-0)
4(4-0-8)
1(0-3-0)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
1(0-3-0)
2(2-0-4)
21

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
จุลชีววิทยาทางการแพทย
วิทยาภูมิคุ6มกัน
พยาธิวิทยาทั่วไป
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางการแพทย
การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ
เคมีทางยา 1
เภสัชวิทยา 2
เภสัชเวท 2
ปฏิบัติการเภสัชเวท
เทคโนโลยีเภสัชกรรม 4
ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 4
รวมหน3วยกิต

จํานวนหน3วยกิต
3(3-0-6)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
1(0-3-0)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
4(4-0-8)
1(1-0-2)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
21
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รหัสวิชา
554 107
561 211
562 365
562 367
563 260
564 308
565 303
567 308
567 309

รหัสวิชา
554 108
562 362
562 363
562 364
562 366
563 256
563 261
565 304
566 305
567 310
567 311

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
จริยธรรมการประกอบวิชาชีพ
ชีววัตถุ
เภสัชกรรมปฏิบัติ
ชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลนพลศาสตร
หลักเภสัชระบาดวิทยาและเภสัชเศรษฐศาสตร
เคมีทางยา 2
เภสัชบําบัด 1
เทคโนโลยีเภสัชกรรม 5
ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 5
รวมหน3วยกิต
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา
หลักการวิจัย
เภสัชบําบัด 2
เภสัชกรรมการจ3ายยา
หลักการพื้นฐานทางเภสัชกรรมโรงพยาบาล
บริการเภสัชสนเทศ
นิติเภสัช
การสื่อสารกับสุขภาพ
พิษวิทยา
เภสัชเวท 3
เทคโนโลยีเภสัชกรรม 6
ระบบคุณภาพทางเภสัชกรรม
รวมหน3วยกิต

จํานวนหน3วยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
4(3-3-6)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
4(4-0-8)
3(2-3-4)
2(2-0-4)
1(0-3-0)
22

จํานวนหน3วยกิต
2(2-0-4)
5(4-3-8)
3(2-3-4)
2(2-0-4)
2(1-3-2)
1(1-0-2)
1(0-3-0)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
22
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รหัสวิชา
550 351
551 390
554 106
xxx xxx

ปที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อรายวิชา
ประสบการณวิชาชีพ
จุลนิพนธ 1
ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ 2
เลือกวิชาชีพกลุ3มสาขา
รวมหน3วยกิต

ปที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อรายวิชา

จํานวนหน3วยกิต
6(ไม3น6อยกว3า 400 ชั่วโมง)
1(0-3-0)
3(2-2-5)
8
18

รหัสวิชา
551 391 จุลนิพนธ 2
xxx xxx เลือกวิชาชีพกลุ3มสาขา
Xxx xxx วิชาเลือกเสรี
รวมหน3วยกิต

จํานวนหน3วยกิต
2(0-6-0)
12
3
17

ปที่ 6 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
xxx xxx ฝnกปฏิบัติงานวิชาชีพกลุ3มสาขา
รวมหน3วยกิต

จํานวนหน3วยกิต
15
15

ปที่ 6 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
xxx xxx ฝnกปฏิบัติงานวิชาชีพกลุ3มสาขา
รวมหน3วยกิต

จํานวนหน3วยกิต
15
15
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
3.1.5.1 หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป
081 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai for Communication)
หลักและแนวคิดของการสื่อสาร ทักษะการใช6ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอย3างมี
ประสิทธิภาพและสร6างสรรค เพื่อใช6ในการดําเนินชีวิตและแสวงหาความรู6ได6ด6วยตนเอง
Principles and concepts of communication; the use of Thai
language skills for effective and creative communication in daily life and
for knowledge seeking.

3(3-0-6)

081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
(English for Everyday Use)
การฝnกทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด6าน โดยฝnกการฟsงและการพูดในชีวิตประจําวัน
และในสถานการณต3างๆ ฝnกอ3านเพื่อความเข6าใจ สามารถสรุปใจความสําคัญ ฝnกเขียนใน
ระดับย3อหน6า และสามารถใช6ภาษาอังกฤษเปBนเครื่องมือแสวงหาความรู6ได6ด6วยตนเอง
Practice of four language skills with an emphasis on listening and
speaking in everyday life and in various situations; practice of reading
comprehension to be able to summarize main points; practice of
paragraph writing; ability to use English as a tool for knowledge seeking.
081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
(English Skills Development)
การฝnกทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด6าน โดยฝnกการอ3านและแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่อ3าน สามารถนําข6อมูลที่ได6จากการอ3านไปประกอบการเขียน ฟsงจับ
ใจความและสามารถใช6ภาษาอังกฤษเปBนเครื่องมือแสวงหาความรู6ได6ด6วยตนเอง
Practice of four language skills with an emphasis on reading and
discussion on what is read; ability to use information from reading to
write; listening for main ideas; ability to use English as a tool for knowledge
seeking.

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559

หนา 38

082 101 มนุษยBกับศิลปะ
3(3-0-6)
(Man and Art)
ความสําคัญของศิลปะ บทบาทของมนุษยในฐานะผู6สร6างสรรคงานศิลปะ ที่มา
ของแรงบันดาลใจ วิวัฒนาการของผลงานศิลปะในด6านทัศนศิลป• ศิลปะการแสดง และ
ดนตรีจากอดีตถึงปsจจุบัน ทั้งนี้โดยครอบคลุมประเด็นสําคัญต3อไปนี้ คือ ลักษณะเฉพาะ
ของงานศิลปะ ศิลปะในฐานะสื่อความคิด อารมณ คติความเชื่อ และการสะท6อนภาพ
สังคม วิธีการมองและชื่นชมผลงานศิลปะจากแง3มุมสุนทรียศาสตร ปฏิสัมพันธระหว3าง
ศิลปะกับมนุษยและสังคม
The significance of arts; the role of mankind as art creators; sources
of inspiration; the evolution of art in the areas of visual arts, drama and
music from the past to the present; unique characteristics of artworks, arts
as an expression of mankind’s ideas, emotions, beliefs and as a reflection
of society, art appreciation from aesthetic perspectives and the interaction
between art, mankind and society.
082 102 มนุษยBกับการสร1างสรรคB
3(3-0-6)
(Man and Creativity)
วิวัฒนาการของมนุษยชาติและบทบาทของมนุษยในการสร6างสรรคทั้งสิ่งที่เปBน
นามธรรมและรูปธรรม ซึ่งเปBนรากฐานของความเจริญของสังคมมนุษยในด6านต3างๆ ที่สืบ
เนื่องจากโบราณสมัยมาถึงปsจจุบัน ปsจจัยที่เอื้อต3อการสร6างสรรค กระบวนการ
สร6างสรรค ลักษณะและผลผลิตของการสร6างสรรค ตลอดจนผลกระทบต3อมนุษยชาติใน
แต3ละยุคแต3ละสมัย ทั้งนี้ โดยการวิเคราะหข6อมูลในปริทัศนประวัติศาสตร และจาก
มุมมองของศาสตรต3างๆ ที่เกี่ยวข6อง
The evolution of mankind; mankind’s role in abstract and
concrete creation which have been the foundations of human civilization
from the past to the present; contributing factors, processes, characteristics
and outputs of creativity and impacts on mankind in each period; analysis
from the perspective of history and relevant disciplines.
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082 103 ปรัชญากับชีวิต
3(3-0-6)
(Philosophy and Life)
ความหมาย ความคิดและวิธีการทางปรัชญาอันเกี่ยวเนื่องกับชีวิต การแสวงหา
ความจริง ความรู6 คุณค3าทางจริยธรรมและความงาม การคิดอย3างมีเหตุผล การวิเคราะห
ประเด็น ปsญหาร3วมสมัย อันจะนําไปสู3การสร6างสํานึกทางจริยธรรม ความรับผิดชอบต3อ
ตนเอง และสังคม
The significance of philosophy, concepts and philosophical
methods related to life; the acquisition of truth, knowledge, ethical values
and beauty; logical thinking and analysis of contemporary issues leading to
ethical consciousness and social and personal responsibilities.
082 104 อารยธรรมโลก
3(3-0-6)
(World Civilization)
ความหมายของคําว3า อารยธรรม รูปแบบและปsจจัยพื้นฐานที่นําไปสู3กําเนิดของ
อารยธรรม ความรุ3งเรืองและความเสื่อมของอารยธรรมสําคัญ ของโลกในแต3ละยุคสมัย
กระบวนการสั่งสมความเจริญที่มาจากความคิดสร6างสรรค การเรียนรู6จากประสบการณ
ปฏิสัมพันธระหว3างอารยธรรมต3 างๆ ทั้ งในด6านวัตถุธรรมและจิตใจ ไม3ว3าจะเปBน ระบบ
การเมืองการปกครอง กฎหมาย วรรณกรรม ศิลปกรรม ปรัชญา ศาสนาและคติความเชื่อ
ซึ่งยังคงมีคุณูปการต3อสังคมมนุษยในปsจจุบัน
The significance of civilization; forms and fundamental factors
leading to the origin of civilization, the glory and decline of world
civilization in each period; the process of civilization accumulating from
creativity and learning experience and material and spiritual interaction
between civilizations related to politics and government, law, literature,
art, philosophy, religions and beliefs benefiting present society.
082 105 อารยธรรมไทย
3(3-0-6)
(Thai Civilization)
พื้นฐานและวิวัฒนาการของอารยธรรมไทย ภูมิหลังทางด6านประวัติศาสตร การ
สร6างสรรค ค3านิยม ภูมิปsญญาไทย และมรดกทางวัฒนธรรม โดยครอบคลุมภาษา
วรรณกรรม ศิลปะ ศาสนา การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งผลกระทบ
ของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและบทบาทของไทยในประชาคมระหว3างประเทศ
Foundations and evolution of Thai civilization with an emphasis on
historical background, creativity, social value, folk wisdom and cultural
heritage: language, literature, art, religion, politics and government, the
economy and society; the effects of science and technology; the role of
Thailand as a member of the international community.
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082 106 ศิลปะสถาปJตยกรรมในประชาคมอาเซียน
3(3-0-6)
(Architecture and Related Art in ASEAN Community)
การตั้งถิ่นฐานที่สัมพันธกับภูมิศาสตรและระบบนิเวศน รูปแบบที่หลากหลาย
ของสถาปsตยกรรมพื้นถิ่น คติความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรม พัฒนาการทาง
สถาปsตยกรรม ศิลปะและมรดกทางสถาปsตยกรรมที่เกี่ยวข6อง และสถาปsตยกรรมร3วม
สมัยที่เปBนเอกลักษณของแต3ละชาติในประชาคมอาเซียน
The development of settlements in relation to geography and
ecology. Examining different styles of vernacular architecture, in the
context of belief, religion, and culture. The development of architecture,
its related arts and architectural heritage. Contemporary architecture
indicative of the identity of ASEAN countries.
082 107 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต
3(3-0-6)
(Meditation for Self-Development)
ความหมายของการทําสมาธิ จุดประสงค วิธีการ ขั้นตอน จุดเริ่มต6นของการทํา
สมาธิ ลักษณะของการบริกรรมและการทําสมาธิ ประโยชนของสมาธิ ลักษณะอาการ
ต3อต6านสมาธิ และการนําสมาธิไปใช6ในชีวิตประจําวัน สมาธิกับการเรียนและการงาน
ลักษณะ ขั้นตอน คุณสมบัติ ประโยชนของฌานและญาณ สิ่งที่ควรรู6เรื่องวิปsสสนา ความ
แตกต3างระหว3างสมถะกับวิปsสสนา แผนผังสมถะกับวิปsสสนา ชาวโลกกับวิปsสสนา
Meanings, objectives, methods, and stages of meditation. The
commencement of meditation, the characteristics, and benefits of
recitation and meditation. Characteristics of anti-meditative states and the
applications of meditation in daily life. Meditation for study and work,
including the characteristics, stages, qualities, and benefits of Dhyana
(contemplation) and jhana (awareness). Concepts of Vipassana (insight)
and the differences between Samatha (serenity) and Vipassana, including
diagrams of Samatha and Vipassana techniques. The relevance of
Vipassana for global citizens.
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082 108 ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น
3(3-0-6)
(Art and Visual Culture)
ผลผลิตทางวัฒนธรรมในด6านศิลปะ การออกแบบ และสถาปsตยกรรมจากปsจจัย
ของปรัชญา การเมือง สังคม เศรษฐกิจ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสังคมตะวันตก
ผลกระทบจากการรับวัฒนธรรมทางการเห็นจากตะวันตกเข6ามาในสังคมไทย
Cultural products in art, design and architecture as reflection of
philosophy, politics, economics science and technology of western culture,
effect of the adoption of Western visual culture on Thai society.
082 109 ดนตรีวิจักษB
3(3-0-6)
(Music Appreciation)
องคประกอบของดนตรี ดนตรีไทยและต3างชาติ ผลงานของคีตกวีไทยและ
ต3างประเทศที่สําคัญ การเปรียบเทียบลักษณะของดนตรีชาติต3างๆ รวมทั้งดนตรีพื้นบ6าน
ลักษณะเฉพาะของดนตรีประจําชาติไทย ความสัมพันธระหว3างคีตศิลป•กับศิลปะแขนงอื่น
Elements of music, Thai and foreign music; works of important
Thai and foreign composers; comparison of characteristics of music from
different nations and folk music; unique characteristics of Thai music, and
the relationship between music and other art forms.
082 110 ศิลปะการดําเนินชีวิตและทํางานอย9างเปDนสุข
3(3-0-6)
(Art of Living and Working for Happiness)
การเรียนรู6เพื่อความเข6าใจชีวิตของตนเองและผู6อื่น บทบาทหน6าที่และความ
รับผิดชอบต3อตัวเองและสังคม หลักการทํางานร3วมกับผู6อื่น บุคลิกภาพและมารยาททาง
สังคม คุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตและการทํางานด6วยความซื่อสัตยสุจริต แนว
ทางการดําเนินชีวิตและการทํางานภายใต6หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Studying in order to understand oneself and others. Roles and
responsibility for oneself and community. Principles of cooperation.
Personality and social manners. Morals and ethics in everyday life and
work. Ways of living and working based on principles of sufficiency
economy.
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083 101 มนุษยBกับสิ่งแวดล1อม
3(3-0-6)
(Man and His Environment)
ความสั ม พั น ธระหว3 า งมนุ ษ ยกั บ สิ่ งแวดล6 อ มและภู มิ นิ เวศน โดยพิ จ ารณาถึ ง
ความสัมพันธของการอยู3ร3วมกันของสิ่งมีชีวิตเพื่อให6เกิดความสมดุลแห3งธรรมชาติ ปsจจัย
ที่นําไปสู3ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล6อม ธรรมชาติ และภูมินิเวศน ลักษณะและขอบเขต
ของปs ญ หาในปs จ จุ บั น แนวโน6 ม ของปs ญ หาในอนาคตและผลกระทบต3 อ มนุ ษ ยชาติ
ตลอดจนส3งเสริมให6มีส3วนร3วมในการจัดการสิ่งแวดล6อมเพื่อนําไปสู3สังคมแบบยั่งยืน
The relationship among humans, environment and geographical
ecology; the harmonious relationship of living things with the balance of
nature; factors leading to degradation of natural environment and
geographical ecology; characteristics and scopes of present problems;
trends of problems in the future, the effect of the problems on human
race; enhancement and involvement in environmental management for
the sustainable society.
083 102 จิตวิทยากับมนุษยสัมพันธB
3(3-0-6)
(Psychology and Human Relations)
ธรรมชาติของมนุษยในด6านพัฒนาการ พัฒนาการของชีวิตแต3ละช3วงวัย ปsจจัยที่
มีอิทธิพลต3อพัฒนาการ กระบวนการคิดและการรับรู6ตนเองและบุคคลอื่น ทัศนคติและ
ความพึงพอใจระหว3างบุคคล การสื่อสาร สัมพันธภาพระหว3างบุคคล หลักการจูงใจและ
การให6กําลังใจ อารมณ การควบคุมอารมณและการจัดการความเครียด การพัฒนา
บุคลิกภาพ การปรับตัว ภาวะผู6นํา การทํางานเปBนหมู3คณะ การประยุกตจิตวิทยาเพื่อการ
พัฒนาตนและสร6างสรรคคุณภาพชีวิต
Human nature focuses on development, developmental stages,
contributing factors to the development, self-perception and perception of
others, attitude, interpersonal satisfaction, communication and
interpersonal relations, principle of motivating people, emotion, emotional
control and coping with stresses, personality development, adjustment,
leadership, teamwork, an application of psychology for self improvement
and to create the quality of life.
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083 103 หลักการจัดการ
3(3-0-6)
(Principles of Management)
ความหมาย นั ย และความสํ าคั ญ ของคํ า ว3 า การจั ด การ ตลอดจนจุ ด ประสงค
แนวคิดในเชิงปรัชญาและหลักการในเชิงทฤษฎีที่เอื้อต3อความสําเร็จในการดําเนินชีวิต
การประกอบกิจหรือภารกิจ ใดๆ ก็ตามของปsจเจกบุคคล องคกรและสังคมให6ลุล3วงไป
อย3างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ โดยครอบคลุมประเด็นว3าด6วยจริยธรรมและ
ความรับผิดชอบต3อสังคม การกําหนดนโยบายและการวางแผน พฤติกรรมองคกร การ
จัดการองคกร การบริหารทรัพยากร และการติดตามประเมินผล
Meanings and importance of the management. Purposes and
principles of philosophical concepts in theoretical contributing to success
in life. Operation or mission of individual; organizations and societies to be
accomplished efficiently and effectively with ethics and social
responsibility. Policy and planning; organisational behavior; organising;
resource management and evaluation.
083 104 กีฬาศึกษา
3(2-2-5)
(Sport Education)
ความเปBนมาของกีฬา เรียนรู6 ฝnกฝน พัฒนาทักษะ เทคนิคกีฬา กฎระเบียบและ
กติกา มารยาทของผู6เล3นและผู6ชม สมรรถภาพทางกาย การปˆองกันอุบัติเหตุจากการเล3น
กีฬา การปฐมพยาบาลเบื้องต6น รวมถึงบทบาทหน6าที่การเปBนนักกีฬาและผู6ชมที่ดี
ประโยชนของกีฬาที่มีต3อ
การเสริมสร6างสุขภาวะ โดยเลือกศึกษากีฬาสากล หรือ
กีฬาสมัยนิยมหนึ่งชนิดกีฬา
The history of sport education, learning, training, skills
development, technical of sport, regulations and rules, etiquette of
players and spectators, physical fitness, accident prevention of sport, first
aid, the role of a good athlete and an audience, the benefits of sport to
enhance wellness. A choice to study an international sport or
contemporary sport.
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083 105 การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจไทย
3(3-0-6)
(Thai Politics, Government and Economy)
โครงสร6าง ระบบ และกระบวนการทางการเมือง การปกครองและเศรษฐกิจ
พัฒนาการบทบาทของภาครัฐ ภาคประชาสังคม วิเคราะหให6เห็นความสัมพันธระหว3าง
กลไกทางการเมือง
การปกครองและเศรษฐกิจที่ส3งผลกระทบต3อการพัฒนาประเทศ
ตลอดจนศึกษาผลกระทบของโลกาภิวัตนที่มีต3อระบบการเมือง การปกครองและ
เศรษฐกิจ
Structure, system and processes of Thai politics; government and
the economy; the development of government and civil society’s roles;
analysis of the relationship between political mechanisms, government
and the economy affecting national development; analysis of the impact
of globalization on politics, government and economy.
083 106 ศิลปะการแสดงในอาเซียน
3(3-0-6)
(Performing Arts in ASEAN)
รูปแบบ เนื้อหา เอกลักษณ และบริบทของการก3อเกิดศิลปะการแสดงใน
ประชาคมอาเซียน จุดร3วมในเชิงอัตลักษณที่สะท6อนผ3านศิลปะการแสดง
Forms, content, uniqueness and context of the formation of
performing arts in ASEAN countries; the shared identities reflected in
performing arts.
083 107 วิถีวัฒนธรรมอาเซียน
3(3-0-6)
(Aspects of ASEAN Culture)
การก3อเกิดของอาเซียนและประชาคมอาเซียน อัตลักษณ ความหลากหลาย
และความสัมพันธทางวัฒนธรรมของประเทศในประชาคมอาเซียน และการสื่อสาร
ระหว3างวัฒนธรรมของพลเมืองอาเซียน
The formation of ASEAN and the ASEAN community; identities,
diversities and the cultural relationship among ASEAN countries and their
intercultural communication.
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083 108 วัฒนธรรมดนตรีอาเซียน
3(3-0-6)
(ASEAN Music Culture)
วัฒนธรรมดนตรีในประชาคมอาเซียน ประวัติศาสตรและพัฒนาการดนตรีใน
พื้นที่วัฒนธรรมหลักของอาเซียน ทฤษฎีดนตรี เครื่องดนตรี วงดนตรี เพลงสําคัญ ศิลปGน
ดนตรีอาเซียน ความสัมพันธของดนตรีกับศิลปวัฒนธรรมแขนงต3างๆ สภาพปsจจุบันของ
ดนตรีอาเซียน
Musical culture in the ASEAN community; history and
development of mainstream ASEAN music culture, music theories; musical
instruments; ensembles; major songs and key ASEAN composers and
musicians; the relationship between ASEAN music and other art forms; the
present situation of ASEAN music.
083 109 การใช1ชีวิตอย9างสร1างสรรคB
3(3-0-6)
(Creative Living)
ความคิดสร6างสรรคและสุนทรียภาพในการดําเนินชีวิต ระดับบุคคล ครอบครัว
และชุมชน ชุดความคิดต3างๆ ที่กําหนดแบบแผนการดําเนินชีวิต การใช6ชีวิตอย3าง
พอเพียง ลัทธิบริโภคนิยม ปsจจัยพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกในการดําเนินชีวิตของ
มนุษย การบริโภคทรัพยากร การอยู3อาศัย ความรับผิดชอบต3อสังคมและสิ่งแวดล6อม จิต
อาสา หน6าที่พลเมือง
Creativity and aesthetics of individual, family and community life,
including factors determining lifestyle. Examining sufficiency living,
consumerism, basic factors and facilities in human living. Understanding
resource consumption, inhabitance, social and environmental
responsibility and civil duty.
3(3-0-6)
083 110 กิจกรรมเพื่อชีวิตสร1างสรรคB
(Activities for a Creative Life)
ความหมายและความสําคัญในการพัฒนาตนเองของนักศึกษา คุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค การปลูกฝsงทัศนคติที่ดีของการเปBนพลเมืองโลก การสร6างเสริมจิต
อาสา คุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตยสุจริต การพัฒนาการทํางานเปBนทีม การ
เรียนรู6เพื่อการพัฒนาชีวิตโดยการเรียนรู6ผ3านกิจกรรมพัฒนาในรูปแบบต3างๆ
The meaning and importance of self-development for students.
Desired graduate attributes and the cultivation of a positive attitude as a
global citizen. The encouragement of volunteerism, morality, ethics and
honesty. Teamwork development. Lifelong learning from student
development activities.
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083 111 ประสบการณBนานาชาติ
3(3-0-6)
(International Experience)
เงื่อนไขรายวิชา: โดยความยินยอมของคณะกรรมการประจําคณะ/ นักศึกษาออก
ค3าใช6จ3ายเอง
ความสําคัญ และวัตถุประสงคของการเรียนรู6แบบบูรณาการโดยการเดินทางและ
ประสบการณในต3างประเทศ การวางแผน และการเตรียมการเดินทาง ฝnก
ประสบการณในมหาวิทยาลัย สถาบันทางวิชาการ หรือสถาบันอื่นในต3างประเทศโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ/ มหาวิทยาลัย และเรียนรู6ภาษา วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี ประวัติศาสตร ตลอดจนประชาชนของประเทศนั้นๆ
The importance and objectives of integrated learning through
travels and international experiences, including planning and preparation
of trips, training for experience at a university, academic institute or other
institutions in a foreign country as suggested by the Faculty of University.
Knowledge and experience of language, culture, tradition and history
gained from the chosen country.
083 112 หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
3(3-0-6)
(Sufficiency Economy and Social Development)
ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสําคัญของหลักเศรษฐกิจพอเพียง
กรณีศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่เกี่ยวข6องกับเศรษฐกิจพอเพียง การ
ประยุกตใช6หลักเศรษฐกิจพอเพียงให6เกิดการตระหนักที่ดีในวิถีการดํารงชีวิต
Definitions, principles, concepts and significance of sufficiency
economy. Case studies of royally-initiated projects related to sufficiency
economy. Application of sufficiency economy principles to proper
awareness in ways of life.
084 101 อาหารเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
(Food for Health)
ความรู6พื้นฐานเกี่ยวกับความต6องการอาหารของร3างกาย องคประกอบอาหาร
สุขลักษณะของอาหารกับสุขภาพ อาหารที่ไม3ได6สัดส3วนกับโรค อุปนิสัยการรับประทาน
อาหารกับสุขภาพ ปsญหาโภชนาการ โรคจากโภชนาการ จากการปนเป˜™อนของสารถนอม
อาหารและบรรจุภัณฑ ความปลอดภัยด6านอาหารและการคุ6มครองผู6บริโภค
Introduction to bodily needs of food; compositions of food; food
hygiene and health; diet imbalanced with diseases; eating habits and
health; nutritional problems and diseases; diseases from contamination of
food preservatives and packaging; food safety and consumer protection.
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084 102 สิ่งแวดล1อม มลพิษและพลังงาน
3(3-0-6)
(Environment, Pollution and Energy)
ส3วนประกอบและความสัมพันธของสิ่งต3างๆ ในธรรมชาติ สาเหตุ ผลกระทบ และ
การจัดการมลพิษชนิดต3างๆ พลังงาน ผลกระทบจากการใช6พลังงานและการจัดการ
Compositions and relationships of natural elements. Causes,
impacts, and management of various types of pollutants. Energy. Impact
and management of energy usage.
084 103 คอมพิวเตอรB เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Computer, Information Technology and Communication)
บทบาทและความสําคัญของคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในปsจจุบัน แนวโน6มในอนาคต ความรู6พื้นฐาน การประยุกตอย3างสร6างสรรค การรักษา
ความมั่นคง กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข6อง
Roles and significance of computers, information technology, and
communication in modern days. Future trends. Basic knowledge, creative
applications, securities, laws, and ethics related to computer and
information.
084 104 คณิตศาสตรBและสถิติในชีวิตประจําวัน
(Mathematics and Statistics in Everyday Life)
เซต ระบบจํานวนจริง ตรรกวิทยา ความน3าจะเปBน ประเภทของข6อมูล สถิติ
พรรณนา เลขดัชนี ดอกเบี้ย ภาษีเงินได6 บัญชีรายรับ-รายจ3าย
Real number systems. Logic. Probability. Type of data. Descriptive
statistics. Index number. Interest. Income tax. Basic accounting.

3(3-0-6)

084 105 โลกแห9งเทคโนโลยีและนวัตกรรม
3(3-0-6)
(World of Technology and Innovation)
ปรัชญา แนวคิด และการสร6างสรรคเทคโนโลยีและนวัตกรรมต3างๆ ในปsจจุบัน
และอนาคต การพัฒนา การประยุกตใช6และการจัดการ บทบาทและผลกระทบจากการ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ต3อชีวิต เศรษฐกิจและสังคม
Philosophy, concepts and innovative technology and various
innovation in the present and future. Development, application and
management. Role and effect of developed technology and innovation
on the life, economics and social.
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084 106 วิทยาศาสตรB และเทคโนโลยีในประชาคมอาเซียน
3(3-0-6)
(Science and Technology in ASEAN Community)
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีต3อการพัฒนาประชาคมอาเซียนอย3างสร6างสรรคและ
ยั่งยืนในด6านสังคม เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม การศึกษา สาธารณสุข สิ่งแวดล6อม การ
เรียนรู6วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจากแหล3งเรียนรู6ในชุมชน การแลกเปลี่ยนความรู6ของ
นักวิทยาศาสตรและนักเทคโนโลยีในประชาคมอาเซียน กิจกรรมการสื่อสารต3อสาธารณะ
และการสร6างสื่อประเภทต3างๆ เพื่อแสดงผลกระทบของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มี
ต3อชุมชน
Science and technology for the creative and sustainable
development of ASEAN community, with regards to society, economy, art,
culture, education, public health environment. Examining community
education resources for science and technology, and knowledge exchange
between ASEAN scientists and technologists. Public communication
activities, and the creation of media resources to demonstrate the impact
of science and technology on the community.
084 107 พลังงานในอาเซียน
3(3-0-6)
(Energy in ASEAN)
ความสําคัญของพลังงานและสิ่งแวดล6อม ประเภทของพลังงาน เทคโนโลยีการ
ผลิตพลังงาน สถานการณและแนวโน6มการใช6พลังงานของอาเซียนและของโลก แหล3ง
พลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือกในอาเซียน ศักยภาพในการผลิตพลังงานใน
อาเซียน นโยบายด6านพลังงานในอาเซียน ภาวะโลกร6อน ผลกระทบด6านสิ่งแวดล6อม
เนื่องจากการใช6พลังงาน
Importance of energy and environment. Types of energy. Energy
conversion technology. Situation and trend of energy use in ASEAN and in
the world. Renewable and alternative energy resources in ASEAN.
Potentials of energy production in ASEAN. Energy policies in ASEAN.
Global warming. Environmental impacts due to energy use.
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084 108 โลกและดาราศาสตรB
3(3-0-6)
(Earth and Astronomy)
ความเปBนมาและความสําคัญของวิชาดาราศาสตร บรรยากาศโลก การ
พยากรณทางอุตุนิยมวิทยา ปรากฏการณและสังเกตการณทางดาราศาสตร ระบบสุริยะ
และกลุ3มดาวบนท6องฟˆา การประยุกตใช6ในชีวิตประจําวัน
History and importance of astronomy, the earth’s atmosphere
and meteorological forecasting. Astrological phenomena and observation,
the solar system, constellations and application of this knowledge in
everyday life.
550 153 หลักการออกแบบเบื้องต1น
2(1-3-2)
(Basic Principle of Design)
หลักการออกแบบเบื้องต6น หลักการออกแบบสิ่งพิมพ ฉลาก และภาชนะบรรจุ
การออกแบบตกแต3งสวน และศิลปะการจัดวางหรือตกแต3งสถานที่ พร6อมด6วยปฏิบัติการ
ในหัวข6อที่เกี่ยวข6อง
Principle of basic design, principle design of printing, label and
packaging, garden design and display of interior design including practice in
related topics.
554 101 สมุนไพรพื้นฐาน
(Elementary Herbal Medicines)
พืชและผลิตภัณฑธรรมชาติอื่นๆ ที่มีความสัมพันธต3อชีวิตประจําวัน เน6นการใช6
เปBนยารักษาโรค อาหาร เครื่องสําอาง และพืชพิษ
Plants and natural products related to daily life, with emphasis on
medicinal, food, cosmetic and poisonous plants.

3(3-0-6)

554 102 ความรู1พื้นฐานด1านยา
3(3-0-6)
(Basic Drug Knowledge)
ความรู6โดยทั่วไปเกี่ยวกับยาบําบัดโรค โดยจะเรียนรู6เกี่ยวกับคุณสมบัติทั่วไปของ
ยาบําบัดโรค แหล3งที่มาของยา การแพร3กระจายของยา ขนาดใช6 ความแรง พิษ การแบ3ง
ประเภทของยา การใช6ยาในทางที่ถูกต6อง มาตรการความปลอดภัย ยาสามัญประจําบ6าน
ยาที่รับจากร6านขายยาโดยไม3ต6องใช6ใบสั่งยา สารเสพติด กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข6อง
กับยา ลักษณะการใช6ยาในสังคมไทย
General knowledge about drugs with emphasis on general
properties, sources, distributions, dosages, potency, toxicity, categorization;
rational uses, safety measures, household remedies, over the counter
drugs, drug abuses, laws and regulations of drugs, behavioral drug use
patterns in Thai society.
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554 105 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตรBสุขภาพ 1
(English for Health Sciences I)
การฝnกทักษะการพูดและการสื่อสาร โดยเน6นการสื่อสารข6อมูลทางวิทยาศาสตร
สุขภาพ
Practicing skills in speaking and communication with an emphasis
on communication data in health sciences.

3(2-2-5)

554 106 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตรBสุขภาพ 2
(English for Health Sciences II)
การฝnกทักษะ การอ3าน การเขียน การย3อและสรุปความ รวมถึงการนําเสนอ
ข6อมูลจากบทความทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
Practicing skills in reading, writing, and briefing and summarizing
data, including presenting data from articles in health sciences.

3(2-2-5)

554 107 จริยธรรมการประกอบวิชาชีพ
2(2-0-4)
(Professional Ethics)
จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพของวิทยาการแขนงสาขาต3าง ๆ
กฎระเบียบ เกณฑ มาตรการในการควบคุม เน6นความรับผิดชอบที่มีต3อวิชาชีพและสังคม
Codes and oaths of professional ethics of various disciplines; rules,
regulations and ethical criteria concerning practice and control, with
emphasis on privileges and responsibilities to professions and society.
554 108 หลักการวิจัย
2(2-0-4)
(Principles of Research)
แนวคิด ความหมาย หลักการของการวิจัย การจําแนกประเภทและชนิดของ
การวิจัย ขั้นตอนและกระบวนการวิจัย การประมวลผลข6อมูลและการรายงาน
Concepts, definitions, principles of research, classification and type
of research, procedures and processes of research, data processing and
reporting.
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3.1.5.2 หมวดวิชาเฉพาะ
511 103 แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรBชีวภาพ
3(3-0-6)
(Calculus for Biological Scientists)
การหาอนุพันธและการหาปริพันธ อนุกรมเทยเลอรและอนุกรมแมคลอริน
สมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่งและการประยุกต
Differentiation and integration. Taylor series and Maclaurin
series. First-order differential equations and applications.
512 101 ชีววิทยาทั่วไป 1
3(3-0-6)
(General Biology I)
วิชาบังคับก3อน : 512 103 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1*
*อาจเรียนพร6อมกัน
แนวคิดทางชีววิทยา สมบัติของสิ่งมีชีวิต ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร การจัด
จําแนก และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ไวรา มอเนอรา โพรทิสตา และฟsงใจ
อาณาจักรพืช สัตวไม3มีกระดูกสันหลัง สัตวมีกระดูกสันหลัง พื้นฐานของชีวิตระดับ
โมเลกุล การจัดองคประกอบระดับเซลล เนื้อเยื่อและอวัยวะ การสังเคราะหด6วยแสง
และการหายใจระดับเซลล พันธุศาสตรบริสุทธิ์ วิวัฒนาการระดับมหภาค นิเวศวิทยา
และพฤติกรรมสัตว
Concepts in biology. Properties of organisms. Scientific
methodology. Classification and biodiversity. Vira, Monera, Protista and
Fungi. Plant kingdom. Invertebrates. Vertebrates. Molecular basis of life.
Cellular level of organization, tissues and organs. Photosynthesis and
cellular respiration. Classical genetics. Macroevolution. Ecology and
animal behavior.
512 103 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1
(General Biology Laboratory I)
วิชาบังคับก3อน : 512 101 ชีววิทยาทั่วไป 1*
*อาจเรียนพร6อมกัน
ปฏิบัติการที่สอดคล6องกับเนื้อหาในรายวิชา 512 101 ชีววิทยาทั่วไป 1
Laboratory work related to the contents in 512 101 General
Biology I.

1(0-3-0)
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513 108 เคมีทั่วไปสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตรB
4(4-0-8)
(General Chemistry for Pharmacy Students)
ปริมาณสัมพันธ โครงสร6างอะตอม และสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ พันธะ
เคมี ก›าซ ของแข็ง เทอรโมไดนามิกส ของเหลวและสารละลาย สมดุลเคมีและสมดุล
ของไอออน
Stoichiometry. Atomic structure and properties of the elements
in the periodic table. Chemical bonding. Gases. Solids.
Thermodynamics. Liquids and solutions. Chemical equilibrium and ionic
equilibrium.
513 220 เคมีฟFสิคัล
3(3-0-6)
(Physical Chemistry)
วิชาบังคับก3อน : (1) 511 102 แคลคูลัส 2
513 102 เคมีทั่วไป 2
หรือ (2) 511 103 แคลคูลัสสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตรชีวภาพ
513 108 เคมีทั่วไปสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร
เทอรโมไดนามิกสของแก›สและสารละลาย เคมีไฟฟˆา จลนเคมี หลักของเคมี
นิวเคลียรและการประยุกตใช6ทางชีวภาพ สเปกโทรสโกป<
Thermodynamics of gas and solution. Electrochemistry.
Chemical kinetics. Principles of nuclear chemistry and biological
applications. Spectroscopy.
4(4-0-8)
513 256 หลักเคมีอินทรียB
(Principles of Organic Chemistry)
วิชาบังคับก3อน : 513 108 เคมีทั่วไปสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร
โครงสร6าง สมบัติ และปฏิกิริยาของสารประกอบอินทรีย กลไกของปฏิกิริยา
ความสัมพันธระหว3างหมู3ฟsงกชัน ชีวโมเลกุล การประยุกตเทคนิคอัลตราไวโอเลต และ
อินฟราเรดสเปกโทรสโกป<ในการพิสูจนประเภทของหมู3ฟsงกชัน
Structures, properties and reaction of organic compounds.
Reaction mechanisms. Functional group interconversion. Biomolecules.
Applications of ultraviolet and infrared spectroscopy in functional group
identification.
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514 109 ฟFสิกสBทั่วไปสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตรB
4(4-0-8)
(General Physics for Pharmacy Students)
กลศาสตรของวัตถุเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตรของของไหล ทฤษฎีจลน
ของแก›ส เทอรโมไดนามิกส การสั่นและคลื่น เสียง ไฟฟˆา แม3เหล็กไฟฟˆา ทัศนศาสตร
ฟGสิกสยุคใหม3
Mechanics of particles and rigid bodies. Properties of matter.
Fluid mechanics. Kinetic theory of gases. Thermodynamics. Oscillations
and waves. Sound. Electricity. Electromagnetism. Optics. Modern physics.
550 151 บทนําสู9วิชาชีพเภสัชกรรม
1(1-0-2)
(Introduction to Pharmacy Profession)
ประวัติการเภสัชกรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ โครงสร6างหลักสูตรเภสัชศาสตร
ในประเทศไทย บทบาทของเภสั ช กรในวิ ช าชี พ สาขาต3 า งๆ ทั้ ง ภาครั ฐ บาลและ
ภาคเอกชน ความสัมพันธระหว3างวิชาชีพในสายสาธารณสุข ตําราและวรรณกรรมทาง
เภสัชศาสตร
History of pharmacy; professional ethics; structure of
pharmaceutical curricula in Thailand; roles of pharmacists in various
professions both in public and private sectors; inter-relationship among
professions in public health; textbooks and literatures in pharmaceutical
sciences.
550 351 ประสบการณBวิชาชีพ
(Professional Practice)
การประเมินผล: S / U
เงื่อนไขการลงทะเบียน: นักศึกษาที่ผ3านรายวิชาตามประกาศคณะฯ
การฝnกปฏิบัติงานเพื่อสร6างประสบการณในด6านวิชาชีพเภสัชกรรมสาขา
ต3าง ๆ โดยเน6นการปฏิบัติงานเภสัชกรรมในโรงพยาบาล และร6านขายยา อย3างละไม3
น6อยกว3า 200 ชั่วโมง
Practice to experience professional roles in various areas of
pharmacy, emphasizing practice of no less than 200 hours in hospital
pharmacy and community services each.

6 (ไม9น1อย
กว9า 400
ชั่วโมง)
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551 111 การฝQกปฏิบัติงานวิชาชีพด1านเภสัชกรรมอุตสาหการในการผลิตยา
5(ไม9น1อย
(Industrial Pharmacy Clerkship in Pharmaceutical Production)
กว9า 270
การประเมินผล: S / U
ชั่วโมง)
วิชาบังคับก3อน: 550 351 ประสบการณวิชาชีพ
เงื่อนไขการลงทะเบียน: นักศึกษาที่ผ3านรายวิชาตามประกาศคณะฯ
การฝnกปฏิบัติงานวิชาชีพด6านเภสัชกรรมอุตสาหการโดยเน6นการผลิตยา
Professional practice in industrial pharmacy, emphasizing
production of pharmaceutical dosage forms.
551 112 การฝQกปฏิบัติงานวิชาชีพด1านเภสัชกรรมอุตสาหการในการควบคุมและประกัน
5(ไม9น1อย
คุณภาพยา
กว9า 270
(Industrial Pharmacy Clerkship in Quality Assurance and Quality
ชั่วโมง)
Control)
การประเมินผล: S / U
วิชาบังคับก3อน: 550 351 ประสบการณวิชาชีพ
เงื่อนไขการลงทะเบียน: นักศึกษาที่ผ3านรายวิชาตามประกาศคณะฯ
การฝnกปฏิบัติงานวิชาชีพด6านเภสัชกรรมอุตสาหการโดยเน6นการควบคุม
และประกันคุณภาพยา
Professional practice in industrial pharmacy, emphasizing
quality control and quality assurance of pharmaceutical dosage forms.
551 113 การฝQกปฏิบัติงานวิชาชีพด1านเภสัชกรรมอุตสาหการเชิงบูรณาการ 1
5(ไม9น1อย
(Integrated Industrial Pharmacy Clerkship I)
กว9า 270
การประเมินผล: S / U
ชั่วโมง)
วิชาบังคับก3อน: 550 351 ประสบการณวิชาชีพ
เงื่อนไขการลงทะเบียน: นักศึกษาที่ผ3านรายวิชาตามประกาศคณะฯ
การฝnกปฏิ บั ติงานวิช าชี พด6 านเภสั ชกรรมอุ ต สาหการโดยเน6น บู รณาการ
ทางการผลิ ตหรือการควบคุ มคุ ณ ภาพ หรือการวิจัย และพั ฒ นายา เครื่องสําอางและ
ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ รวมถึงการประกันคุณภาพ การขึ้นทะเบียนตํารับยา และการทํา
วิจัยทางคลินิกในสถานการณและบริบทที่แตกต3างกัน
Professional practice in industrial pharmacy, emphasizing
integration in production, quality control, or research and development
of drugs, cosmetics and health products, including quality assurance,
market authorization and clinical research in different situation and
contexts.
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551 114 การฝQกปฏิบัติงานวิชาชีพด1านเภสัชกรรมอุตสาหการเชิงบูรณาการ 2
5(ไม9น1อย
(Integrated Industrial Pharmacy Clerkship II)
กว9า 270
การประเมินผล: S / U
ชั่วโมง)
วิชาบังคับก3อน: 550 351 ประสบการณวิชาชีพ
เงื่อนไขการลงทะเบียน: นักศึกษาที่ผ3านรายวิชาตามประกาศคณะฯ
การฝn กปฏิ บั ติ งานวิ ช าชี พ ด6 านเภสั ช กรรมอุ ต สาหการโดยเน6 น บู ร ณาการ
ทางการผลิ ตหรือการควบคุ มคุ ณ ภาพ หรือการวิจัย และพั ฒ นายา เครื่องสําอางและ
ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ รวมถึงการประกันคุณภาพ การขึ้นทะเบียนตํารับยา และการทํา
วิจัยทางคลินิกในสถานการณและบริบทที่แตกต3างกัน
Professional practice in industrial pharmacy, emphasizing
integration in production, quality control, or research and development
of drugs, cosmetics and health products, including quality assurance,
market authorization and clinical research in different situations and
contexts.
551 115 การฝQกปฏิบัติงานวิชาชีพด1านเภสัชกรรมอุตสาหการเชิงบูรณาการ 3
5(ไม9น1อย
(Integrated Industrial Pharmacy Clerkship III)
กว9า 270
การประเมินผล: S / U
ชั่วโมง)
วิชาบังคับก3อน: 550 351 ประสบการณวิชาชีพ
เงื่อนไขการลงทะเบียน: นักศึกษาที่ผ3านรายวิชาตามประกาศคณะฯ
การฝn กปฏิ บั ติ งานวิ ช าชี พ ด6 านเภสั ช กรรมอุ ต สาหการโดยเน6 น บู ร ณาการ
ทางการผลิ ตหรือการควบคุ มคุ ณ ภาพ หรือการวิจัย และพั ฒ นายา เครื่องสําอางและ
ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ รวมถึงการประกันคุณภาพ การขึ้นทะเบียนตํารับยา และการทํา
วิจัยทางคลินิกในสถานการณและบริบทที่แตกต3างกัน
Professional practice in industrial pharmacy, emphasizing
integration in production, quality control, or research and development
of drugs, cosmetics and health products, including quality assurance,
market authorization and clinical research in different situations and
contexts.
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551 116 การฝQกปฏิบัติงานวิชาชีพด1านเภสัชกรรมอุตสาหการเชิงบูรณาการ 4
5(ไม9น1อย
(Integrated Industrial Pharmacy Clerkship IV)
กว9า 270
การประเมินผล: S / U
ชั่วโมง)
วิชาบังคับก3อน: 550 351 ประสบการณวิชาชีพ
เงื่อนไขการลงทะเบียน: นักศึกษาที่ผ3านรายวิชาตามประกาศคณะฯ
การฝnกปฏิ บั ติงานวิช าชี พด6 านเภสั ชกรรมอุ ต สาหการโดยเน6น บู รณาการ
ทางการผลิ ตหรือการควบคุ มคุ ณ ภาพ หรือการวิจัย และพั ฒ นายา เครื่องสําอางและ
ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ รวมถึงการประกันคุณภาพ การขึ้นทะเบียนตํารับยา และการทํา
วิจัยทางคลินิกในสถานการณและบริบทที่แตกต3างกัน
Professional practice in industrial pharmacy, emphasizing
integration in production, quality control, or research and development
of drugs, cosmetics and health products, including quality assurance,
market authorization and clinical research in different situations and
contexts.
551 211 การฝQกปฏิบัติงานวิชาชีพด1านระบบการคุ1มครองผู1บริโภคด1านยาและสุขภาพ
5 (ไม9น1อย
(Pharmaceutical and Health Consumer Protection System Clerkship) กว9า 270
การประเมินผล :
S/U
ชั่วโมง)
วิชาบังคับก3อน :
550 351 ประสบการณวิชาชีพ
เงื่อนไขการลงทะเบียน: นักศึกษาที่ผ3านรายวิชาตามประกาศคณะฯ
การฝnกปฏิบัติงานวิชาชีพที่เกี่ยวข6องกับระบบการคุ6มครองผู6บริโภคด6านยา
และสุขภาพ โครงสร6าง องคประกอบที่เกี่ยวข6องและการเชื่อมโยงบทบาทของผู6ที่
เกี่ยวข6อง รวมทั้งระบบการกํากับ การค6นหา และการแก6ปsญหาด6านยาและสุขภาพใน
ระดับต3างๆ
Professional practice in pharmaceutical and health consumer
protection systems; structure, related parties and inter-connected roles
of all stakeholders; including monitoring, defining and solving systems for
pharmaceutical and health problems at various levels.
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551 212 การฝQกปฏิบัติงานวิชาชีพด1านการบังคับใช1กฎหมายเพื่อการคุ1มครองผู1บริโภค
5 (ไม9น1อย
(Law Enforcement for Consumer Protection Clerkship)
กว9า 270
การประเมินผล :
S/U
ชั่วโมง)
วิชาบังคับก3อน :
550 351 ประสบการณวิชาชีพ
เงื่อนไขการลงทะเบียน: นักศึกษาที่ผ3านรายวิชาตามประกาศคณะฯ
การฝnกปฏิบัติงานวิชาชีพที่เกี่ยวข6องกับการบังคับใช6กฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวข6องเพื่อการคุ6มครองผู6บริโภคด6านสุขภาพ การสืบค6นทั้งกฏหมายหลักและระดับ
รอง การตีความกฏหมายเพื่อการบังคับใช6กฏหมาย การสืบสวน การประมวลหลักฐาน
และจัดทําเอกสารที่เกี่ยวข6องกับการบังคับใช6กฏหมาย ขั้นตอนและการประสานงานกับ
หน3วยงานที่เกี่ยวข6อง
Professional practice in law enforcement, regulations related
to health consumer protection, searching of both primary and secondary
legislation., interpretation and enforcement of law, investigation,
evidence processing and documentation related to law enforcement,
process and coordination with related organizations.
5 (ไม9น1อย
551 213 การฝQกปฏิบัติงานวิชาชีพด1านการคุ1มครองผู1บริโภคด1านยาและสุขภาพในชุมชน
กว9า 270
(Pharmaceutical and Health Consumer Protection in Community
ชั่วโมง)
Clerkship)
การประเมินผล :
S/U
วิชาบังคับก3อน :
550 351 ประสบการณวิชาชีพ
เงื่อนไขการลงทะเบียน: นักศึกษาที่ผ3านรายวิชาตามประกาศคณะฯ
การฝn กปฏิ บั ติ งานวิช าชีพ ที่ เกี่ ย วข6 องกั บ การเลื อกเครื่ องมื อสํ าหรับ การ
สืบค6นข6อมูลในชุมชน การวิเคราะหปsญหาทางด6านการคุ6มครองผู6บริโภคในชุมชน การ
จัดลําดับความสําคัญของปsญหา การวางแผนในการแก6ปsญหาหรือการพัฒนาด6านการ
คุ6มครองผู6บริโภคในชุมชนโดยการมีส3วนร3วมจากชุมชน รวมถึงการเสริมสร6างศักยภาพ
ของผู6บริโภค
Professional practice that involves choosing a tool for
searching information in the community, analysis of consumer protection
issues in the community, prioritization of problems, planning in problem
solving or the development of consumer protection in community with
community engagement, including strengthening of consumer
empowerment.

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559

หนา 58

551 214 การฝQกปฏิบัติงานวิชาชีพด1านการจัดการความปลอดภัยด1านยาและสุขภาพ
5 (ไม9น1อย
(Pharmaceutical and Health Safety Management Clerkship)
กว9า 270
การประเมินผล :
S/U
ชั่วโมง)
วิชาบังคับก3อน :
550 351 ประสบการณวิชาชีพ
เงื่อนไขการลงทะเบียน: นักศึกษาที่ผ3านรายวิชาตามประกาศคณะฯ
การฝnกปฏิ บั ติงานวิชาชีพที่เกี่ย วข6 องกั บกระบวนการและกลไกของการ
ควบคุมกํากั บดูแลผลิตภั ณฑสุขภาพและบริการสุ ขภาพทั้ งก3 อนและหลังออกสู3ต ลาด
กระบวนการจัดการความเสี่ยงด6านยาและสุขภาพ การวิเคราะหข6อมูลที่เกี่ยวข6องภายใต6
บริบทของสังคมและกฏหมาย
Professional practice in processes and mechanisms of
controlling and monitoring of healthcare products and services both in
pre-marketing and post marketing periods, risk management processes for
the pharmaceutical sector and healthcare, and analysis of related data
under social and legal context.
551 215 การฝQกปฏิบัติงานวิชาชีพด1านการคุ1มครองผู1บริโภคด1านยาและสุขภาพเชิงบูรณาการ 5(ไม9น1อย
กว9า 270
1
ชั่วโมง)
(Integrated Pharmaceutical and Health Consumer Protection
Clerkship I)
การประเมินผล :
S/U
วิชาบังคับก3อน :
550 351 ประสบการณวิชาชีพ
เงื่อนไขการลงทะเบียน: นักศึกษาที่ผ3านรายวิชาตามประกาศคณะฯ
การฝnกปฏิบัติงานวิชาชีพเชิงบูรณาการด6านการคุ6มครองผู6บริโภคด6านยา
และสุขภาพโดยเน6นการประยุกตความรู6เพื่อการคุ6มครองผู6บริโภค การค6นหาและ
แก6ปsญหาทางสาธารณสุข การใช6ยาในชุมชนและการส3งต3อ การวางแผน การวิเคราะห
ข6อมูล ระบบสารสนเทศด6านยาและสุขภาพ และประยุกตความรู6เพื่อการบริหารงาน
ด6านเภสัชกรรมในหน3วยงานต3างๆ
Professional practice integrating pharmaceutical and health
consumer protection, emphasizing application of knowledge for
consumer protection, identifying and solving public health problems,
medication usage in community and referral system, planning, data
analysis, pharmaceutical and health information technology system, and
application of knowledge for pharmaceutical administration in various
organizations.

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559

หนา 59

551 216 การฝQกปฏิบัติงานวิชาชีพด1านการคุ1มครองผู1บริโภคด1านยาและสุขภาพเชิงบูรณาการ 5(ไม9น1อย
2
กว9า 270
(Integrated Pharmaceutical and Health Consumer Protection
ชั่วโมง)
Clerkship II)
การประเมินผล :
S/U
วิชาบังคับก3อน :
550 351 ประสบการณวิชาชีพ
เงื่อนไขการลงทะเบียน: นักศึกษาที่ผ3านรายวิชาตามประกาศคณะฯ
การฝnกปฏิบัติงานวิชาชีพเชิงบูรณาการด6านการคุ6มครองผู6บริโภคด6านยาและ
สุขภาพโดยเน6นการประยุกตความรู6เพื่อการคุ6มครองผู6บริโภค การค6นหาและแก6ปsญหา
ทางสาธารณสุข การใช6ยาในชุมชนและการส3งต3อ การวางแผน การวิเคราะหข6อมูล
ระบบสารสนเทศด6านยาและสุขภาพ และประยุกตความรู6เพื่อการบริหารงานด6านเภสัช
กรรมในหน3วยงานต3างๆ และเพื่อสร6างเสริมทักษะและประสบการณให6มากขึ้น
Professional practice integrating pharmaceutical and health
consumer protection, emphasizing application of knowledge for
consumer protection, identifying and solving public health problems,
medication usage in community and referral system, planning, data
analysis, pharmaceutical and health information technology, and
application of knowledge for pharmaceutical administration in various
organizations and to enhance skills and experiences.
551 337 การฝQกปฏิบัติงานวิชาชีพด1านบริบาลทางเภสัชกรรมทางอายุรศาสตรB
5(ไม9น1อย
(Pharmaceutical Care Clerkship in Internal Medicine)
กว9า 270
การประเมินผล : S / U
ชั่วโมง)
วิชาบังคับก3อน : 550 351 ประสบการณวิชาชีพ
เงื่อนไขการลงทะเบียน: นักศึกษาที่ผ3านรายวิชาตามประกาศคณะฯ
การฝn กปฏิ บั ติ งานวิช าชี พ ด6 านบริบ าลทางเภสั ช กรรมในสถานปฏิ บั ติ การ
สําหรับผู6ปoวยอายุรกรรม ร3วมกับบุคลากรทางการแพทยสาขาอื่นๆ ในการดูแลผู6ปoวย
การเก็บรวบรวม ข6อมูลผู6ปoวยจากแหล3งต3างๆ การนําข6อมูลที่ได6มาประมวลหาปsญหาที่
อาจเกี่ยวข6องกับการใช6ยา วางแผนในการแก6ไขและปˆองกันปsญหาอันอาจเกิดจากการใช6
ยา การวางแผนการรักษา และการติดตามการใช6ยาสําหรับผู6ปoวยแต3ละราย โดยทํางาน
ร3วมกับบุคลากรทางการแพทยอื่นๆ เพื่อประโยชนสูงสุดแก3ผู6ปoวย
Professional practice in pharmaceutical care in medicine in
inpatient settings; working in collaboration with other health care
professionals in delivery of care to individual patients; gathering patient
information from various sources; using obtained information to analyze
problems related to drug usage; determining and resolving or preventing
drug-related problems, planning and monitoring drug therapy for
individual patients; working with other health care providers to provide
the best possible care to patients.

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559

551 338

หนา 60

การฝQกปฏิบัติงานวิชาชีพด1านบริบาลทางเภสัชกรรมด1านการดูแลผู1ปOวยนอก
5(ไม9น1อย
(Pharmaceutical Care Clerkship in Ambulatory Care Patients)
กว9า 270
การประเมินผล : S / U
ชั่วโมง)
วิชาบังคับก3อน : 550 351 ประสบการณวิชาชีพ
เงื่อนไขการลงทะเบียน: นักศึกษาที่ผ3านรายวิชาตามประกาศคณะฯ
การฝn ก ปฏิ บั ติ งานวิ ช าชี พ ด6 า นบริ บ าลทางเภสั ช กรรมในสถานปฏิ บั ติ ก าร
สํ าหรับ ผู6 ปo ว ยนอก ร3 วมกั บ บุ คลากรทางการแพทยสาขาอื่ น ๆ ในการดู แลผู6 ปo ว ย ซึ่ ง
รวมถึงการสัมภาษณผู6ปoวยเพื่อหาประวัติการใช6ยา การค6นหาปsญหาที่อาจเกี่ยวข6องกับ
การใช6ยา แก6ไขและปˆองกัน ปsญหาที่อาจเกี่ยวเนื่องกับการใช6ยา วางแผนการรักษาและ
การติดตามการใช6ยา การจัดทําแบบบันทึกประวัติการใช6ยาของผู6ปoวยแต3ละราย รวมทั้ง
การให6คําแนะนําปรึกษาด6านยาแก3ผู6ปoวย
Professional practice in pharmaceutical care in ambulatory
settings; working in collaboration with other health care professionals in
delivery of care to patients, including interviewing patients to gain
medication taking history; determining and resolving and preventing drugrelated problems ; planning and monitoring drug therapy; making patient
profile; providing drug information service and patient counseling.

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559

หนา 61

551 339 การฝQกปฏิบัติงานวิชาชีพด1านบริบาลทางเภสัชกรรมทางเภสัชกรรมชุมชน
5(ไม9น1อย
(Pharmaceutical Care Clerkship in Community Pharmacy)
กว9า 270
การประเมินผล : S / U
ชั่วโมง)
วิชาบังคับก3อน : 550 351 ประสบการณวิชาชีพ
เงื่อนไขการลงทะเบียน: นักศึกษาที่ผ3านรายวิชาตามประกาศคณะฯ
การฝnกปฏิบัติงานวิชาชีพด6านบริบาลทางเภสัชกรรมในสถานปฏิบัติการเภสัช
กรรมชุมชน มีประสบการณในการให6บริบาลเภสัชกรรมแก3ผู6ปoวยหรือผู6มารับบริการ ซึ่ง
รวมถึงการดําเนินการเกี่ยวกับใบสั่งยา การจ3ายยา การให6ความรู6และคําปรึกษาแก3ผู6ปoวย
เกี่ยวกับยา โรค และการดูแลรักษาตนเอง การซักประวัติผู6ปoวยเพื่อวินิจฉัยและจ3ายยา
เพื่อรักษาโรคที่ไม3ซับซ6อน การส3งต3อผู6ปoวยที่ควรพบแพทย การติดตามการใช6ยาใน
ผู6ปoวยโรคเรื้อรัง การพัฒนาทักษะการสื่อสารและสัมพันธภาพกับผู6ปoวยและบุคลากร
ทางการแพทยอื่นๆ
Professional practice in pharmaceutical care in community
pharmacy settings; experiential training in providing pharmaceutical care
to patients or customers, including prescription processing and
dispensing; patient educating and counseling on medication, diseases and
self-care; taking patients’ background information for diagnosis and
dispensing for the treatment of uncomplicated diseases; referring patients
to see physicians; drug therapy monitoring of patients with chronic
diseases; development of communication and relationship skills with
patients and other health care providers.

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559

หนา 62

551 341 การฝQกปฏิบัติงานวิชาชีพด1านบริบาลทางเภสัชกรรมทางเภสัชจลนพลศาสตรBคลินิก 5(ไม9น1อย
(Pharmaceutical Care Clerkship in Clinical Pharmacokietics)
กว9า 270
การประเมินผล : S / U
ชั่วโมง)
วิชาบังคับก3อน : 550 351 ประสบการณวิชาชีพ
เงื่อนไขการลงทะเบียน: นักศึกษาที่ผ3านรายวิชาตามประกาศคณะฯ
การฝnกปฏิบัติงานวิชาชีพด6านบริบาลทางเภสัชกรรมโดยใช6หลักการทางเภสัช
จลนพลศาสตรสําหรับผู6ปoวยเฉพาะราย ซึ่งรวมถึงการคํานวณขนาดยาเริ่มต6นเพื่อคง
ระดับยาในเลือดที่เหมาะสม การติดตามระดับยาในเลือดหรือของเหลวในร3างกาย และ
การปรับเปลี่ยนการให6ยาตามค3าพารามิเตอรทางเภสัชจลนพลศาสตรที่ได6จากการ
คํานวณ และตามสภาวะทางคลินิกของผู6ปoวย เพื่อให6ได6ผลการรักษาที่ดี
Professional practice in pharmaceutical care by principles of
clinical pharmacokinetic for individual patients, including calculation of
initial dosage to maintain blood concentration at appropriate levels, drug
monitoring in blood or biological fluids, and appropriate dosing
adjustment based on calculated pharmacokinetic parameters and the
patient's clinical conditions for optimal therapy.
551 342 การฝQกปฏิบัติงานวิชาชีพด1านบริบาลทางเภสัชกรรมในบริการเภสัชกรรม
5(ไม9น1อย
โรงพยาบาล
กว9า 270
(Pharmaceutical Care Clerkship in Hospital Pharmacy Service)
ชั่วโมง)
การประเมินผล : S / U
วิชาบังคับก3อน : 550 351 ประสบการณวิชาชีพ
เงื่อนไขการลงทะเบียน: นักศึกษาที่ผ3านรายวิชาตามประกาศคณะฯ
การฝn ก ปฏิ บั ติ ง านวิ ช าชี พ ด6 า นบริ บ าลเภสั ช กรรมในบริ ก ารเภสั ช กรรม
โรงพยาบาล ศึ ก ษาและฝn ก ปฏิ บั ติ งานด6 า นระบบการบริก ารและบริห ารเภสั ช กรรม
โรงพยาบาล ครอบคลุมงานจั ดซื้ อจัด หาเวชภั ณ ฑ บริการจ3ายยาผู6 ปo วยนอก และยา
ผู6ปo วยใน การเตรียมเภสั ชภั ณฑเพื่ อใช6 ทัน ที สําหรับ ผู6ปo วยเฉพาะรายตามใบสั่งแพทย
โดยเฉพาะยาฉีด การประเมินใบสั่งยาหรือสารอาหารทางหลอดเลือดดําสําหรับผู6ปoวย
เฉพาะราย ในด6 านความถูกต6 องของขนาดที่ ใช6 การเข6 ากั น ได6 และความคงตั วของยา
เตรียม ตั้งแต3ผลิตจนกระจายไปยังหอผู6ปoวยเพื่อให6ผู6ปoวยได6รับผลิตภัณฑที่มีคุณภาพดี
และปลอดภัย
Professional practice in pharmaceutical care in hospital
pharmacy settings; study and practice of hospital pharmacy and
administration services, including drug procurement and stock, drug
dispensing to outpatients and inpatients; extemporaneous preparations
especially parenteral preparations; evaluation of parenteral drug and
nutrition prescribed for individual patients concerning appropriate dosage
regimen, compatibility and stability of drug from the time of preparation,
distribution to administration to patients to ensure safety and good
quality pharmaceutical products.

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559

หนา 63

5(ไม9น1อย
551 343 การฝQกปฏิบัติงานวิชาชีพด1านบริบาลทางเภสัชกรรมทางกุมารเวชศาสตรB
กว9า 270
(Pharmaceutical Care Clerkship in Pediatrics)
การประเมินผล : S / U
ชั่วโมง)
วิชาบังคับก3อน : 550 351 ประสบการณวิชาชีพ
เงื่อนไขการลงทะเบียน: นักศึกษาที่ผ3านรายวิชาตามประกาศคณะฯ
การฝnกปฏิบัติงานวิชาชีพโดยนําหลักการบริบาลทางเภสัชกรรมมาใช6ในการ
ดูแลผู6ปoวยเด็ก ร3วมกับบุคลากรทางการแพทยสาขาอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการเก็บข6อมูลของ
ผู6ปoวยจากแหล3งต3างๆ การนําข6อมูลที่ได6มาประมวลหาปsญหา แก6ไขและปˆองกัน ปsญหา
อันอาจเกิดจากการใช6ยา วางแผนการรักษา และการติดตามการใช6ยาสําหรับผู6ปoวยแต3
ละราย ตลอดจนการให6คําแนะนําสารสนเทศทางยา และการให6คําปรึกษาแก3ผู6ปoวย
Professional practice based on pharmaceutical care for pediatric
patients in collaboration with other health care providers, including
patient information gathering, analyzing data to determine, solve and
prevent drug related problems; planning and monitoring drug therapy
for individual patients, and providing drug information service and patient
counseling.
551 345 การฝQกปฏิบัติงานวิชาชีพด1านบริบาลทางเภสัชกรรมทางโรคติดเชื้อ
5(ไม9น1อย
(Pharmaceutical Care Clerkship in Infectious Diseases)
กว9า 270
การประเมินผล : S / U
ชั่วโมง)
วิชาบังคับก3อน : 550 351 ประสบการณวิชาชีพ
เงื่อนไขการลงทะเบียน: นักศึกษาที่ผ3านรายวิชาตามประกาศคณะฯ
การฝnกปฏิบัติงานวิชาชีพโดยนําหลักการบริบาลทางเภสัชกรรมมาใช6ในการ
ดูแลผู6ปoวยโรคติดเชื้อ ร3วมกับบุคลากรทางการแพทยสาขาอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการเก็บข6อมูล
ของผู6ปoวยจากแหล3งต3างๆ การนําข6อมูลที่ได6มาประมวลหาปsญหา แก6ไขและปˆองกัน
ปsญหาอันอาจเกิดจากการใช6ยา วางแผนการรักษา การติดตามการใช6ยาสําหรับผู6ปoวย
แต3ละราย การให6คําแนะนําสารสนเทศทางยา และการให6คําปรึกษาแก3ผู6ปoวย
Professional practice based on pharmaceutical care for patients
with infectious diseases in collaboration with other health care providers,
including patient information gathering, analyzing data to determine,
resolve and prevent drug related problems; planning and monitoring drug
therapy for individual patients, and providing drug information service
and patient counseling.

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559

หนา 64

551 346 การฝQกปฏิบัติงานวิชาชีพด1านบริบาลทางเภสัชกรรมในโรคหัวใจและหลอดเลือด
5(ไม9น1อย
(Pharmaceutical Care Clerkship in Cardiovascular Diseases)
กว9า 270
การประเมินผล : S / U
ชั่วโมง)
วิชาบังคับก3อน : 550 351 ประสบการณวิชาชีพ
เงื่อนไขการลงทะเบียน: นักศึกษาที่ผ3านรายวิชาตามประกาศคณะฯ
การฝnกปฏิบัติงานวิชาชีพโดยนําหลักการบริบาลทางเภสัชกรรมมาใช6ในการ
ดูแลผู6ปoวยโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงยาที่ใช6ในการรักษา ร3วมกับบุคลากรทางการ
แพทยสาขาอื่นๆ ในการดูแลผู6ปoวยแต3ละราย การเก็บรวบรวม ข6อมูลผู6ปoวยจากแหล3ง
ต3างๆ การนําข6อมูลที่ได6มาประมวลหาปsญหาที่อาจเกี่ยวข6องกับการใช6ยา วางแผนใน
การแก6ไขและปˆองกันปsญหาอันอาจเกิดจากการใช6ยา การวางแผนการรักษา และการ
ติดตามการใช6ยาสําหรับผู6ปoวยแต3ละราย โดยทํางานร3วมกับบุคลากรทางการแพทยอื่นๆ
เพื่อประโยชนสูงสุดแก3ผู6ปoวย
Professional practice based on pharmaceutical care in
cardiovascular disease and cardiovascular agents in collaboration with
other health care providers in delivery of care to individual patients;
gathering patient information from various sources; using obtained
information to analyze problems related to drug use; determining and
resolving or preventing drug-related problems, planning and monitoring
drug therapy for individual patients; working with other health care
providers to provide the best possible care to patients.
551 348

การฝQกปฏิบัติงานวิชาชีพด1านบริบาลทางเภสัชกรรมในผู1ปOวยที่ใช1การรักษา
5(ไม9น1อย
ทางเลือก
กว9า 270
(Pharmaceutical Care Clerkship in Alternative Medicine)
ชั่วโมง)
การประเมินผล : S / U
วิชาบังคับก3อน : 550 351 ประสบการณวิชาชีพ
เงื่อนไขการลงทะเบียน: นักศึกษาที่ผ3านรายวิชาตามประกาศคณะฯ
การฝn กปฏิ บั ติ การบริบ าลทางเภสัช กรรมในผู6 ปo ว ยที่ ใช6 การรักษาทางเลื อก
ครอบคลุม ยาสมุนไพร การแพทยแผนไทย และอื่นๆ
Professional practice in pharmaceutical care in patients based
on alternative medicine, including herbal medicine, Thai traditional
medicine and others.

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559

หนา 65

551 366 การฝQกปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะทางด1านบริบาลทางเภสัชกรรม 1
5(ไม9น1อย
(Specialized Pharmaceutical Care Clerkship I)
กว9า 270
การประเมินผล : S / U
ชั่วโมง)
วิชาบังคับก3อน : 550 351 ประสบการณวิชาชีพ
เงื่อนไขการลงทะเบียน: นักศึกษาที่ผ3านรายวิชาตามประกาศคณะฯ
การฝnกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมโดยการนําความรู6ด6านการบริบาลทาง
เภสัชกรรมในการดูแลผู6ปoวยอย3างเปBนระบบ หรือ การฝnกอย3างใดอย3างหนึ่งที่เกี่ยวข6อง
กับ การเตรียมยาสําหรับผู6ปoวยเฉพาะราย การบริหารจัดการด6านยาและระบบข6อมูล
การเฝˆาระวังความปลอดภัยในการใช6ยา หน3วยบริการเภสัชกรรมปฐมภูมิ หรือการวิจัย
ทางคลินิกหรือเภสัชเศรษฐศาสตร
Professional pharmacy clerkship that involves the application
of knowledge of pharmaceutical care for systematic care of the patients
or clerkship in relation to either extemporaneous preparation, drug and
information system management, pharmacovigilance, primary care unit,
or clinical research or pharmacoeconomic research.
551 367 การฝQกปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะทางด1านบริบาลทางเภสัชกรรม 2
5(ไม9น1อย
(Specialized Pharmaceutical Care Clerkship II)
กว9า 270
การประเมินผล : S / U
ชั่วโมง)
วิชาบังคับก3อน : 550 351 ประสบการณวิชาชีพ
เงื่อนไขการลงทะเบียน: นักศึกษาที่ผ3านรายวิชาตามประกาศคณะฯ
การฝnกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมโดยเปBนการฝnกหัวข6อที่ระบุในรายวิชา
การฝnกปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะทางด6านบริบาลทางเภสัชกรรม 1 โดยเปBนการฝnกอย3าง
ใดอย3างหนึ่งที่ต3อเนื่องหรือแตกต3างจากที่ฝnกในรายวิชาดังกล3าว
Professional pharmacy clerkship in continuation or in different
topics listed in Specialized Pharmaceutical Care Clerkship I.

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559

หนา 66

551 368 การฝQกปฏิบัติงานวิชาชีพด1านบริบาลทางเภสัชกรรมในการติดตามอาการอันไม9พึง 5(ไม9น1อย
ประสงคBจากการใช1ยา
กว9า 270
(Pharmaceutical Care Clerkship in Adverse Drug Reaction Monitoring) ชั่วโมง)
การประเมินผล : S / U
วิชาบังคับก3อน : 550 351 ประสบการณวิชาชีพ
เงื่อนไขการลงทะเบียน: นักศึกษาที่ผ3านรายวิชาตามประกาศคณะฯ
การฝnกปฏิบัติงานวิชาชีพโดยการประยุกตใช6แนวทางการบริบาลทางเภสัช
กรรมในการติดตามอาการอันไม3พึงประสงคจากการใช6ยาอย3างเปBนระบบในหน3วยงาน
ทางสุขภาพ เพื่อให6เกิดความปลอดภัยในการใช6ยา
Professional practice that involves the application of
pharmaceutical care in systematic monitoring of adverse drug reactions in
health care settings for safe use of medication.
551 369 การฝQกปฏิบัติงานวิชาชีพด1านบริบาลทางเภสัชกรรมในการวิจัยทางคลินิก
5(ไม9น1อย
(Pharmaceutical Care Clerkship in Clinical Research)
กว9า 270
การประเมินผล : S / U
ชั่วโมง)
วิชาบังคับก3อน : 550 351 ประสบการณวิชาชีพ
เงื่อนไขการลงทะเบียน: นักศึกษาที่ผ3านรายวิชาตามประกาศคณะฯ
การฝnกปฏิบัติงานวิชาชีพโดยการประยุกตใช6แนวทางการบริบาลทางเภสัช
กรรมในการวิจัยทางคลินิก เพื่อการศึกษาประสิทธิผล และความปลอดภัยของการใช6ยา
ในมนุษย
Professional practice that involves the application of
pharmaceutical care in clinical research to evaluate the efficacy and
safety of medicines used in humans.

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559

หนา 67

551 370 การฝQก ปฏิบัติ งานวิ ชาชี พด1านบริบาลทางเภสั ชกรรมในการดูแ ลผู1 ปOวยเวชบํ าบั ด 5(ไม9น1อย
วิกฤต
กว9า 270
(Pharmaceutical Care Clerkship in Critical Care)
ชั่วโมง)
การประเมินผล : S / U
วิชาบังคับก3อน : 550 351 ประสบการณวิชาชีพ
เงื่อนไขการลงทะเบียน: นักศึกษาที่ผ3านรายวิชาตามประกาศคณะฯ
การฝnกปฏิบัติงานวิชาชีพโดยนําหลักการบริบาลทางเภสัชกรรมมาใช6ในการ
ดูแลผู6ปoวยเวชบําบัดวิกฤตในโรค ร3วมกับบุคลากรทางการแพทยสาขาอื่นๆ ในการดูแล
ผู6ปo วยแต3 ละราย การเก็ บ รวบรวม ข6อมูล ผู6ปo ว ยจากแหล3 งต3างๆ การนํ าข6อมูล ที่ ได6 มา
ประมวลหาปsญหาที่อาจเกี่ยวข6องกับการใช6ยา วางแผนในการแก6ไขและปˆองกันปsญหา
อันอาจเกิดจากการใช6ยา การวางแผนการรักษา และการติดตามการใช6ยาสําหรับผู6ปoวย
แต3ละราย โดยทํางานร3วมกับบุคลากรทางการแพทยอื่นๆ เพื่อประโยชนสูงสุดแก3ผู6ปoวย
Professional practice that involves pharmaceutical care in
critically ill patient in collaboration with other health care providers in
delivery of care to individual patients; gathering patient information from
various sources; using obtained information to analyze problems related
to drug use; determining and resolving or preventing drug-related
problems, planning and monitoring drug therapy for individual patients;
working with other health care providers to provide the best possible
care to patients.

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559

หนา 68

551 371 การฝQกปฏิบัติงานวิชาชีพด1านบริบาลทางเภสัชกรรมทางบริการเภสัชสนเทศ
5(ไม9น1อย
(Pharmaceutical Care Clerkship in Drug Information Service)
กว9า 270
การประเมินผล : S / U
ชั่วโมง)
วิชาบังคับก3อน : 550 351 ประสบการณวิชาชีพ
เงื่อนไขการลงทะเบียน: นักศึกษาที่ผ3านรายวิชาตามประกาศคณะฯ
การฝn กปฏิ บั ติงานวิช าชี พ ด6 านบริ บ าลทางเภสั ช กรรมในหน3 ว ยบริการเภสั ช
สนเทศ การประเมินคุณค3าแหล3งข6อมูล และการนําเสนอสารสนเทศทางยาแก3ผู6สอบ
ถาม อั น ได6 แก3 บุ คลากรทางการแพทย ผู6 ปo ว ย หรือประชาชนทั่ วไป การเข6 าร3 วมใน
กิ จ กรรมต3 า งๆ ที่ ห น3 ว ยให6 บ ริ ก าร ซึ่ ง รวมถึ ง การจั ด เตรี ย มสารสนเทศทางยาแก3
คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด การเผยแพร3จดหมายข3าวสารและวารสาร
การประเมินการใช6ยา และการรายงานอาการไม3พึงประสงคจากการใช6ยา การบริหาร
จัด การหน3 วยบริการเภสั ชสนเทศ การพั ฒ นาทั กษะของการสื่อสารสั มพั น ธภาพกั บ
ผู6ปoวย บุคลากรทางการแพทยสาขาอื่นๆ รวมทั้งประชาชนทั่วไป
Professional practice in pharmaceutical care in drug information
service units, systematic searching, evaluating information sources and
presenting drug information to inquirers, including health care providers,
patients and the public, participating in activities of drug information unit,
including preparation of drug information for the pharmacy and
therapeutics committee, dissemination of newsletters and journals, drug
use evaluation and adverse drug reaction report, administration and
management of drug information units, development of communication
skills and professional relationship with the patients, other health care
providers and the public.

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559

หนา 69

551 372 การฝQกปฏิบัติงานวิชาชีพด1านบริบาลทางเภสัชกรรมทางระบบบริหารจัดการด1านยา 5(ไม9น1อย
ของโรงพยาบาล
กว9า 270
(Pharmaceutical Care Clerkship in Hospital Drug Management
ชั่วโมง)
System)
การประเมินผล : S / U
วิชาบังคับก3อน : 550 351 ประสบการณวิชาชีพ
เงื่อนไขการลงทะเบียน: นักศึกษาที่ผ3านรายวิชาตามประกาศคณะฯ
การฝnกปฏิบัติงานวิชาชีพด6านบริบาลทางเภสัชกรรมในระบบยา การสืบค6น
ข6อมูลอย3างเปBนระบบ การประเมินคุณค3าแหล3งข6อมูล และการนําเสนอสารสนเทศทาง
ยาแก3ผู6สอบถาม ซึ่งรวมถึงการจัดเตรียมสารสนเทศทางยาแก3คณะกรรมการเภสัชกรรม
และการบําบัด การเผยแพร3จดหมายข3าวสารและวารสาร การประเมินการใช6ยา และ
การรายงานอาการไม3พึงประสงคจากการใช6ยา การบริหารจัดการหน3วยบริการเภสัช
สนเทศ การพัฒนาทักษะของการสื่อสารสัมพันธภาพกับผู6ปoวย บุคลากรทางการแพทย
สาขาอื่นๆ รวมทั้งประชาชนทั่วไป
Professional practice in pharmaceutical care in drug system;
systematic searching, evaluating information sources and presenting drug
information to inquirers, including preparation of drug information for
pharmacy and therapeutics committee; dissemination of newsletters and
journals; drug use evaluation and adverse drug reaction report;
administration and management of drug information units; development
of communication skills and professional relationship with the patients,
other health care providers and the public.

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559

หนา 70

551 373 การฝQกปฏิบัติงานวิชาชีพด1านบริบาลทางเภสัชกรรมในการดูแลผู1ปOวยโรคไต
5(ไม9น1อย
(Pharmaceutical Care Clerkship in Patients with Kidney Diseases)
กว9า 270
การประเมินผล : S / U
ชั่วโมง)
วิชาบังคับก3อน : 550 351 ประสบการณวิชาชีพ
เงื่อนไขการลงทะเบียน: นักศึกษาที่ผ3านรายวิชาตามประกาศคณะฯ
การฝnกปฏิบัติงานวิชาชีพโดยนําหลักการบริบาลทางเภสัชกรรมมาใช6ในการ
ดูแลผู6ปoวยโรคไต รวมถึงการจัดการโรคร3วม และภาวะแทรกซ6อนต3างๆ ที่เกิดขึ้น
ร3วมกับบุคลากรทางการแพทยสาขาอื่นๆ ในการดูแลผู6ปoวยแต3ละราย การเก็บรวบรวม
ข6อมูลผู6ปoวยจากแหล3งต3างๆ การนําข6อมูลที่ได6มาประมวลหาปsญหาที่อาจเกี่ยวข6องกับ
การใช6ยา วางแผนในการแก6ไขและปˆองกันปsญหาอันอาจเกิดจากการใช6ยา การวางแผน
การรักษา และการติดตามการใช6ยาสําหรับผู6ปoวยแต3ละราย โดยทํางานร3วมกับบุคลากร
ทางการแพทยอื่นๆ เพื่อประโยชนสูงสุดแก3ผู6ปoวย
Professional practice based on pharmaceutical care in patients
with kidney diseases and renal disorders including management of
comorbidities and complications in collaboration with other health care
providers in delivery of care to individual patients; gathering patient
information from various sources; using obtained information to analyze
problems related to drug use; determining and resolving or preventing
drug-related problems, planning and monitoring drug therapy for
individual patients; working with other health care providers to provide
the best possible care to patients.

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559
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551 374 การฝQกปฏิบัติงานวิชาชีพด1านบริบาลทางเภสัชกรรมในการดูแลผู1ปOวยโรคมะเร็ง
5(ไม9น1อย
(Pharmaceutical Care Clerkship in Patients with Oncologic Diseases) กว9า 270
การประเมินผล : S / U
ชั่วโมง)
วิชาบังคับก3อน : 550 351 ประสบการณวิชาชีพ
เงื่อนไขการลงทะเบียน: นักศึกษาที่ผ3านรายวิชาตามประกาศคณะฯ
การฝnกปฏิบัติงานวิชาชีพโดยนําหลักการบริบาลทางเภสัชกรรมมาใช6ในการ
ดูแลผู6ปoวยโรคมะเร็งชนิดก6อน และมะเร็งโลหิตวิทยา ร3วมกับบุคลากรทางการแพทย
สาขาอื่นๆ ในการดูแลผู6ปoวยแต3ละราย การเก็บรวบรวม ข6อมูลผู6ปoวยจากแหล3งต3างๆ
การนําข6อมูลที่ได6มาประมวลหาปsญหาที่อาจเกี่ยวข6องกับการใช6ยา วางแผนในการแก6ไข
และปˆองกันปsญหาอันอาจเกิดจากการใช6ยา การวางแผนการรักษา และการติดตามการ
ใช6ยาสําหรับผู6ปoวยแต3ละราย โดยทํางานร3วมกับบุคลากรทางการแพทยอื่นๆ เพื่อ
ประโยชนสูงสุดแก3ผู6ปoวย
Professional practice based on pharmaceutical care in patients
with oncologic malignancy and hematologic malignancy in collaboration
with other health care providers, in delivery of care to individual patients;
gathering patient information from various sources; using obtained
information to analyze problems related to drug use; determining and
resolving or preventing drug-related problems, drug therapy planning and
monitoring drug therapy usage off or individual patients; working with
other health care providers to provide the best possible care to patients.

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559
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551 375 การฝQกปฏิบัติงานวิชาชีพด1านบริบาลทางเภสัชกรรมปฐมภูมิ/เภสัชกรรมครอบครัว 5(ไม9น1อย
(Pharmaceutical Care Clerkship in Primary Care / Family Pharmacy) กว9า 270
การประเมินผล : S / U
ชั่วโมง)
วิชาบังคับก3อน : 550 351 ประสบการณวิชาชีพ
เงื่อนไขการลงทะเบียน: นักศึกษาที่ผ3านรายวิชาตามประกาศคณะฯ
การฝnกปฏิบัติงานวิชาชีพโดยนําหลักการบริบาลทางเภสัชกรรมมาใช6ในการ
ดูแลผู6ปoวยในระดับปฐมภูมิในระดับชุมชน และ/หรือระดับครอบครัวร3วมกับบุคลากร
ทางการแพทยสาขาอื่นๆ ในชุมชนและสถานบริการสาธารณสุขในเครือข3ายที่เกี่ยวข6อง
ซึ่งรวมถึงการดูแลตนเองของผู6ปoวย การส3งเสริมสุขภาพและปˆองกันโรค โดยมีการ
ปฏิบัติตัวเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรค การคัดกรองโรค การเยี่ยมบ6านผู6ปoวยเพื่อ
จัดการปsญหาที่เกี่ยวข6องกับการใช6ยารายกรณี ตลอดจนการให6คําแนะนําสารสนเทศ
ทางยา การให6คําปรึกษาแก3ผู6ปoวย และการให6ความรู6เพื่อการคุ6มครองผู6บริโภคด6านยา
และสุขภาพที่เกี่ยวข6อง
Professional practice based on pharmaceutical care for primary
care services in community and/or family levels in collaboration with
other health care providers in the community or network, including selfcare of patients, health promotion and disease prevention to decrease
risks for diseases, disease screening, home visit for individualized drug
related problems and management, and provision of drug information
service, patient counseling and related knowledge about pharmaceutical
and health consumer protection.
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551 376 การฝQกปฏิบัติงานวิชาชีพด1านบริบาลทางเภสัชกรรมทางการดูแลผู1ปOวยโรคทาง
5(ไม9น1อย
ระบบประสาท และ/หรือโรคทางจิตเวช
กว9า 270
(Pharmaceutical Care Clerkship in Patients with Psychiatric and/or
ชั่วโมง)
Neurologic Disorder)
การประเมินผล : S / U
วิชาบังคับก3อน : 550 351 ประสบการณวิชาชีพ
เงื่อนไขการลงทะเบียน: นักศึกษาที่ผ3านรายวิชาตามประกาศคณะฯ
การฝnกปฏิบัติงานวิชาชีพโดยนําหลักการบริบาลทางเภสัชกรรมมาใช6ในการ
ดูแลผู6ปoวยโรคทางระบบประสาท และ/หรือโรคทางจิตเวช ร3วมกับบุคลากรทางการ
แพทยสาขาอื่นๆ ในการดูแลผู6ปoวยแต3ละราย การเก็บรวบรวม ข6อมูลผู6ปoวยจากแหล3ง
ต3างๆ การนําข6อมูลที่ได6มาประมวลหาปsญหาที่อาจเกี่ยวข6องกับการใช6ยา วางแผนใน
การแก6ไขและปˆองกันปsญหาอันอาจเกิดจากการใช6ยา การวางแผนการรักษา และการ
ติดตามการใช6ยาสําหรับผู6ปoวยแต3ละราย โดยทํางานร3วมกับบุคลากรทางการแพทยอื่นๆ
เพื่อประโยชนสูงสุดแก3ผู6ปoวย
Professional practice based on pharmaceutical care in patients
with neurologic disorders and/or psychiatric disorders in collaboration
with other health care providers in delivery of care to individual patients;
gathering patient information from various sources; using obtained
information to analyze problems related to drug use; determining and
resolving or preventing drug-related problems, planning and monitoring
drug therapy for individual patients; working with other health care
providers to provide the best possible care to patients.
5(ไม9น1อย
551 377 การฝQกปฏิบัติงานวิชาชีพด1านบริบาลทางเภสัชกรรมในผู1ปOวยที่ได1รับอาหารทาง
กว9า 270
หลอดเลือด
(Pharmaceutical Care Clerkship in Patients with Parenteral Nutrition) ชั่วโมง)
การประเมินผล : S / U
วิชาบังคับก3อน : 550 351 ประสบการณวิชาชีพ
เงื่อนไขการลงทะเบียน: นักศึกษาที่ผ3านรายวิชาตามประกาศคณะฯ
การฝnกปฏิบัติงานวิชาชีพด6านการเตรียมผสมอาหารที่ให6ทางหลอดเลือด การ
ประเมินผู6ปoวยและการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู6ปoวยที่ได6รับอาหารทางหลอดเลือด
Professional practice in parenteral nutrition preparation, patient
assessment and pharmaceutical care for patients with parenteral
nutrition.
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551 390 จุลนิพนธB 1
1(0-3-0)
(Senior Project I)
วิชาบังคับก3อน : 554 108 หลักการวิจัย
เงื่อนไขการลงทะเบียน : นักศึกษาต6องปฏิบัติตามประกาศของคณะฯ
การฝnกปฏิ บั ติกระบวนการวางแผนการวิจัยทางเภสัช ศาสตร โดยมี เนื้อหา
สัมพันธกับสาขาเน6น การตั้งคําถามงานวิจัย กําหนดกรอบแนวคิด การสืบค6นข6อมูลจาก
ฐานข6อมูลต3างๆ เพื่อทบทวนวรรณกรรม การวางแผนวิธีดําเนินงานวิจัย เพื่อเขียนโครง
ร3างงานวิจัยและนําเสนอ โดยเน6นการร3วมปฏิบัติงานเปBนหมู3คณะ
Practice of research planning process in pharmacy related to the
content of program specialty, formulation of research questions, defining
conceptual frameworks, searching from databases for literature review;
planning of research methodology for proposal writing and presentation,
focusing on teamwork practice.
551 391 จุลนิพนธB 2
2(0-6-0)
(Senior Project II)
วิชาบังคับก3อน : 551 390 จุลนิพนธ 1
เงื่อนไขการลงทะเบียน : นักศึกษาต6องปฏิบัติตามประกาศของคณะฯ
การศึ กษาต3 อจากวิช า 551 390 จุ ลนิ พนธ 1 เพื่ อดํ าเนิ น การวิจัย ทางเภสั ช
ศาสตร โดยมีเนื้อหาสัมพันธกับสาขาเน6น การวิเคราะหและประมวลผลการวิจัย การ
วิจารณและสรุป ผลการวิจัย รวมถึงการเตรีย มข6อมู ล เพื่ อเขี ยนรายงานและนํ าเสนอ
ผลการวิจัย โดยเน6นการร3วมปฏิบัติงานเปBนหมู3คณะ
Continuation of 551 390 Senior Project I to conduct research in
pharmacy related to the content of program specialty, analysis and
processing research data, discussion and conclusion of research results,
and preparation and presentation of research report, focusing on
teamwork practice.
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561 104 พื้นฐานชีววิทยาระดับเซลลBและโมเลกุล
(Basic Cellular and Molecular Biology)

หนา 75

2(2-0-4)

วิชาบังคับก3อน : 512 101 ชีววิทยาทั่วไป 1
องคประกอบพื้นฐานภายในเซลล คุณสมบัติและหน6าที่ขององคประกอบเซลล
วิธีการศึกษาทางด6านชีวเคมี การควบคุมกิจกรรมในระดับเซลล การขนส3งสารผ3านเยื่อ
หุ6มเซลล หลักการเบื้องต6นทางชีววิทยาระดับโมเลกุล โครงสร6างและการทํางานของยีน
และโครโมโซม การควบคุ ม การแสดงออกของยี น หลั ก การและเทคนิ ค ทางพั น ธุ
วิศวกรรมเบื้องต6นเพื่อประยุกตในทางเภสัชศาสตร
Fundamental components of cells; properties and functions of
cell organelles; methods in biochemistry; regulations of cellular activity;
transport across cell membranes; basic principles in molecular biology;
structures and functions of genes and chromosomes; control of gene
expression; principles and basic techniques in genetic engineering for
pharmaceutical applications.
561 105 กายวิภาคศาสตรBและสรีรวิทยามนุษยB
(Human Anatomy and Physiology)
วิชาบังคับก3อน : 561 104 พื้นฐานชีววิทยาระดับเซลลและโมเลกุล
เนื้ อ หาเชิ ง บู ร ณาการของกายวิ ภ าคศาสตร สรี ร วิ ท ยา ชี ว เคมี โดยเน6 น ถึ ง
โครงสร6างและหน6าที่ของเซลล เนื้อเยื่อ อวัยวะ และระบบต3างๆ ของร3างกายมนุษยใน
ภาวะปกติ รวมทั้งการรักษาภาวะธํารงดุลของร3างกาย
Integrated studies of anatomy, physiology and biochemistry,
focusing on structures and functions of cells, tissues, organs and systems
of a human body in the normal state, including homeostasis.

5(5-0-10)

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559

561 135 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตรBและสรีรวิทยามนุษยB
(Human Anatomy and Physiology Laboratory)

หนา 76

1(0-3-0)

วิชาบังคับก3อน : 561 105 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยามนุษย*
*อาจเรียนพร6อมกัน
ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อให6 เข6 าใจพื้ น ฐานทางกายวิ ภ าคศาสตรและสรี ร วิ ท ยามนุ ษ ย
ครอบคลุมถึงระบบการควบคุมการทํางานของเซลล เนื้ อเยื่อ และอวัยวะต3างๆ ของ
ร3า งกายมนุ ษ ย โดยมี เนื้ อหาสอดคล6 องกั บ รายวิ ช า 561 105 กายวิภ าคศาสตรและ
สรีรวิทยามนุษย
Laboratory practice to understand principles of anatomy and
human physiology including regulations of cells, tissues, and organs of a
human body; contents related to 561 105 Human Anatomy and
Physiology.
561 204 ชีวเคมีทางการแพทยB
(Medical Biochemistry)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก3อน : 513 256 หลักเคมีอินทรีย
561 104 พื้นฐานชีววิทยาระดับเซลลและโมเลกุล
เนื้อหาเชิงบูรณาการของชีวเคมีทางการแพทยในแง3โครงสร6างและหน6าที่ของ
สารชีวโมเลกุล จลนศาสตรและการทํางานของเอนไซม กระบวนการเมแทบอลิซึมของ
สารชีวโมเลกุล หลักการทางโภชนาการ
Integrated study of medical biochemistry focusing on structures
and functions of biomolecules, enzyme kinetics and enzyme actions,
metabolism of biomolecules and principles of nutrition.
561 205 จุลชีววิทยาทางการแพทยB
3(3-0-6)
(Medical Microbiology)
วิชาบังคับก3อน : 561 204 ชีวเคมีทางการแพทย
หลักการพื้นฐานทางจุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา ชีวเคมี และสรีรวิทยาของจุลชีพ
ก3อโรค การก3อโรค โรคจากสัตวติดคน การพิสูจนเอกลักษณเชื้อ ยาต6านจุลชีพ ความไว
ของเชื้ อ ต3 อ ยาต6 า นจุ ล ชี พ การควบคุ ม ปริ มาณเชื้ อและการทํ าให6 ป ราศจากเชื้ อ การ
ประยุกตใช6จุลชีพทางเภสัชศาสตร
Basic principles of microbiology, parasitology, biochemical and
physiological aspects of pathogenic microorganisms; pathogenesis; animalborne diseases; identification of microorganisms; antimicrobial agents and
antimicrobial susceptibility tests; control of microorganisms and sterile
techniques; application of microorganisms in pharmaceutical sciences.
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561 206 วิทยาภูมิคุ1มกัน
1(1-0-2)
(Immunology)
วิชาบังคับก3อน : 561 205 จุลชีววิทยาทางการแพทย *
*อาจเรียนพร6อมกัน
ความรู6พื้น ฐานทางภู มิคุ6มกัน วิทยา การทํ างานของภู มิคุ6มกัน โดยกํ าเนิ ดและ
ภูมิคุ6มกันแบบจําเพาะ คุณสมบัติของแอนติเจน การอักเสบ โครงสร6างและหน6าที่ของ
แอนติบอดี การตอบสนองของระบบภูมิคุ6มกันต3อการปลูกถ3ายอวัยวะ ต3อเนื้องอก ต3อ
การติดเชื้อ และพยาธิสภาพที่มีสาเหตุมาจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ6มกัน รวมทั้ง
หลักการและเทคนิคที่อาศัยปฏิกิริยาระหว3างแอนติเจนกับแอนติบอดี
Basic knowledge of immunology: innate immunities and specific
immunities, antigen properties, inflammation; structures and functions of
antibodies; immune response to transplantation, tumor, infections;
pathology caused by immune disorders; principles and techniques based
on a reaction of antigen with antibody.
561 207 พยาธิวิทยาทั่วไป
1(1-0-2)
(General Pathology)
วิชาบังคับก3อน : 561 105 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยามนุษย
ธรรมชาติและกลไกการเกิดโรค การปรับตัวและการตายของเซลล การอักเสบ
พยาธิวิทยาที่เกิดจากสิ่งแวดล6อมและอาหาร ความผิดปกติของเลือด ความผิดปกติของ
การไหลเวียนเลือดและของเหลว ความผิดปกติในเด็กและคนชรา พยาธิวิทยาทั่วไปของ
เนื้องอก
Nature and mechanism of diseases, adaptation and death of
cells; inflammation; pathology caused by environment and nutrition;
hematological and hemodynamic disorders; pediatric and geriatric
disorders; general pathology of neoplasia.
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561 211 ชีววัตถุ
2(2-0-4)
(Biological Products)
วิชาบังคับก3อน : 561 105 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยามนุษย
561 206 วิทยาภูมิคุ6มกัน
แหล3งกําเนิด รูปแบบยา วิธีการใช6 ข6อบ3งใช6 กลไกการออกฤทธิ์ ข6อควรระวัง
ผลไม3 พึงประสงค และข6 อห6 ามใช6 กระบวนการผลิ ต ห3 ว งโซ3ความเย็น กฏระเบี ยบที่
เกี่ ย วข6 อ งกั บ การใช6 การผลิ ต และการควบคุ ม คุ ณ ภาพยาชี ว วั ต ถุ และยาชี ว วั ต ถุ
คล6ายคลึงตามเกณฑมาตรฐานสากล
Origins, dosage forms, utilization, mechanism of actions,
precautions, adverse effects, contraindications, manufacturing, cold chain
systems, laws and regulations concerning utilization, production and
quality control of biological products and biosimilars following the
standard criteria.
561 234 ปฏิบัติการชีวเคมีทางการแพทยB
1(0-3-0)
(Medical Biochemistry Laboratory)
วิชาบังคับก3อน : 561 204 ชีวเคมีทางการแพทย*
*อาจเรียนพร6อมกัน
ปฏิ บั ติ การเพื่ อให6 เข6 าใจเทคนิ คและเนื้ อหาที่ ส อดคล6 องกั บ รายวิ ชา 561 204
ชีวเคมีทางการแพทย
Laboratory practice to understand techniques and contents related
to 561 204 Medical Biochemistry.
1(0-3-0)
561 235 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางการแพทยB
(Medical Microbiology Laboratory)
วิชาบังคับก3อน : 561 205 จุลชีววิทยาทางการแพทย*
*อาจเรียนพร6อมกัน
ปฏิบัติการเพื่อให6เข6าใจเทคนิคและเนื้อหาที่สอดคล6องกับรายวิชา 561 205 จุล
ชีววิทยาทางการแพทย
Laboratory practice to understand techniques and contents
related to 561 205 Medical Microbiology.
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561 241 เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชศาสตรB
3(3-0-6)
(Pharmaceutical Biotechnology)
วิชาบังคับก3อน : 561 211 ชีววัตถุ
เนื้ อหาเชิงบูรณาการของการประยุกตใช6ฐานข6อมูลทางชีววิทยา ยีน โปรตี น
เทคนิคทางพันธุวิศวกรรมศาสตร และกรรมวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการวิจัยและ
การผลิตชีวเภสัชภัณฑ
Integrated study of application of biological databases; gene;
protein; genetic engineering techniques and biotechnology processes for
biopharmaceutical research and manufacturing.
2(2-0-4)
561 242 โภชนาการและโภชนบําบัด
(Nutrition and Nutritional Therapy)
วิชาบังคับก3อน : 561 204 ชีวเคมีทางการแพทย
หลั ก โภชนาการในมนุ ษ ย สารอาหาร การประเมิ น ภาวะโภชนาการ
โภชนาการในวัยต3างๆ ภาวะทุพโภชนาการ โรคอ6 วน และโภชนบําบั ดสําหรับโรค
ต3างๆ
Principles of human nutrition, nutrients, nutritional assessment,
nutrition through lifespan, malnutrition, obesity, and dietary therapy of
various diseases.
561 243 การเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพของยา
2(2-0-4)
(Drug Biotransformation)
วิชาบังคับก3อน : 565 302 เภสัชวิทยา 2
หลักการเปลี่ยนรูปยาในร3างกาย เมแทบอลิซึมแบบวัฏภาคที่ 1 และวัฏภาคที่
2 วิถีการเปลี่ยนรูปต3าง ๆ ของยาพร6อมกลวิธาน การเหนี่ยวนําและการยับยั้งการเปลี่ยน
รูปของสารหรือยา การเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพของยาภายนอกตับ การเปลี่ยนแปลงทาง
ชีวภาพของยาที่เปBนพื้นฐานของอันตรกิริยาระหว3างยาต3อยา และยาต3อสารหรืออาหาร
Principles of transformation of drugs in the body; phase I and
phase II metabolism; biotransformation pathways and mechanisms;
induction and inhibition of drugs or xenobiotics; extrahepatic
biotransformation; drug biotransformation resulting in drug-drug, drugsubstance, and drug-food interaction.
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561 244 เภสัชพันธุศาสตรB
2(2-0-4)
(Pharmacogenomics)
วิชาบังคับก3อน: 565 302 เภสัชวิทยา 2
ความแตกต3างของพันธุกรรมในแต3ละบุคคลที่มีต3อความไวของการเกิดโรคและ
การตอบสนองต3อยา ผลไม3พึงประสงคจากยา และการเกิดพิษของยา เพื่อประยุกตใช6ใน
การศึกษาค6นคว6า และออกแบบยา โดยมุ3งเน6นการรักษาที่มีประสิทธิภาพเฉพาะบุคคล
Genetic differences in individuals on the susceptibility of diseases
and drug responses, adverse drug effects and toxicity and their
applications in research and drug design, emphasizing efficient therapy of
individuals.
2(2-0-4)
561 245 การควบคุมคุณภาพยาทางชีวภาพ
(Biological Quality Control of Pharmaceutical Products)
วิชาบังคับก3อน: 561 205 จุลชีววิทยาทางการแพทย
การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพของยาโดยใช6วิธีทางชีวภาพ เน6น
หลักการด6านจุลชีววิเคราะหของยาปฏิชีวนะ วิตามิน และอื่นๆ การทดสอบประสิทธิผล
ทางชีวภาพของยา การทดสอบความเปBนพิษทั่วไปและความปราศจากเชื้อของยา การ
ทดสอบเอกลักษณ ประสิทธิภาพ ความบริสุทธิ์และสิ่งปนเป˜™อนในยาชีววัตถุ
Quality control and assurance of pharmaceutical products utilizing
biological methods, emphasizing micro-bioassays of antibiotics, vitamins,
and other substances; determination of biological efficacy of drugs;
determination of general toxic effects and sterility of drugs; identification
test, potency test, purity and impurity test of biological products.
561 246 ปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพยาทางชีวภาพ
1(0-3-0)
(Biological Quality Control of Pharmaceutical Products Laboratory)
วิชาบังคับก3อน: 561 245 การควบคุมคุณภาพยาทางชีวภาพ*
*อาจเรียนพร6อมกัน
ปฏิ บั ติการเพื่ อให6เข6 าใจเทคนิ คและเนื้อหาที่ ส อดคล6องกั บรายวิช า 561 245
การควบคุมคุณภาพยาทางชีวภาพ
Laboratory practice to understand techniques and contents
related to 561 245 Biological Quality Control of Pharmaceutical Products.
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561 247 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชศาสตรB
1(0-3-0)
(Pharmaceutical Biotechnology Laboratory)
วิชาบังคับก3อน : 561 241 เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชศาสตร*
*อาจเรียนพร6อมกัน
ปฏิ บัติการเพื่อให6เข6าใจเทคนิ คและเนื้อหาที่สอดคล6องกับ รายวิชา 561 241
เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชศาสตร
Laboratory practice to understand techniques and contents
related to 561 241 Pharmaceutical Biotechnology.
561 248 เทคโนโลยีการผลิตวัคซีน
2(2-0-4)
(Vaccine Production Technology)
วิชาบังคับก3อน : 561 211 ชีววัตถุ
เนื้ อหาเชิงบู รณาการของการประยุ กตใช6กระบวนการทางจุลชีววิทยา ไวรัส
วิทยา ภูมิคุ6มกันวิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ และชีวอุตสาหกรรมในการผลิตวัคซีน
Integrated study of application of microbiology, virology,
immunology, biotechnology and biomanufacturing processes in vaccine
production.
561 249 หัวข1อพิเศษทางเภสัชศาสตรBชีวภาพ
1(0-3-0)
(Special Topic in Biopharmaceutical Sciences)
หัวข6อพิเศษทางด6านชีววิทยาระดับโมเลกุล ชีวเคมี สรีรวิทยา วิทยาภูมิคุ6มกัน
และจุลชีววิทยา สําหรับศึกษาเทคนิคใหม3ๆ ที่เกี่ยวข6องกับงานทางเภสัชศาสตรชีวภาพ
Special topics in molecular biology, biochemistry, physiology,
immunology, and microbiology emphasizing current techniques related
to biopharmaceutical sciences.
3(1-6-2)
561 302 ความปลอดภัยของอาหารและน้ําดื่ม
(Safety of Foods and Drinking Water)
วิชาบังคับก3อน: 561 205 จุลชีววิทยาทางการแพทย
สารเจื อปน และสิ่ งปนเป˜™ อ นในอาหารและน้ํ า ดื่ ม ภาชนะบรรจุ สุ ข าภิ บ าล
อาหาร มาตรฐานในการผลิตและควบคุมคุณภาพอาหารและน้ําดื่ม การตรวจวิเคราะห
ที่เกี่ยวข6อง โดยเน6น การคุ6มครองผู6บริโภคตามกําหนดในกฏระเบียบ และข6อบังคับ ที่
เกี่ยวข6อง
Additives and contaminants in foods and drinking water; food
containers, food hygiene, standards and quality control of drinking water
and food processing, related methods of analysis, emphasizing consumer
protection stated in related laws and regulations.
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562 362 เภสัชบําบัด 2
5(4-3-8)
(Pharmacotherapeutics II)
วิชาบังคับก3อน : 565 302 เภสัชวิทยา 2
พยาธิสรีรวิทยา สาเหตุการเกิดโรค อาการและอาการแสดง และการใช6ยา
เพื่อรักษาความผิดปกติของระบบต3างๆ ของร3างกาย ในโรคระบบภูมิคุ6มกัน โรคระบบ
ต3อมไร6ท3อ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคตับ โรคไต โรคหืดและปอดอุดกั้น โรคทางจิต
เวช โรคมะเร็ง รวมถึงโรคติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดเชื้อฉวยโอกาส โรคเขตร6อน โรค
ปอดอั กเสบ โรคไวรั ส ตั บ อั กเสบ และโรคที่ พ บบ3 อ ยในเด็ ก ซึ่ งมี เนื้ อ หาต3 อเนื่ องจาก
รายวิชา 565 303 เภสัชบําบัด 1 โดยเน6นการบูรณาการความรู6ในการวางแผนติดตาม
การใช6ยาอย3างเหมาะสม รวมทั้งการพัฒ นาทักษะของการแก6ปsญ หาทางคลินิกโดยใช6
กรณีศึกษา
Pathophysiology, etiology, clinical manifestation and drug
therapy in diseases and disorders of various body systems, including
immunologic disorders, endocrinologic disorders, cardiovascular diseases,
liver diseases, renal disorders, asthma and chronic obstructive pulmonary
disease, psychiatric disorders, cancer, as well as infectious diseases,
including human immunodeficiency virus and opportunistic infections,
tropical diseases, pneumonia, viral hepatitis, common diseases in
children; a continuation of 565 303 pharmacotherapeutics I, with
emphasis on integrating appropriate drug therapy monitoring, and
development of clinical problem-solving skill employing case studies.
562 363

เภสัชกรรมการจ9ายยา
3 (2-3-4)
(Dispensing Pharmacy)
วิชาบังคับก3อน : 562 362 เภสัชบําบัด 2*
*อาจเรียนพร6อมกัน
หลักและกระบวนการในการเลือกสรรยาที่เหมาะสมให6กับผู6ปoวยการจ3ายเภสัช
ภั ณ ฑตามใบสั่ งยาข6อคํ านึ งถึงความเข6 ากัน ได6 ในคุ ณ สมบั ติ ทางกายภาพเคมี และการ
รักษาของรายการยาในใบสั่งยา (อันตรกิริยาของยา) การให6คําปรึกษาหรือข6อมูลของ
รายการยาในใบสั่ งยาโดยเฉพาะกระบวนการในการจ3 า ยเภสั ช ภั ณ ฑที่ อ าศั ย ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
The principles and processes in selection of the appropriate drug
for the patients; dispensing of prescriptions; consideration of physical,
chemical, and therapeutic compatibility of drugs items in prescription
(drug interaction); counseling or providing information of drug items in
the prescription, especially in dispensing of pharmaceutical products that
require special techniques.
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562 364 หลักการพื้นฐานทางเภสัชกรรมโรงพยาบาล
2(2-0-4)
(Principles of Hospital Pharmacy)
วิชาบังคับก3อน : 562 365 เภสัชกรรมปฏิบัติ
ระบบบริหารและการจัดการองคกรบริการเภสัชกรรมในสถานพยาบาลที่
ให6บริการสาธารณสุขในระดับต3างๆ รวมถึงโรงพยาบาล สถานบริการปฐมภูมิ สถาน
บริการสุขภาพอื่นๆ
Administrative systems and organization management in
hospital pharmacy settings that provide services at different levels
of care, including hospitals, primary care units, and other health care
settings.
562 365 เภสัชกรรมปฏิบัติ
4(3-3-6)
(Pharmacy Practice)
วิชาบังคับก3อน : 565 303 เภสัชบําบัด 1*
*อาจเรียนพร6อมกัน
ความรู6พื้น ฐานสําหรับ การปฏิบั ติงานด6านเภสัช กรรมคลินิ ก รวมถึงระบบ
เอกสารและพารามิเตอรต3างๆที่จําเปBนในกระบวนการให6การบริบาลทางเภสัชกรรมแก3
ผู6ปoวย โดยการบ3งชี้ แก6ไข และปˆองกันปsญหาที่เกี่ยวข6องกับการใช6ยา เพื่อให6ผู6ปoวยมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
Basic concepts and principles in clinical pharmacy covering
documentation system and essential parameters in pharmaceutical care,
with the emphasis on identification, correction, and prevention of drugrelated problems to improve the patients’ quality of life.
562 366 บริการเภสัชสนเทศ
2(1-3-2)
(Drug Information Services)
วิชาบังคับก3อน : 565 303 เภสัชบําบัด 1*
*อาจเรียนพร6อมกัน
การบริการสารสนเทศทางยาอย3างเปBนระบบ เพื่อสนับสนุนการดูแลผู6ปoวย
บนหลักฐานทางเชิงประจักษ โดยครอบคลุมกระบวนการสืบค6นและเลือกใช6แหล3งข6อมูล
ที่เหมาะสม การวิเคราะหและประเมินคุณค3าเอกสารทางการแพทยประเภทต3างๆ การ
ตอบคําถามทางยา และการสื่อสารและเผยแพร3สารสนเทศทางยา
Systematic provision of drug information services to support
evidence-based practices of patient care, including processes of searching
and selecting appropriate drug information sources, analyzing and
appraising medical literature, answering drug information queries, and
communicating and disseminating drug information.
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562 367 ชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลนพลศาสตรB
3(3-0-6)
(Biopharmaceutics and Pharmacokinetics)
วิชาบังคับก3อน : 565 302 เภสัชวิทยา 2
ความสัมพันธระหว3างคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของยากับปsจจัยทาง
ชีวภาพและปsจจัยอื่นๆ ที่มีผลต3อพลศาสตรและจลนพลศาสตรของการดูดซึมยา การ
กระจายยา การเปลี่ ย นรู ป และ การขั บ ถ3 า ย ตลอดจนศึ ก ษาแบบจํ า ลองทาง
คณิตศาสตรของสภาพของยาที่มีอยู3ในร3างกาย และ ประยุกตใช6หลักการเหล3านี้ในการ
ประเมินคุณค3าและความเหมาะสมของยาสําเร็จรูปในแง3เภสัชวิทยาและเภสัชบําบัดเมื่อ
นํามาใช6กับผู6ปoวย
Relationship between physical and chemical properties, as well
as biological and other factors of drug on dynamics and kinetics of drug
absorption, distribution, metabolism, and excretion, including the study
of mathematical models of drug in the body and application of the
pharmacokinetic principles in assessing pharmaceutical products from
pharmacological and pharmacotherapeutic perspectives.
562 369

การเรียนรู1เชิงประสบการณBในหน9วยงานเภสัชกรรม
2(ไม9น1อย
(Experiential Learning in Pharmacy Settings)
กว9า 120
การปฏิบัติงานในหน3วยงานเภสัชกรรมและความสัมพันธระหว3างเภสัชกรกับ ชั่วโมง)
ผู6ปoวย โดยมีประสบการณตรงกับผู6ปoวยในหน3วยงานเภสัชกรรม
Practice in pharmacy units and pharmacist-patient relationships
through direct experience with patients in pharmacy health care setting.

562 370 การบริบาลทางเภสัชกรรมบนหลักฐานเชิงประจักษB
2(2-0-4)
(Evidence-Based Pharmaceutical Care)
วิชาบังคับก3อน : 562 366 บริการเภสัชสนเทศ
แนวคิดพื้นฐาน หลักการและความสําคัญของการเลือกใช6ยาบนพื้นฐานของ
หลักฐานทางวิชาการ ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติเบื้องต6นที่เกี่ยวข6องกับการวิจัยทาง
คลินิก การสืบค6นหาหลักฐานทางวิชาการที่เกี่ยวข6อง และการวิเคราะหและตีความ
รายงานการวิจัย
Basic concepts, principles and importance of drug therapy based
on research evidence; research methodology and fundamental statistics
in clinical research; retrieval of related research evidence and critical
appraisal and interpretation of research reports.
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562 371 ปฏิบัติการการบริบาลทางเภสัชกรรมบนหลักฐานเชิงประจักษB
1(0-3-0)
(Evidence-Based Pharmaceutical Care Laboratory)
วิชาบังคับก3อน : 562 366 บริการเภสัชสนเทศ
562 370 การบริบาลทางเภสัชกรรมบนหลักฐานเชิงประจักษ *
*อาจเรียนพร6อมกัน
การอ3านผลและประเมินรายงานการวิจัยทางคลินิกแบบต3างๆ แนวทางเวช
ปฏิบัติคลินิก และการประเมินผลด6านเศรษฐศาสตรสาธารณสุข การเลือกและนําเสนอ
ข6อมูลประกอบกระบวนการตัดสินใจเลือกใช6ยาและผลิตภัณฑที่เกี่ยวข6องกับสุขภาพ
อื่นๆ
Practice in reading and critical appraising of clinical research
evidence, clinical practice guideline and health economic evaluation;
selection and presentation of information used in decision making
process of drug and other health related products.
562 372 การบริบาลทางเภสัชกรรมผู1ปOวยนอก
2(1-3-2)
(Ambulatory Care in Pharmacy Practice)
วิชาบังคับก3อน : 562 362 เภสัชบําบัด 2
562 365 เภสัชกรรมปฏิบัติ
การบริ บ าลทางเภสั ช กรรมในสถานพยาบาลสํ าหรั บ ผู6 ปo ว ยนอก และการ
ติดตามการใช6ยาในผู6ปoวยโรคเรื้อรัง
Pharmaceutical care for patients in ambulatory settings,
monitoring drug therapy, in patients with chronic diseases.
562 373 การบริบาลทางเภสัชกรรมบนแนวทางการรักษาปJจจุบัน
2(2-0-4)
(Current Therapy in Pharmaceutical Care)
วิชาบังคับก3อน : 562 362 เภสัชบําบัด 2
562 365 เภสัชกรรมปฏิบัติ
การติดตามความก6าวหน6าทางวิชาการและสถานการณปsจจุบันเกี่ยวกับการ
บริบาลเภสัชกรรม การนําเสนอและอภิปรายเกี่ยวกับแนวคิดใหม3บนพื้นฐานการพัฒนา
ด6านความก6าวหน6าของเภสัชบําบัด
Academic update in progress and recent knowledge in
pharmaceutical care; presentation and discussion of novel concepts
based on development of advancement in pharmacotherapy.
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562 374 เภสัชกรรมคลินิกขั้นสูง
3(2-3-4)
(Advanced Clinical Pharmacy)
วิชาบังคับก3อน : 562 362 เภสัชบําบัด 2
หลักการขั้นสูงของเภสัชกรรมคลินิกปฏิบัติด6านการบริการเภสัชสนเทศ การ
ให6คําปรึกษาด6านยา การปรับระดับยาเพื่อการบําบัดรักษา โภชนบําบัด การปฏิบัติงาน
บนหอผู6ปoวย การแปลผลการตรวจทางห6องปฏิบัติการของเหลวชีวภาพและอนุมูลเกลือ
แร3ในร3างกาย การติดตามผลการใช6ยา การเตรียมยาเฉพาะอย3าง การเตรียมยาผสมที่ให6
ทางหลอดเลือดดํา และยาที่มีพิษต3อร3างกาย บรูณาการ องคความรู6ทางเภสัชศาสตรเชิง
คลินิกปฏิบัติ และการสัมมนาทางเภสัชกรรมคลินิก
Advanced principles of clinical pharmacy practice concerning
drug information service, drug counseling, therapeutic drug monitoring,
dietotherapy, practice in patient wards, interpretation of laboratory test
results and minerals in biological fluids, drug therapy monitoring,
preparation of intravenous admixture, and toxic drugs; integrating clinical
pharmacy practice knowledge, and seminar in clinical pharmacy.
562 375 เภสัชกรรมโรงพยาบาลและการจัดการการใช1ยา
2(1-3-2)
(Hospital Pharmacy and Drug Utilization Management)
วิชาบังคับก3อน : 562 362 เภสัชบําบัด 2
การจัดการเพื่อให6เกิดการใช6ยาอย3างสมเหตุสมผลในการรักษากลุ3มโรคพื้นฐาน
ในบริบทต3างๆ ของงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล โดยพิจารณาผลกระทบในมุมมองของ
ผู6ปoวย ผู6ให6บริการสุขภาพ ผู6ให6ประกันสุขภาพ และระบบสุขภาพ
Management for rational utilization of particular drugs used in
common diseases in various contexts of hospital pharmacy, taking into
consideration the impacts from the perspectives of patients, health care
providers, health insurance providers and health care systems.
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562 376 ยาและการรักษาโรคติดเชื้อ
2(2-0-4)
(Drugs and Treatment in Infectious Diseases)
วิชาบังคับก3อน : 562 362 เภสัชบําบัด 2
ยาที่ ใช6 ในการรั ก ษาโรคติ ด เชื้ อ ในระบบต3 า งๆของร3 า งกายทั้ ง โรคติ ด เชื้ อ
แบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อไวรัส และจุลชีพอื่นๆ ที่เปBนปsญหาสําคัญทางด6านการแพทยการ
ผสมผสานองคความรู6ทางด6านเภสัชวิทยา ด6านเภสัชจลนพลศาสตร และทักษะด6านการ
บริบาลทางเภสัชกรรม เพื่อการดูแลผู6ปoวยโรคติดเชื้อ
Drugs used for treating infection of various organs in the body
including infections caused by bacteria, fungi, viruses and other
microorganisms that can cause serious medical problems; integrating
pharmacology, pharmacokinetic knowledge and skills in pharmaceutical
care for proper management of infected patients.
562 377 การจัดการโรคเรื้อรังและผู1ปOวยรายกรณี
(Chronic Disease and Case Management)
วิชาบังคับก3อน : 562 362 เภสัชบําบัด 2
การดูแลผู6ปoวยด6วยกระบวนการจัดการโรคเรื้อรังที่พบบ3อยซึ่งต6องการการ
รักษาด6วยยา และการจัดการผู6ปoวยรายกรณี
Management approaches to care for patients with common
chronic diseases by medication and individual case management.

2(1-3-2)

562 378 การปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมพื้นฐาน
2(0-6-0)
(Introduction to Pharmaceutical Care Practice)
วิชาบังคับก3อน : 562 362 เภสัชบําบัด 2
562 365 เภสัชกรรมปฏิบัติ
การฝnกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมเบื้องต6น เน6นการสร6างความคุ6นเคย
กับการให6บริบาลทางเภสัชกรรมร3วมกับบุคลากรทางการแพทย ฝnกรวบรวมข6อมูลของ
ผู6ปoวยและวิเคราะหปsญหาจากการใช6ยาและวางแผนในการติดตามการใช6ยา รวมถึงการ
ให6ข6อมูลและความรู6ด6านยาแก3ผู6ปoวยและบุคลากรทางการแพทย
Basic practice in pharmaceutical care, with emphasis on getting
familiarized with the provision of pharmaceutical care to the patients in
collaboration with health care providers; practice in collecting patient
data and analyzing drug related problems, and planning and monitoring
drug therapy, including providing drug information to the patients and
health care providers.
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562 379 การสื่อสารเชิงวิชาชีพ
2(1-3-2)
(Professional Communication)
วิชาบังคับก3อน : 563 261 การสื่อสารกับสุขภาพ
หลักการและทักษะการสื่อสารระหว3างบุคคล ที่นํามาประยุกตทางเภสัชกรรม
ปฏิบัติและการบริบาลผู6ปoวย ครอบคลุมการให6คําปรึกษาแก3ผู6ปoวย ทักษะการสื่อสาร
และสัมพันธภาพระหว3างบุคลากรทางการแพทยสาขาอื่น ๆ
Principles and skills in interpersonal communication and its
application to pharmacy practice and pharmaceutical care, including
patient counseling, communication skills, and professional relationship
with other health care providers.
562 381 เภสัชจลนพลศาสตรBคลินิก
2(1-3-2)
(Clinical Pharmacokinetics)
วิชาบังคับก3อน : 562 367 ชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลนพลศาสตร
การนํ าหลั กการทางเภสัชจลนพลศาสตรมาใช6ในการกํ าหนดขนาดยาและ
ความถี่ของการใช6ยา ตลอดจนติดตามตรวจปรับระดับยาให6เหมาะสมสําหรับผู6ปoวยแต3
ละราย การวั ด และแปลผลระดั บ ยาในเลื อดหรื อในของเหลวชี ว ภาพอื่ น ๆและการ
ประเมิ น ความเสี่ ย งในการเกิ ด พิ ษ ของยาจากขนาดและความถี่ ข องการให6 ย าต3 า งๆ
เพื่อให6มีความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการรักษา
Application of pharmacokinetics principles in adjustment of
dosage regimen; therapeutic drug monitoring in individual patients;
measurement and interpretation of drug concentration in blood and
biological fluids; risk assessment of toxicity of drug dosage and frequency
of drug administration for safe and efficient therapy.
562 382 การประเมินผลลัพธBทางเภสัชกรรม
2(2-0-4)
(Outcomes Assessment in Pharmacy)
วิชาบังคับก3อน : 562 365 เภสัชกรรมปฏิบัติ
การวัดผลลัพธการรักษาทางคลินิก ด6านคุณภาพชีวิต และเชิงเศรษฐศาสตร
ที่สามารถนําไปประยุกตในการประเมินผลการให6บริการสุขภาพ บริการเภสัชกรรม และ
การใช6เภสัชภัณฑ
Measurement of clinical treatment outcomes in terms of
humanistic, especially the quality of life and economic aspect, and its
application in evaluating healthcare services, pharmacy services, and
pharmaceutical product use.
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562 383 การประเมินผลทางยา
2(1-3-2)
(Drug Evaluation)
วิชาบังคับก3อน : 562 367 ชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลนพลศาสตร
การประเมินผลการพัฒนายาก3อนการทดสอบทางคลินิก และการทดสอบทาง
คลินิก รวมถึงการประเมินผลทางเภสัชกรรม โดยเน6นการจัดการข6อมูลและการ
ประเมินผล
Evaluation of pre clinical and clinical drug development,
including pharmaceutical evaluation with emphasis on data management
and evaluation.
562 384 หัวข1อปJจจุบันของเภสัชกรรมปฏิบัติ
2(2-0-4)
(Current Topics in Pharmacy Practice)
วิชาบังคับก3อน : 562 365 เภสัชกรรมปฏิบัติ
การติดตามความก6าวหน6าทางวิชาการในการรักษาโรค และ การบริบาลทาง
เภสัชกรรม
Academic update in disease therapy and pharmaceutical care.
562 385 ปJญหาพิเศษทางบริบาลเภสัชกรรม
2(1-3-2)
(Special Problems in Pharmaceutical Care)
วิชาบังคับก3อน : 562 362 เภสัชบําบัด 2
ปsญหาเฉพาะที่เกี่ยวข6องกับการบริบาลเภสัชกรรม
และแนวทางการ
ปฏิบัติงาน ของเภสัชกรในการดูแลผู6ปoวย
Specific problems related to pharmaceutical care and practice
guidelines for pharmacists in patient care.
562 386 โภชนาการคลินิกสําหรับเภสัชกร
2(2-0-4)
(Clinical Nutrition for Pharmacists)
วิชาบังคับก3อน : 562 362 เภสัชบําบัด 2
562 365 เภสัชกรรมปฏิบัติ
ความรู6พื้นฐานทางโภชนาการคลินิก การประเมินภาวะโภชนาการในระดับ
บุคคล หลักการคํานวณความต6องการพลังงานและสารอาหาร แนวทางการบริโภคเพื่อ
สุขภาพสําหรับคนปกติ หลักการให6โภชนบําบัดแก3ผู6ปoวยเฉพาะโรค และความรู6ใหม3ด6าน
โภชนาการเพื่อสุขภาพ
Basic knowledge in clinical nutrition; nutritional assessment in
individuals; principles of energy and calculation of nutritional
requirement; health concepts in food consumption; principles of
nutrition therapy in patients with specific diseases, and novel nutritional
knowledge for health promotion.
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562 387 การวิจัยทางคลินิกเบื้องต1น
2(1-3-2)
(Introduction to Clinical Research)
วิชาบังคับก3อน : 554 108 หลักการวิจัย
562 365 เภสัชกรรมปฏิบัติ
ความสําคัญและหลักการพื้นฐานในการวิจัยทางคลินิกสําหรับยา และ/หรือ
ผลิตภัณฑสุขภาพต3างๆ รวมถึง หลักการและกระบวนการวิจัยทางคลินิก มาตรฐานการ
ปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย ทางคลิ นิ ก ที่ ดี ตามแนวปฏิ บั ติ ของ International Conference on
Harmonization, ICH (ICH/GCP) บทบาทของเภสั ช กรในงานวิ จั ย ทางคลิ นิ ก และ
พื้นฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข6องกับการวิจัยทางคลินิก
Importance and basic principles of clinical research of drug
products and/or health-related products, including principles and
processes of clinical research, standards of Good Clinical Practice as per
the International Conference on Harmonization; ICH (ICH/GCP), roles of
pharmacists in clinical research, and other related foundations of clinical
research.
562 388 กระบวนการเข1าถึงผู1ปOวยอย9างเปDนระบบ
2(1-3-2)
(Systematic Approach to Patient Care)
วิชาบังคับก3อน : 562 362 เภสัชบําบัด 2
562 374 เภสัชกรรมคลินิกขั้นสูง*
*อาจเรียนพร6อมกัน
หลักการทางเภสัชกรรมคลินิก โดยเน6นด6านการประเมินความเหมาะสมด6าน
ยา และการบูรณาการองคความรู6ทางเภสัชกรรมปฏิบัติในโรคที่พบบ3อยทางปฏิบัติ
Clinical pharmacy principles focusing on the assessment of the
appropriate use of medications and the integration of pharmacy practice
in common diseases.

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559

หนา 91

562 389 ยาและการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
2(2-0-4)
(Drugs and Treatment in Cardiovascular Diseases)
วิชาบังคับก3อน : 562 362 เภสัชบําบัด 2
หลักการทางเภสัชกรรมคลินิก โดยเน6นด6านต3างๆ ในผู6ปoวยโรคหัวใจและ
หลอดเลือด การประเมินความเหมาะสมด6านยา การบริการเภสัชสนเทศ การให6
คําปรึกษาด6านยา การแปลผลทางห6องปฏิบัติการ การบูรณาการองคความรู6ทางเภสัช
ศาสตรเชิงคลินิกปฏิบัติในการรักษาผู6ปoวยโรคหัวใจและหลอดเลือด
Principles of clinical pharmacy practice focusing on patients with
cardiovascular disease, drug utilization evaluation, drug information
service, interpretation of laboratory test results; integrating clinical
pharmacy practice knowledge in the treatment of patients with
cardiovascular disease.
562 390 ยาและการรักษาโรคทางระบบประสาทและจิตเวช
2(2-0-4)
(Drugs and Treatment in Neurologic and Psychiatric Disorders)
วิชาบังคับก3อน : 562 362 เภสัชบําบัด 2
ยาที่ ใช6 ในการรักษาโรคทางระบบประสาทและจิ ต เวช ที่ เปB น ปs ญ หาสํ าคั ญ
ทางด6 า นการแพทยการผสมผสานองคความรู6 ท างด6 า นเภสั ช วิ ท ยาด6 า นเภสั ช
จลนพลศาสตรและทักษะด6านการบริบ าลทางเภสัชกรรมเพื่อการดูแลผู6ปo วยโรคทาง
ระบบประสาทและจิตเวช
Drugs used in the treatment of neurologic and psychiatric
disorders that can cause serious medical problems; combining
pharmacology, pharmacokinetic knowledge and skills in pharmaceutical
care in patients with neurologic and psychiatric disorders.
562 391 ยาและการรักษาผู1ปOวยวิกฤต
2(2-0-4)
(Drugs and Treatment in Critically Ill Patients)
วิชาบังคับก3อน : 562 362 เภสัชบําบัด 2
หลักการทางเภสัชกรรมคลินิก โดยเน6นด6านต3างๆ ในผู6ปoวยภาวะวิกฤต การ
ประเมินความเหมาะสมด6านยา การบริการเภสัชสนเทศ การให6คําปรึกษาด6านยา การ
แปลผลทางห6องปฏิบัติการ การบูรณาการองคความรู6ทางเภสัชศาสตรเชิงคลินิกปฏิบัติ
ในการรักษาผู6ปoวยวิกฤต
Principles of clinical pharmacy practice concerning critically ill
patients, evaluation of drug utilization, drug information service,
interpretation of laboratory test results; integrating clinical pharmacy
practice knowledge in treatment in critically ill patients.
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562 392 ยาและการรักษาโรคไต
2(2-0-4)
(Drugs and Treatment in Kidney Diseases)
วิชาบังคับก3อน : 562 362 เภสัชบําบัด 2
ความรู6ที่จําเปBนในการบริบาลเภสัชกรรมผู6ปoวยโรคไต ตั้งแต3ระดับเบื้องต6น
การประเมินและแปลผลการตรวจทางห6องปฏิบัติการที่เกี่ยวข6องกับความผิดปกติของไต
การประเมินหน6าที่การทํางานของไต จนถึงความรู6พื้นฐานเกี่ยวกับพยาธิวิทยาในการเกิด
โรคไตชนิดต3างๆ การชะลอการเสื่อมของไต ตลอดจนการดูแลรักษาผู6ปoวยโรคไต
ประเภทต3างๆ การจัดการโรคร3วม ภาวะแทรกซ6อนต3างๆ ที่เกิดขึ้น ความรู6เบื้องต6น
เกี่ยวกับการบําบัดทดแทนไต และการปรับขนาดยาให6แก3ผู6ปoวยที่มีภาวะไตบกพร3องใน
กรณีต3างๆ
Important knowledge for pharmaceutical care in patients with
kidney diseases from basic assessment, interpretation of laboratory
values and other investigations related with kidney diseases, renal
function assessment, basic knowledge of renal pathology, delaying
progression of chronic kidney disease, care for patients with various
kidney disorders, management of comorbidities and other complications,
basic knowledge of renal replacement therapy and dosage adjustment in
patients with renal disorders.
562 393 ยาและการรักษาโรคมะเร็งและโรคทางโลหิตวิทยา
2(2-0-4)
(Drugs and Treatment in Oncologic and Hematologic Disorders)
วิชาบังคับก3อน : 562 362 เภสัชบําบัด 2
ความรู6ที่จําเปBนในการบริบาลเภสัชกรรมผู6ปoวยโรคมะเร็งและโรคทางโลหิต
วิทยา ยาที่ใช6ในการดูแลรักษาผู6ปoวยโรคมะเร็งและโรคทางโลหิตวิทยาประเภทต3างๆ
ตลอดจนการติดตามและจัดการอาการไม3พึงประสงคต3างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช6ยา
เคมีบําบัด
Important knowledge for pharmaceutical care in patients with
oncologic and hematologic disorders; medication use in the treatments
of various types of cancer and hematologic disorders; monitoring and
management of adverse drug reactions from chemotherapy.
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562 394 เภสัชกรรมสารสนเทศเพื่อการใช1ยาอย9างสมเหตุผล
2(1-3-2)
(Pharmacy Informatics for Rational Drug Use)
วิชาบังคับก3อน : 562 366 บริการเภสัชสนเทศ
การนําแนวคิดด6านเภสัชกรรมสารสนเทศมาประยุกตใช6ในการส3งเสริมให6เกิด
การใช6ยาอย3างสมเหตุผล โดยการนําข6อมูลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานประจํามาสะท6อน
ปs ญ หาเพื่ อนํ าไปสู3 การปรับ ปรุ งคุ ณ ภาพการดูแลผู6ปo วยบนหลั กฐานเชิงประจักษทาง
คลินิก
Applications of pharmacy informatics to promote rational drug
use based on data generated from routine practices that reflect the
problems, leading to quality improvement of patient care with evidencebased clinical information.
562 395 การบริบาลทางเภสัชกรรมผู1ปOวยในสําหรับสาขาเน1นเภสัชกรรมชุมชน
2(2-0-4)
(Pharmaceutical Care in Inpatients for Specialty in Community
Pharmacy)
วิชาบังคับก3อน : 562 362 เภสัชบําบัด 2
562 365 เภสัชกรรมปฏิบัติ
การบูรณาการความรู6เพื่อการบริบาลเภสัชกรรมในสถานพยาบาลสําหรับ
ผู6ปoวยใน และการติดตามการใช6ยาในผู6ปoวยโรคติดต3อ ประกอบด6วย โรคติดเชื้อ / ผู6ปoวย
โรคไม3ติดต3อ รวมถึง โรคมะเร็ง โรคทางโลหิตวิทยา โรคไต และทักษะในการประเมิน
ผู6ปoวย ปsญหาที่เกิดจากการใช6ยา การติดตามอาการไม3พึงประสงค การสืบค6นแนวทาง
เวชปฏิบัติการรักษาและข6อมูลทางด6านคลินิก
Knowledge integration for pharmaceutical care in inpatient
settings and medication use monitoring in patients with communicable
diseases including infectious diseases; and non-communicable diseases,
including oncologic and hematologic disorders, kidney diseases; and
assessment skills in patient and drug related problems; adverse drug
reaction monitoring; systematic search for practice guidelines and clinical
information.
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562 396 การบริบาลทางเภสัชกรรมผู1ปOวยนอกสําหรับสาขาเน1นเภสัชกรรมชุมชน
2(2-0-4)
(Pharmaceutical Care in Outpatients for Specialty in Community
Pharmacy)
วิชาบังคับก3อน: 562 362 เภสัชบําบัด 2
562 365 เภสัชกรรมปฏิบัติ
การบูรณาการความรู6เพื่อการบริบาลทางเภสัชกรรมในสถานพยาบาลสําหรับ
ผู6ปoวยนอก และการติดตามการใช6ยาในผู6ปoวยโรคติดต3อ ประกอบด6วย วัณโรค ผู6ติดเชื้อ
เอชไอวี และโรคไม3ติดต3อ รวมถึง โรคทางระบบประสาทและจิตเวช โรคระบบทางเดิน
หายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไต โรคต3อมไร6ท3อและเมแทบอลิซึม
Knowledge integration for pharmaceutical care in ambulatory
care settings and medication use monitoring in patients with
communicable diseases including tuberculosis, HIV infection; and noncommunicable diseases, including neurologic and psychiatric diseases,
respiratory diseases, cardiovascular diseases, kidney diseases, endocrine
and metabolic diseases.
562 397 การปฏิบัติการด1านการบริบาลทางเภสัชกรรมเบื้องต1นสําหรับสาขาเน1นเภสัชกรรม 2(0-6-0)
ชุมชน
(Basic Practice in Pharmaceutical Care for Specialty in Community
Pharmacy)
วิชาบังคับก3อน : 562 362 เภสัชบําบัด 2
562 365 เภสัชกรรมปฏิบัติ
การปฏิบัติการด6านการบริบาลทางเภสัชกรรมเบื้องต6น โดยฝnกรวบรวม
ข6อมูลของผู6ปoวยและวิเคราะหปsญหาจากการใช6ยาและวางแผนในการติดตามการใช6ยา
รวมถึงการให6ข6อมูลและความรู6ด6านยาแก3ผู6ปoวยและบุคลากรทางการแพทย
Basic practice in pharmaceutical care in collecting patient data
and analyzing drug related problems, and planning and monitoring drug
therapy, including providing drug information to patients and health care
providers.

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559

หนา 95

563 251 สาธารณสุขพื้นฐาน
2(2-0-4)
(Basic Public Health)
พื้นฐานสาธารณสุข ระบบและนโยบายของงานสาธารณสุขของประเทศไทย
รวมทั้งงานสาธารณสุขมูลฐาน แผนพัฒนาสาธารณสุข ปsญหาสาธารณสุข เครื่องมือที่
ใช6ในงานสาธารณสุข ครอบคลุม ชีวสถิติ ระบาดวิทยา เศรษฐศาสตร และระบบ
สารสนเทศ
Basic public health; public health system and policy in Thailand,
including primary health care, public health development plan, public
health problems, instruments used in public health, including
biostatistics, epidemiology, economics, and informatic systems.
563 256 นิติเภสัช
1(1-0-2)
(Pharmacy Law)
ความรู6พื้น ฐานเกี่ยวกับกฎหมาย หลักการทางนิติธรรม พระราชบั ญ ญั ติยา
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข6องกับการปฏิบัติงานของเภสัชกรในการประกอบวิชาชีพ
ต3างๆ ความรับผิดชอบของเภสัชกรต3อสังคม การใช6กฎหมายในการแก6ปsญหาที่เกี่ยวข6อง
กับวิชาชีพเภสัชกรรม
Basic knowledge in laws; concepts for jurisprudence??; drug acts;
laws and regulations related to practice of pharmacists in different
professions, pharmacists’ responsibility for society; usage of laws to solve
conflicts related to pharmaceutical professions.
563 257 การบริหารเภสัชกิจเบื้องต1น 1
2(2-0-4)
(Basic Pharmacy Administration I)
พื้นฐานของงานด6านการบริหารงานทั่วไป ทั้งในลักษณะของภาครัฐบาลและ
ภาคเอกชน กระบวนการจัดการ ครอบคลุม การวางแผน การจัดองคกร การนํา และ
การควบคุม การตลาด ธุรกิจ และการประกันภัย การจัดการความเสี่ยง ตลอดจนกลวิธี
แนวทางต3างๆ ที่สามารถนําไปประยุกตใช6ในการบริหารงานเภสัชกรรม
Fundamentals of general administration both in public and
private sectors; management process including planning, organizing,
leading and controlling, marketing, business, and insurances; risk
management, and applied strategies in pharmaceutical administration.
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563 258 การบริหารเภสัชกิจเบื้องต1น 2
2(1-3-2)
(Basic Pharmacy Administration II)
วิชาบังคับก3อน : 563 257 การบริหารเภสัชกิจเบื้องต6น 1
หลักเบื้องต6นเศรษฐศาสตรจุลภาคและมหภาค การบัญชีเพื่อการบริหาร การ
วิเคราะหงบการเงิน ระบบบัญชีต6นทุน และการบริหารสินค6าคงคลัง การประยุกตใช6ใน
การบริหารงานเภสัชกรรมในสาขาต3างๆ
Basic principles of microeconomics and macroeconomics;
accounting for administration, financial statement analysis; cost
accounting system and inventory administration and their application in
various pharmaceutical administrations.
563 259 ระบบสุขภาพ
2(2-0-4)
(Health System)
วิชาบังคับก3อน : 563 251 สาธารณสุขพื้นฐาน
ความสําคัญและองคประกอบของระบบสุขภาพ ระบบบริการสุขภาพต3างๆ
รวมถึงความรับผิดชอบและบทบาทของการบริการ หลักการและแนวคิดของงานบริการ
สุขภาพ การพัฒนาระบบสุขภาพ ระบบประกันสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพ
Importance and components of health systems; various health
service systems, including responsibilities and roles in services; principles
and concepts of health services; health system development; health
insurance systems and health behaviors.
1(1-0-2)
563 260 หลักเภสัชระบาดวิทยาและเภสัชเศรษฐศาสตรB
(Principles of Pharmacoepidemiology and Pharmacoeconomics)
วิชาบังคับก3อน : 563 259 ระบบสุขภาพ
568 351 สถิติและการประยุกตทางเภสัชศาสตร
การวัดทางระบาดวิทยา รูปแบบการศึกษาในทางระบาดวิทยา และการ
ประยุกตใช6ระบาดวิทยา ในงานสาธารณสุขและงานเภสัชกรรม การประยุกตใช6เภสัช
เศรษฐศาสตรในการประเมินทางสุขภาพ ครอบคลุมถึงมิติและผลลัพธในการประเมิน
การจําแนกต6นทุน ผลลัพธทางสุขภาพประเภทต3างๆ และเครื่องมือที่ใช6ในการประเมิน
ทางด6านเภสัชกรรม
Measurement in epidemiology; study design in epidemiology;
application of epidemiology in public health and pharmacy; application
of pharmacoeconomics in healthcare evaluation, including perspectives
and outcomes, cost identification, types of health outcomes, and
evaluation tools in pharmacy.

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559

หนา 97

1(0-3-0)
563 261 การสื่อสารกับสุขภาพ
(Communication and Health)
วิชาบังคับก3อน : 565 303 เภสัชบําบัด 1
การฝnกปฏิบัติการสื่อสารในหน3วยงานสาธารณสุข ฝnกทักษะการสื่อสารเพื่อ
ประเมินและจัดการกับปsญหาด6านสุขภาพของผู6รับบริการสุขภาพ และการสื่อสารกับ
บุคลากรทางด6านสาธารณสุข
Communication practice in public health organizations; practice
in communication skill to assess and manage health problems of health
service receivers; and communication with health care providers.

563 263 เภสัชเศรษฐศาสตรB
2(2-0-4)
(Pharmacoeconomics)
วิชาบังคับก3อน : 563 260 หลักเภสัชระบาดวิทยาและเภสัชเศรษฐศาสตร
แนวคิดพื้นฐานของเศรษฐศาสตรด6านยา ความสําคัญของเศรษฐศาสตรต3อ
ระบบสาธารณสุขและนโยบายด6านยา ระบบการเงินการคลังสาธารณสุข การประเมิน
ทางเศรษฐศาสตรกั บ เทคโนโลยี ด6 า นสุ ขภาพครอบคลุ มถึ งการวิ เคราะหต6 น ทุ น การ
ประเมินผลลัพธ และการใช6เครื่องมือทางเศรษฐศาสตรในการประเมินผล
Basic concepts of pharmacoeconomics; importance of economics
to public health system and drug policy; healthcare financial system;
economic and health technology evaluation, including cost analysis,
outcome assessment, and use of economic tools for evaluation.
563 264 เภสัชระบาดวิทยา
2(2-0-4)
(Pharmacoepidemiology)
วิชาบังคับก3อน : 563 259 ระบบสุขภาพ
563 260 หลักเภสัชระบาดวิทยาและเภสัชเศรษฐศาสตร
หลักการ ประเภท รูปแบบและวิธีดําเนินการด6านเภสัชระบาดวิทยา สถิติที่ใช6
ในงานด6านเภสัชระบาดวิทยา ระบบการเฝˆาระวังปsญหาด6านการใช6ยาและผลิตภัณฑ
สุขภาพ การจัดการความเสี่ยงด6านยาและผลิตภัณฑสุขภาพ การประยุกตใช6เภสัชระบาด
วิทยาทางสาธารณสุขและทางเภสัชศาสตร
Principles, types, design and methodology in
pharmacoepidemiology; statistics in pharmacoepidemiology; surveillance
system of drug- and health product-related problems; risk management in
drug and health product systems; applications of pharmacoepidemiology
in public health and pharmacy.
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563 265 หลักการคุ1มครองผู1บริโภคด1านสุขภาพ
4(3-3-6)
(Principles of Consumer Protection in Health)
วิชาบังคับก3อน : 563 256 นิติเภสัช
563 259 ระบบสุขภาพ
563 281 เภสัชศาสตรสังคมและพฤติกรรมสุขภาพ
แนวคิดในการบริโภค สังคมบริโภค สิทธิผู6บริโภค ระบบการคุ6มครองผู6บริโภค
องคประกอบต3างๆ ในระบบคุ6มครองผู6บริโภค กระบวนการพัฒ นาศักยภาพผู6บริโภค
กฎหมาย ข6 อบั งคั บ และนโยบายที่ เกี่ ย วข6 อ งกั บ การคุ6 มครองผู6 บ ริ โภค กิ จ กรรมการ
ดําเนินงานคุ6มครองผู6บริโภคด6านสุขภาพ บทบาทของเภสัชกรในการคุ6มครองผู6บริโภค
ด6 า นสุ ข ภาพ กระบวนการและระบบกํ า กั บ ดู แล สื่ อ เพื่ อ การคุ6 ม ครองผู6 บ ริ โภค การ
วิเคราะหสถานการณปsญหาความปลอดภัยด6านผลิตภัณฑสุขภาพ และบริการสุขภาพ
และปsญหาด6านพฤติกรรมสุขภาพของผู6บริโภค โดยคํานึงถึงบริบทของชุมชน การจัดทํา
แผนหรือโครงการเพื่อเสนอแนะแนวทางการแก6ไขปsญหา และพัฒนาศักยภาพผู6บริโภค
Concept of consumption; consumerism; consumer right;
consumer protection system; components of consumer protection
system; process of consumer empowerment; laws, regulations and
policies related to consumer protection; activities of consumer protection
in health; pharmacist’ roles in consumer protection in health; monitoring
process and controlling system; media for consumer protection; situation
analysis of safety problems for health products and health services, and
for consumer’s health behaviors by considering community context; plan
or project to solve the proposed problems and to develop consumer
empowerment guidelines.
563 270 การบริบาลทางเภสัชกรรมชุมชน
3(2-3-4)
(Pharmaceutical Care in Community Pharmacy)
วิชาบังคับก3อน: 562362 เภสัชบําบัด 2
563269 ระบบสุขภาพ
563261 การสื่อสารกับสุขภาพ
การประเมินภาวะสุขภาพเบื้องต6น หลักการคัดกรอง การวางแผนการบริบาล
เภสัชกรรมสําหรับผู6ปoวยโดยเฉพาะอาการเจ็บปoวยที่พบบ3อยๆในร6านยา การส3งต3อผู6ปoวย
การติดตามดูแลผู6ปoวยโรคเรื้อรังในร6านยา การเรียนรู6ผลิตภัณฑเสริมสุขภาพ ยาแผน
โบราณในร6านยา บทบาทและความรับผิดชอบของเภสัชกรชุมชน
Evaluation of primary health status; disease screening principle;
planning pharmaceutical care for patient especially those inflected with
common illness found in community pharmacy; patient referral; follow
up of chronic patient in pharmacy unit, and learning about health
supplement products; traditional medicines in community pharmacy; role
and responsibility of community pharmacists.
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(Health Service Management)
วิชาบังคับก3อน: 563 258 การบริหารเภสัชกิจเบื้องต6น 2
563 259 ระบบสุขภาพ
ลักษณะของสถานบริการและการบริการในระบบสุขภาพ ตัวแบบการพัฒนา
การสร6างความพึงพอใจ ทักษะที่จําเปBนของบุคลากรสาธารณสุขที่ทําหน6าที่บริการ การ
จัดสถานที่และการจัดวางสินค6า การสร6างเครือข3ายบริการ และกรณีศึกษา
Characteristic of service settings and servicing in health system;
blueprint for development; satisfaction creation; necessary skills for
health practitioners providing health services; location and product
layout setting; service-networking and case studies.
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2(2-0-4)

563 277 กฎหมายสําหรับงานคุ1มครองผู1บริโภค
2(1-3-2)
(Law for Consumer Protection)
วิชาบังคับก3อน : 563 256 นิติเภสัช
563 265 หลักการคุ6มครองผู6บริโภคด6านสุขภาพ
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข6องกับการออกกฎหมาย ประเภทและ ลําดับชั้น
ของกฎหมาย การบังคับใช6กฎหมาย การตีความกฎหมาย การแก6ไขกรณีการขัดแย6งของ
กฎหมายแต3ละฉบับ การอุดช3องว3างของกฎหมาย กฎหมายที่เกี่ยวข6องกับงานคุ6มครอง
ผู6บริโภค โดยเฉพาะการคุ6มครองผู6บริโภคด6านสุขภาพ
Concepts and related theories of legislation; categories and
hierarchy of law; law enforcement; interpretation of law; resolving
conflict of laws; filling the gap in the law; laws related to consumer
protection especially consumer protection in health.
563 281 เภสัชศาสตรBสังคมและพฤติกรรมสุขภาพ
3(3-0-6)
(Social Pharmacy and Health Behavior)
มุมมองด6านสุขภาพในมิติทางสังคมวัฒนธรรม ที่มุ3งทําความเข6าใจและอธิบาย
ความเชื่อมโยงของพฤติกรรมสุขภาพทั้งในระดับปsจเจก ครอบครัว ชุมชน และสังคม
โดยผสมผสานสหสาขาวิชาครอบคลุมแนวคิดทางสังคมวิทยาการแพทย มานุษยวิทยา
การแพทย จิตวิทยาสังคม และศาสตรทางสังคมอื่นๆ เพื่อการสร6างเสริมพฤติกรรม
สุขภาพและการใช6ยาอย3างเหมาะสม
Health perspectives in socio-cultural dimension focusing on
understanding and explaining the relationships of health behaviors
among the individuals, families and communities by incorporating the
interdisciplinary aspects of medical sociology; medical anthropology;
social psychology, and other social sciences in order to promote healthy
behaviors and proper use of medicine.
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563 282 ระบบยาและนโยบายสุขภาพ
3(3-0-6)
(Drug System and Health Policy)
วิชาบังคับก3อน : 563 259 ระบบสุขภาพ
การจัดการระบบยา เครื่องมือที่ใช6ในการบริหารทรัพยากรและระบบข6อมูลใน
การบริหารระบบยา รวมถึง การคัดเลือกยา การจัดซื้อจัดหา ระบบยาคงคลัง ระบบ
การกระจายยา การใช6ยา การประกันคุณภาพด6านยาและผลิตภัณฑสุขภาพ ระบบการ
ควบคุมกํากับดูแลยาและผลิตภัณฑสุขภาพ นโยบายที่เกี่ยวข6องกับระบบยา ผลิตภัณฑ
สุขภาพและระบบบริการสุขภาพ หลักการกําหนดนโยบายด6านสุขภาพ การนํานโยบาย
ไปปฏิบัติ และการประเมินนโยบาย
Pharmaceutical system management; tools for resource
management, and information system for pharmaceutical administration
including drug selection, drug procurement, drug inventory system, drug
distribution system, drug utilization, quality assurance of drug and health
products; regulation systems of drug and health products;
pharmaceutical system policies; health products and related health
service systems; principle of health policy determination; policy
implementation, and policy evaluation.
2(1-3-2)
563 283 การตลาดองคBรวมสําหรับบริการทางสุขภาพเชิงวิชาชีพ
(Holistic Marketing for Professional Health Service)
วิชาบังคับก3อน : 563 258 การบริหารเภสัชกิจเบื้องต6น 2
แนวคิดทางการตลาดบนพื้นฐานของการพัฒนา กลยุทธการตลาด การ
ออกแบบและการนําไปใช6ของโปรแกรมการตลาด กระบวนการและกิจกรรมทางการ
ตลาดที่ตระหนักถึงความสัมพันธเชื่อมโยงกันขององคประกอบอันครอบคลุมถึง
การตลาดภายในองคกร การตลาดแบบบูรณาการ การตลาดสร6างความสัมพันธ และ
การตลาดที่มุ3งรับผิดชอบต3อสังคม การวิเคราะหโอกาสทางการตลาด การเก็บข6อมูลและ
การพยากรณอุปสงคทางการตลาด การวิจัยและการเลือกตลาดเปˆาหมาย การวางแผน
การตลาด การจัดการส3วนผสมทางการตลาด การจัดองคการ การควบคุมทางการตลาด
และการจัดทําแผนการตลาดที่มุ3งเน6นแนวคิดการตลาดองครวม
Marketing concept based on the development; marketing
strategies; design and implementation of marketing programs; marketing
process and activities that recognizes their interdependencies including
internal marketing, integrated marketing, relationship marketing, and social
responsibility marketing; marketing opportunity analysis; data collection
and marketing demand forecast; marketing research and market target
selection; marketing planning; marketing mix, organizing; market controlling
and marketing plan management focusing on holistic marketing concept.
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563 284 เภสัชกรและการดูแลสุขภาพชุมชน
2(1-3-2)
(Pharmacists and Community Health Care)
วิชาบังคับก3อน : 562 362 เภสัชบําบัด 2
563 261 การสื่อสารกับสุขภาพ
565 303 เภสัชบําบัด 1
แนวคิดของการทํางานเภสัชกรรมปฐมภูมิ และเภสัชกรรมชุมชน ทั้งทางด6าน
การบริหารจัดการ การบริบาลทางเภสัชกรรม การดูแลต3อเนื่องและติดตาม การสร6าง
เสริ ม ความเข6 ม แข็ ง ทั้ งในระดั บ ปs จ เจกบุ คคล/ผู6 ปo ว ย ครอบครัว และชุ ม ชน โดยมี
มุมมองในการคิดแบบองครวมทั้งทางด6านมิติทาง กาย จิตใจ สังคมและบริบทแวดล6อม
การทํางานแบบสหสาขาวิชาชีพในงานปฐมภูมิ สามารถนําความรู6ไปประยุกตใช6ในการ
ดําเนินงานด6านเภสัชกรรมปฐมภูมิ และเภสัชกรรมชุมชนได6อย3างมีประสิทธิภาพ
Concepts of primary pharmacy and community pharmacy in
management, pharmaceutical care, continuous care and monitoring,
empowerment to individuals/ patients, families, and communities by
implementing the holistic approach that includes physical, mental,
societal, and environmental contexts, working with multidisciplinary
team in primary health care, applying knowledge into primary pharmacy
and community pharmacy service effectively.
563 285 การจัดการเชิงกลยุทธBทางการคุ1มครองผู1บริโภคด1านยาและสุขภาพ
2(2-0-4)
(Strategic Management in Pharmaceutical and Health Consumer
Protection)
วิชาบังคับก3อน 563 258 การบริหารเภสัชกิจเบื้องต6น 2
ความหมายและขอบเขตในการวางแผนยุทธศาสตร การจัดการเชิงกลยุทธ
ทางการคุ6มครองผู6บริโภคด6านยาและสุขภาพ การกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจของ
องคกร การวิเคราะหสภาพแวดล6อมภายนอกและภายในองคกร การกําหนด
เปˆาประสงคและวัตถุประสงค การสร6างกลยุทธ และการนํากลยุทธไปดําเนินการ การ
ควบคุม การประเมินกลยุทธและประยุกตใช6สําหรับงานคุ6มครองผู6บริโภคด6านยาและ
สุขภาพ
Definition and scope in strategic planning and management in
pharmaceutical and health consumer protection; development of
organization vision and mission; analysis of external and internal
environment; building organization’s outcomes and objectives; strategy
creation and implementation; strategic control and evaluation, and its
application in pharmaceutical and health consumer protection.
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2(2-0-4)
563 286 เภสัชศาสตรBสาธารณสุข
(Public Health Pharmacy)
วิชาบังคับก3อน: 563 264 เภสัชระบาดวิทยา
การบริหารงานสาธารณสุข ทิ ศทางของงานสาธารณสุ ขทั้ งในอดี ต ปs จจุ บั น
และแนวโน6 ม ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคตทั้ งภายในและภายนอกประเทศ นโยบายและ
นวัตกรรมต3างๆ ที่เกี่ยวข6องกับเภสัชกรในระบบสาธารณสุข การประยุกตชีวสถิติ เภสัช
ระบาดวิท ยา เภสั ช เศรษฐศาสตร พฤติ กรรมสุ ขภาพ อาชี ว อนามั ย และสิ่ งแวดล6 อ ม
สารสนเทศด6านสุขภาพ โดยนํามาวิเคราะหสถานการณและเสนอแนวทางการแก6ไข
Public health administration; trends in national and international
public health administration; policy and innovation related to pharmacist
in public health system; applications of biostatistics,
pharmacoepidemiology,
pharmacoeconomics, health behavior,
occupational and environmental health, health information for situation
analysis and proposition of solution.
563 287 ปJญหาพิเศษทางการคุ1มครองผู1บริโภคด1านยาและสุขภาพ
2(2-0-4)
(Special Problems in Pharmaceutical and Health Consumer
Protection)
การศึกษาประเด็นปsญหาพิเศษทางการคุ6มครองผู6บริโภคด6านยาและสุขภาพ
รวมถึงการประยุกตหลักการและทฤษฎีในการคุ6มครองผู6บริโภคเพื่อทําความเข6าใจ
ประเด็นปsญหาและเสนอวิธีการแก6ไขปsญหา
Study of special problem issues in pharmaceutical and health
consumer protection, including the application of principles and theories
in consumer protection to understand problem issues and to propose
solutions to the problem.
563 288 หัวข1อปJจจุบันทางการคุ1มครองผู1บริโภคด1านยาและสุขภาพ
2(1-3-2)
(Current Topics in Pharmaceutical and Health Consumer Protection)
การศึกษาการเปลี่ยนแปลง การพัฒนา แนวโน6ม และแนวคิดที่เปBนนวัตกรรม
ในการคุ6มครองผู6บริโภคด6านยาและสุขภาพ การประยุกตหลักการและทฤษฎีในการ
คุ6มครองผู6บริโภค สู3การปฏิบัติ
Study of changes, development, trends and innovative concepts
in consumer protection and healthcare; practical application of principles
and theories in consumer protection in public health.
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563 289 การบริบาลเภสัชกรรมสําหรับเภสัชกรครอบครัว
2(1-3-2)
(Pharmaceutical Care for Family Pharmacist)
แนวคิดและบทบาทของเภสัชกรครอบครัว การบูรณาการความรู6 และทักษะ
ด6านการบริบาลเภสัชกรรม การแก6ปsญหาเกี่ยวกับโรคและยาที่ต6องการการดูแลอย3าง
ต3อเนื่อง รวมถึงการบูรณาการองคความรู6ด6านต3างๆ ไม3ว3าจะเปBนด6านสังคมศาสตร
พฤติกรรมศาสตร และเศรษฐศาสตร เพื่อให6เกิดประโยชนและประสิทธิภาพในการดูแล
ผู6ปoวยสูงสุด
Concepts and roles of family pharmacists; integration of
knowledge and skills in pharmaceutical care; problem solving for diseases
and pharmaceuticals that need continuing care; including integration of
other knowledge in sociology, behavioral sciences, and economics to
maximize useful and efficient patient care.
563 290 การบริหารจัดการร1านยา
2(1-3-2)
(Community Pharmacy Management)
หลักการดําเนินธุรกิจร6านยา การลงทุนในธุรกิจร6านยา การวิเคราะหและการ
วางแผนธุรกิจ การออกแบบและการจัดบริการ การวิเคราะหต6นทุน การกําหนดราคา
สินค6าสําหรับร6านยา กฎหมายที่เกี่ยวข6อง และภาษีธุรกิจ จริยธรรมและการพัฒนา
คุณภาพของร6านยา
Principles of business operation for community
pharmacy/drugstore ; drugstore business investment; business analysis
and planning; layout and service plans; cost analysis; product price
setting for drugstore; related laws and business tax; code of ethics and
quality development of drugstore.
564 301 พื้นฐานความรู1ด1านเภสัชเคมี
1(1-0-2)
(Fundamentals of Pharmaceutical Chemistry)
วิชาบังคับก3อน : 513 108 เคมีทั่วไปสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร
พื้ น ฐานความรู6 ด6 า นเภสั ช เคมี ครอบคลุ ม ถึ ง การคํ า นวณทางเภสั ช เคมี
คุ ณ สมบั ติ ท างกายภาพและเคมี เบื้ อ งต6 น ที่ สั ม พั น ธกั บ หมู3 ฟs ง กชั น ทางเคมี ความรู6
เกี่ยวกับอนินทรียเภสัชภัณฑ การพิสูจนเอกลักษณวัตถุดิบทางยา
Fundamentals of pharmaceutical chemistry including
calculations in pharmaceutical chemistry, basic chemical and physical
properties relevant to chemical functional groups, inorganic
pharmaceutical products, and identification of raw materials.
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564 302 เภสัชวิเคราะหB 1
2(2-0-4)
(Pharmaceutical Analysis I)
วิชาบังคับก3อน : 513 108 เคมีทั่วไปสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร
หลักการและความรู6เกี่ ยวกั บ การวิเคราะหเพื่ อควบคุ มคุณ ภาพวั ตถุ ดิบ และ
เภสัชภัณ ฑโดยเน6 นวิธีดั้ งเดิม และเครื่องมือบางชนิ ด รวมถึงการวิเคราะหข6อมูลและ
แปลผลทางเภสัชศาสตร
Principles and knowledge of analytical techniques for quality
control of raw materials and pharmaceutical products focusing on
classical methods and selected instrumental methods, including data
analysis and data interpretation in pharmaceutical sciences.
564 303 ปฏิบัติการเภสัชวิเคราะหB 1
1(0-3-0)
(Pharmaceutical Analysis Laboratory I)
วิชาบังคับก3อน : 564 302 เภสัชวิเคราะห 1*
*อาจเรียนพร6อมกัน
ปฏิบัติการการวิเคราะหยาเพื่อควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ และเภสัชภัณฑตาม
ตํ า รายา โดยวิ ธี วิ เคราะหต3 า งๆ ที่ ส อดคล6 อ งกั บ เนื้ อ หาในรายวิ ช า 564 302 เภสั ช
วิเคราะห 1 เน6นการวิเคราะหข6อมูลและแปลผลทางเภสัชศาสตร
Laboratory of pharmaceutical analysis for quality control of raw
materials and pharmaceutical products according to pharmacopoeias by
various analytical methods conforming to the contents of 564 302
Pharmaceutical Analysis I, emphasizing data analysis and interpretation in
pharmaceutical sciences.
564 304 เภสัชวิเคราะหB 2
2(2-0-4)
(Pharmaceutical Analysis II)
วิชาบังคับก3อน : 564 302 เภสัชวิเคราะห 1
หลักการและความรู6เกี่ ยวกั บ การวิเคราะหเพื่ อควบคุ มคุณ ภาพวั ตถุ ดิบ และ
เภสัชภัณฑโดยเน6นการใช6เครื่องมือ รวมถึงการวิเคราะหข6อมูลและแปลผลทางเภสัช
ศาสตร
Principles and knowledge of analytical techniques for quality
control of raw materials and pharmaceutical products focusing on
instrumental methods, including data analysis and datainterpretation in
pharmaceutical sciences.
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564 305 ปฏิบัติการเภสัชวิเคราะหB 2
1(0-3-0)
(Pharmaceutical Analysis Laboratory II)
วิชาบังคับก3อน : 564 303 ปฏิบัติการเภสัชวิเคราะห 1
564 304 เภสัชวิเคราะห 2*
*อาจเรียนพร6อมกัน
ปฏิบัติการการวิเคราะหยาเพื่อควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ และเภสัชภัณฑตาม
ตํ า รายา โดยวิ ธี วิ เคราะหต3 า งๆ ที่ ส อดคล6 อ งกั บ เนื้ อ หาในรายวิ ช า 564 304 เภสั ช
วิเคราะห 2 เน6นการวิเคราะหข6อมูลและแปลผลทางเภสัชศาสตร
Laboratory of pharmaceutical analysis for quality control of raw
materials and pharmaceutical products according to pharmacopoeias by
various analytical methods conforming to the contents of 564 304
Pharmaceutical Analysis II, emphasizing data analysis and
datainterpretation in pharmaceutical sciences.
564 306 การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑB
2(2-0-4)
(Pharmaceutical Quality Control)
วิชาบังคับก3อน: 564 304 เภสัชวิเคราะห 2
หลักการในกระบวนการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ กฎหมาย ข6อบังคับและ
หลักเกณฑในการควบคุมคุณภาพยา การวิเคราะหข6อมูลและแปลผลทางเภสัชศาสตร
การศึกษาความคงสภาพของยา รวมถึงการแปลผลใบรับรองผลการวิเคราะห
Principles and process of pharmaceutical quality control; laws,
regulations and guidelines of quality control; pharmaceutical data
analysis and interpretation, drug stability study, including interpretation of
certificate of analysis.
564 307 เคมีทางยา 1
3(3-0-6)
(Medicinal Chemistry I)
วิชาบังคับก3อน : 513 256 หลักเคมีอินทรีย
การค6นพบยา บูรณาการเคมีทางยากับเภสัชพลศาสตร/เภสัชจลนพลศาสตร
เพื่อการบริหารยาอย3างมีประสิทธิผลในผู6ปoวย เน6นความสัมพันธระหว3างโครงสร6างทาง
เคมีกับการออกฤทธิ์ของยา ฤทธิ์และพิษของยา และอาการอันไม3พึงประสงคที่เกิดจาก
ยา
Drug discovery; integration of medicinal chemistry with
pharmacodynamics/pharmacokinetics to achieve effectiveness of drug
administration in patients, with emphasis on structure-activity relationship
of drugs, drug action and toxicity, and adverse drug reaction.
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564 308 เคมีทางยา 2
4(4-0-8)
(Medicinal Chemistry II)
วิชาบังคับก3อน : 564 307 เคมีทางยา 1
การค6นพบยา บูรณาการเคมีทางยากับเภสัชพลศาสตร/เภสัชจลนพลศาสตร
เพื่อการบริหารยาอย3างมีประสิทธิผลในผู6ปoวย เน6นความสัมพันธระหว3างโครงสร6างทาง
เคมีกับการออกฤทธิ์ของยา ฤทธิ์และพิษของยา และอาการอันไม3พึงประสงคที่เกิดจาก
ยาโดยมีเนื้อหาต3อเนื่องจาก 564 307 เคมีทางยา 1
Drug discovery; integration of medicinal chemistry with
pharmacodynamics/pharmacokinetics to achieve effectiveness of drug
administration in patients, with emphasis on structure-activity relationship
of drugs, drug action and toxicity, and adverse drug reaction, a
continuation course of 564 307 Medicinal Chemistry I.
564 331 บูรณาการทางเภสัชวิเคราะหB
2(2-0-4)
(Integrated Study in Pharmaceutical Analysis)
วิชาบังคับก3อน : 564 304 เภสัชวิเคราะห 2
564 306 การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ
บู รณาการของการวิเคราะหแบบดั้ งเดิ มและการวิเคราะหโดยใช6 เครื่องมื อ
สําหรับการวิเคราะหเภสัชภัณฑตามข6อกําหนดในตํารายาครอบคลุมทั้งเชิงคุณภาพและ
เชิงปริมาณ
Integration of classical and instrumental methods for
pharmaceuticals analysis according to specification in pharmacopoeias
from both qualitative and quantitative perspectives.
564 351 ปฏิบัติการบูรณาการทางเภสัชวิเคราะหB
2(0-6-0)
(Integrated Study in Pharmaceutical Analysis Laboratory)
วิชาบังคับก3อน : 564 305 ปฏิบัติการเภสัชวิเคราะห 2
564 331 บูรณาการทางเภสัชวิเคราะห*
*อาจเรียนพร6อมกัน
ปฏิบัติการบูรณาการของการวิเคราะหแบบดั้งเดิมและการวิเคราะหโดยใช6
เครื่องมือ สําหรับการวิเคราะหเภสัชภัณฑตามข6อกําหนดในตํารายาครอบคลุมทั้งเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ
Integration laboratory of classical and instrumental methods for
pharmaceuticals analysis according to specification in pharmacopoeias
from both qualitative and quantitative perspectives.
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564 352 เคมีประยุกตBในวิทยาการทางเภสัชศาสตรB
2(2-0-4)
(Applied Chemistry in Pharmaceutical Sciences)
วิชาบังคับก3อน : 564 308 เคมีทางยา 2
การศึกษาโครงสร6างทางเคมี หมู3ฟsงกชัน ความไวปฏิกิริยา และคุณสมบัติทาง
เคมีกายภาพของยาหรือสารเคมีที่มีผลต3อเภสัชวิเคราะห การสังเคราะหยา และบูรณา
การความรู6ทางเภสัชเคมี เพื่อใช6ในงานเภสัชกรรม
Study on chemical structures, functional groups, reactivity and
physicochemical properties of drugs and chemicals affecting
pharmaceutical analysis; drug synthesis; and integration of
pharmaceutical chemistry knowledge in pharmacy.
564 353 การแยกและวิเคราะหBทางเภสัชศาสตรB
4(2-6-4)
(Pharmaceutical Separation and Analysis)
วิชาบังคับก3อน : 564 304 เภสัชวิเคราะห 2
564 305 ปฏิบัติการเภสัชวิเคราะห 2
หลักการและเทคนิคของวิธีขั้นสูงในการแยกและวิเคราะหสารเพื่ อใช6ในการ
พิสูจนเอกลักษณ การวิเคราะหเชิงปริมาณ และการผลิต โดยเน6นการใช6เครื่องมือขั้นสูง
ที่มีความซับซ6อน
Principles and techniques of advanced separation and analytical
methods for identification, quantitative analysis and production;
emphasizing the application of sophisticated instruments.
564 354 วิธีพิเศษในการวิเคราะหBยา
3(2-3-4)
(Special Methods in Medicinal Analysis)
วิชาบังคับก3อน : 564 304 เภสัชวิเคราะห 2
หลักการและเทคนิค การวิเคราะหยาโดยอาศัยวิธีพิเศษ
Principles and techniques for medicinal analysis using special
methods.
564 355 การวิเคราะหBยาในสารชีวภาพ
3(2-3-4)
(Medicinal Analysis in Biologicals)
วิชาบังคับก3อน : 564 304 เภสัชวิเคราะห 2
564 305 ปฏิบัติการเภสัชวิเคราะห 2
หลักการ เทคนิค และกระบวนการวิเคราะหหาปริมาณตัวยาสําคัญ และ/หรือ
เมแทบอไลทของตัวยาสําคัญในสารชีวภาพ โดยเน6นการรู6จักคิดค6น การแปลผล การ
วางแผน และการพัฒนากระบวนการวิเคราะห
Principles, techniques and methods of quantitative analysis of
drugs and/or their metabolites in biological fluids, focusing on inquisition,
data interpretation, planning and developing the analysis process.
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564 356 การควบคุมคุณภาพอาหารและเครื่องสําอาง
4(3-3-6)
(Quality Control of Food and Cosmetics)
วิชาบังคับก3อน : 564 304 เภสัชวิเคราะห 2
การควบคุมคุณภาพอาหารและเครื่องสําอาง โดยการพิสูจนเอกลักษณ และ
วิ เคราะหหาปริ ม าณวั ต ถุ เจื อปนและสารปนเป˜™ อ น รวมทั้ งสารสํ า คั ญ ในอาหารและ
เครื่องสําอาง
Quality control of food and cosmetics including identification and
quantification of additives, contaminants and active ingredients in food
and cosmetics.
564 357 เภสัชวิเคราะหBในทางนิติวิทยาศาสตรB
2(2-0-4)
(Pharmaceutical Analysis in Forensic Sciences)
วิชาบังคับก3อน : 564 304 เภสัชวิเคราะห 2
การอธิบายลักษณะและการพิสูจนโครงสร6างของยาและสารเคมีที่มักพบใน
ห6องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตรครอบคลุมวิธีการเก็บตัวอย3าง การเก็บและการเตรียม
ตัวอย3าง เครื่องมือ การปรับสภาวะการทดลองที่เหมาะสม และการแปลผลข6อมูล
The characterization and the structural elucidation of drugs and
chemicals routinely encountered in forensic laboratories, covering topics
in sample handling, storage and preparation, instruments, optimization of
experimental conditions and data interpretation.
564 358 การอธิบายโครงสร1างของอินทรียสารด1วยวิธีทางสเปกโทรเมตรี
3(3-0-6)
(Spectrometric Structure Determination of Organic Compounds)
วิชาบังคับก3อน : 564 304 เภสัชวิเคราะห 2
ทฤษฎีและเทคนิคในการพิสูจนโครงสร6างทางเคมีของอินทรียสารด6วยวิธีทาง
สเปกโทรเมตรี
Theories and techniques in structure identification of organic
compounds employing spectrometric methods.
564 359 การประกันคุณภาพทางเภสัชศาสตรB
2(2-0-4)
(Quality Assurance in Pharmaceutical Science)
วิชาบังคับก3อน : 564 306 การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ
แนวคิดที่เกี่ยวข6องกับงานประกันคุณภาพทางเภสัชศาสตร โดยเน6นมาตรฐาน
ข6อตกลง และข6อบังคับระดับชาติและนานาชาติ
Concepts of quality assurance in pharmacy focusing the national
and international standards, agreement, and regulations.
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564 360 การสังเคราะหBยา
3(2-3-4)
(Pharmaceutical Synthesis)
วิชาบังคับก3อน: 564 308 เคมีทางยา 2
เทคนิควิธีต3างๆ ที่ใชในกระบวนการสังเคราะหยา การควบคุมปฏิกิริยา การหา
ปริมาณของยาที่สังเคราะห และการพิสูจนเอกลักษณสาร
Techniques used in drug synthesis, reaction control, quantitative
analysis and identification of synthesized products.
564 361 เคมีทางยาของยาใหม9
2(2-0-4)
(Medicinal Chemistry of New Drugs)
วิชาบังคับก3อน: 564 308 เคมีทางยา 2
หลักการและทฤษฎีในการค6นหาและค6นพบเปˆาหมายในการออกฤทธิ์ของยา
ใหม3 กลไกการออกฤทธิ์ การบูรณาการความสัมพันธระหว3างโครงสร6างทางเคมี และการ
ออกฤทธิ์ พิษของยา และอาการไม3พึงประสงค รวมทั้งวิธีการทดสอบ การแปลผล และ
การประเมินผลการทดสอบการออกฤทธิ์
Principles and theories on searching and discovering targets of
new drugs; mechanisms of action; integration of chemical structures in
relation to their activities, toxicities and adverse effects, including activity
testing, interpretation, and evaluation.
564 362 เมแทบอลิซึมของยาเชิงเคมี
2 (2-0-4)
(Chemical Aspects in Drug Metabolism)
วิชาบังคับก3อน : 564 308 เคมีทางยา 2
การศึกษาเกี่ยวกับเมแทบอลิซึมของยาโดยละเอียดจากมุมมองความรู6ทางเคมี
ที่ส3งผลต3อเภสัชจลนพลศาสตร การออกฤทธิ์ทางชีวภาพ การเกิดพิษ และผลข6างเคียง
ของยา รวมทั้งการนํามาประยุกตใช6ในการออกแบบยา
Extensive study of drug metabolism from a chemical standpoint
and its impact on pharmacokinetics; biological action; toxicity and side
effects of drugs, including applications in drug design.
564 363 หัวข1อปJจจุบันทางเภสัชเคมี
2(2-0-4)
(Current Topics in Pharmaceutical Chemistry)
เงื่อนไขการลงทะเบียน : ต6องเปBนนักศึกษาเภสัชศาสตรเทียบชั้นเรียนป<ที่ 4 ขึ้นไป
หั ว ข6 อ ปs จ จุ บั น ทางเภสั ช ศาสตรที่ อ ยู3 ใ นความสนใจ ความรู6 ใ หม3 แ ละ
ความก6าวหน6าของวิทยาการด6านเภสัชวิเคราะห และเคมีทางยา
Current topics of interest in pharmacy; novel knowledge and
advancement in pharmaceutical analysis and medicinal chemistry.
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564 364 การเรียนรู1เคมีทางยาโดยใช1ปJญหาเปDนฐาน
2(2-0-4)
(Problem-Based Learning in Medicinal Chemistry)
วิชาบังคับก3อน : 564 308 เคมีทางยา 2
565 302 เภสัชวิทยา 2
การพัฒนาสารที่นํามาใช6เปBนยาโดยใช6ความรู6ทางอินทรียเคมี ชีวเคมี เคมีทาง
ยา และเภสั ช วิ ท ยา ตลอดจนการเปลี่ ย นแปลงยาที่ เนื่ อ งมาจากกลไกทางเคมี แ ละ
เมแทบอลิซึม
Development of compounds used as drugs by the application of
organic chemistry, biochemistry, medicinal chemistry and pharmacology,
including drug transformation through chemical mechanism and
metabolism.
564 365 การประยุกตBใช1คอมพิวเตอรBทางเภสัชเคมี
3(1-6-2)
(Computerized Applications in Pharmaceutical Chemistry)
วิชาบังคับก3อน : 568 352 สารสนเทศศาสตรสําหรับบุคลากรสุขภาพ
การประยุกตคอมพิวเตอรในการสืบค6นฐานข6อมูลและการทบทวนวรรณกรรม
ทางด6านเภสัชเคมี การประยุกตใช6โปรแกรมคอมพิวเตอรต3างๆ เพื่อเขียนโครงสร6างและ
ทํ า นายคุ ณ สมบั ติ ท างเคมี ก ายภาพของสารเคมี การวิ เคราะหทางสถิ ติ และการ
นําเสนอข6อมูลในรูปแบบสื่อต3างๆ
Application of computer in literature search and review in
pharmaceutical chemistry; application of computer softwares for
chemical structure drawing and prediction of physicochemical properties
of chemicals, statistical analysis and multimedia presentation.
564 366 เคมีของเกษตรเภสัชภัณฑB
3(2-3-4)
(Chemistry of Agropharmaceuticals)
วิชาบังคับก3อน : 564 304 เภสัชวิเคราะห 2
สารเคมีและยาที่ใช6ในการเกษตร โดยเน6 นยาฆ3าแมลง ยากําจัดหนูและสัต ว
รบกวน สารกํ า จั ด วั ช พื ช สารเร3 งการเจริ ญ เติ บ โตของพื ช หรื อ สั ต ว ยาฆ3 า เชื้ อ รา ยา
ปฏิชีวนะ ปุŸย รวมถึงการตรวจวิเคราะห การพัฒนาเกษตรเภสัชภัณฑ และบทบาทของ
เภสัชกรที่เกี่ยวข6องกับเกษตรเภสัชภัณฑ
Chemical and pharmaceutical agents used in agriculture with
emphasis on insecticides, rodenticides, pesticides, herbicides, growth
promoters for plants or animals, fungicides, antibiotics, and fertilizers,
including analysis and development of agropharmaceuticals, and roles
of pharmacists in agropharmaceuticals.
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565 301 เภสัชวิทยา 1
4(4-0-8)
(Pharmacology I)
วิชาบังคับก3อน : 561 105 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยามนุษย
561 204 ชีวเคมีทางการแพทย*
*อาจเรียนพร6อมกัน
หลักการทั่วไปทางเภสัชวิทยา
การจัดประเภทของยาตามฤทธิ์ทางเภสัช
วิทยา กลวิธานการออกฤทธิ์ ข6อบ3งใช6 ขนาดและวิธีการใช6ยา ผลไม3พึงประสงค ข6อควร
ระวัง ข6อห6ามใช6 อันตรกิริยาระหว3างยา หัวข6อครอบคลุมยาประเภทที่ออกฤทธิ์ต3อระบบ
ประสาทอัตโนมัติ ระบบประสาทส3วนกลาง ระบบหัวใจหลอดเลือดและไต
General principles of pharmacology, classification of drugs
according to their pharmacological effects, mechanisms of actions,
indications; dosage and administration; adverse effects, precautions,
contraindications, drug interactions; topics include drugs acting on
autonomic nervous system, central nervous system, cardiovascular and
renal systems.
565 302 เภสัชวิทยา 2
4(4-0-8)
(Pharmacology II)
วิชาบังคับก3อน : 565 301 เภสัชวิทยา 1
561 205 จุลชีววิทยาทางการแพทย*
*อาจเรียนพร6อมกัน
การจัดประเภทของยาตามฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา กลวิธานการออกฤทธิ์ ข6อบ3งใช6
ขนาดและวิธีการใช6ยา ผลไม3พึงประสงค ข6อควรระวัง ข6อห6ามใช6 ปฏิกิริยาระหว3างยา
หัวข6อครอบคลุมยาที่ออกฤทธิ์ต3อระบบต3อมไร6ท3อ ระบบภูมิคุ6มกัน ระบบทางเดินอาหาร
ระบบทางเดินหายใจ ยาต6านจุลชีพ ยาต6านมะเร็งและยากลุ3มอื่น ๆ
Classification of drugs according to their pharmacological effects,
mechanisms of actions, indications, dosage and administration, adverse
effects, precautions, contraindications, drug interactions; topics include
drugs acting on endocrine system, immunological system, gastrointestinal
system, respiratory system, antimicrobial drugs, anticancer drugs, and
other unclassified drugs.
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565 303 เภสัชบําบัด 1
3(2-3-4)
(Pharmacotherapeutics I)
วิชาบังคับก3อน : 565 302 เภสัชวิทยา 2
พยาธิสรีรวิทยา สาเหตุของการเกิดโรค การใช6ยาเพื่อรักษาความผิดปกติของ
หู ตา จมูก และคอ ผิวหนัง นรีเวช ระบบทางเดินอาหาร ระบบประสาท กระดูกและข6อ
โลหิตจาง โรคติดต3อทางเพศสัมพันธ พยาธิ และการติดเชื้อทางเดินปsสสาวะ โดยเน6น
การบูรณาการความรู6ในการวางแผนติดตามการใช6ยาอย3างเหมาะสม รวมทั้งการพัฒนา
ทักษะของการแก6ปsญหาที่เกี่ยวข6องกับการใช6ยาโดยใช6กรณีศึกษา
Pathophysiology, etiology, drug therapy in disorders of ears, eyes,
nose and throat; dermatologic, gynecologic, gastrointestinal, neurologic,
bone and joint disorders; anemia; sexually transmitted diseases;
helminthes and urinary tract infections; emphasizing integrated
knowledge for appropriate monitoring plan and skill development in
solving drug-related problems by case scenarios.
565 304 พิษวิทยา
2(2-0-4)
(Toxicology)
วิชาบังคับก3อน : 565 301 เภสัชวิทยา 1
หลักการทั่วไปทางพิษวิทยา การจัดกลุ3มสารพิษครอบคลุม ยา เครื่องสําอาง
วัตถุเจือปนและสารปนเป˜™อนในอาหาร สารปˆองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว พิษจากสาร
ธรรมชาติ โลหะหนัก สารพิษจากอุตสาหกรรมและมลพิษในสิ่งแวดล6อม โดยเน6นที่
ความเปBนพิษต3อระบบต3างๆ ของร3างกาย การแก6ไขอาการพิษ การปˆองกันอันตราย
การจัดการความเสี่ยง และนิติพิษวิทยา
General principles of toxicology; classification of toxic substances
covering drugs, cosmetics, food additives and contaminants, pesticides,
natural poisons, heavy metals, industrial toxicants and environmental
pollutants emphasizing on toxicity to various organs in the body;
treatment of toxic symptoms, hazard prevention, risk assessment, and
forensic toxicology.
565 305 ปฏิบัติการเภสัชวิทยา
1(0-3-0)
(Pharmacology Laboratory)
วิชาบังคับก3อน : 565 301 เภสัชวิทยา 1*
*อาจเรียนพร6อมกัน
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเภสัชจลนพลศาสตรและการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
ครอบคลุมยาประเภทที่ออกฤทธิ์ต3อระบบประสาทอัตโนมัติ ระบบประสาทส3วนกลาง
ระบบหัวใจหลอดเลือดและไต
Laboratory practice in pharmacokinetics and pharmacological
actions, covering drugs acting on autonomic nervous system, central nervous
system, and cardiovascular and renal systems.
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565 306 การพัฒนาและควบคุมยา
2(2-0-4)
(Drug Development and Regulation)
วิชาบังคับก3อน: 565 304 พิษวิทยา
การพั ฒ นาผลิ ตภั ณฑยา ผลิตภั ณ ฑเครื่องสํ าอาง ชีววัตถุ เนื้ อหาครอบคลุ ม
แหล3งกําเนิดของสารออกฤทธิ์ การศึกษาการออกฤทธิ์และความเปBนพิษ การออกแบบ
ระบบนํ าส3 งยา การประเมิ น ทางคลิ นิ กรวมถึ งแนวคิ ด และหลั กการด6 านการประกั น
คุณภาพและการควบคุมยา โดยเน6นที่มาตรฐาน ข6อตกลง และข6อบังคับระดับชาติและ
นานาชาติ
Development of pharmaceutical products, cosmetic products,
biological products, covering sources of active substances,
pharmacological and toxicological studies, design of drug delivery
systems, clinical evaluation including concepts and principles concerning
quality assurance and drug regulation with emphasis on national and
international standards, harmonization and regulations.
565 307 พิษวิทยาภาวะแวดล1อม
3(2-3-4)
(Environmental Toxicology)
วิชาบังคับก3อน : 565 304 พิษวิทยา
ผลกระทบต3อสิ่งมีชีวิตเมื่อได6รับสารเคมีที่เปBนสิ่งปนเป˜™อนจากภาวะแวดล6อม
เน6นสาเหตุ ขีดความปลอดภัย และผลต3อระบบนิเวศ
Effects of environmental chemical contaminants on living
organisms, with emphasis on causes; safety limit, and effects on
ecological system.
565 308 เภสัชวิทยาระดับเซลลBและโมเลกุล
3(3-0-6)
(Cellular and Molecular Pharmacology)
วิชาบังคับก3อน : 565 302 เภสัชวิทยา 2
กลวิธานการออกฤทธิ์ของยาในระดับเซลลและโมเลกุล
เนื้อหาครอบคลุม
โครงสร6างและการทํางานของตัวรับยาชนิดต3างๆ
กลวิธานการถ3ายทอดสัญญาณ
บทบาททางสรีรวิทยาและพยาธิวิทยาของสารนําส3งสัญญาณชนิดต3าง ๆ รวมถึงกลวิธาน
การตอบสนองของตัวแสดงผลต3อสัญญาณของเซลลเปˆาหมาย
Mechanisms of drug actions at cellular and molecular levels,
covering structures and functions of various drug receptors, signal
transduction pathways, physiological and pathological roles of various
signaling molecules as well as target cell responses and effector
mechanisms.
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565 309 การทดลองทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
2(1-3-2)
(Experimental Pharmacology and Toxicology)
วิชาบังคับก3อน : 565 305 ปฏิบัติการเภสัชวิทยา
หลักการในการศึกษาคุณสมบัติทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยา ของสารเคมี ยา
และ สมุนไพร ทั้งในและนอกร3างกาย
Principles of in vivo and in vitro experimentation in
pharmacology and toxicology of chemicals, medicines and herbs.
565 310 เภสัชวิทยาของยาที่ออกฤทธิ์ต9อจิตประสาท
2(2-0-4)
(Pharmacology of Neuropsychoactive Drugs)
วิชาบังคับก3อน : 565 302 เภสัชวิทยา 2
ความก6าวหน6าของยาที่ออกฤทธิ์ต3อจิตประสาท เนื้อหาครอบคลุมกลวิธานการ
ออกฤทธิ์ระดับเซลลและโมเลกุล รวมทั้งการประเมินผลเกี่ยวกับการใช6ยาและปsญหา
ของยาในกลุ3มนี้
Advances in neuropsychoactive drugs, covering mechanisms of
drug actions at cellular and molecular levels, andevaluation of uses and
problems related to this class of drugs.
565 311 เภสัชวิทยาของยาที่ออกฤทธิ์ต9อระบบหัวใจและหลอดเลือด
2(2-0-4)
(Pharmacology of Cardiovascular Drugs)
วิชาบังคับก3อน : 565 302 เภสัชวิทยา 2
ความก6 า วหน6 า ของยาที่ อ อกฤทธิ์ ต3 อ ระบบหั ว ใจและหลอดเลื อ ด เนื้ อ หา
ครอบคลุมกลวิธานการออกฤทธิ์ระดับเซลลและโมเลกุล รวมทั้งการประเมินผลเกี่ยวกับ
การใช6ยาและปsญหาของยาในกลุ3มนี้
Advances in cardiovascular drugs, covering mechanisms of drug
actions at cellular and molecular levels, and evaluation of uses and
problems related to this class of drugs.
565 312 เภสัชวิทยาของยาที่ออกฤทธิ์ต9อระบบทางเดินอาหาร
2(2-0-4)
(Pharmacology of Gastrointestinal Drugs)
วิชาบังคับก3อน : 565 302 เภสัชวิทยา 2
ความก6าวหน6าของยาที่ออกฤทธิ์ต3อระบบทางเดินอาหาร เนื้อหาครอบคลุมกล
วิธานการออกฤทธิ์ระดับเซลลและโมเลกุล รวมทั้งการประเมินผลเกี่ยวกับการใช6ยาและ
ปsญหาของยาในกลุ3มนี้
Advances in gastrointestinal drugs, covering mechanisms of drug
actions at cellular and molecular levels, and evaluation of uses and
problems related to this class of drugs.
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565 313 ยาใหม9
2(2-0-4)
(New Drugs)
วิชาบังคับก3อน : 565 302 เภสัชวิทยา 2
คุ ณสมบั ติ ของยาใหม3 โดยเปรี ยบเที ยบกั บคุ ณสมบั ติ ของยาที่ มี ใช6 ในปs จจุ บั น
ทางด6านเภสัชจลนพลศาสตร กลวิธานการออกฤทธิ์ ข6อบ3งใช6 ขนาดและวิธีใช6ยา ผลไม3พึง
ประสงค ข6อควรระวัง ข6อห6ามใช6 อันตรกิริยาระหว3างยา และประสิทธิผลของยาในการวิจัย
ทางคลินิก
Characteristics of new drugs in comparison with those of current
drugs in pharmacokinetics, mechanisms of actions, indications, dosage
and administration, adverse effects, precautions, contraindication, drug
interactions and efficacy in clinical studies.
565 314 การประเมินฤทธิ์ของยา
3(2-3-4)
(Evaluation of Drug Action)
วิชาบังคับก3อน : 565 302 เภสัชวิทยา 2
การประเมินฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของยา โดยเปรียบเทียบยาที่มีการออกฤทธิ์
แบบเดียวกัน หรือกลุ3มที่นํามาใช6ในการรักษาพยาธิสภาพเดียวกัน ในด6านการออกฤทธิ์
เภสัชจลนพลศาสตร ประสิทธิผล และผลข6างเคียง
Evaluation of pharmacological effects of medicines in
comparison with those similar pharmacological actions or those with the
same indications on the mechanisms of actions, pharmacokinetics,
efficacies, and adverse effects.
2(1-3-2)
566 301 เภสัชพฤกษศาสตรB
(Pharmaceutical Botany)
วิชาบังคับก3อน : 512 101 ชีววิทยาทั่วไป 1
การจําแนกพวก การพิสูจนเอกลักษณ และการใช6ประโยชนทางยา ของเภสัช
พฤกษต3างๆ ที่มีคุณค3าทางการบําบัดรักษาและเศรษฐกิจ โดยเน6นพันธุเภสัชพฤกษที่มี
อยู3ในประเทศไทย
Classification, identification and medical use of medicinal plants
with therapeutic and economic potentials, emphasizing medicinal plants
in Thailand.
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2(2-0-4)
566 302 เภสัชเวท 1
(Pharmacognosy I)
วิชาบังคับก3อน : 513 256 หลักเคมีอินทรีย
566 301 เภสัชพฤกษศาสตร
พฤกษเคมีของสมุนไพร การแยกหมวดหมู3 แหล3งกําเนิดและการกระจายตัว
ในธรรมชาติ รวมถึงกระบวนการชีวสังเคราะห และการใช6ประโยชนทางการแพทย
และเภสัชกรรม
Phytochemistry of medicinal plants, classification, sources and
natural distribution, including biosynthesis and applications for medical
and pharmaceutical purposes.
566 303 เภสัชเวท 2
1(1-0-2)
(Pharmacognosy II)
วิชาบังคับก3อน : 564 302 เภสัชวิเคราะห 1
566 302 เภสัชเวท 1
การพัฒนาเภสัชภัณฑจากพืชสมุนไพร การเตรียมและการควบคุมคุณภาพ
วัตถุดิบและผลิตภัณฑจากสมุนไพร และเทคโนโลยีชีวภาพของพืชสมุนไพร
Development of pharmaceuticals from medicinal plants,
preparation and quality control of both raw materials and finished
products of herbs, and medicinal plant biotechnology.
1(0-3-0)
566 304 ปฏิบัติการเภสัชเวท
(Pharmacognosy Laboratory)
วิชาบังคับก3อน : 564 303 ปฏิบัติการเภสัชวิเคราะห 1
566 303 เภสัชเวท 2*
*อาจเรียนพร6อมกัน
เทคนิคทางพฤกษเคมี การประเมินคุณภาพสมุนไพรและผลิตภัณฑจาก
สมุนไพร การตรวจสอบเอกลักษณ การวิเคราะหปริมาณสารสําคัญ และการตรวจสอบ
การปนปลอม
Techniques in phytochemistry, evaluation of medicinal plants
and medicinal plants products, identification, analysis of active
compounds, and determination of adulterants.
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566 305 เภสัชเวท 3
2(2-0-4)
(Pharmacognosy III)
วิชาบังคับก3อน : 565 301 เภสัชวิทยา 1
566 302 เภสัชเวท 1
การประยุ กตความรู6 ทางเภสั ช เวทเพื่ อการใช6 ส มุ น ไพรอย3 างปลอดภั ย โดย
มุ3งเน6นสมุนไพรในบัญชียาหลักแห3งชาติ การแนะนําการใช6ผลิตภัณฑจากสมุนไพรอย3าง
สมเหตุสมผล พืชพิษ การผสมผสานความรู6ด6านการแพทยแผนปsจจุบันกับการแพทย
แผนไทย และข6อกําหนดที่เกี่ยวข6องกับสมุนไพรและการขึ้นทะเบียน
Application of pharmacognostic knowledge for safe use of
medicinal plants emphasizing those in National List of Essential Medicines
(NLEM); rational suggestion of herbal products; poisonous plants;
integration of knowledge of modern and Thai traditional medicine; and
specification and registration of herbal products.
566 331 เทคนิคการสกัดแยกสารทางเภสัชเวท
3(2-3-4)
(Separation Techniques in Pharmacognosy)
วิชาบังคับก3อน : 566 303 เภสัชเวท 2
566 304 ปฏิบัติการเภสัชเวท
ทฤษฎีและเทคนิคการสกัดแยกสารที่มีคุณค3าทางยา โดยเน6นสารจากพืช
สมุนไพร
Theories and techniques in extraction and isolation of
pharmaceutical valuable compounds with emphasis on the
constituents of medicinal plants.
2(2-3-4)
566 332 การพัฒนาพืชสมุนไพร
(Development of Medicinal Plants)
วิชาบังคับก3อน : 566 303 เภสัชเวท 2
การวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑจากสมุนไพรอย3างเปBนระบบ การศึกษาข6อมูล
พื้น ฐานของพื ชสมุนไพร การเตรียมและการควบคุ มคุณภาพวัตถุดิบ และการเตรีย ม
ผลิตภัณฑจากพืชสมุนไพร
Systematic research and development of medicinal plants; study
of basic information of medicinal plants; preparation and quality control
of raw materials and preparation of herbal products from medicinal
plants.
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566 333 เทคโนโลยีชีวภาพของพืชสมุนไพร
3(2-3-4)
(Biotechnology of Medicinal Plants)
วิชาบังคับก3อน : 566 303 เภสัชเวท 2
การประยุกตใช6เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อผลิตสารที่มีประโยชนทางยา และสารที่มี
คุณค3าทางเศรษฐกิจ
การเตรียมห6องปฏิบัติการและอุปกรณ การเตรียมอาหาร
เพาะเลี้ยง เทคนิคและปsจจัยต3าง ๆ ต3อการผลิตสารสําคัญรวมถึงการประยุกตใช6เทคนิค
ทางพันธุวิศวกรรมศาสตร การพัฒนาและการเก็บรักษาเซลลเพาะเลี้ยง
Application of biotechnology for producing pharmaceutically
useful and economically valuable compounds; operation and culturing
room set up, preparation of culturing media; techniques and factors
affecting the production of active compounds, including application of
genetic engineering techniques, development and storage of cell lines.
2(2-0-4)
566 334 เภสัชเวทประยุกตB
(Applied Pharmacognosy)
วิชาบังคับก3อน : 566 305 เภสัชเวท 3
การประยุกตความรู6ทางเภสัชเวทสําหรับการใช6ประโยชนจากสมุนไพร โดย
มุ3งเน6นสมุนไพรที่ได6รับความสนใจในประเทศไทย
Applications of pharmacognostic knowledge in the use of
medicinal plants, emphasizing those of interest in Thailand.
2(2-0-4)
566 335 พฤกษบําบัดบนหลักฐานเชิงประจักษB
(Evidence-Based Phytotherapy)
วิชาบังคับก3อน : 566 305 เภสัชเวท 3
การประเมินและวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช6พืชสมุนไพร
และเภสัชภัณฑจากสมุนไพรที่จําหน3ายในท6องตลาด เพื่อรักษาโรคและส3งเสริมสุขภาพ
บนพื้นฐานข6อมูลทางวิทยาศาสตร
Evaluation and analysis of efficiency and efficacy of medicinal
plants and medicinal products available in market for therapeutic and
health promotion purposes based on scientific information.
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566 336 เภสัชกรรมแผนไทย
2(2-0-4)
(Thai Traditional Pharmacy)
วิชาบังคับก3อน : 566 301 เภสัชพฤกษศาสตร
เครื่องยาสมุนไพร สรรพคุณยา และการจัดพิกัดทางยาตามศาสตรการแพทย
แผนไทย พร6อมทั้งการเตรียมเครื่องยา และการปรุงยาในรูปแบบต3างๆ ทางเภสัชกรรม
แผนไทย
Materia medica; traditional uses; Phikud according to Thai
Traditional medicines, including crude drug and traditional preparations.
566 337 ยาสมุนไพรพื้นบ1าน
2(2-0-4)
(Indigenous Medicines)
วิชาบังคับก3อน : 566 305 เภสัชเวท 3
แนวความคิดและปรัชญาของการแพทยแผนไทย และการใช6ยาตามหลักการ
แพทยแผนไทยและสมุนไพรพื้นบ6านในชุมชน
Concepts and philosophy of Thai traditional medicines, uses of
Thai traditional medicines and folk medicines in community.
567 301 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1
1(1-0-2)
(Pharmaceutical Technology I)
คําจํากัดความ การจําแนกประเภท
ส3วนประกอบสําคัญของเภสัชภัณฑ
รูปแบบต3างๆ รวมถึงการใช6ประโยชนทางเภสัชกรรม
เทคนิคการเตรียมเบื้องต6น
ตลอดจนการเลือกใช6ภาชนะบรรจุ ความสําคัญของสมบัติทางเคมีฟGสิกสต3อการตั้งตํารับ
และพื้นฐานการคํานวณในการเตรียมยา
Definitions, classifications, and compositions of pharmaceutical
dosage forms including their application in pharmacy; basic techniques of
preparations including packaging; significance of physicochemical
properties in pharmaceutical formulations; basic calculations for
pharmaceutical preparations.
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567 302 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2
2(2-0-4)
(Pharmaceutical Technology II)
วิชาบังคับก3อน : 567 301 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1
หลักการพื้นฐานของสารละลายและค3าการละลาย สารละลายและสมบั ติ
ของสารละลาย เทคนิคการเพิ่มการละลาย สารปรุงแต3งยา หลักการและวิธีการเตรียม
การเลือกภาชนะบรรจุ การประเมิน การรักษาความคงสภาพ และการตั้งตํารับยาน้ําใส
Basic principles of solution and solubility; solution and properties
of solution, techniques to increase solubility, pharmaceutical necessities,
principles and methods of preparations, selection of packaging,
evaluation, stabilization, and formulation of solutions.
567 303 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 2
1(0-3-0 )
(Pharmaceutical Technology Laboratory II)
วิชาบังคับก3อน : 567 302 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2*
*อาจเรียนพร6อมกัน
ฝnกทักษะพื้นฐานที่ใช6ในการเตรียมยา เทคนิค วิธีการเตรียมและการประเมิน
ยาน้ําใส และปฏิบัติการของทฤษฏีที่เกี่ยวข6อง
Practice of basic skills in preparation of pharmaceuticals,
techniques, methods of preparations and evaluations of solutions, and
laboratory practices of relevant theories.
567 304 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3
2(2-0-4)
(Pharmaceutical Technology III)
วิชาบังคับก3อน : 567 301 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1
หลักการ ทฤษฏี เทคนิคในการเตรียม และการตั้งตํารับยาเนื้อผสมรูปแบบ
ต3างๆ การเลือกภาชนะบรรจุ การประเมินและการรักษาความคงสภาพ
Principles, theories, preparation and formulation techniques of
heterogeneous dosage forms; selection of packaging, evaluations and
stabilization.
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567 305 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 3
1(0-3-0)
(Pharmaceutical Technology Laboratory III)
วิชาบังคับก3อน : 567 304 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3*
*อาจเรียนพร6อมกัน
ฝnกทักษะและปฏิบัติการที่เกี่ยวข6องกับรูปแบบยา เทคนิคในการเตรียม การ
รักษาความคงตัว และการพัฒนาตํารับของเภสัชภัณฑสําเร็จรูป ประเภทยาเตรียมเนื้อ
ผสม การทดสอบคุณภาพและมาตรฐานของยาเหล3านั้นให6ถูกต6องตามเภสัชตํารับ การ
เลือกภาชนะบรรจุและการเก็บรักษา
Practice of skill in preparation of dosage forms; techniques of
preparation; stability and formulation development of heterogeneous
dosage forms; quality control tests according to pharmacopoeias,
packaging selection, and storage conditions.
567 306 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 4
3(3-0-6)
(Pharmaceutical Technology IV)
วิชาบังคับก3อน : 567 301 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1
หลักการ ทฤษฏี เทคนิคในการเตรียม การตั้งตํารับและการประเมินยา
รูปแบบของแข็งรวมถึงรูปแบบที่ดัดแปรการปลดปล3อยยา
Principles, theories, preparation techniques, formulation and
evaluation of solid dosage forms including modified release dosage
forms.
567 307 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 4
1(0-3-0)
(Pharmaceutical Technology Laboratory IV)
วิชาบังคับก3อน : 567 306 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 4*
*อาจเรียนพร6อมกัน
ฝnกทักษะที่ใช6ในการตั้งตํารับ การผลิตและการประเมินยารูปแบบของแข็ง
และปฏิบัติการของทฤษฏีที่เกี่ยวข6อง
Practice of skills in formulation, manufacturing and evaluation of
solid dosage forms and laboratory practices of relevant theories.

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559

หนา 122

567 308 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 5
2(2-0-4)
(Pharmaceutical Technology V)
วิชาบังคับก3อน : 567 302 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2
567 304 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3
567 306 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 4
เทคโนโลยีในการผลิตยาปราศจากเชื้อ การควบคุมคุณภาพและการพัฒนา
ผลิตภัณฑปราศจากเชื้อ เภสัชบรรจุภัณฑ เภสัชภัณฑรังสี และยาเตรียมสําหรับผู6ปoวย
เฉพาะราย
Manufacturing technology of sterile dosage forms, quality
control and product development; pharmaceutical packaging,
radiopharmaceuticals, and extemporaneous preparations.
567 309 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 5
1(0-3-0)
(Pharmaceutical Technology Laboratory V)
วิชาบังคับก3อน : 567 308 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 5*
*อาจเรียนพร6อมกัน
ฝn ก บู ร ณาการทั ก ษะในการตั้ งตํ า รั บ การผลิ ต และการควบคุ ม คุ ณ ภาพยา
ปราศจากเชื้อ และการเตรียมยาสําหรับผู6ปoวยเฉพาะราย
Practice of integrated skills in formulation, manufacturing and
quality control of sterile dosage forms and extemporaneous preparation.
567 310 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 6
1(1–0–2)
(Pharmaceutical Technology VI)
วิชาบังคับก3อน : 567 302 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2
567 304 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3
567 306 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 4
ความรู6พื้นฐานของระบบนําส3งยาและการศึกษาความคงสภาพของยาและ
ผลิตภัณฑยา
Basic knowledge of drug delivery systems and stability study of
drug and pharmaceutical dosage forms.
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567 311 ระบบคุณภาพทางเภสัชกรรม
1(1–0–2)
(Quality Systems in Pharmacy)
วิชาบังคับก3อน : 564 306 การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ
แนวคิดและข6อกําหนดเบื้องต6นที่จําเปBนสําหรับการปฏิบัติตามหลักการผลิตที่
ดีสําหรับเภสัชภัณฑ และชีวเภสัชภัณฑ การจัดการความเสี่ยง
Basic concepts and requirements necessary in compliance with
good manufacturing practices for pharmaceuticals and
biopharmaceuticals, risk management.
567 312 หลักเกณฑBวิธีการที่ดีในการผลิต
2(2-0-4 )
(Good Manufacturing Practice)
วิชาบังคับก3อน : 567 311 ระบบคุณภาพทางเภสัชกรรม
แนวคิด หลักการ และแนวทาง ของวิธีปฏิบัติที่ดีทางการผลิต
Concepts, principles and guidelines of good manufacturing
practices.
567 313 การจัดการโรงงาน
2(2-0-4)
(Plant Management)
วิชาบังคับก3อน : 567 308 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 5
การวางแผน การจัดการเกี่ยวกับบุคลากร ระบบการจัดซื้อและคลังพัสดุ
การจัดการสิ่งแวดล6อมและพลังงาน การเพิ่มผลิตภาพ การควบคุมค3าใช6จ3าย และการ
จัดการที่เกี่ยวข6องในโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ
Planning, personnel management, procurement and inventory
system, environmental and energy management, productivity
enhancement, cost control, and relevant management in
pharmaceuticals production plant.
567 314 การออกแบบและพัฒนาสูตรตํารับเภสัชภัณฑB
2(2-0-4)
(Pharmaceutical Product Formulation Design and Development)
วิ ช าบั งคั บ ก3 อน : 567 310 เทคโนโลยี เ ภสั ช กรรม 6
เงื่ อ นไขการลงทะเบี ย น: เปB น นั ก ศึ ก ษาเภสั ช ศาสตรเที ย บชั้ น ป< ที่ 4 ขึ้ น ไป
สร6 า งเสริ ม ความรู6 ในการพั ฒ นาสู ต รตํา รั บ ยาและความเข6 าใจเรื่ อง
ข6 อ กํา หนดด6 า นคุ ณภาพขององคกรสากล
Reinforcement of knowledge in development of
pharmaceutical formulations and understanding of international
quality regulations.
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567 315 ปฏิบัติการการออกแบบและพัฒนาสูตรตํารับเภสัชภัณฑB
2(0-6-0)
(Pharmaceutical Product Formulation Design and Development
Laboratory)
วิชาบังคับก3อน : 567 314 การออกแบบและพัฒนาสูตรตํารับเภสัชภัณฑ*
*อาจเรียนพร6อมกัน
ฝnกบูรณาการทักษะและประสบการณในการออกแบบและพัฒนาสูตรตํารับ
ยาที่สอดคล6องกับข6อกําหนดด6านคุณภาพขององคกรสากล
Practice of integrated skills and experience in design and
development of pharmaceutical formulations in compliance with
international quality regulations.
567 316 การวางแผนและกระบวนการเภสัชภัณฑB
2(1-3-2)
(Pharmaceutical Products Planning and Processing)
วิชาบังคับก3อน : 567 312 หลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิต
การวางแผน วิเคราะห และการแก6ปsญหากระบวนการผลิตในโรงงานผลิต
เภสัชภัณฑ รวมถึงระบบเอกสารที่เกี่ยวข6อง
Planning, analyzing and problem solving of production processes
in pharmaceutical manufacturing plants and related documentation.
567 317 ระบบนําส9งยารูปแบบใหม9
2(2-0-4)
(Novel Drug Delivery Systems)
วิชาบังคับก3อน : 567 310 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 6
ระบบนําส3งยารูปแบบใหม3 เน6นหลักการ เทคนิค วิธกี ารเตรียม และการ
ประยุกตใช6ในทางเภสัชกรรม
Novel drug delivery systems focusing on principles, techniques,
preparations, and applications in pharmaceutics.
567 318 วิทยาการเครื่องสําอาง
4(2-6-4)
(Cosmeticology)
วิชาบังคับก3อน : 567 304 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3
567 305 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 3
หลักการและเทคนิคในการตั้งตํารับและผลิตเครื่องสําอางและเครื่องประทิน
ผิว การประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑเครื่องสําอาง
กฏหมายและข6อกําหนดที่เกี่ยวข6องกับเครื่องสําอาง
Principle and techniques of formulation and manufacture of
cosmetics and toiletries; evaluation of quality, efficacy and safety of
cosmetic products; laws and regulations on cosmetics.
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567 319 วิศวเภสัชกรรม
4(3-3-6)
(Pharmaceutical Engineering)
วิชาบังคับก3อน : 567 308 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 5
บทบาทของเภสัชกรอุตสาหการที่ทํางานในโรงงานผลิตยาเน6นด6านวิศวเภสัช
กรรมและการเชื่อมโยงงานกับวิศวกรในการผลิตยาและการออกแบบสถานที่ ผลิตยา
ความเข6าใจเกี่ยวกับหน3วยผลิตยาต3างๆ การออกแบบและคัดเลือกเครื่องมือที่เกี่ยวข6อง
ในการผลิตยา การขยายกําลังการผลิต ความรู6ทางคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนางานด6านวิศว
เภสัชกรรม การบํารุงรักษาเครื่องมือ และระบบสนับสนุนการผลิตยา การบริหารจัด
การพลังงานและสิ่งแวดล6อมในสถานที่ผลิตยา รวมทั้งสถานการณปsจจุบันของงานด6าน
วิศวเภสัชกรรม
Role of industrial pharmacist in pharmaceutical manufacturers
that emphasize on pharmaceutical engineering, co-ordination with
engineer in production of pharmaceutical and design of production plant,
understanding diverse types of pharmaceutical unit operation, design
and selection of relevant machinery, scaling-up, computer knowledge for
development of pharmaceutical engineering, maintenance of machines
and supporting utility, energy and environmental management, including
current status of pharmaceutical engineering.
567 320 ปJญหาพิเศษทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม
3(2-3-4)
(Special Problems in Pharmaceutical Technology)
วิชาบังคับก3อน : 567 310 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 6
เงื่อนไขการลงทะเบียน: เปBนนักศึกษาเภสัชศาสตรเทียบชั้นป<ที่ 4 ขึ้นไป
ปs ญ หาที่ น3 า สนใจทางเทคโนโลยี เภสั ช กรรม โดยเน6 น การฝn ก ปฏิ บั ติ เ พื่ อ
แก6ปsญหาที่เกี่ยวข6อง
Problems of interest in pharmaceutical technology emphasizing
practical approaches to solve related issues.
567 321 เทคโนโลยีการเคลือบยา
3(2-3-4)
(Pharmaceutical Coating Technology)
วิชาบังคับก3อน : 567 306 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 4
567 307 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 4
ศาสตรและศิ ล ป• ในการเคลื อ บยา การควบคุ ม คุ ณ ภาพ ปs ญ หาและแนว
ทางแก6ไข
Sciences and arts in pharmaceutical coating, quality control,
problems and solutions.

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559

หนา 126

567 322 วิทยาการพอลิเมอรBเบื้องต1นทางเภสัชศาสตรB
2(2-0-4)
(Introductory Polymer Sciences in Pharmaceutical Sciences)
วิชาบังคับก3อน : 567 308 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 5
ความรู6พื้นฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของพอลิเมอรที่ใช6
ทางด6านการแพทยทั้งในสภาวะที่อยู3ในสารละลาย และสภาวะของแข็ง รวมทั้ง
เทคโนโลยีทางเภสัชกรรมของการประดิษฐพอลิเมอรให6อยู3ในรูปแบบที่ต6องการ การ
ประยุกตใช6 และอนาคตของการใช6พอลิเมอรในทางด6านการแพทย
Basic knowledge of physicochemical properties of medical
polymers both in solution and solid state covering pharmaceutical
technology of polymer modification, and the application and future of
polymers for medical purposes.
2(2–0–4)
567 323 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(Occupational Health and Safety)
วิชาบังคับก3อน : 567 308 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 5
นิยาม หลักการ วัตถุประสงค องคประกอบ สิ่งคุกคามประเภทต3างๆ
มาตรฐาน มาตรการ และข6อกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข6องกับอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม เน6นอุตสาหกรรมยา
Definitions, principles, objectives, components, types of hazards,
standards, measures, and law and regulations involved in occupational
health and safety in industrial plants, emphasizing pharmaceutical
industry.
567 324 แนวโน1มทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม
(Trends in Pharmaceutical Technology)
วิชาบังคับก3อน : 567 310 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 6
แนวโน6มและความก6าวหน6าที่น3าสนใจทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม
Trends and progresses of interest in pharmaceutical technology.

2(2-0-4)
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568 351 สถิติและการประยุกตBทางเภสัชศาสตรB
3(2-3-4)
(Statistics and Pharmaceutical Applications)
หลักการสถิติที่สําคัญ ลักษณะข6อมูลและตัวอย3างของข6อมูลทางเภสัชศาสตร
สถิติที่จําเปBนครอบคลุมถึง การวิเคราะหข6อมูลเบื้องต6นด6วยสถิติบรรยาย การประมาณ
ค3า และการทดสอบสมมติ ฐ านทางสถิ ติ การตรวจสอบเครื่องมื อและข6อมู ล ที่ ใช6 การ
ทดสอบความแตกต3 า งของค3 า เฉลี่ ย การทดสอบความแตกต3 า งของค3 า สั ด ส3 ว น การ
ทดสอบความแตกต3 า งด6 ว ยวิ ธี ก ารของสถิ ติ ที่ ไม3 ใช6 พ ารามิ เตอร การตรวจสอบหา
ความสัมพันธระหว3าง 2 ตัวแปร การตรวจสอบหาความสัมพันธด6วยการวิเคราะหการ
ถดถอย การใช6ซอฟตแวรทางสถิติ และการประยุกตสถิติต3างๆทางเภสัชศาสตร
Important statistical concepts; characteristics of data and data
samples relevant to pharmacy; essential statistics including basic data
analysis with descriptive statistics, estimation and statistical hypothesis
testing, validity and reliability of measurement instruments and data,
testing differences between means, testing differences between
proportions, testing differences using nonparametric statistics, correlation
analysis, regression analysis, statistical software, and applications of
statistics in pharmacy.
568 352 สารสนเทศศาสตรBสําหรับบุคลากรสุขภาพ
2(1-3-2)
(Informatics for Health Professionals)
หลักการพื้นฐานของสารสนเทศศาสตรสําหรับบุคลากรสุขภาพ การจัดการ
องคความรู6 การสืบค6น การวิเคราะห และการเผยแพร3ข6อมูลและสารสนเทศด6านสุขภาพ
สารสนเทศศาสตรทางสุขภาพสาขาต3าง ๆ กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข6อง
Basic principles of informatics for health professionals; knowledge
management, searching, analysis, and dissemination of health data and
information; domains in health informatics; law and related ethics.
568 353 สารสนเทศศาสตรBเภสัชกรรม
2(2-0-4)
(Pharmacy Informatics)
วิชาบังคับก3อน : 568 352 สารสนเทศศาสตรสําหรับบุคลากรสุขภาพ
การประยุกตองคความรู6สารสนเทศศาสตร รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศต3างๆ
เข6ากับงานวิชาชีพเภสัชกรรม บทบาทของเภสัชกรในงานสารสนเทศศาสตรทางเภสัช
กรรม ตลอดจนความก6าวหน6าของเทคโนโลยีสารสนเทศทางสุขภาพ
Application of informatics and information technologies to
pharmacy profession, roles of pharmacists in pharmacy informatics, and
advancement in health information technology.
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568 354 สารสนเทศศาสตรBสําหรับงานคุ1มครองผู1บริโภคด1านสุขภาพ
2(1-3-2)
(Informatics for Health Consumer Protection)
วิชาบังคับก3อน : 568 353 สารสนเทศศาสตรเภสัชกรรม
หลักการและทักษะทางสารสนเทศศาสตรที่จําเปBนสําหรับงานคุ6มครอง
ผู6บริโภคด6านสุขภาพ การจัดการข6อมูลและสารสนเทศ การสืบค6นและประเมินข6อมูล
การวิเคราะหข6อมูล การเผยแพร3ข6อมูลและสารสนเทศ ตลอดจนการจัดการความรู6ใน
งานคุ6มครองผู6บริโภคด6านสุขภาพ
Informatics principles and skills for health consumer protection;
data and information management; searching, evaluation, analysis, and
dissemination of information; including knowledge management in health
consumer protection.
568 355 การเผยแพร9สารสนเทศสําหรับงานคุ1มครองผู1บริโภคด1านสุขภาพ
2(1-3-2)
(Information Dissemination for Health Consumer Protection)
วิชาบังคับก3อน : 568 353 สารสนเทศศาสตรเภสัชกรรม
แนะนํ า พื้ น ฐานและหลั ก การการเผยแพร3 ส ารสนเทศสํ า หรั บ งานคุ6 ม ครอง
ผู6บริโภคด6านสุขภาพ มโนทัศนและทักษะเบื้องต6นในการออกแบบและการพัฒ นาสื่อ
อิเล็กทรอนิกส จริยธรรมในการเผยแพร3สารสนเทศผ3านสื่อชนิดต3างๆ
Introduction to basic and principle of information dissemination
in health consumer protection; model and basic skills in electronic media
design and development; ethics in media dissemination.
568 356 การพัฒนางานประยุกตBเพื่อการคุ1มครองผู1บริโภคด1านสุขภาพ
2(1-3-2)
(Development of Applications for Health Consumer Protection)
วิชาบังคับก3อน : 568 353 สารสนเทศศาสตรเภสัชกรรม
ความรู6พื้นฐานของระบบฐานข6อมูล ระบบการจัดการฐานข6อมูล การออกแบบ
ฐานข6อมูล การวิเคราะหคลังข6อมูล วงจรการพัฒนาระบบและฐานข6อมูล หลักการเขียน
โปรแกรมเบื้องต6น การโปรแกรมเพื่อเชื่อมโยงกับฐานข6อมูล การเขียนโปรแกรมสําหรับ
การพัฒนางานประยุกตเพื่อการคุ6มครองผู6บริโภคด6านสุขภาพ
Basic principles of database systems; database management
system, database design, data warehouse analysis, system and database
development life cycles, principles of introductory programming
languages; programming for database connectivity; software programming
for applications in health consumer protection.
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568 357 การวิเคราะหBข1อมูลและการใช1สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
2(2-0-4)
(Data Analysis and Information Usage for Decision Making)
วิชาบังคับก3อน : 568 351 สถิติและการประยุกตทางเภสัชศาสตร
568 353 สารสนเทศศาสตรเภสัชกรรม
แนวคิด และหลั กการในกระบวนการวิเคราะหข6อมูล และการใช6ส ารสนเทศ
ตั้ ง แต3 แหล3 ง ข6 อ มู ล ความต6 อ งการใช6 ส ารสนเทศ การทํ า ความสะอาดข6 อ มู ล การ
จัด เตรีย มข6อมูล เพื่ อการวิ เคราะห การวิเคราะหข6 อมู ล ด6ว ยหลั กสถิ ติและเทคนิ คการ
เรีย นรู6 ของเครื่อ ง การสร6า งรายงานสารสนเทศเพื่ อการตั ด สิ น ใจด6 วยหลั กการธุ รกิ จ
อัจฉริยะและกลยุทธแดชบอรด ตลอดจนการประยุ กตใช6ในงานด6านเภสัชกรรมและ
สุขภาพ
Concepts and principles in the process of data analysis and use of
information from data source, information need, data cleansing, data
preparing, data analysis with statistics and machine learning techniques,
information reporting for decision making according to business
intelligence principles and dashboard strategies and their application in
the pharmaceutical and health domains.
568 358 ซอฟทBแวรBแบบเปFดเผยการโปรแกรมสําหรับงานเภสัชกรรมและสุขภาพ
2(2-0-4)
(Open Source Software for Pharmacy and Health)
วิชาบังคับก3อน : 568 353 สารสนเทศศาสตรเภสัชกรรม
แนะนําซอฟทแวรแบบเปGดเผยการโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการที่เปBนแบบ
เปGดเผยการโปรแกรม โปรแกรมประยุกตทั่วไป และโปรแกรมที่สามารถประยุกตใช6กับ
งานเภสัชกรรมและสุขภาพ
Introduction to open source software; open source operating
systems; general and specific programs for research in pharmaceutical
and health domains.
568 359 สื่ออิเล็กทรอนิกสBสําหรับงานเภสัชกรรม
3(3-0-6)
(Electronic Media for Pharmacy Practice)
วิชาบังคับก3อน : 568 353 สารสนเทศศาสตรเภสัชกรรม
แนะนํารูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกสชนิดต3างๆ และหลักการเลือกใช6สื่อต3างๆ
มโนทัศนและการออกแบบสื่อ เครื่องมือในการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสรูปแบบต3างๆ
สําหรับงานเภสัชกรรม
Introduction to various types of electronic media and media
selection, model and media design, tools for development of electronic
media for pharmacy practice.
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568 360 การสืบค1นและประเมินสารสนเทศสุขภาพ
2(2-0-4)
Searching and Evaluation of Health Information
วิชาบังคับก3อน : 568 353 สารสนเทศศาสตรเภสัชกรรม
ประเภทและแหล3งของสารสนเทศสุขภาพ หลักการและเทคโนโลยีการสืบค6น
ข6อมูลที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของทฤษฎีสารสนเทศ
โดยเน6นการประยุกต
คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต ตลอดจนการประเมินความถูกต6อง ความน3าเชื่อถือของ
สารสนเทศและแหล3งสารสนเทศ
Types and sources of health information; principle and
technology for effective information searching based on informatics
theory, focusing on application of computers and the internet, and
evaluation of validity and reliability of the information and sources of
information.
568 361 ปJญหาพิเศษทางสารสนเทศศาสตรBในงานคุ1มครองผู1บริโภคด1านสุขภาพ 1
3(2-2-5)
(Informatics Special Problems in Health Consumer Protection I)
วิชาบังคับก3อน : 568 353 สารสนเทศศาสตรเภสัชกรรม
หัวข6อบรรยายและการปฏิบัติการของปsญหาพิเศษที่เกี่ยวข6องกับสารสนเทศ
และสารสนเทศศาสตรในงานคุ6มครองผู6บริโภคด6านยาและสุขภาพ โดยมุ3งเน6นปsญหา
ปsจจุบัน
Lecture and laboratory practice on current problems related to
information and informatics in drug and health consumer protection
emphasizing current issues.
568 362 ปJญหาพิเศษทางสารสนเทศศาสตรBในงานคุ1มครองผู1บริโภคด1านสุขภาพ 2
2(1-3-2)
(Informatics Special Problems in Health Consumer Protection II)
วิชาบังคับก3อน : 568 353 สารสนเทศศาสตรเภสัชกรรม
หัวข6อบรรยายและการปฏิบัติการของปsญหาพิเศษที่เกี่ยวข6องกับสารสนเทศ
และสารสนเทศศาสตรในงานคุ6มครองผู6บริโภคด6านยาและสุขภาพ โดยมุ3งเน6นปsญหา
ปsจจุบันที่มีเนื้อหาแตกต3างจากรายวิชา 568 361 ปsญหาพิเศษทางสารสนเทศศาสตรใน
งานคุ6มครองผู6บริโภคด6านสุขภาพ 1
Lecture and laboratory practice on current problems related to
information and informatics in drug and health consumer protection
emphasizing issues that are different from 568 361 Informatics Special
Problems in Health Consumer Protection I.
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568 363 การวิเคราะหBและออกแบบระบบสารสนเทศในงานคุ1มครองผู1บริโภคด1านสุขภาพ
2(2-0-4)
( Analysis and Design of Information Systems in Health Consumer
Protection)
วิชาบังคับก3อน : 568 353 สารสนเทศศาสตรเภสัชกรรม
พื้ น ฐานการวิ เคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ การกํ า หนดความ
ต6องการของผู6ใช6ระบบ การวิเคราะหระบบ การออกแบบระบบ เครื่องมือที่ใช6ในการ
วิเคราะหและออกแบบระบบ การสร6 า งระบบ และการดํ าเนิ น งานและดู แลระบบ
สารสนเทศในงานคุ6มครองผู6บริโภคด6านสุขภาพ
Fundamentals of information system analysis and design;
determination of system requirements; system analysis; system design;
tools for system analysis and design, system development, implementing
and maintaining information systems in health consumer protection.
568 364 การพัฒนาอินเทอรBเน็ตเว็บไซตB
3(2-2-5)
(Internet Web Site Development)
วิชาบังคับก3อน : 568 353 สารสนเทศศาสตรเภสัชกรรม
แนะนําระบบเครือข3ายแบบเวิลดไวดเว็บ มโนทัศนและทักษะเบื้องต6นของ
การออกแบบ การพัฒนา การเผยแพร3ข6อมูลด6านเภสัชกรรมและสุขภาพอย3างมีคุณภาพ
การบํารุงรักษาระบบเว็บไซตบนอินเทอรเน็ต หลักการพื้นฐานของเครือข3ายอินเทอรเน็ต
สําหรับเว็บไซต ภาษาไฮเปอรเท็กซมารกอัพ แนะนําระบบสื่อผสมบนเครือข3าย
อินเทอรเน็ต เครื่องมือและเทคนิคสําหรับการพัฒนาและการบํารุงรักษาเว็บไซต รวมถึง
แนะนําการสร6างหน6าเว็บแบบพลศาสตร
Introduction to the World Wide Web; basic concepts and skills in
design, development, and dissemination of quality pharmaceutical and
health information; maintenance of Internet Web site; Internet
fundamentals of Web site; Hypertext Markup Language; introduction to
multimedia on Internet; tools and techniques for Web site development
and maintenance, including introduction to creation of dynamic web
pages.
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568 365 เทคโนโลยีสุขภาพสําหรับเภสัชกร
2(2-0-4)
(Health Technology for Pharmacists)
วิชาบังคับก3อน : 568 353 สารสนเทศศาสตรเภสัชกรรม
แนะนําเทคโนโลยีทันสมัยรูปแบบต3างๆที่มีการนํามาประยุกตใช6ในงานเภสัช
กรรมและการดูแลสุขภาพ ทั้งในเชิงหลักการทํางาน ประโยชนใช6สอย ตลอดจนข6อดี
และข6อจํากัด
Introduction to current technologies and their applications to
pharmacy and healthcare; working principles, benefits, advantages and
limitations of health technologies.
568 366 โปรแกรมประยุกตBทางสุขภาพสําหรับเภสัชกร
2(2-0-4)
(Health Applications for Pharmacists)
วิชาบังคับก3อน : 568 353 สารสนเทศศาสตรเภสัชกรรม
แนะนําโปรแกรมประยุกตสําหรับงานเภสัชกรรมและสุขภาพที่ออกแบบให6
ทํางานกับคอมพิวเตอรตั้งโต›ะ และสมารทโฟนหรือแท็บเบล็ต
Introduction to pharmacy and healthcare applications designed
to run on desk top computers, and smartphones or tablets.
2(1-3-2)
568 367 การใช1งานโปรแกรมสํานักงานขั้นสูง
(Advance Use of Office Programs)
วิชาบังคับก3อน : 568 353 สารสนเทศศาสตรเภสัชกรรม
บรรยายและปฏิบัติการการใช6งานโปรแกรมสํานักงานขั้นสูง โปรแกรมพิมพ
งาน โปรแกรมตารางคํานวณ โปรแกรมการนําเสนองาน โปรแกรมจัดการฐานข6อมูล
สําหรับงานทางเภสัชกรรม
Lecture and labolatory practice for advance use of office
programs, typing programs, spreadsheet programs, presentation programs,
and database management programs for pharmacy practice.
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568 368 ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล
2(2-0-4)
(Hospital Information System)
วิชาบังคับก3อน: 568 353 สารสนเทศศาสตรเภสัชกรรม
การได6มาของข6อมูลและสารสนเทศจากงานต3างๆ ของโรงพยาบาล โครงสร6าง
ของข6 อ มู ล มาตรฐานและรู ป แบบของข6 อ มู ล ที่ จํ า เปB น ในการให6 บ ริ ก ารสุ ข ภาพของ
โรงพยาบาล และหน3วยงานสุขภาพที่เกี่ยวข6องอื่นๆ
Source of data and information from various hospital services,
structure of data, essential data standard and format in hospital and
related health service units.
568 369 เครื่องมือสําหรับการจัดการสารสนเทศร9วมกัน
3(2-2-5)
(Tools for Collaborative Information Management)
วิชาบังคับก3อน: 568 353 สารสนเทศศาสตรเภสัชกรรม
หลักการการทํางานร3วมกัน การใช6ทรัพยากรด6านสารสนเทศร3วมกัน และ
ความปลอดภัยของสารสนเทศ ทักษะการทํางานผ3านเครื่องมือต3างๆ โดยใช6เครื่องมือที่
มีประสิทธิภาพในปsจจุบัน
Principle of collaborations, information sharing, security of
information, collaboration skills through effective collaborative tools.
568 370 พื้นฐานชีวสารสนเทศ
2(2-0-4)
(Basic Bioinformatics)
วิชาบังคับก3อน : 561 104 พื้นฐานชีววิทยาระดับเซลลและโมเลกุล
568 353 สารสนเทศศาสตรเภสัชกรรม
หลักการของชี วสารสนเทศ การประยุกตใช6คอมพิ ว เตอรสําหรับ วิ เคราะห
ข6อมูลจากการทดลอง ฐานข6อมูล เครื่องมือที่เกี่ยวข6อง ตัวอย3างการประยุกตใช6ในงาน
ด6านชีวภาพ
Basic bioinformatics, application of computer for experimental
data analysis, databases, related-tools, examples of its application in
biology.
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2(2-0-4)
568 371 คีโมเมทริกซBในงานเภสัชวิเคราะหB
(Chemometrics in Pharmaceutical Analysis)
วิชาบังคับก3อน : 564 304 เภสัชวิเคราะห 2
568 351 สถิติและการประยุกตทางเภสัชศาสตร
ทฤษฎี และกระบวนการทางคีโมเมทริกซเบื้องต6 นครอบคลุม การวิเคราะห
องคประกอบหลัก การถดถอยขององคประกอบหลัก และ การถดถอยแบบกําลังสอง
น6อยที่สุดบางส3วน และวิธีการนําไปประยุกตใช6กับข6อมูลชนิดหลายตัวแปรในงานเภสัช
วิเคราะห
The theory and process of basic chemometrics covering Principal
Component Analysis (PCA), Principal Component Regression (PCR), and
Partial Least Square Regression (PLSR), and their pharmaceutical
application in multivariate data analysis.

