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ประชาชน รวมทั �งสามารถทาํงานเป็น “ทมีวชิาชพีสุขภาพ” ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 คู่มอืนกัศกึษาเภสชัศาสตรฉ์บบันี� จดัทําขึ�นเพื�อให้นักศกึษาได้ใช้เป็นแนวทางในการเรยีน
รูอ้ยูอ่าศยัในสํานักวชิาเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ตลอดระยะเวลา 6 ปี ของการศกึษา

ตามหลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติ (2554) ควบคู่ไปกบัคู่มอืนักศกึษาของมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
หวงัวา่นกัศกึษาจะไดใ้ชคู้่มอืเล่มนี�ใหเ้ป็นประโยชน์ เพื�อความสาํเรจ็ในการเรยีนต่อไป  

 
               งานกจิการนกัศกึษา สาํนกัวชิาเภสชัศาสตร ์

       กรกฎาคม 2561 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



ข 

 

สารบญั 
                   หน้า 

     คาํนํา            ก 

สารจากคณบด ี          1 
สญัลกัษณ์แห่งวชิาชพีเภสชักรรม         2 
วสิยัทศัน์ พนัธกจิ อตัลกัษณ์ ค่านิยมของสาํนกัวชิาเภสชัศาสตร ์    3-4 

ปรชัญาและความสาํคญัของหลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติ     5 
วตัถุประสงคข์องหลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติ      6 
หลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติ         7-19 

แผนการศกึษาหลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติ      20-21 
บนัไดทกัษะเภสชักรรมชุมชน       22-23 
แนวปฏบิตัทิี�ควรรูเ้กี�ยวกบัทะเบยีนนกัศกึษา      24-30 

ระบบอาจารยท์ี�ปรกึษา        31-36 
การแต่งกายของนกัศกึษาเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์   37-41 
คุณลกัษณะนกัศกึษาดา้นคุณธรรม จรยิธรรมและค่านิยมที�พงึประสงค ์10 ประการ  42-43 

มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
คุณลกัษณะที�พงึประสงคข์องนกัศกึษาเภสชัศาสตรง์านกจิการนกัศกึษา   44 

สาํนกัวชิาเภสชัศาสตร ์
รายชื�อคณาจารยแ์ละเจา้หน้าที�ประจาํสาํนกัวชิาเภสชัศาสตร ์    45-46 
เกณฑม์าตรฐานผูป้ระกอบวชิาชพีเภสชักรรมของสภาเภสชักรรม พ.ศ. 2545  47-63 
จรรยาบรรณวชิาชพีเภสชักรรม       64-66 

ประกาศ ระเบยีบและขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ที�นกัศกึษาควรทราบ   
 1. ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการแต่งกายนกัศกึษา พ.ศ. 2540    67-70 
 2. ระเบยีบมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์  วา่ดว้ยหอพกันกัศกึษา พ.ศ. 2544    71-79 

เพลงประจาํมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์       80 
เพลงประจาํวชิาชพีเภสชักรรม       80 

 

 

 

 

 

 



 1 

สารจากคณบด ี

 
     ในนามของคณาจารยและบุคลากรสํานักวิชาเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ขอ

ตอนรับนักศึกษาเภสัชศาสตร รุนที่ 12 ดวยความยินดีย่ิง สํานักวิชาเภสัชศาสตรแหงนี้จะนําพาใหทุกคน

ไปสูเสนทางการเปนเภสัชกรที่มีความรูควบคูทักษะความสามารถทางวิชาชีพเภสัชกรรมและโดดเดนดวย

ทักษะเภสัชกรรมชุมชนจนปฏิบัติตนไดอยางมืออาชีพ ดวยความยึดมั่นในจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ และ

ทํางานเปนทีมดวยหัวใจความเปนมนุษย ในยุคของการเปลี่ยนแปลงของสังคม  ภายใตนโยบายไทยแลนด 

4.0 ตลอดระยะเวลา 6 ปนับจากนี้ไป นักศึกษาจะไดเรียนรูเนื้อหาทางดานวิชาการ การฝกทักษะปฏิบัติ

ผานกระบวนการเรียนรูรูปแบบตางๆที่มุงเนนผูเรียนมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน ภายใตการใช

เทคโนโลยีที่ทันสมัย หองเรียนและหองปฎิบัติการอัจฉริยะควบคูกับการทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จะ

หลอหลอมทําใหนักศึกษาเปนบัณฑิตที่เปนทั้งคนดีและคนเกง และเปนอนาคตของการพัฒนาระบบ

สุขภาพของประเทศตอไป 

คูมือนักศึกษาฉบับนี้ ไดจัดทําขึ้นเพื่อเปนขอมูลใหนักศึกษาไดนําไปใชเพื่อการวางแผนการเรียน 

การใชชีวิต การทํากิจกรรม เพื่อเปนสวนหนึ่งที่จะทําใหนักศึกษาประสบความสําเร็จตามแผนการเรยีนรูใน

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต   และสามารถเปนผูเขาสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมไดในเวลาที่

เหมาะสม นอกจากนี้ในคูมือยังประกอบไปดวยแนวทางการปฏิบัติตนในฐานะนักศึกษาเภสัชศาสตร 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  เพื่อประโยชนตอการใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยไดอยางมีความสุขและเปน

นักศึกษาที่มีคุณภาพ  

สุดทายนี้ขอเปนกําลังใจใหกับนักศึกษาทุกคนและอํานวยพรใหประสบความสําเร็จในเรียน จนสําเร็จเปน

บัณฑิตตามจุดมุงหวังของหลักสูตร และสามารถพัฒนาศักยภาพในการเรียนรูและทักษะดานตางๆ เพื่อจะ

รวมสรางคุณคาและความเขมแข็งใหกับวิชาชีพและสังคมสืบไป                                                                        

 

  
                                                                         (ดร. ภญ. จิราพร ชินกลุพิทักษ) 

                            คณบดีสํานักวิชาเภสัชศาสตร 
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สญัลกัษณ์แห่งวิชาชีพเภสชักรรม 
1. ถ้วยยาของเทพไีฮเยยี (Bowl of Hygeia) มลีกัษณะเป็นรปูถ้วยยาหรอืจอกยาและมงีู

ศกัดิ �สทิธิ �พนัรอบ  เทพ ีHygeia เป็นเทพแีห่งสุขภาพ  ความสะอาด  และสุขอนามยั  ส่วนงู

เป็นสญัลกัษณ์แห่งความรอบรูใ้นสรรพวชิาต่างๆ 

 
 

2. สเีขยีวมะกอก (olive green) เป็นสปีระจาํวชิาชพีเภสชักรรม  และเป็นสปีระจาํคณะเภสชั

ศาสตรส์ากล 
 

3. อกัษร  ซึ�งประกอบดว้ยตวั R และขดีขวางตวั R  โดยที�มาไม่แน่นอน  บา้งวา่เป็น

คาํยอ่ภาษาละตนิวา่ Recipe ซึ�งแปลวา่ Take thou หรอื You take  ซึ�งหมายถงึใหเ้ภสชักร
นํายาหรอืสิ�งที�แพทยส์ ั �งไปใหแ้ก่ผูป้ว่ยอยา่งถูกตอ้ง  บา้งกว็า่มาจากสญัลกัษณ์ของเทพ
ฮอรสั  เทพแห่งสตปิญัญาของอยีปิต ์ และบางแหง่วา่มาจากสญัลกัษณ์ของเทพจปิูเตอร์

ของชาวโรมนั 
 

4. โกร่งบดยาและลกูโกร่ง (mortar and pestle) ซึ�งเป็นอุปกรณ์ในการปรุงยาสมยัก่อน  ม ี3 

แบบ คอื โกร่งแกว้  โกร่งกระเบื�อง  และโกรง่โลหะ 

  
  

5. เฉลว  ในการปรงุยาไทยโบราณ  เมื�อปรุงสาํเรจ็แลว้จะมสีญัลกัษณ์เฉลวซึ�งทาํดว้ยเสน้ตอก
ไมไ้ผ่หรอืหวายเสน้  เป็นเครื�องหมายปกัไวเ้พื�อป้องกนัสิ�งที�ไม่ดลีงไปในหมอ้ยา  เภสชักร
ไทยจงึถอืวา่เฉลวเป็นสญัลกัษณ์หนึ�งของวชิาชพีเภสชักรรม 
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วิสยัทศัน์ 
 

เป็นสถาบนัการศกึษาทางเภสชัศาสตรค์ณุภาพ มุ่งผลติเภสชักรที�มคีณุธรรมและ มคีวามรู ้
เป็นเลศิ เป็นที�พึ�งของชุมชน  

 
พนัธกิจ 

 
1. ผลติเภสชักรที�สามารถทาํงานเชงิรุก ร่วมกบัทมีสหสาขา มุ่งใชย้าอยา่งสมเหตุผล มี

ทกัษะเป็นเลศิทาํงานในชมุชน ดแูลประชาชนดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์ 
 
2. สรา้งองคค์วามรูแ้ละนวตักรรมทางเภสชัศาสตรท์ี�สามารถเป็นที�พึ�งของชุมชน 
 

3.บรหิารองคก์รแบบมุ่งผลสมัฤทธิ �และทาํงานร่วมกนัอยา่งมคีวามสุข  
 

อตัลกัษณ์นักศึกษาเภสชัศาสตร ์    

 “ทาํงานเชงิรุกร่วมกบัทมีสหสาขา มุ่งใชย้าอยา่งสมเหตุผล  มทีกัษะเป็นเลศิทาํงานในชุมชน  

ดแูลประชาชนดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย”์ 

“SMART”  

S = Society 

M = Mindfulness with humanistic  

A = Active 

R = Rationale Use of Medication  

T = Teamwork 

 

 ค่านิยมสาํนักวิชาเภสชัศาสตร ์ มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 

"ทาํงานอยา่งมวีฒุภิาวะ กระฉบักระเฉง วอ่งไว ร่วมมอืร่วมใจ มุ่งมั �นวจิยัและพฒันา เพื�อ 

สรา้งผลติภาพที�เป็นเลศิทางวชิาการ เปี�ยมดว้ยจติวญิญาณคนรุ่นใหม่ ดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย"์ 

 “School of Pharmacy Core Value : PHARMACY” 

P = Productivity   (ผลติภาพ) 

H = Hamanization    (หวัใจความเป็นมนุษย)์ 

A = Active     (กระฉบักระเฉง วอ่งไว) 

R = Research and development (วจิยัและพฒันา)  
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M = Maturity    (วฒุภิาวะ) 

A = Academic Excellence   (เป็นเลศิทางวชิาการ) 

C = Coordination    (ร่วมมอืร่วมใจ) 

Y = Young spirit    (จติวญิญาณคนรุ่นใหม่) 
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หลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต (พ.ศ.2554)  มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 

ปรชัญาและความสาํคญัของหลกัสตูร 

มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ไดร้บัการสถาปนาขึ�นเป็นมหาวทิยาลยัในกาํกบัของรฐั มลีกัษณะ 
เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ ที�เป็นศูนย์รวมแห่งวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี
วทิยาศาสตร์สุขภาพ มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ เพื�อตอบสนองต่อความต้องการในระดบั

ทอ้งถิ�น ระดบัชาต ิและนานาชาตใินการพฒันากาํลงัคนและการพฒันาประเทศ โดยบูรณาการองค์
ความรูใ้นปจัจุบนั ภมูปิญัญาทอ้งถิ�น และวทิยาการที�กา้วหน้า 

ทั �งนี�ภารกิจที�สําคญัด้านหนึ�งของมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์  คอื การพฒันาระบบสุขภาพ
ชุมชนในระดบัปฐมภูมิ โดยการผลิตบุคลากรทางการแพทย์สาขาต่าง ๆ ให้เพียงพอต่อความ

ต้องการของชุมชนอย่างต่อเนื�อง หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ของสํานักวชิาเภสัชศาสตร ์
มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ จงึได้กําหนดปรชัญาหลกัสูตร ให้เป็นหลกัสูตรที�มคีุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานการประกอบวชิาชพีเภสชักรรมของสภาเภสชักรรม ตระหนักถึงเจตคตทิี�ด ีมีคุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพ  มีการจดัการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคญั 
(Learner-centered approach) ส่งเสรมิและพฒันาทกัษะเภสชักรรมชุมชน เพื�อให้บณัฑติมทีกัษะ
ดา้นชุมชนเพื�อการดแูลสุขภาวะแบบองค์รวมตั �งแต่ระดบัปฐมภูม ิโดยตระหนักถึงคุณค่าความเป็น

มนุษยข์องผูค้น ใชชุ้มชนเป็นฐานการเรยีนรูแ้ละการวจิยัเพื�อการแกไ้ขโจทยป์ญัหาดา้นสุขภาพ โดย
บรูณาการองคค์วามรูท้างเภสชัศาสตร ์ภมูปิญัญาท้องถิ�น ร่วมกบัการค้นควา้ขอ้มูลเทคโนโลยดี้าน
สุขภาพสมยัใหม่ เพื�อแกไ้ขปญัหาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปจัจยัดา้นต่าง ๆ ของชุมชนอยา่งเหมาะสม 
และส่งเสริมให้เกิดการใฝ่รู้เพื�อพัฒนาตัวเองตลอดชีวิต มีความสอดคล้องกับหลักสูตรด้าน

วทิยาศาสตรส์ุขภาพอื�น ๆ เพื�อสนบัสนุนใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละฝึกการทาํงานร่วมกนั เพื�อการทาํงาน
เป็นทมีสหสาขาวชิาชพีดา้นสุขภาพ (Multiprofessional healthcare team) ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
ซึ�งจะก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อประชาชนผูร้บับรกิารดา้นสุขภาพ  และเป็นที�พึ�งแก่ชุมชนได ้

หลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑติ ของสํานักวชิาเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ จงึมี

ปรชัญาหลกัสตูรที�วา่ เด่นทกัษะเภสชักรรมชุมชน เข้มข้นวิชาการ เก่งงานเทคโนโลยี มีทกัษะ

การสื �อสาร ประสานสหสาขาวิชาชีพ ใฝ่รู้ตลอดชีวิต ยึดจิตจรรยาบรรณ มุ่งม ั �นทํางานด้วย

หวัใจความเป็นมนุษย”์ 
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วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร เพื�อผลติบณัฑติเภสชัศาสตรท์ี�มคีุณสมบตัดิงันี� 

1. มเีจตคตทิี�ด ีมคีุณธรรม จรยิธรรม และมจีรรยาบรรณแห่งวชิาชพี 
2. มคีวามรู ้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะตามมาตรฐานวชิาชพีเภสชักรรมของประเทศ

ไทยและสากล 
3. มคีวามรูค้วามเขา้ใจในระบบสุขภาพระดบัชุมชน ระดบัชาต ิช่วยเสรมิสร้างการพฒันาการ

สาธารณสุขและการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นสุขภาพของประเทศได ้
4. สามารถบรูณาการองคค์วามรูท้างดา้นเภสชัศาสตร ์การบรบิาลเภสชักรรมและเภสชัศาสตร์

สงัคมและการบรหิาร เพื�อการสรา้งเสรมิสุขภาพ การป้องกนั การรกัษา การฟื�นฟู และการ
แกไ้ขปญัหาสุขภาพของประชาชนและชุมชนแบบองคร์วมได ้

5. มคีวามใฝรู่ ้สามารถใชเ้ทคโนโลยทีี�เหมาะสมในการแสวงหาความรู้ และจดัการความรู้ด้วย

ตนเองอยา่งต่อเนื�องตลอดชวีติ 
6. มคีวามรู ้ความเขา้ใจในกระบวนการวจิยั และสามารถนํามาพฒันาการปฏบิตังิานได ้
7. มคีวามสามารถในการถ่ายทอดและการสื�อสารความรู้ด้านยาและผลิตภณัฑ์สุขภาพแก่

บุคลากรดา้นสาธารณสุขและประชาชนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
8. มทีกัษะทางสงัคม มีมนุษยสมัพนัธ์ที�ดี  มีความรบัผิดชอบ และสามารถทํางานเป็นทีม

ร่วมกบัทมีสหสาขาวชิาชพีดา้นสุขภาพไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 



 7 

หลกัสตูร   

จาํนวนหน่วยวิชา รวมตลอดหลกัสตูรไม่น้อยกวา่ 78 หน่วยวชิา 

โครงสร้างหลกัสตูร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั �วไป (General Education) 10 หน่วยวิชา 

กลุ่มวชิาภาษา (ภาษาองักฤษและภาษาไทย) 4 หน่วยวชิา 
กลุ่มวชิาสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์ 3 หน่วยวชิา 

กลุ่มวชิากฬีาและนนัทนาการ 0.5 หน่วยวชิา 
กลุ่มวชิาวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์ 1 หน่วยวชิา 
กลุ่มวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 1.5 หน่วยวชิา 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ (Specialized Education) 66 หน่วยวิชา 
กลุ่มวชิาพื�นฐาน 15.5 หน่วยวชิา 
 รายวชิาวทิยาศาสตรพ์ื�นฐาน 8 หน่วยวชิา 

 รายวชิาพื�นฐานวชิาชพี 7.5 หน่วยวชิา 

กลุ่มวชิาชพี 29 หน่วยวชิา 
 รายวชิาดา้นเภสชัศาสตร ์ 11 หน่วยวชิา 
 รายวชิาดา้นการบรบิาลทางเภสชักรรม 11.5 หน่วยวชิา 
 รายวชิาดา้นเภสชัศาสตรส์งัคมและการ

บรหิาร 
5.5 หน่วยวชิา 

 รายวชิาโครงการพเิศษ 1 หน่วยวชิา 
กลุ่มวชิาชพีเลอืก 9 หน่วยวชิา 
กลุ่มวชิาฝึกปฏบิตังิานวชิาชพี 12.5 หน่วยวชิา 

ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยวิชา 
 

รายวิชาในหลกัสตูร 

(1) หมวดวิชาศึกษาทั �วไป  10 หน่วยวิชา 

1.1) กลุ่มวิชาภาษา    4 หน่วยวิชา 

1.1.1) รายวิชาภาษาไทย    1 หน่วยวิชา 

THA-100 ภาษาไทยร่วมสมยัและการรูส้ารสนเทศ 1(3-2-7) 

 Contemporary Thai Language and Information Literacy  
 

1.1.2) รายวิชาภาษาองักฤษ    3 หน่วยวิชา 

ENG-106 ทกัษะภาษาองักฤษเชงิบรูณาการ 1(3-2-7) 
 Integrated English Skills  
ENG-107 ภาษาองักฤษเพื�อสุนทรยีศาสตร ์ 1(3-2-7) 

 English for Aesthetics  
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ENG-108 ภาษาองักฤษดา้นวทิยาศาสตรส์ุขภาพ  1(3-2-7) 
 English in Health Sciences  

 

1.2) กลุ่มวิชาสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์  3   หน่วยวิชา 

กลุ่มวชิาสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวชิายอ่  ใหน้กัศกึษาเลอืก

เรยีน 2 รายวชิาจากขอ้ 1.2.1) และ 1 รายวชิา จากขอ้ 1.2.2) 
1.2.1) รายวิชาสงัคมศาสตร ์ เลือกเรียน 2 หน่วยวิชา 

SOC-107 สทิธ ิกฎหมาย และสงัคม 1(3-2-7) 
 Rights, Law and Society  

SOC-108 วฒันธรรมไทยและวฒันธรรมโลก 1(3-2-7) 
 Thai and World Cultures  
SOC-109 การเมอืง ประชาสงัคม และการเคลื�อนไหวทางสงัคม 1(3-2-7) 

 Politics, Civil  Society and Social Movement  
SOC-110 ชวีติประจาํวนักบัหลกัการอยูร่่วมกนัทางสงัคม 1(3-2-7) 
 Daily Life and Social Co-existence  
 

1.2.2) รายวิชามนุษยศาสตร ์                                              เลือกเรียน 1 หน่วยวิชา 

HUM-105 มนุษยภาพ ชวีติ และการพฒันาตนเอง  1(3-2-7) 

 Humanity, Life and Self Development  
HUM-106 มนุษยภาพ สงัคม และสุนทรยีศาสตร ์ 1(3-2-7) 
 Humanity, Society and Aesthetics  

 

1.3) กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ 0.5 หน่วยวิชา 

SRE-100 กฬีา นนัทนาการ และการออกกาํลงักายเพื�อสุขภาวะ 0.5(1-3-4) 

 Sports, Recreation and Exercise for Health  
 

1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์    1 หน่วยวิชา 

ใหน้กัศกึษาเลอืกเรยีน  1 หน่วยวชิา จากรายวชิาต่อไปนี� 

SCI-101 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีบัมนุษย ์ 0.5(2-0-4) 
 Science, Technology and Man  
SCI-102 ประวตัแิละปรชัญาของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 0.5(2-0-4) 

 History and Philosophy of Science and Technology  
SCI-103 ชวีติและธรรมชาต ิ 0.5(2-0-4) 
 Life and Nature  
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1.5) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1.5 หน่วยวิชา 

นกัศกึษาทุกคนตอ้งเรยีน 2 รายวชิาต่อไปนี� 

และเลือกเรียน 1 รายวิชาจากรายวิชาต่อไปนี� 

 
ทั �งนี�นกัศกึษาทุกคนตอ้งสอบ Placement test ในช่วงตน้ภาคการศกึษาที� 1 หากมผีลการ

สอบอยูใ่นเกณฑด์จีะไดร้บัการยกเวน้ไม่ตอ้งเรยีนวชิา ITE-104 ความรูพ้ื�นฐานดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 1 โดยนกัศกึษายงัคงตอ้งเรยีนรายวชิา ITE-105 ความรูพ้ื�นฐานดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2 และเลอืกเรยีนอกี 2 วชิาจากรายวชิาต่อไปนี� 

SCI-104 วทิยาศาสตรแ์ละธุรกจิ 0.5(2-0-4) 
 Science and Business  

SCI-105 คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั 0.5(1-3-4) 
 Mathematics in Daily Life  
SCI-106 โลกและระบบสุรยิะ 0.5(2-0-4) 

 Earth and the Solar System  
SCI-107 พรรณพชืเพื�อชวีติ 0.5(1-2-3) 
 Plants for Life  
SCI-108 มนุษยแ์ละสิ�งแวดลอ้ม 0.5(1-2-3) 

 Man and Environment  

ITE-104 ความรูพ้ื�นฐานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 0.5(1-2-3) 

 Fundamentals of Information Technology I  
ITE-105 ความรูพ้ื�นฐานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 2 0.5(2-0-4) 
 Fundamentals of Information Technology II  

ITE-106 การจดัการงานเอกสารและการสรา้งงานนําเสนอ 0.5(0-4-2) 
 Word Processing and Presentation Production  
ITE-107 การออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต ์ 0.5(0-4-2) 

 Web Design and Development  
ITE-108 การใชต้ารางคาํนวณและการจดัการฐานขอ้มลู 0.5(0-4-2) 
 Electronic Spreadsheet Program and Fundamentals of 

Database 

 

ITE-106 การจดัการงานเอกสารและการสรา้งงานนําเสนอ 0.5(0-4-2) 
 Word Processing and Presentation Production  
ITE-107 การออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต ์ 0.5(0-4-2) 

 Web Design and Development  
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(2) หมวดวิชาเฉพาะ (Specialized Education) 66 หน่วยวิชา 

ประกอบดว้ย 4 กลุ่มวชิา ดงันี� 
2.1) กลุ่มวิชาพื�นฐาน 

2.1.1) รายวิชาวิทยาศาสตรพื์�นฐาน   8 หน่วยวิชา 

ใหน้กัศกึษาเรยีน 8 หน่วยวชิา จากรายวชิาต่อไปนี� 

PHY-105 ฟิสกิสท์างการแพทยพ์ื�นฐาน 0.5(2-0-4) 
 Basic Medical Physics  
CHM-101 เคมพีื�นฐาน 0.5(2-0-4) 

 Basic Chemistry  
CHM-102 เคมที ั �วไป 1(4-0-8) 
 General Chemistry  
CHM-106 ปฏบิตักิารเคมพีื�นฐาน 0.5(0-4-2) 

 Basic Chemistry Laboratory  
CHM-111 เคมอีนิทรยี ์ 1(3-3-8) 
 Organic Chemistry  

CHM-231 เคมเีชงิฟิสกิส ์ 1(3-3-8) 
 Physical Chemistry  
BIO-103 ชวีวทิยาทั �วไป 1(4-0-8) 

 General Biology  
BIO-104 ปฏบิตักิารชวีวทิยาทั �วไป 0.5(0-4-2) 
 General Biology Laboratory  
MAT-113 คณิตศาสตรท์ ั �วไป 1(4-0-8) 

 General Mathematics  
MAT-114 สถติปิระยกุต ์ 1(4-0-8) 
 Applied Statistics  

2.1.2) รายวิชาพื�นฐานวิชาชีพ 7.5 หน่วยวิชา 

ใหน้กัศกึษาเรยีน 7.5 หน่วยวชิา จากรายวชิาต่อไปนี� 
HMS-201 วทิยาศาสตรก์ารแพทยข์องมนุษย ์1 1.5(4-4-10) 
 Human Medical Science I  

HMS-202 วทิยาศาสตรก์ารแพทยข์องมนุษย ์2 1.5(4-4-10) 

ITE-108 การใชต้ารางคาํนวณและการจดัการฐานขอ้มลู 0.5(0-4-2) 
 Electronic Spreadsheet Program and Fundamentals of 

Database 

 



 11

 Human Medical Science II  
HMS-203 วทิยาศาสตรก์ารแพทยข์องมนุษย ์3 1.5(4-4-10) 

 Human Medical Science III  
HMS-204 วทิยาศาสตรก์ารแพทยข์องมนุษย ์4 1.5(4-4-10) 
 Human Medical Science IV  

HMS-205 วทิยาศาสตรก์ารแพทยข์องมนุษย ์5 1.5(4-4-10) 
 Human Medical Science V  
 

2.2) กลุ่มวิชาชีพ 29 หน่วยวิชา 

2.2.1) รายวิชาด้านเภสชัศาสตร ์ 11 หน่วยวิชา 

ใหน้กัศกึษาเรยีน 11 หน่วยวชิา จากรายวชิาต่อไปนี� 
PHD-321 ชวีเภสชัศาสตร ์ 0.5(2-0-4) 

 Biopharmaceutics  
PHD-322 เทคโนโลยเีภสชักรรม 1  1(3-3-8) 
 Pharmaceutical Technology I  
PHD-323 เทคโนโลยเีภสชักรรม 2 1(3-3-8) 

 Pharmaceutical Technology II  
PHD-421 เทคโนโลยเีภสชักรรม 3 1(3-3-8)  
 Pharmaceutical Technology III  

PHD-422 เทคโนโลยเีภสชักรรม 4  1(3-3-8) 
 Pharmaceutical Technology IV  
PHD-331  เคมขีองยา 1 1(4-0-8) 

 Medicinal Chemistry I  
PHD-332  เคมขีองยา 2  1(4-0-8) 
 Medicinal Chemistry II  
PHD-333 เภสชัวเิคราะห ์1 1(3-3-8)  

 Pharmaceutical Analysis I  
PHD-334 เภสชัวเิคราะห ์2 1(3-3-8) 
 Pharmaceutical Analysis II  

PHD-241  ความรูพ้ื�นฐานทางเภสชัพฤกษศาสตรแ์ละเภสชัเวท 0.5(2-0-4)  
 Fundamentals of Pharmaceutical Botany and Pharmacognosy  
PHD-341  เภสชัเวท 1(3-3-8) 

 Pharmacognosy  
PHD-342 สมุนไพรเพื�อการสาธารณสุขมลูฐาน 1(4-0-8) 
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 Traditional Medicine in Primary Health Care  
 

2.2.2) รายวิชาด้านการบริบาลทางเภสชักรรม                                   11.5 หน่วยวิชา 

ใหน้กัศกึษาเรยีน 11.5 หน่วยวชิา จากรายวชิาต่อไปนี� 
PHD-311 เภสชัวทิยาสาํหรบันกัศกึษาเภสชัศาสตร ์1 1.5(4-4-10) 

 Pharmacology for Pharmacy Students I  
PHD-312 เภสชัวทิยาสาํหรบันกัศกึษาเภสชัศาสตร ์2 1.5(4-4-10) 
 Pharmacology for Pharmacy Students II  

PHD-351 เภสชักรรมบาํบดั 1 1(3-3-8) 
 Pharmacotherapeutics I  
PHD-451 เภสชักรรมบาํบดั 2 0.5(2-0-4) 

 Pharmacotherapeutics II  
PHD-452 เภสชักรรมบาํบดั 3 1.5(6-0-12) 
 Pharmacotherapeutics III  

PHD-453 เภสชักรรมบาํบดั 4 1(4-0-8)  
 Pharmacotherapeutics IV  
PHD-454 เภสชักรรมจ่ายยา 1 1(3-3-8) 
 Dispensing Pharmacy I  

PHD-455 เภสชักรรมจ่ายยา 2 1(3-3-8) 
 Dispensing Pharmacy II  
PHD-456 การบรบิาลทางเภสชักรรม 1(3-3-8) 

 Pharmaceutical Care  
PHD-457 เภสชักรรมสารสนเทศ 1 0.5(2-0-4)  
 Pharmaceutical Information I  

PHD-458 เภสชัจลนศาสตรค์ลนิิก 1(4-0-8) 
 Clinical Pharmacokinetics  
 

2.2.3) รายวิชาด้านเภสชัศาสตรส์งัคมและการบริหาร 5.5 หน่วยวิชา 

ใหน้กัศกึษาเรยีน 5.5 หน่วยวชิา จากรายวชิาต่อไปนี� 
PHD-161 เภสชันิเทศ 0.5(2-0-4)   

 Pharmacy Orientation  
PHD-261 พฤตกิรรมสุขภาพ 0.5(2-0-4)     
 Health Behavior  

PHD-361 ระบบสุขภาพและเภสชักรรม 0.5(2-0-4) 
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 Health System and Pharmacy  
PHD-362 การคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นสาธารณสุขเบื�องตน้ 0.5(2-0-4) 

 Basic Health Consumer Protection  
PHD-461 นิตเิภสชัและจรยิธรรม 1(4-0-8) 
 Pharmaceutical Law and Ethics  

PHD-462 เภสชัระบาดวทิยาและเภสชัเศรษฐศาสตร ์ 1(4-0-8) 
 Pharmacoepidemiology and Pharmacoeconomics  
PHD-463 ระเบยีบวธิวีจิยัทางเภสชัศาสตร ์ 0.5(2-0-4) 
 Research Methodology in Pharmacy  

PHD-464 การบรหิารเภสชักรรม 0.5(2-0-4)   
 Pharmacy Administration  
PHD-561 ประสบการณ์สาธารณสุขในชุมชน 0.5(0-4-2) 

 Experience in Community Public Health  
 

2.2.4) รายวิชาโครงการพิเศษ    1 หน่วยวิชา 

PHD-571 โครงการพเิศษทางเภสชักรรม 1(0-8-4) 
 Special Projects in Pharmacy  

 
2.3) กลุ่มวิชาชีพเลือก    9 หน่วยวิชา 

นกัศกึษาจะตอ้งเลอืกเรยีนในสายเภสชัศาสตรห์รอืบรบิาลทางเภสชักรรม อยา่งใดอยา่ง
หนึ�ง  ซึ�งประกอบดว้ยวชิาชพีเลอืกประจาํสายจาํนวน 9 หน่วยวชิา 

2.3.1) รายวิชาชีพเลือกสายเภสชัศาสตร ์(Pharmaceutical  Sciences) 

ใหน้กัศกึษาเลอืกเรยีน 9 หน่วยวชิา จากรายวชิาต่อไปนี� 
PHD-521 เทคโนโลยชีวีภาพทางเภสชักรรม  1(3–3–8) 
 Pharmaceutical Biotechnology  
PHD-522 เทคโนโลยชีวีภาพทางเภสชักรรมขั �นสงู 1(4-0-8) 

 Advanced Pharmaceutical Biotechnology  
PHD-523 ระบบนําส่งยารปูแบบใหม ่ 1(4-0-8) 
 Novel Drug Delivery Systems  

PHD-524 วทิยาการเครื�องสาํอาง 1(3-3-8) 
 Cosmetic Sciences  
PHD-525 สตัวเภสชัภณัฑ ์ 0.5(2-0-4) 

 Veterinary Pharmaceutical Products  
PHD-526 วศิวกรรมเภสชั 1(4-0-8) 
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 Pharmaceutical Engineering  
PHD-531 กฎเกณฑท์างเภสชักรรม 0.5(2-0-4)   

 Pharmaceutical Regulations  
PHD-532 การบรหิารคุณภาพทางเภสชักรรม 1(3-3-8) 
 Pharmaceutical Quality Management  

PHD-533 ความคงสภาพของเภสชัภณัฑ ์ 1(3-3-8) 
 Stability of Pharmaceuticals  
PHD-534 การออกแบบยา 1(3-3-8) 
 Drug Design  

PHD-541 เทคโนโลยกีารผลติพฤกษเภสชัภณัฑ ์ 1(3-3-8) 
 Phytopharmaceutical Technology  
PHD-542 เภสชัเวทขั �นสงู 1(3-3-8) 

 Advanced Pharmacognosy  
PHD-543 เภสชัเวททางทะเล 0.5(2-0-4) 
 Marine Pharmacognosy  

PHD-544 เทคนิคการเพาะเลี�ยงเนื�อเยื�อสาํหรบัพชืสมุนไพร 1(3-3-8) 
 Plant Tissue Culture Techniques for Medicinal Plants  
PHD-545 เภสชักรรมแผนไทย 1(3-3-8) 
 Thai Traditional Pharmacy  

PHD-546 การประเมนิคุณค่าทางชวีภาพ 1(3-3-8) 
 Biological Evaluation  
PHD-572 สมัมนาทางเภสชัศาสตร ์ 0.5(2-0-4) 

 Seminar in Pharmaceutical Sciences  
 

2.3.2) รายวิชาชีพเลือกสายบริบาลทางเภสชักรรม (Pharmaceutical Care) 

ใหน้กัศกึษาเลอืกเรยีน 9 หน่วยวชิา จากรายวชิาต่อไปนี�  ท ั �งนี�  นกัศกึษาตอ้งเลอืก

เรยีนรายวชิาดา้นผูป้ว่ยอยา่งน้อย 3.5 หน่วยวชิา 
PHD-511 เภสชัวทิยาขั �นสงู 1(4-0-8) 
 Advanced Pharmacology  

PHD-512 พษิวทิยาคลนิิก 1(4-0-8) 
 Clinical Toxicology  
PHD-527 การผสมยาที�ใหท้างหลอดเลอืดดาํ  1(3-3-8) 

 Intravenous Admixture  
PHD-551 ทกัษะการใหค้าํปรกึษาสาํหรบัเภสชักร 1(3-3-8) 
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 Counseling Skill for Pharmacists  
PHD-552 การเฝ้าระวงัการใชย้าและผลติภณัฑส์ุขภาพ 0.5(2-0-4) 

 Pharmacovigilance  
PHD-553 เภสชักรรมบาํบดัในผูป้ว่ยที�มคีวามเสี�ยงสงู  0.5(2-0-4) 
 Pharmacotherapeutics in High Risk Patients  

PHD-554 เภสชักรรมสารสนเทศ 2 1(4-0-8) 
 Pharmaceutical Information II  
PHD-555 เภสชักรรมบาํบดั 5 1(4-0-8) 
 Pharmacotherapeutics V  

PHD-556 ประสบการณ์บรบิาลทางเภสชักรรมเบื�องตน้ 1(0-8-4) 
 Basic Experience in Pharmaceutical Care  
PHD-557 การบรบิาลทางเภสชักรรมประยกุต ์ 0.5(0-4-2) 

 Applied Pharmaceutical Care  
PHD-558 โภชนคลนิิก 1(4-0-8) 
 Clinical Nutrition  

PHD-559  เภสชัจลนศาสตรป์ระยกุตแ์ละการตรวจตดิตามระดบัยาในร่างกาย  0.5(2-0-4) 
 Applied Pharmacokinetics and Therapeutic Drug Monitoring  
PHD-562 การประยกุตใ์ชค้อมพวิเตอรใ์นงานเภสชักรรม 1(3-3-8)    
 Application of Computer in Pharmacy  

PHD-563 การจดัการรา้นยา  0.5(2-0-4) 

 Drug Store Management  
PHD-564 การตลาดยา 1(4-0-8) 
 Drug Marketing 

 
 

PHD-565 การบรหิารเภสชักรรมโรงพยาบาล 0.5(2-0-4) 
 Hospital Pharmacy Administration  
PHD-566 ระบบประกนัคุณภาพทางเภสชักรรม 0.5(2-0-4) 

 Quality Assurance System in Pharmacy  
PHD-567 พฤตกิรรมองคก์รทางเภสชักรรม 1(4-0-8) 

 Organizational Behavior in Pharmacy  
PHD-568 การจดัการทรพัยากรมนุษยท์างเภสชักรรม 1(4-0-8) 
 Human Resource Management in Pharmacy  

PHD-569 การสรา้งเสรมิสุขภาพชุมชน  0.5(2-0-4) 
 Community Health Promotion  
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PHD-573 สมัมนาทางการบรบิาลทางเภสชักรรม 0.5(2-0-4) 
 Seminar in Pharmaceutical Care   

PHD-574 สมัมนาทางเภสชัศาสตรส์งัคมและการบรหิาร 0.5(2-0-4) 
 Seminar in Social and  Administrative Pharmacy  
PHD-575 ภาษาองักฤษสาํหรบัวชิาชพีเภสชักร 0.5(2-0-4) 

 English for Pharmacy Profession  
 

2.4) กลุ่มวิชาฝึกปฏิบติังานวิชาชีพ                                                            12.5 หน่วยวิชา 

นกัศกึษาตอ้งฝึกปฏบิตังิานวชิาชพีตามระยะเวลาที�สภาเภสชักรรมกาํหนดคอืมรีะยะเวลา
การฝึกปฏบิตังิานวชิาชพี ไม่น้อยกวา่ 2,000 ชั �วโมง จากรายวชิาต่อไปนี� 
2.4.1) รายวิชาบงัคบัฝึกปฏิบติังาน 2.5 หน่วยวิชา 

ใหน้กัศกึษาเรยีน 3.5 หน่วยวชิา จากรายวชิาต่อไปนี� 

PHD-581 การฝึกปฏบิตังิานวชิาชพีเภสชักรรม 2.5(0-35-0)    
 Professional Practice in Pharmacy  
 

2.4.2) รายวิชาฝึกปฏิบติังานวิชาชีพตามสายวิชา   10 หน่วยวิชา 

2.4.2.1)  รายวิชาฝึกปฏิบติังานวิชาชีพสาํหรบันักศึกษาสายเภสชัศาสตร ์ 

 10 หน่วยวิชา 

ใหน้กัศกึษาสายเภสชัศาสตรเ์รยีน 10 หน่วยวชิา จากรายวชิาต่อไปนี� 
PHD-582 การฝึกปฏบิตังิานวชิาชพีคุม้ครองผูบ้รโิภค 1(0-14-0) 

 Professional Practice in Consumer Protection  
PHD-681 การฝึกปฏบิตังิานวชิาชพีดา้นการผลติยาและผลติภณัฑส์ุขภาพ 1 1.5(0-20-0) 
 Professional Practice in Manufacturing of Pharmaceutical and 

Health Products I 
 

PHD-682 การฝึกปฏบิตังิานวชิาชพีด้านการประกนัและควบคุมคุณภาพยาและ
ผลติภณัฑส์ุขภาพ 1 

1.5(0-20-0) 

 Professional Practice in Quality Assurance and Quality Control 

of Pharmaceutical and Health Products I 

 

PHD-683 การฝึกปฏบิตังิานวชิาชพีดา้นการวจิยัและพฒันายาและผลติภณัฑ์
สุขภาพ 

1.5(0-20-0) 

 Professional Practice in Research and Development of 
Pharmaceutical and Health Products 

 

PHD-684 การฝึกปฏบิตังิานวชิาชพีดา้นกฎระเบยีบและการขึ�นทะเบยีนยา 1.5(0-20-0) 
 Professional Practice in Law and Regulatory Affairs  
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PHD-685 การฝึกปฏบิตังิานวชิาชพีดา้นการผลติยาและผลติภณัฑส์ุขภาพ 2 1.5(0-20-0) 
 Professional Practice in Manufacturing of Pharmaceutical and 

Health Products II 

 

PHD-686 การฝึกปฏบิตังิานวชิาชพีดา้นการประกนัและควบคุมคณุภาพยาและ
ผลติภณัฑส์ุขภาพ 2 

1.5(0-20-0) 

 Professional Practice in Quality Assurance and Quality Control 
of Pharmaceutical and Health Products II 

 

 

2.4.2.2) รายวิชาฝึกปฏิบติังานวิชาชีพสาํหรบันักศึกษาสายบริบาลทางเภสชักรรม 

        10 หน่วยวิชา 

2.4.2.2.1) รายวิชาบงัคบัฝึกปฏิบติังานวิชาชีพสําหรบันักศึกษาสายบริบาล

ทางเภสชักรรม 

ใหน้กัศกึษาสายบรบิาลทางเภสชักรรมเรยีน 7 หน่วยวชิา จากรายวชิา ต่อไปนี� 
PHD-582 การฝึกปฏบิตังิานวชิาชพีคุม้ครองผูบ้รโิภค 1(0-14-0) 
 Professional Practice in Consumer Protection  

PHD-690 การฝึกปฏบิตังิานการบรบิาลทางเภสชักรรมแก่ผูป้ว่ยไปกลบั 1 1.5(0-20-0) 
 Pharmaceutical Care Clerkship in Ambulatory Care I  
PHD-691 การฝึกปฏบิตังิานการบรบิาลทางเภสชักรรมแก่ผูป้ว่ยบนหอผูป้ว่ย 1 1.5(0-20-0) 

 Pharmaceutical Care Clerkship in Acute Care I  
PHD-692 การฝึกปฏบิตังิานการบรบิาลทางเภสชักรรมปฐมภมู ิ 1.5(0-20-0) 
 Pharmaceutical Care Clerkship in Primary Care  

PHD-693 การฝึกปฏบิตังิานการบรบิาลทางเภสชักรรมการจดัการระบบยา 1.5(0-20-0) 
 Pharmaceutical Care Clerkship in Medication Safety 

Management 
 

2.4.2.2.2) รายวิชาเลือกฝึกปฏิบติังานวิชาชีพสาํหรบันักศึกษาสายบริบาลทาง

เภสชักรรม 

ให้นักศึกษาสายบริบาลทางเภสชักรรมเลือกเรียน 3 หน่วยวิชา จาก

รายวชิาต่อไปนี� 
PHD-687 การฝึกปฏบิตังิานวชิาชพีดา้นการบรหิารเภสชักรรม 1.5(0-20-0) 
 Professional Practice in Pharmacy Administration  

PHD-688 การฝึกปฏบิตังิานวชิาชพีดา้นเภสชัสาธารณสุข 1.5(0-20-0) 
 Professional Practice in Public Health Pharmacy  
PHD-694  การฝึกปฏบิตังิานการบรบิาลทางเภสชักรรมการให้บรกิารเภสชักรรม

สารสนเทศ 
1.5(0-20-0) 
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 Pharmaceutical Care Clerkship in Drug Information Service  
PHD-695 การฝึกปฏบิตังิานการบรบิาลทางเภสชักรรมในสถานปฏบิตักิารเภสชั

กรรมชุมชน 

1.5(0-20-0) 

 Pharmaceutical Care Clerkship in Community Pharmacy  
PHD-696 การฝึกปฏบิตังิานการบรบิาลทางเภสชักรรมการผสมยาปลอดเชื�อและ

ยาเตรยีมเฉพาะราย 

1.5(0-20-0) 

 Pharmaceutical Care Clerkship in Aseptic Dispensary and 
Extemporaneous Preparation 

 

PHD-697 การฝึกปฏบิตังิานการบรบิาลทางเภสชักรรมแก่ผูป้ว่ยไปกลบั 2 1.5(0-20-0) 

 Pharmaceutical Care Clerkship in Ambulatory Care II  
PHD-698 การฝึกปฏบิตังิานการบรบิาลทางเภสชักรรมแก่ผูป้ว่ยบนหอผูป้ว่ย 2 1.5(0-20-0) 
 Pharmaceutical Care Clerkship in Acute Care II  

PHD-699 การฝึกปฏบิตังิานการบรบิาลทางเภสชักรรมโดยการตรวจตดิตาม
ระดบัยา 

1.5(0-20-0) 

 Pharmaceutical Care Clerkship in Therapeutic Drug Monitoring  

 
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี (Free Electives)    2 หน่วยวิชา 

ใหน้กัศกึษาเลอืกเรยีน 2 หน่วยวชิา จากรายวชิาที�มสีอนในมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ในระดบั
ปรญิญาตร ีหรอืรายวชิาต่อไปนี� 

PHD-206 ยาและผลติภณัฑส์ุขภาพในชวีติประจาํวนั 0.5(2-0-4) 

 Drugs and Health Products in Daily Life  
PHD-343 สปาและผลติภณัฑส์ปาจากธรรมชาต ิ 1(3–3–8) 
 Spa and Natural Spa Products  

 

ความหมายของอกัษรและเลขรหสัวิชา 

รหสัวชิาประกอบดว้ย  รหสัตวัอกัษรและรหสัตวัเลข 
1) รหสัตวัอกัษร คอื สาขาวชิา มคีวามหมายดงันี�คอื 

BIO หมายถงึ Biology 
CHM หมายถงึ Chemistry 

CSC หมายถงึ Computer Sciences 
ENG หมายถงึ English 
HMS หมายถงึ Human Medical Science 

HUM หมายถงึ Humanities 
ITE หมายถงึ Information Technology 
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MAT หมายถงึ Mathematics 
PHD หมายถงึ Doctor of Pharmacy 

PHY หมายถงึ Physics 
SCI หมายถงึ Science 
SOC หมายถงึ Social Sciences 

SRE หมายถงึ Sports, Recreation and Exercise 
THA หมายถงึ Thai 
 

2) รหสัตวัเลข 3 หลกั  มคีวามหมายดงันี�คอื 

หลกัที� 1 คอื ชั �นปี 
1  หมายถงึ ชั �นปีที� 1 
2   หมายถงึ ชั �นปีที� 2 

3   หมายถงึ ชั �นปีที� 3  
4    หมายถงึ ชั �นปีที� 4 
5   หมายถงึ ชั �นปีที� 5 

6    หมายถงึ ชั �นปีที� 6 
หลกัที� 2 คอื ลาํดบักลุ่มวชิา 
0 หมายถงึ กลุ่มวชิาวทิยาศาสตรก์ารแพทยข์องมนุษย ์
1 หมายถงึ กลุ่มวชิาเภสชัวทิยา 

2 หมายถงึ กลุ่มวชิาเทคโนโลยเีภสชักรรม 
3 หมายถงึ กลุ่มวชิาเภสชัเคม ี
4 หมายถงึ กลุ่มวชิาเภสชัเวท 

5 หมายถงึ กลุ่มวชิาการบรบิาลทางเภสชักรรม 
6 หมายถงึ กลุ่มวชิาเภสชัศาสตรส์งัคมและการบรหิาร 
7 หมายถงึ กลุ่มวชิาโครงการพเิศษและสมัมนา 

8-9 หมายถงึ กลุ่มวชิาฝึกปฏบิตังิานวชิาชพี 
หลกัที� 3 คอื ลาํดบัรายวชิาในกลุ่มวชิาตามชั �นปี 
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แผนการศึกษา หลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑิต  (2554) 

ปีการศึกษาที� 1 
ภาคการศึกษาที� 1 ภาคการศึกษาที� 2 ภาคการศึกษาที� 3 

ENG-106 ทกัษะภาษาองักฤษเชงิบูรณา
การ 

1(3-2-7) ENG-107 ภาษาองักฤษเพื�อ
สุนทรยีศาสตร ์

1(3-2-7) ENG-108 ภาษาองักฤษด้าน
วทิยาศาสตร์สุขภาพ  

1(3-2-7) 

ITE-XXX  รายวชิาในกลุม่วชิา
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

0.5(X-X-X) ITE-XXX  รายวชิาในกลุม่วชิา
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

0.5(X-X-X) ITE-XXX รายวชิาในกลุม่วชิา
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

0.5(X-X-X) 

THA-100 ภาษาไทยร่วมสมยัและการรู้
สารสนเทศ 

1(3-2-7) PHY-105 ฟิสกิส์ทางการแพทยพ์ื�นฐาน 0.5(2-0-4) SOC-XXX รายวชิาสงัคมศาสตร ์ 1(3-2-7) 

HUM-XXX รายวชิามนุษยศาสตร์  1(3-2-7) BIO-103 ชวีวทิยาทั �วไป 1(4-0-8) SCI-XXX รายวชิาในกลุม่วชิา
วทิยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร ์

0.5(X-X-X) 

MAT-113  คณิตศาสตร์ท ั �วไป 1(4-0-8) BIO-104 ปฏบิตักิารชวีวทิยาทั �วไป 0.5(0-4-2) SRE-100 กฬีา นันทนาการ และการ
ออกกําลงักายเพื�อสุขภาวะ 

0.5(1-3-4) 

PHD-161 เภสชันิเทศ 0.5(2-0-4) CHM-101 เคมพีื�นฐาน 0.5(2-0-4) CHM-102 เคมทีั �วไป 1(4-0-8) 

   CHM-106 ปฏบิตักิารเคมพีื�นฐาน 0.5(0-4-2)    

รวม 5 หน่วยวิชา รวม 4.5 หน่วยวิชา รวม 4.5 หน่วยวิชา 

หากภายในภาคการศกึษาที� 1 นักศกึษาสอบผา่นวชิา ITE-104  นักศกึษาต้องเรยีนวชิา ITE-105 และเลอืกเรยีนอกี 2 วชิาจาก ITE-106, 107, 108 

 

ปีการศึกษาที�  2 
ภาคการศกึษาที� 1 ภาคการศกึษาที� 2 ภาคการศกึษาที� 3 

SOC-XXX รายวชิาสงัคมศาสตร ์ 1(3-2-7) MAT-114 สถติปิระยกุต ์ 1(4-0-8) CHM-111 เคมอีนิทรยี ์ 1(3-3-8) 

SCI-XXX รายวิชาในกลุ่มวิชา

วิทยาศาสตรแ์ละ

คณิตศาสตร ์

0.5(X-X-X) HMS-202 วิทยาศาสตรก์ารแพทยข์อง

มนุษย์ 2 

1.5(4-4-10) HMS-204 วิทยาศาสตรก์ารแพทย์

ของมนุษย ์4 

1.5(4-4-10) 

CHM-231 เคมีเชิงฟิสิกส ์ 1(3-3-8) HMS-203 วิทยาศาสตรก์ารแพทยข์อง

มนุษย์ 3 

1.5(4-4-10) HMS-205 วิทยาศาสตรก์ารแพทย์

ของมนุษย ์5 

1.5(4-4-10) 

HMS-201 วิทยาศาสตรก์ารแพทย์

ของมนุษย ์1 

1.5(4-4-10) PHD-261 พฤติกรรมสุขภาพ 0.5(2-0-4)  PHD-241 ความรู้พื�นฐานทางเภสชั

พฤกษศาสตรแ์ละเภสชั

เวท 

0.5(2-0-4) 

XXX-XXX วิชาเลือกเสรี 1 0.5(X-X-X)       

รวม 4.5 หน่วยวชิา รวม 4.5 หน่วยวชิา รวม 4.5 หน่วยวชิา 

 
ปีการศึกษาที� 3 

ภาคการศกึษาที� 1 ภาคการศกึษาที� 2 ภาคการศกึษาที� 3 

PHD-321 ชีวเภสชัศาสตร ์ 0.5(2-0-4) PHD-322 เทคโนโลยีเภสชักรรม 1 1(3-3-8) PHD-323 เทคโนโลยีเภสชักรรม 2 1(3-3-8) 

PHD-341 เภสชัเวท 1(3-3-8) PHD-333 เภสชัวิเคราะห์ 1 1(3-3-8) PHD-334 เภสชัวิเคราะห์ 2 1(3-3-8) 

PHD-331 เคมีของยา 1 1(4-0-8) PHD-332 เคมีของยา 2 1(4-0-8) PHD-342 สมุนไพรเพื�อการ

สาธารณสขุมูลฐาน 

1(4-0-8) 

PHD-311 เภสชัวิทยาสาํหรบั

นักศึกษาเภสชัศาสตร ์1 

1.5(4-4-10) PHD-312 เภสชัวิทยาสาํหรบั

นักศึกษาเภสชัศาสตร ์2 

1.5(4-4-10) PHD-351 เภสชักรรมบาํบดั 1 1(3-3-8) 

PHD-361 ระบบสขุภาพและเภสชั

กรรม 

0.5(2-0-4) PHD-362 การคุ้มครองผู้บริโภคด้าน

สาธารณสขุเบื�องต้น 

0.5(2-0-4) XXX-XXX วิชาเลือกเสรี 2 0.5(X-X-X) 

รวม  4.5 หน่วยวชิา รวม 5 หน่วยวชิา รวม 4.5 หน่วยวชิา 
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ปีการศึกษาที� 4 
ภาคการศกึษาที� 1 ภาคการศกึษาที� 2 ภาคการศกึษาที� 3 

PHD-421 เทคโนโลยีเภสชักรรม 3 1(3-3-8) PHD-422 เทคโนโลยีเภสชักรรม 4 1(3-3-8) PHD-453 เภสชักรรมบาํบดั 4 1(4-0-8) 

PHD-454 เภสชักรรมจ่ายยา 1 1(3-3-8) PHD-455 เภสชักรรมจ่ายยา 2 1(3-3-8) PHD-462 เภสชัระบาดวิทยาและ

เภสชัเศรษฐศาสตร ์

1(4-0-8) 

PHD-456 การบริบาลทาง 

เภสชักรรม 

1(3-3-8) PHD-452 เภสชักรรมบาํบดั 3 1.5(6-0-12)  PHD-458 เภสชัจลนศาสตรค์ลินิก 1(4-0-8) 

PHD-451 เภสชักรรมบาํบดั 2  0.5(2-0-4)  PHD-457 เภสชักรรมสารสนเทศ 1 0.5(2-0-4) 

PHD-461 นิติเภสชัและจริยธรรม 1(4-0-8) PHD-463 ระเบียบวิธวิีจยัทางเภสชั

ศาสตร ์

0.5(2-0-4) 

PHD-464 การบริหารเภสชักรรม 0.5(2-0-4) 

รวม 4.5 หน่วยวชิา รวม 5 หน่วยวชิา รวม 3 หน่วยวชิา 

 
ปีการศึกษาที� 5 

ภาคการศกึษาที� 1 ภาคการศกึษาที� 2 ภาคการศกึษาที� 3 

PHD-XXX เทคโนโลยีชีวภาพ หรือ 

ทกัษะการให้คาํปรึกษาฯ 

1(X-X-X) PHD-XXX วิชาชีพเลือก 1 1(X-X-X) PHD-XXX วิชาชีพเลือก 5 1(X-X-X) 

PHD-571 โครงการพิเศษทางเภสชั

กรรม 

1(0-8-4) PHD-XXX วิชาชีพเลือก 2 1(X-X-X) PHD-XXX วิชาชีพเลือก 6 1(X-X-X) 

PHD-561 ประสบการณ์สาธารณสขุ

ในชุมชน 

0.5(0-4-2) PHD-XXX วิชาชีพเลือก 3 1(X-X-X) PHD-XXX วิชาชีพเลือก 7 1(X-X-X) 

PHD-581 การฝึกปฏิบติังานวิชาชีพ

เภสชักรรม 

2.5 (0-35-0) PHD-XXX วิชาชีพเลือก 4 1(X-X-X) PHD-XXX วิชาชีพเลือก 8 1(X-X-X) 

   XXX-XXX วิชาเลือกเสรี 3  1(X-X-X)    

รวม 5 หน่วยวชิา รวม  5 หน่วยวชิา รวม 4 หน่วยวชิา 

 

ปีการศึกษาที� 6 
PHD-582 การฝึกปฏิบติังานคุ้มครองผู้บริโภค 1(0-14-0) 

PHD-XXX การฝึกปฏิบติังานวิชาชีพตามสายวิชา 1 1.5(0-20-0) 

PHD-XXX การฝึกปฏิบติังานวิชาชีพตามสายวิชา 2 1.5(0-20-0) 

PHD-XXX การฝึกปฏิบติังานวิชาชีพตามสายวิชา 3 1.5(0-20-0) 

PHD-XXX การฝึกปฏิบติังานวิชาชีพตามสายวิชา 4 1.5(0-20-0) 

PHD-XXX การฝึกปฏิบติังานวิชาชีพตามสายวิชา 5 1.5(0-20-0) 

PHD-XXX การฝึกปฏิบติังานวิชาชีพตามสายวิชา 6 1.5(0-20-0) 

รวม 10 หน่วยวชิา 
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บนัไดทกัษะเภสชักรรมชุมชน 

สาํนักวิชาเภสชัศาสตร ์มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 

หลกัสูตรเภสชัศาสตรบัณฑิต ของสํานักวชิาเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ มี

ปรชัญาหลกัสูตรที�ว่า “เด่นทักษะเภสชักรรมชุมชน เข้มข้นวิชาการ เก่งงานเทคโนโลยี มี

ทกัษะการสื �อสาร ประสานสหสาขาวิชาชีพ ใฝ่รู้ตลอดชีวิต ยึดจิตจรรยาบรรณ มุ่งม ั �นทาํงาน

ด้วยหวัใจความเป็นมนุษย”์ โดยหนึ�งในทกัษะที�สํานักวชิาฯ หวงัว่านักศกึษาเภสชัศาสตร์ทุกคน
จะตอ้งม ีกค็อื ทกัษะเภสชักรรมชุมชน ซึ�งหมายถงึ การมคีวามรู ้ความชํานาญทางด้านเภสชักรรม 

ไม่วา่จะเป็นการเตรยีมยา การผลติยา การวเิคราะห์ยา การจ่ายยาและการขายยาตามกฎหมายว่า
ดว้ยยา เป็นตน้ อกีทั �งยงัหมายรวมถงึความรู ้ความชาํนาญในการดแูลผูป้ว่ยแบบองคร์วมโดยยดึถือ
ประโยชน์ของคนในชุมชนเป็นสาํคญั 

บนัไดทกัษะเป็นแผน (Plan) ในการสรา้งเภสชักรใหม้ทีกัษะเภสชักรรมชุมชน ซึ�งบนัไดแต่
ข ั �นจะบอกถึงความรู้หรือทกัษะที�นักศกึษาเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ทุกคนจะต้องม ี
รวมถงึกจิกรรมหรอืรายวชิาที�จะส่งเสรมิใหเ้กดิทกัษะดงักล่าว บนัไดทกัษะเภสชักรรมชุมชนสําหรบั

นกัศกึษาหลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติ หลกัสตูร 6 ปี พ.ศ. 2554 มดีงันี� 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
หมายเหต ุ: นักศกึษาทุกคนจะตอ้งผ่านกจิกรรมฝึกปฏบิตังิานก่อนภาคบงัคบั  และกจิกรรมคา่ยเภสชั- 

                  เรยีนรูชุ้มชน และ/หรอื ช่อประดู่สูชุ่มชน 

ป 1: รูบทบาทหนาที่ของเภสัชกร รูจักเครื่องมือเรียนรูวิถีชุมชน มีทักษะการสื่อสารและการทํางานเปนทีม 

       วิชาเภสัชนิเทศ โครงการเภสัชเรียนรูชุมชน 

ป 2: รูจักแหลงภูมิปญญา ทราบความตองการหรือปญหาของชุมชน ใชเครื่องมือเรียนรูวิถีชุมชนได 

       วิชาพฤติกรรมสุขภาพ วิชาความรูพื้นฐานทางเภสัชพฤกษศาสตรและเภสัชเวท 

ป 3: สามารถวิเคราะหและเสนอแนวคดิในการแกปญหาได 

       วิชาเภสัชเวท วิชาเภสัชวิเคราะห วิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม วิชาระบบสุขภาพและเภสัชกรรม  

       วิชาสมุนไพรเพื่อการสาธารณสุขมูลฐาน วิชาการคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุขเบื้องตน 

ป 4: รวมเสนอแนวทางการแกพัฒนา หรือแกปญหาชุมชนอยางเปนระบบเผยแพรความรูดานสุขภาพได 

       วิชาเภสัชกรรมจายยา วิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม วิชาเภสัชกรรมสารสนเทศ วิชาเภสัชกรรมบําบัด 

ป 5: บูรณาการองคความรูเพื่อพัฒนา ตอยอดภูมิปญญาหรือแกปญหาชุมชนอยาง 

      ยั่งยืน 

      วิชาโครงการพิเศษทางเภสัชกรรม วิชาประสบการณสาธารณสุขในชุมชน 

ป 6: มีทักษะและเชี่ยวชาญการทํางานในชุมชนสามารถปฏิบัติไดจนเปนนิสัย 

       การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 
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นักศึกษาเภสชัศาสตร ์ชั �นปีที� 1  

ก้าวขึ�นสู่บ ันไดขั �นแรกของการเรียนรู้และการเสริมสร้างทกัษะเภสชักรรมชุมชน โดย
นักศกึษาจะเริ�มได้รบัการปลูกฝงัให้มมีุมมองหรือทศันคตเิกี�ยวกบังานเภสชักรรมชุมชน จากการ

เรยีนรูบ้ทบาทหน้าที�ต่าง ๆ ของเภสชักรที�มตี่อระบบสุขภาพ ดว้ยการเรยีนการสอนในรายวชิาเภสชั
นิเทศ เริ�มฝึกฝนทกัษะการสื�อสาร การปฏสิมัพนัธ์กบัชุมชน การทํางานเป็นทมี และรู้จกัเครื�องมอื
เรยีนรูว้ถิชีุมชนผ่านโครงการเภสชัเรยีนรูชุ้มชน 
นักศึกษาเภสชัศาสตร ์ชั �นปีที� 2  

สามารถนําความรูเ้กี�ยวกบัพชืสมุนไพรที�มปีระโยชน์ทางยาจากรายวชิาความรู้พื�นฐานทาง

เภสชัพฤกษศาสตรแ์ละเภสชัเวทประกอบกบัความรูท้างดา้นพฤตกิรรมศาสตร์ทั �วไป และเครื�องมอื
เรยีนรู้วถิีชุมชนจากรายวชิาพฤติกรรมสุขภาพ มาใช้เพื�อการค้นหาสิ�งที�ชุมชนม ีสิ�งที�ชุมชนเป็น 
รวมถงึความตอ้งการของชุมชนไดอ้ยา่งเหมาะสม  

นักศึกษาเภสชัศาสตร ์ชั �นปีที� 3  

สามารถนําความรูท้ ั �งหมดที�เรยีนมาใชใ้นการคดิวเิคราะหแ์ละเสนอแนวคดิในการแก้ปญัหา
ของชุมชนไดอ้ยา่งเหมาะสมผ่านกจิกรรมในรายวชิาเภสชัเวท เภสชัวเิคราะห ์เทคโนโลยเีภสชักรรม 
ระบบสุขภาพและเภสชักรรม สมุนไพรเพื�อการสาธารณสุขมูลฐาน และวชิาการคุ้มครองผู้บรโิภค
ดา้นสาธารณสุขเบื�องตน้ 

นักศึกษาเภสชัศาสตร ์ชั �นปีที� 4  

ได้รบัการพฒันาศกัยภาพให้มคีวามสามารถในการเสนอแนวทางพฒันาหรอืแก้ปญัหา
ร่วมกบัชุมชนไดอ้ยา่งเป็นระบบ และมทีกัษะการสื�อสารเพื�อการเผยแพร่ความรู้ที�เป็นประโยชน์แก่
ชุมชนได้อย่างมปีระสิทธภิาพ  ผ่านกระบวนการการเรยีนการสอนและกจิกรรมในรายวชิาเภสชั

กรรมจ่ายยา รายวชิาการบรบิาลทางเภสชักรรม รายวชิาเภสชักรรมสารสนเทศและรายวชิาเภสชั
กรรมบาํบดั 
นักศึกษาเภสชัศาสตร ์ชั �นปีที� 5  

สามารถบูรณาการองค์ความรู้ต่าง ๆ ที�ได้ศึกษาเล่าเรียนมาเพื�อการพฒันา ต่อยอดองค์
ความรู ้หรอืนําไปใชเ้พื�อการแกไ้ขปญัหาของชุมชนไดอ้ยา่งย ั �งยนื ผ่านการเรยีนการสอนในรายวชิา

โครงการพเิศษทางเภสชักรรม และรายวชิาประสบการณ์สาธารณสุขในชุมชน 
นักศึกษาเภสชัศาสตร ์ชั �นปีที� 6  

ก้าวขึ�นสู่ข ั �นสูงสุดของบนัไดทกัษะเภสชักรรมชุมชน ของนักศึกษาเภสชัศาสตร์ แห่ง
มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ โดยนักศกึษาสามารถทํางานในชุมชนได้อย่างมีประสิทธภิาพ มีทกัษะ 

ความเชี�ยวชาญดา้นเภสชักรรมชุมชนเป็นพเิศษ และสามารถปฏบิตัไิด้จนเป็นนิสยั ซึ�งนักศกึษาจะ
ได้รบัการฝึกฝนและรบัการประเมินผลทกัษะดงักล่าวในการฝึกปฏิบตัิงานวชิาชีพเป็นขั �นตอน
สุดทา้ย ก่อนกา้วเขา้สู่การปฏบิตังิานจรงิในฐานะ ‘เภสชักร’  
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แนวปฏิบติัที�ควรรู้เกี�ยวกบัทะเบียนนักศึกษา 

 
การลงทะเบียนเรยีน 

1. นกัศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนภายใน 1 สปัดาหน์บัตั �งแตว่นัเปิดภาคการศกึษา และการ

ลงทะเบยีนเรยีนจะสมบรูณ์กต็่อเมื�อไดช้าํระค่าธรรมเนียมการศกึษาภายในเวลาที�
มหาวทิยาลยักาํหนด 

2. นกัศกึษาที�เขา้ศกึษาในภาคการศกึษาแรก หากไม่ชาํระค่าธรรมเนียมการศกึษาภายในเวลา

ที�มหาวทิยาลยักาํหนด จะถอืวา่สละสทิธกิารเขา้เป็นนกัศกึษาและจะถูกถอนชื�อออกจาก
ทะเบยีน 

3. สาํหรบันกัศกึษาที�กาํลงัศกึษาอยูแ่ละไมล่งทะเบยีนเรยีนตามกาํหนด ตอ้งยื�นคาํรอ้งลาพกั
การศกึษาต่อมหาวทิยาลยัภายใน 2 สปัดาหน์บัตั �งแต่วนัเปิดภาคการศกึษา และตอ้งชาํระ

ค่ารกัษาสภาพการเป็นนกัศกึษา มฉิะนั �นจะพน้จากสภาพการเป็นนกัศกึษา 
4. นกัศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาในหลกัสตูรตามโครงสรา้งของหลกัสตูรที�นกัศกึษา

สงักดัและจาํนวนหน่วยวชิาที�นกัศกึษาจะลงทะเบยีนเรยีนไดม้ดีงันี� 

4.1 นกัศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาหนึ�ง ๆ ไม่น้อยกวา่ 2 หน่วยวชิาและ
ไม่เกนิ 6 หน่วยวชิา 

4.2 ในกรณีที�นกัศกึษามเีหตุอนัควรตอ้งลงทะเบยีนตํ�ากวา่ 2 หน่วยวชิา ใหค้ณบดเีป็นผู้

พจิารณาอนุมตัยิกเวน้กรณีที�นกัศกึษาจะจบหลกัสตูรและรายวชิาที�เหลอืตามหลกัสตูรมี
จาํนวนหน่วยวชิาตํ�ากวา่ 2 หน่วยวชิา 

5. การลงทะเบยีนเรยีนรายวชิานอกจากที�กาํหนดในหลกัสตูร และนกัศกึษาไม่ขอรบัผลการ
ประเมนิเป็นระดบัคะแนนตวัอกัษรตามลาํดบัขั �น ใหก้ระทาํไดภ้ายในกาํหนดเวลาของการ

เพิ�มรายวชิา โดยการยื�นคาํรอ้งต่อศนูยบ์รกิารการศกึษา ซึ�งจะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจาก
อาจารยท์ี�ปรกึษาและไดร้บัการอนุมตัจิากอาจารยผ์ูส้อน ทั �งนี�จาํนวนหน่วยวชิาที�ลงทะเบยีน
เรยีนทั �งหมดใหเ้ป็นไปตามขอ้ 4 

6. การลงทะเบยีนเป็นผูร้่วมเรยีนใหป้ฏบิตัติามขอ้ 4 
7. กาํหนดวนั วธิกีารลงทะเบยีนเรยีน และรายวชิาที�เปิดใหล้งทะเบยีนเรยีนใหเ้ป็นไปตาม

ประกาศของมหาวทิยาลยั 

8. มหาวทิยาลยัอาจกาํหนดเงื�อนไขการลงทะเบยีนเรยีนบางรายวชิา เช่น ตอ้งผ่านรายวชิา
บางรายวชิาก่อนจงึจะมสีทิธลิงทะเบยีนเรยีนรายวชิานั �นๆ การลงทะเบยีนที�ผดิเงื�อนไขให้
ถอืเป็นโมฆะในรายวชิานั �น 
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การขอเพิ�มและขอถอนรายวิชา และการเปลี�ยนกลุ่มเรียน 

1. การขอเพิ�มรายวชิาและการเปลี�ยนกลุ่มเรยีนจะกระทาํไดภ้ายใน 1 สปัดาหน์บัตั �งแต่วนัเปิด
ภาคการศกึษา 

2. การขอถอนรายวชิาจะกระทาํไดใ้น 2 กรณ ี
1.1 ถ้าถอนรายวชิาภายใน 3 สปัดาหน์บัตั �งแต่วนัเปิดภาคการศกึษา รายวชิาที�ขอถอนนั �น 
 จะไมถู่กบนัทกึลงในใบแสดงผลการศกึษา 
1.2 ถ้าถอนรายวชิาหลงัจาก 3 สปัดาหน์บัตั �งแต่วนัเปิดภาคการศกึษา แต่ไม่เกนิ 9 สปัดาห ์

แรกของภาคการศกึษา รายวชิาที�ถูกถอนนั �นจะถูกบนัทกึลงในใบแสดงผลการศกึษา 
โดยใหร้ะดบัคะแนนตวัอกัษร W 

3. การขอเพิ�มและขอถอนรายวชิานั �น จาํนวนหน่วยวชิาที�ลงทะเบยีนเรยีนที�เหลอืจะตอ้ง

เป็นไปตามที�ระบุไวใ้นหวัขอ้การงทะเบยีนในขอ้ 4 
 

การจาํแนกสภาพนักศึกษา 

1. การจาํแนกสภาพนกัศกึษากระทาํเมื�อสิ�นภาคการศกึษา โดยเริ�มจาํแนกสภาพนกัศกึษาเมื�อ

สิ�นภาคการศกึษาที�สองนบัแต่แรกเขา้ศกึษา 
2. สภาพนกัศกึษาม ี2 ประเภท คอื สภาพปกตแิละสภาพรอพนิิจ 

2.1 นกัศกึษาสภาพปกตไิดแ้ก ่
2.1.1 นกัศกึษาที�ลงทะเบยีนเรยีนเป็นภาคการศกึษาแรกและภาคการศกึษาที�สอง 

หรอื 
2.1.2 นกัศกึษาที�ไม่ใช่นกัศกึษาสภาพรอพนิิจ หรอื ไม่ใชน่กัศกึษาที�ไดร้บั

พจิารณาใหพ้น้สภาพนกัศกึษา 

2.2 นกัศกึษาสภาพรอพนิิจ ไดแ้ก ่
2.2.1 นกัศกึษาที�ไดร้บัการจาํแนกสภาพเป็นครั �งแรกและสอบไดร้ะดบัคะแนน 
  เฉลี�ยสะสมตํ�ากวา่ 1.30 

2.2.2 นกัศกึษาที�ไดร้บัการจาํแนกสภาพเป็นครั �งต่อไปใหใ้ชเ้กณฑด์งันี� 
(1) นกัศกึษาที�มจีาํนวนหน่วยวชิาสะสมไม่เกนิ 14 หน่วยวชิา และสอบได้

ระดบัคะแนนเฉลี�ยสะสมตํ�ากวา่ 1.55 
(2) นกัศกึษาที�มจีาํนวนหน่วยวชิาสะสมตั �งแต ่14.25-28 หน่วยวชิา และ

สอบไดร้ะดบัคะแนนเฉลี�ยสะสมตํ�ากวา่ 1.65 
(3) นกัศกึษาที�มจีาํนวนหน่วยวชิาสะสมตั �งแต ่28.25-42 หน่วยวชิา และ 

สอบไดร้ะดบัคะแนนเฉลี�ยสะสมตํ�ากวา่ 1.75 
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การย้ายสาขาวิชาหรือสาํนักวิชา 

1. จะตอ้งเรยีนมาแลว้ไม่ตํ�ากวา่ 1 ภาคการศกึษา 
2. มคีุณวุฒทิางการศึกษาและคุณสมบตัิตรงตามที�กําหนดไว้ในหลกัสูตรของสาขาวชิาหรือ

สาํนกัวชิาที�ขอยา้ยเขา้ 
3. เมื�อไดร้บัอนุมตัใิหย้า้ยสาขาวชิา หรอืสาํนกัวชิาแลว้ สามารถขอเทยีบโอนหน่วยวชิาได้เพยีง

ครั �งเดยีวและเมื�อขอเทยีบโอนแลว้ จะไม่สามารถขอยา้ยสาขาวชิาหรอืสาํนกัวชิาไดอ้กี 
 

การขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยวิชา 

- การขอเทียบวิชาเรยีนและโอนหน่วยวิชา (กรณีย้ายสาํนักวิชา/สาขาวิชา) 

1. นกัศกึษาที�ไดร้บัอนุมตัใิหย้า้ยสาํนกัวชิา/สาขาวชิา ทุกคนตอ้งยื�นคําร้องขอเทยีบโอนหน่วย

วชิา 
2. นักศึกษาสามารถยื�นคําร้องเทยีบโอนได้ตั �งแต่ภาคการศกึษาที�ได้รบัอนุมตัิให้ย้ายสํานัก

วชิา/สาขาวชิาจนกระทั �งถึงก่อนภาคการศึกษาที�ย ื�นขอสําเร็จการศึกษา (ตามปฏิทิน
การศกึษาในแต่ละภาคการศกึษา) 

3. ทุกรายวชิาที�เรยีนมาแลว้และอยูใ่นหลกัสูตรใหม่ที�ได้รบัอนุมตัใิห้ยา้ยเขา้ นักศกึษาจะต้อง
เทยีบโอนทุกรายวชิา วชิาใดไม่ไดอ้ยูใ่นสาขาวชิาใหม่ นกัศกึษาสามารถเลอืกที�จะเทยีบโอน
ได ้

- การขอเทียบวิชาเรยีนและโอนหน่วยวิชา (กรณีเคยศึกษาในสถาบนัอดุมศึกษามาแล้ว) 

นกัศกึษาที�เคยศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษามาแลว้ สามารถยื�นคาํรอ้งขอเทยีบโอนหน่วยวชิา
ไดโ้ดยมเีงื�อนไข ดงันี� 

1. นกัศกึษาตอ้งยื�นคาํรอ้งภายในภาคการศกึษาแรกที�เขา้ศกึษาเท่านั �น กาํหนดใหน้กัศกึษายื�น

คาํรอ้งต่อศนูยบ์รกิารการศกึษา ภายในวนัเวลาที�กําหนดตามปฏทินิการศกึษาสําหรบัภาค
การศกึษานั �นๆ 

2. แนบหลกัฐาน/เอกสารสาํคญั ดงันี� 
2.1 ใบแสดงผลการศกึษา (Transcripts) ของสถาบนัการศกึษาเดมิ จาํนวน 1 ฉบบั 

2.2 คาํอธบิายรายวชิา ทุกรายวชิาของสถาบนัการศกึษาเดมิ ที�จะขอเทยีบวชิาเรยีนและโอน
หน่วยวชิาใหร้บัรองสาํเนาถูกตอ้งและลงมอืชื�อกาํกบัทุกหน้า 
หมายเหตุ : รหสัวชิา ชื�อวชิา จํานวนหน่วยวชิา ในใบแสดงผลการศกึษา (Transcripts) 

และคาํอธบิายรายวชิา จะตอ้งถูกตอ้งตรงกนั 

3.  ขอ้มลู/หลกัเกณฑส์าํคญัในการขอเทยีบวชิาเรยีนและโอนหน่วยวชิา 
3.1 เป็นรายวชิาที�ไดร้ะดบัคะแนนไม่ตํ�ากวา่ C 
3.2 สามารถเทยีบวชิาเรยีนและโอนหน่วยวชิาไดไ้ม่เกนิ 3 ใน 4 ของจํานวนหน่วยวชิารวม

ของหลกัสตูรที�รบัโอน 
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3.3 มหาวทิยาลยัจะไม่นํารายวชิาที�เทยีบวชิาเรยีนและโอนหน่วยวชิาได้มาคดิคะแนนเฉลี�ย
สะสมยกเวน้ นกัศกึษาที�เคยศกึษาในมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

4.  อตัราค่าธรรมเนียมการขอเทยีบวชิาเรียนและโอนหน่วยวชิาให้ปฏิบตัติามประกาศของ
มหาวทิยาลยั 

 

เวลาเรียน 

1. นกัศกึษาตอ้งมเีวลาเรยีนไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 80 ของเวลาเรยีนทั �งหมดของรายวชิานั �นจงึจะ
มสีทิธเิขา้สอบในรายวชิาดงักล่าวได ้ในกรณทีี�นกัศกึษามเีวลาเรยีนน้อยกวา่นี� อาจารย์

ผูส้อนอาจพจิารณาใหเ้ขา้สอบในรายวชิานั �นได ้
 

การลาป่วยหรือลากิจ 

1. การลาป่วยและลากิจระหว่างเรียน ใหอ้ยูใ่นดุลพนิิจของอาจารยผ์ูส้อน 

2. การลาป่วยก่อนสอบ หมายถึง นักศกึษาป่วยก่อนที�การเรียนในภาคการศึกษานั �นจะ

สิ�นสุดลงและยงัปว่ยอยูจ่นกระทั �งถงึวนัสอบ ซึ�งทาํใหไ้ม่สามารถเขา้สอบในบางรายวชิาหรอื
ทั �งหมดได้ ให้นักศึกษายื�นใบลาพร้อมด้วยใบรบัรองแพทย์โรงพยาบาลของรฐั/เอกชน 
(ยกเวน้คลนิิค) ขออนุมตัติ่อคณบดโีดยผ่านความเหน็ชอบของอาจารยผ์ูส้อน 

3. การลาป่วยระหว่างสอบ หมายถงึ นกัศกึษาไดศ้กึษามาจนสิ�นภาคการศกึษาแล้ว แต่เกดิ

ปว่ยจนไม่สามารถเขา้สอบในบางรายวชิาหรอืทั �งหมดได้ ให้นักศกึษายื�นใบลาพร้อมด้วย
ใบรบัรองแพทยข์ออนุมตั ิต่อคณบดภีายใน 1 สปัดาหห์ลงัจากสอบวชิานั �น ๆ 

4. การลากิจระหว่างสอบ หรือขาดสอบโดยเหตสุดุวิสยั ให้นักศกึษายื�นใบลาขออนุมตัติ่อ

คณบด ี
 

การลาพกั/รกัษาสภาพการเป็นนักศึกษา 

1. นกัศกึษายื�นคาํรอ้งขอลาพกัการศกึษา ต่อคณบดไีดใ้นกรณีต่อไปนี� 

  1.1 ถูกเกณฑห์รอืระดมเขา้รบัราชการทหารกองประจาํการ 
   1.2 ไดร้บัทุนแลกเปลี�ยนนกัศกึษาระหวา่งประเทศ หรอื ทุนอื�น ที�มหาวทิยาลยัเหน็สมควร 
  สนบัสนุน 

1.3 ป่วยจนต้องพกัรกัษาตวัเป็นเวลานานตามคําส ั �งแพทยเ์กินกว่า 3 สปัดาห์โดยมี
ใบรบัรองแพทย ์

1.4 มคีวามจาํเป็นส่วนตวั โดยนกัศกึษาผูน้ั �นไดศ้กึษาในมหาวทิยาลยัมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 
ภาคการศกึษาและมแีตม้ระดบัคะแนนเฉลี�ยสะสมไม่น้อยกวา่ 2.00 

1.5 เมื�อนกัศกึษามเีหตุสุดวสิยั 
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2. นักศกึษาที�ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั �น หากประสงค์จะลาพกัการศกึษา 

จะตอ้งยื�นคาํ รอ้งขอลาพกัการศกึษา ภายใน 3 สปัดาห์แรกของภาคการศกึษานั �น มฉิะนั �น
จะพน้สภาพการเป็นนกัศกึษา 

3. นกัศกึษาที�ลงทะเบียนเรียนในภาคการศกึษานั �น หากประสงค์จะลาพกัการศกึษา จะต้อง

ยื�นคําร้องขอลาพกัการศกึษา ภายใน 9 สปัดาห์แรกของภาคการศกึษานั �น ยกเวน้กรณี

นกัศกึษามเีหตุสุดวสิยั 
4. นกัศกึษาที�ได้รบัอนุมตัใิห้ลาพกัการศกึษาแล้ว เมื�อจะกลบัเขา้ศกึษา จะต้องยื�นคําร้องขอ

กลบัเขา้ศกึษาต่อคณบด ีเพื�อพจิารณาอนุมตั ิและแจง้ผลการอนุมตัใิหศ้นูยบ์รกิารการศกึษา

ทราบก่อนกาํหนดวนัลงทะเบยีนเรยีนของภาคการศกึษาที�จะกลบัเขา้ศกึษา ไม่น้อยกว่า 1 
สปัดาห ์

 

การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

1. นกัศกึษาจะพน้สภาพการเป็นนกัศกึษาในกรณีต่อไปนี� 
1.1 เสยีชวีติ 

1.2 ลาออก (อาจขอคนืสภาพการเป็นนกัศกึษาไดภ้ายในภาคการศกึษาเรยีนที�พน้
สภาพ โดยยื�นคาํรอ้งต่ออธกิารบดเีพื�อขออนุมตั)ิ 
1.3 เมื�อศกึษาครบตามหลกัสตูรและไดร้บัปรญิญา 

1.4 เมื�อขาดคุณสมบตัขิองผูม้สีทิธเิขา้ศกึษา 
1.5 เมื�อพน้กาํหนดเวลา 1 สปัดาหแ์รกของภาคการศกึษาแลว้ยงัไม่ลงทะเบยีนเรยีน 
หรอืไม่รกัษาสภาพการเป็นนกัศกึษา (อาจขอคนืสภาพการเป็นนกัศกึษาไดภ้ายในภาค

การศกึษาเรยีนที�พน้สภาพ โดยยื�นคาํรอ้งต่ออธกิารบดเีพื�อขออนุมตั)ิ 
1.6 เมื�อไดร้บัระดบัคะแนนเฉลี�ยตํ�ากวา่ 1.00 ในภาคการศกึษาแรกหรอืภาคการศกึษา
ที�สองนบัตั �งแต่เริ�มเขา้ศกึษา 
1.7 เมื�อเป็นนกัศกึษาสภาพรอพนิิจหรอืมรีะดบัคะแนนเฉลี�ยสะสมไมถ่งึ 1.00  

1.8 เมื�อเป็นนกัศกึษาสภาพรอพนิิจครบสามครั �งต่อเนื�องกนัแลว้ยงัไม่พน้สภาพรอพนิิจ 
1.9 เมื�อระยะเวลาการศกึษาครบ 24 ภาคการศกึษาหรอืเทยีบเท่าสาํหรบัหลกัสตูร 4 ปี 
30 ภาคการศกึษาหรอืเทยีบเท่าสาํหรบัหลกัสตูร 5 ปี และ 36 ภาคการศกึษาหรอื

เทยีบเท่าสาํหรบัหลกัสตูร 6 ปี แลว้ยงัมจีาํนวนหน่วยวชิาสอบไม่ครบตรงตามหลกัสตูร
หรอืไดร้บัคะแนนเฉลี�ยตํ�ากวา่ 2.00 
1.10 เมื�อพน้สภาพการเป็นนกัศกึษา เนื�องจากกระทาํผดิตามระเบยีบอื�นของ

มหาวทิยาลยั 
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การให้ปริญญาและปริญญาเกียรตินิยม 

1. การให้ปริญญา 

1.1 คณะบดโีดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการประจาํสาํนกัวชิาที�นกัศกึษาสงักดัเป็น
ผูพ้จิารณาเสนอชื�อนกัศกึษาที�สอบไดจ้าํนวนรายวชิาและหน่วยวชิาครบตรงตาม
โครงสรา้งหลกัสตูร ไดร้บัคะแนนเฉลี�ยสะสมไม่ตํ�ากวา่ 2.00 สมควรไดร้บัปรญิญา

ต่อสภาวชิาการ เพื�อนําเสนอต่อสภามหาวทิยาลยัพจิารณาอนุมตั ิ
2. การให้ปริญญาเกียรตินิยม 

2.1 นกัศกึษาผูไ้ดร้บัปรญิญาเกยีรตนิิยมอนัดบัหนึ�งตอ้งมคีุณสมบตัดิงันี� 
2.1.1 สอบไดจ้าํนวนหน่วยวชิาครบตามหลกัสตูร ภายในระยะเวลาปกตขิอง

หลกัสตูรนั �นๆ ทั �งนี�ไม่นบัภาคการศกึษาที�ไดร้บัอนุมตัใิหล้าพกัการศกึษา หรอืภาค
การศกึษาที�ไดร้บัอนุมตัใิหไ้ปศกึษา ณ ต่างประเทศดว้ยทุนแลกเปลี�ยนนกัศกึษา
ต่างประเทศ หรอืทุนสถาบนัอื�นใดที�เป็นประโยชน์โดยตรงต่อการศกึษา

ระดบัอุดมศกึษาของนกัศกึษา ทั �งนี�โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการประจาํ
สาํนกัวชิา 

       2.1.2 ไม่มรีายวชิาใดไดร้บัระดบัคะแนนตวัอกัษร F หรอื U 
      2.1.3 ไม่เคยเรยีนซํ�ารายวชิาใดเพื�อปรบัระดบัคะแนนตวัอกัษรตามลาํดบัขั �น 

       2.1.4 ไม่เคยถูกลงโทษทางวนิยั 
       2.1.5 ไดร้ะดบัคะแนนเฉลี�ยตั �งแต่ 3.50 ขึ�นไป 

    2.2 นกัศกึษาผูไ้ดร้บัปรญิญาเกยีรตนิิยมอนัดบัสองตอ้งมคีุณสมบตัดิงันี� 

2.2.1 สอบไดจ้าํนวนหน่วยวชิาครบตามหลกัสตูร ภายในระยะเวลาปกตขิอง
หลกัสตูรนั �นๆ ทั �งนี�ไม่นบัภาคการศกึษาที�ไดร้บัอนุมตัใิหล้าพกัการศกึษา หรอืภาค
การศกึษาที�ไดร้บัอนุมตัใิหไ้ปศกึษา ณ ต่างประเทศดว้ยทุนแลกเปลี�ยนนกัศกึษา

ต่างประเทศ หรอืทุนสถาบนัอื�นใดที�เป็นประโยชน์โดยตรงต่อการศกึษา
ระดบัอุดมศกึษาของนกัศกึษา ทั �งนี�โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการประจาํ
สาํนกัวชิา 

       2.2.2 ไม่มรีายวชิาใดไดร้บัระดบัคะแนนตวัอกัษร F หรอื U 

      2.2.3 ไม่เคยเรยีนซํ�ารายวชิาใดเพื�อปรบัระดบัคะแนนตวัอกัษรตามลาํดบัขั �น 
       2.2.4 ไม่เคยถูกลงโทษทางวนิยั 
       2.2.5 ไดร้ะดบัคะแนนเฉลี�ยตั �งแต่ 3.25 ขึ�นไป 

   2.3  นกัศกึษาที�มคีุณสมบตัติามขอ้ 2.2.1-2.2.4 และไดร้ะดบัคะแนนเฉลี�ยตั �งแต่ 3.25 ขึ�น 
         ไป ที�มกีารเทยีบรายวชิาเรยีนและโอนหน่วยวชิาจากสถาบนัอื�นจะไม่มสีทิธไิดร้บั 
         เกยีรตนิิยม เวน้แต่นกัศกึษาที�มกีารเทยีบรายวชิาเรยีนและโอนหน่วยวชิาในรายวชิา 

         ของมหาวทิยาลยั หรอืรายวชิาที�มหาวทิยาลยัไดท้าํขอ้ตกตงร่วม ใหป้รญิญาเกยีรต ิ
         นิยมไดไ้ม่เกนิปรญิญาเกยีรตนิิยมอนัดบัสอง 
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  2.4  คณะบดโีดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการประจาํสาํนกัวชิาที�นกัศกึษาสงักดัเป็นผู ้
        พจิารณาเสนอชื�อนกัศกึษาผูท้ ี�สมควรไดร้บัปรญิญาเกยีรตนิิยมต่อสภาวชิาการ เพื�อ 

        นําเสนอต่อสภามหาวทิยาลยัพจิารณาอนุมตั ิ
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ระบบอาจารยที์�ปรึกษา สาํนักวิชาเภสชัศาสตร ์
หลกัการเหตผุลและความจาํเป็น 

 ชวีติในรั �วมหาวทิยาลยัเป็นย่างก้าวใหม่และยิ�งใหญ่สําหรบัเยาวชนหลายคน เพราะมกีาร
เปลี�ยนแปลงอย่างมากจากชวีติของนักเรยีนที�อยู่ในสิ�งแวดล้อมที�คุ้นเคยเป็นเวลา 6ปี และอยู่ใน
วงจาํกดั  มจีาํนวนเพื�อนในชั �นเรยีนหรอืในโรงเรยีนเพยีงไม่กี�คน  สู่เวทเีปิดที�จะนําไปสู่การพบปะ

ผูค้นมากมายจากหลากหลายสถานที�  ซึ�งอาจแตกต่างกนัทั �งด้านเศรษฐฐานะทางครอบครวั  ด้าน
สงัคมและวฒันธรรม    ความเป็นอยู่  ความคิดความอ่าน  ความรบัผิดชอบ   จึงเป็นโอกาสที�
นกัศกึษาที�ยา่งกา้วสู่ชวีติในรั �วมหาวทิยาลยั  อาจจะเบี�ยงเบนออกนอกเสน้ทางที�เคยตั �งเป้าหมายไว้
ได ้   หากไม่มกีารเตรยีมตวัที�ดพีอ  หรอืไม่มกีารปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสงัคมใหม่ที�ท้าทาย  หรอื ระบบ

การศกึษาใหม่ ในรั �วมหาวทิยาลยัอยา่งเหมาะสม    ปจัจยัต่างๆ ที�จะดงึดดูความสนใจของนกัศกึษา
มมีากมายนบัไม่ถ้วน   อาจทาํใหค้วามคดิความอ่านต่างๆ แปรเปลี�ยนไป   โดยเฉพาะอทิธพิลของ
เพื�อนๆ  ในสภาวะแวดลอ้มที�เป็นใจ  บางคนเดนิสู่หนทางที�ดกีวา่เดมิ  แต่มไีม่น้อยที�เลอืกเดนิทางที�

ผดิไปโดยรูเ้ท่าไม่ถงึการณ์     นกัศกึษาจาํนวนมากที�เขา้มาในมหาวทิยาลยัและได้แสวงหาความรู้
อยา่งมปีระสทิธภิาพจนประสบความสาํเรจ็ในชวีติตามที�มุ่งหวงัไว ้นํามาซึ�งความสุข   ความปลาบ
ปลื�ม   ความสมหวงัของพ่อแม่และญาตมิติร    แต่กม็นีักศกึษาอกีจํานวนไม่น้อยที�จะต้องก้าวออก

จากรั �วมหาวทิยาลยัก่อนกําหนด ก่อนที�จะบรรลุเป้าหมายที�ต้องการ  เพราะคบเพื�อนผดิ   ชอบ
เที�ยวชอบสนุกมากกวา่ชอบเรยีน  บา้งกช็อบเด่นและดงั   บา้งกม็วัหลงระเรงิกบักจิกรรมและชมรม
ต่างๆจนลมืไปวา่เป้าประสงคส์าํคญัของการเขา้มาเรยีนในมหาวทิยาลยัคอือะไร    ทําให้เวลาผ่าน
ไปอยา่งรวดเรว็  โดยยงัมทินัไดเ้กบ็เกี�ยวความรูท้ ี�จาํเป็นตดิตวัไปเพื�อประกอบอาชพี   แต่กลบัต้อง

ออกจากมหาวทิยาลยักลางคนั  เพราะไม่สามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั �นตํ�าของมหาวทิยาลยัได ้  
นํามาซึ�งความทุกข ์ความเศรา้โศกเสยีใจสู่ตนเอง และครอบครวั การกระทําทุกอย่างนั �น  นักศกึษา
จะต้องรู้จกัคิด รู้จกัการบริหารจัดการ  โดยจดัสรรหรือแบ่งเวลา ให้เหมาะสมตามสภาพและ

สถานการณ์    ตอ้งตระหนกัเสมอวา่   การเรยีนคอืงานหลกัของนกัศกึษา  ตอ้งพยายามใส่ใจพฒันา
ทกัษะด้านการเรียนอย่างเตม็ที�    แต่ทั �งนี�มิได้หมายความว่าไม่ต้องเข้าชมรม หรือ ไม่เข้าร่วม
กจิกรรมอื�นๆ ของมหาวทิยาลยั  หากแต่ควรร่วมกจิกรรมใหเ้หมาะกบัเวลาที�เอื�ออาํนวย 

 การใชช้วีติในระหวา่งการเป็นนกัศกึษานั �น เป็นโอกาสในการไดเ้รยีนรูส้ ิ�งต่างๆ มากมาย ทั �ง
ที�เป็นคุณและโทษ ซึ�งมคีวามสาํคญัอยา่งมากต่ออนาคตของตวันกัศกึษาเอง เพื�อมุ่งสู่เป้าหมายตาม
ตอ้งการ  โดยตอ้งปรบัตวัใหเ้ขา้กบัระบบต่างๆ ในมหาวทิยาลยั   วธิกีารศกึษา   สิ�งแวดล้อม ฯลฯ    
นกัศกึษาจงึควรใชว้จิารณญาณในการดําเนินชวีติในมหาวทิยาลยัอย่างชาญฉลาด นักศกึษาควรมี

เป้าหมายในการศกึษาที�ชดัเจน  เลอืกสาขาวชิาที�เหมาะสมกบับุคลกิภาพของตนเอง    มใิช่เลอืก
ตามเพื�อนหรอืตามความประสงคข์องพ่อแม่   เพราะเมื�อเขา้เรยีนจรงิแลว้     ถ้าสาขาวชิาที�เรยีนไม่
ตรงกบัสิ�งที�ตนเองสนใจแล้ว   กจ็ะทําให้เกดิความเบื�อหน่ายได้ง่าย มคีวามคดิเรื�องการไม่เขา้ชั �น

เรยีน เริ�มหนีเรยีนเป็นครั �งคราว   จนขาดเรยีนบ่อยขึ�น ซึ�งการขาดเรยีนบ่อยๆ จะทําให้นักศกึษา
ตามเนื�อหาวชิาไม่ทนั  ยิ�งทาํใหเ้กดิปมดอ้ยในใจเมื�อเรยีนไม่ทนัเพื�อน  เมื�อเกดิความวติกกงัวลมาก  
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สมาธใินการศกึษาเล่าเรยีนจะหมดไป และหนีไม่พ้นในการสอบไม่ผ่าน   จงึตกในที�สุด   หากเกดิ
เหตุการณ์เช่นนี�ข ึ�นในหลายๆ รายวชิา     โอกาสที�จะถูกออกจากมหาวทิยาลยัย่อมมแีนวโน้มสูง   

มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ได้เลง็เหน็ความสาํคญั และความจาํเป็นในเรื�องนี�   จึงได้จดัระบบ

อาจารยที์�ปรึกษาขึ�น  เพื�อเป็นหนทางหนึ�งในการช่วยเหลอืนักศกึษา   โดยเฉพาะนักศกึษาที�เขา้

ใหม่ที�ต้องการเป็นเภสชักรในอนาคต   เพราะการเรียนการสอนจะมเีนื�อหาที�เขม้ข้นและจํานวน

รายวชิามาก   เวลาในการเรยีนจะค่อนขา้งสั �น    นักศกึษาทุกคนจงึควรเรยีนให้ผ่านทุกรายวชิา   
หากเรียนวชิาใดไม่ผ่านจะทําให้เสียเวลาอย่างมาก   การมีอาจารย์ที�ปรึกษาจะช่วยดูแลทั �งด้าน
วชิาการและใหค้าํปรกึษาดา้นอื�นๆ ที�จะช่วยให้นักศกึษาสามารถศกึษาเล่าเรยีนได้อย่างมคีวามสุข  

จนประสบความสาํเรจ็สมตามที�ตั �งความหวงัไว ้
 
พนัธกิจของระบบอาจารยที์�ปรึกษา 

1. การใหค้าํปรกึษาดา้นวชิาการ/ดา้นสงัคมและเศรษฐกจิ 

1.1 การลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาต่างๆ 
1.2 การใหค้าํแนะนําและดแูลตดิตามการเรยีนของนกัศกึษาใหเ้กดิประสทิธภิาพ 
1.3 การใหค้าํปรกึษาการปรบัตวัในการเรยีนและดาํรงชวีติในมหาวทิยาลยั 
1.4 การใหค้าํปรกึษาเกี�ยวกบัปญัหาส่วนตวัไดแ้ก่  ปญัหาสุขภาพกายและสุขภาพจติ 

1.5 การใหค้าํแนะนําเกี�ยวกบัการศกึษาต่อและอาชพี 
1.6 การใหค้าํแนะนําเกี�ยวกบัการเขา้ร่วมกจิกรรมนกัศกึษาของมหาวทิยาลยั  

2. การพฒันาศกัยภาพในการเรยีนรู ้

ความกา้วหน้าทางวชิาการนั �นเพิ�มพนูและกา้วหน้าอยา่งรวดเรว็  ฉะนั �นเพื�อใหม้กีารตดิตาม
ความกา้วหน้าดงักล่าวนี�  นกัศกึษาและบณัฑติจาํเป็นจะต้องพฒันาศกัยภาพของตนเองให้เกดิการ
เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและมปีระสทิธภิาพ  ให้ทนักบักระบวนการเรยีนการสอนที�ปรบัเปลี�ยน

ตลอดเวลา 
3. การเสรมิสรา้งบุคลกิภาพและแนะแนวอาชพี 

3.1 กระบวนการสรา้งความเป็นผูนํ้า การทาํงานเป็นทมี การเป็นนกัคดิ 
3.2 การพฒันาบุคลกิภาพอนัเป็นที�ยอมรบัของสงัคมและสาธารณะ 

3.3 การจดัหาโอกาสการเขา้ถงึและรบัรูอ้าชพีต่างๆของสงัคมที�เกี�ยวขอ้งและไม่เกี�ยวขอ้ง
กบัสุขภาพ  เพื�อใหม้วีสิยัทศัน์ที�กวา้งไกลออกไป 

4.   อาจารยท์ี�ปรกึษา  

 4.1 อาจารยท์ี�ปรกึษาทางวชิาการ/บทบาทและหน้าที� 
 อาจารยท์ี�ปรกึษาทางวชิาการ หมายถงึ อาจารยท์ี�ไดร้บัการแต่งตั �งจาก 
มหาวทิยาลยัให้ทําหน้าที�ให้คําปรึกษาช่วยเหลือและดูแลนักศึกษาในการศึกษาให้เป็นไปตาม

หลกัสูตรและแผนการศึกษา การใช้บริการต่างๆ ของมหาวทิยาลยั ตลอดจนการดํารงชีวติใน
มหาวทิยาลยัใหม้คีวามสุขและประสบความสาํเรจ็ในชวีติการศกึษาจนจบหลกัสตูร 
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 อาจารย์ที�ปรึกษาทางวชิาการเป็นองค์ประกอบหนึ�งที�สําคญัของมหาวิทยาลยัที�มีส่วน
ผลักดันนักศึกษาให้สําเร็จการศึกษาได้ตามที�มุ่งหวงัไว้ และเป็นบัณฑิตอันพึงประสงค์ของ

มหาวทิยาลยั 
4.1.1 คุณลกัษณะของอาจารยท์ี�ปรกึษาที�ด ี

 มมีนุษยสมัพนัธด์ ี

 มคีวามรบัผดิชอบด ี

 ใจกวา้งและรบัฟงัความคดิเหน็ของนสิตินกัศกึษา 

 มคีวามรูก้วา้งขวางและทนัเหตุการณ์ดา้นเศรษฐกจิ สงัคมและการเมอืง 

 มคีวามจรงิใจและเหน็อกเหน็ใจผูอ้ื�น  

 มเีหตุผลและมคีวามสามารถในการแกป้ญัหา 

 มคีวามเมตตากรุณา 

 ไวต่อการรบัรูแ้ละการเขา้ใจสิ�งต่างๆ ไดร้วดเรว็ 

 มหีลกัจติวทิยาในการใหก้ารปรกึษา และมจีรรยาบรรณ 

 มคีวามประพฤตเิหมาะสมที�จะเป็นแบบอยา่งที�ดไีด ้ 

 รูบ้ทบาทและหน้าที�ของอาจารยท์ี�ปรกึษาเป็นอยา่งด ี 

 มปีระสบการณ์ในหน้าที�งานอาจารยท์ี�ปรกึษา 

4.1.2 จรรยาบรรณของอาจารยท์ี�ปรกึษา 
เนื�องจากอาจารยท์ี�ปรกึษาตอ้งมหีน้าที�ใหค้าํปรกึษา ใหค้าํแนะนําให้ความช่วยเหลอื อบรม

ดแูลนกัศกึษา จงึมคีวามจําเป็นที�อาจารยท์ี�ปรกึษาต้องยดึมั �นในจรรยาบรรณ    จรรยาบรรณของ

อาจารยท์ี�ปรกึษามดีงัต่อไปนี�  

 อาจารย์ที�ปรึกษาต้องคํานึงถึงสว ัสดิภาพ ผลดี ผลเสีย ที�จะเกิดกับ

นกัศกึษาโดยจะไม่กระทาํการใดๆ ที�จะก่อใหเ้กดิผลเสยีหายแก่นักศกึษาอย่างไม่เป็นธรรม และไม่
เพกิเฉยหรอืบ่ายเบี�ยงในกรณีที�สามารถช่วยเหลอืนกัศกึษาได ้

 อาจารยท์ี�ปรกึษาตอ้งรกัษาความลบัเกี�ยวกบัขอ้มลูที�เป็นเรื�องส่วนตวัของ 

นกัศกึษา กรณีที�จาํเป็นตอ้งนําเรื�องปรกึษากบัเพื�อนร่วมงาน ควรปกปิดหลกัฐานการแสดงตวัของ
นกัศกึษา 

 อาจารยท์ี�ปรกึษาตอ้งพยายามช่วยเหลอืนกัศกึษาจนสุดความสามารถ  
(ภายในขอบเขตความสามารถของตน) หากมปีญัหาใดที�เกนิความสามารถที�จะช่วยเหลอืได ้กค็วรจะ

ส่งต่อใหผู้เ้ชี�ยวชาญเฉพาะดา้นเพื�อใหค้วามช่วยเหลอืโดยถูกตอ้งรวดเรว็ หรอืแนะนํานักศกึษาผู้นั �น
ไปรบับรกิารจากบุคลากรอื�น เช่น นกัแนะแนว แพทย ์จติแพทย ์และนกักฎหมาย เป็นตน้  

 อาจารยท์ี�ปรกึษาไม่ควรวพิากษ์วจิารณ์บุคคลหรอืสถาบนัใด ใหน้กัศกึษา 

ฟงัในทางที�ก่อใหเ้กดิความเสื�อมเสยีแก่บุคคล หรอืสถาบนันั �นๆ  
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 อาจารยท์ี�ปรกึษาจะตอ้งยดึมั �นในคุณธรรม จรยิธรรม ประพฤตติน 

เหมาะสมตามจรรยาแห่งวชิาชพีในสาขาที�ตนสอน และมศีลีธรรมจรรยาที�ดงีาม เพื�อเป็นตวัอยา่งที�ดี
แก่นกัศกึษา ทาํใหเ้กดิศรทัธาเชื�อมั �นต่อนกัศกึษา 

4.1.3 บทบาทและหน้าที�ของอาจารยท์ี�ปรกึษา 

1)  ดา้นวชิาการ 

 ศกึษาและมคีวามเขา้ใจหลกัสูตร แผนการศกึษา ขอ้บงัคบัฯ ลกัษณะวชิาและวธิจีดั การ

เรยีนการสอนเป็นอยา่งด ีเพื�อใหก้ารปรกึษาแนะนําดา้นวชิาการแก่นักศกึษา เช่น แผนการ
เรยีน การเลอืกวชิาเรยีน เป็นตน้  

 ให้คําแนะนํานิสตินักศกึษาเกี�ยวกบัการลงทะเบยีนวชิาเรยีน และควบคุมการลงทะเบยีน

เรยีนของนกัศกึษา ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบขอ้บงัคบัฯ 

 ทกัทว้งการลงทะเบยีนเรยีนบางวชิาของนกัศกึษาเมื�อพจิารณาเหน็ว่าการลงทะเบยีนเรยีน

วชิานั �นๆ ไม่เหมาะสม  

 ใหค้าํแนะนํา ควบคุม ดแูล ตดิตามการเรยีนของนกัศกึษาใหเ้ป็นไปตามแผนการศกึษา ตาม

หลกัสตูร และตามขอ้บงัคบัฯ 

 ใหค้าํปรกึษาแก่นักศกึษาเพื�อเลอืกเขา้สาขาวชิา วชิาเอก หรอืเขา้หลกัสูตรและการวางแผน

การศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ 

 ใหค้าํปรกึษาแนะนํานกัศกึษาเกี�ยวกบัวธิกีารเรยีน การคน้ควา้ และช่วยเหลอืนกัศกึษา เพื�อ

การแกไ้ขอุปสรรคปญัหาในการเรยีนวชิาต่างๆ  

 ตดิตามผลการเรยีนของนกัศกึษาอย่างสมํ�าเสมอ ให้คําปรกึษาแนะนําหรอืตกัเตอืนเมื�อผล

การเรยีนของนกัศกึษาตํ�าลง 

 ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเกี�ยวกบัการคดิค่าระดบัคะแนนเฉลี�ยของนกัศกึษา 

2) ดา้นบรกิารและพฒันานกัศกึษา 

 ใหค้าํแนะนําเกี�ยวกบัระเบยีบ ขอ้บงัคบั และบรกิารต่างๆ ของมหาวทิยาลยัและชุมชน 

 ให้คําปรึกษาเกี�ยวกบัปญัหาส่วนตวั ได้แก่ ปญัหาสุขภาพอนามยั ทั �งสุขภาพกายและ

สุขภาพจติ 

 ใหค้าํปรกึษาเกี�ยวกบัการพฒันาบุคลกิภาพ ความประพฤต ิและจรยิธรรม 

 ใหค้าํแนะนําเกี�ยวกบัการเขา้ร่วมกจิกรรมนกัศกึษา 
3) ดา้นวธิกีารใหค้าํปรกึษา 

 ตอ้งรูจ้กันกัศกึษาในดา้นต่างๆ เช่น ลกัษณะนิสยัใจคอ ความสามารถในการเรยีน  สุขภาพ   
สภาพครอบครวั  เป็นตน้ 

 ตอ้งใหค้าํแนะนํา คาํปรกึษาทั �งในดา้นวชิาการและปญัหาส่วนตวั  

 ตอ้งสรา้งความสมัพนัธท์ี�ดกีบันกัศกึษา 
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 ตอ้งบนัทกึผลการเรยีนและหลกัฐานอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบันกัศกึษา 

4) ดา้นอื�นๆ  

 พจิารณาคาํรอ้งต่างๆ ของนกัศกึษาและดาํเนินการใหถู้กตอ้งตามระเบยีบ 

 ประสานงานกบัอาจารยผ์ู้สอน และหน่วยงานต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง โดยเฉพาะศูนยบ์รกิาร 
การศกึษา ส่วนกจิการนกัศกึษา เพื�อช่วยเหลอื และเพื�อประโยชน์ของนกัศกึษา 

 กาํหนดเวลาใหน้กัศกึษาเขา้พบ เพื�อขอคาํปรกึษาหรอืขอคาํแนะนําอยา่งสมํ�าเสมอ 

 เกบ็ขอ้มูล รายละเอยีดของนักศกึษา ที�อยู่ในความรบัผดิชอบเพื�อสะดวกในการดูแลและ

ตดิตามผลนกัศกึษา 

 สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างนักศึกษา อาจารย์ สํานักวิชาและ

มหาวทิยาลยั 

 ใหก้ารรบัรองนกัศกึษา เมื�อนกัศกึษาตอ้งการนําไปแสดงเป็นหลกัฐานสาํคญัต่อไป  

 ป้อนขอ้มลูยอ้นกลบั (FEEDBACK) มายงัผูบ้รหิารเกี�ยวกบัปญัหาต่างๆ ของนกัศกึษา 

 ให้ความร่วมมอืกบัสํานักวชิาและมหาวทิยาลยัในการปฏิบตัหิน้าที�อาจารย์ที�ปรึกษาทาง

วชิาการ 

 ชี�แจงหรอืตกัเตอืนนกัศกึษาที�แต่งกายไม่เรยีบรอ้ยหรอืมคีวามประพฤตไิม่เหมาะสม 

 ควรมสี่วนร่วมในกจิกรรมนกัศกึษา 

 ควรรกัษาสทิธปิระโยชน์ของนกัศกึษา 

 ควรส่งเสรมิและใหก้าํลงัใจแก่นกัศกึษา 

 ควรจดัการพบปะสนทนาระหวา่งอาจารยท์ี�ปรกึษาดว้ยกนัเสมอ  
5. การดแูลนกัศกึษา 

5.1 การดแูลนกัศกึษาดา้นวชิาการ  
5.1.1 การดแูลนกัศกึษาในหอ้งเรยีนภาคทฤษฎ ีภาคปฏบิตั ิและการฝึกทกัษะวชิาชพี 
5.1.2 การดแูลนกัศกึษาในการเตรยีมความพรอ้ม   เพื�อการประเมนิและวดัผล 

5.1.3 การดแูลและแกป้ญัหาต่างๆที�เกี�ยวกบัการเรยีน 
     5.2 การดแูลนกัศกึษาดา้นบุคลกิภาพและกจิกรรม 
     5.3 การดแูลนกัศกึษาดา้นสวสัดกิารและหอพกั 

5.3.1 การดาํเนินการดา้นสุขภาพ (ป้องกนัส่งเสรมิสุขภาพ เฝ้าระวงัและดแูลรกัษา) 
5.3.2 การดแูลนกัศกึษาดา้นหอพกั ควบคู่กบัเจา้หน้าที�หอพกั เพื�อดูแลความเป็นอยู่ การมี
ปฏสิมัพนัธ ์กบันกัศกึษาอื�นและการเรยีนรู ้

5.4 แนวทางการใหค้าํปรกึษา 

5.4.1 การจดัทาํตารางเวลาของอาจารยท์ี�ปรกึษาและแจง้ใหท้ราบทั �วกนัเพื�อจดัใหค้าํปรกึษา 
เชงิประชุม สมัภาษณ์ และอภปิราย 
5.4.2 การใหค้าํปรกึษาผ่านทาง E-mail /โทรศพัทม์อืถอื   
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5.4.3 แนวทางการให้คําปรกึษา ลกัษณะ  “เพื�อนแนะเพื�อน”  และ  “พี�แนะนําน้อง”   ซึ�ง
ดาํเนินการโดยนกัศกึษาดว้ยกนัเอง 

    5.5 การพฒันาศกัยภาพการเรยีนรู ้
 5.5.1 การเรยีนรูด้ว้ยตนเองโดยระบบหอ้งสมุดและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ   
 (ออนไลน์)  ผ่านอนิเตอร์เน็ต ในการค้นควา้ และสบืค้นขอ้มูลการเรยีนจากเนื�อหา

 รายวชิา ของมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์เอง และมหาวทิยาลยัอื�นทั �งในและต่างประเทศ 
 พร้อมการสืบค้นข้อมูลการวิจ ัยจากฐานข้อมูลต่างๆ ในศูนย์บรรณสารและ
 สื�อการศกึษาของมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

5.5.2 การเขา้ร่วมกจิกรรมวชิาการอื�นที�เน้นการสื�อสารทั �งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

 และการสื�อสารผ่านอนิเตอรเ์น็ตที�สาํนกัวชิาจะจดัให ้
5.6  การสรา้งเสรมิบุคลกิภาพ 

สํานักวิชาเภสัชศาสตร์จะจดักิจกรรมด้านต่างๆ เพื�อเสริมสร้างบุคลิกภาพของ

นกัศกึษา ไดแ้ก่ 
5.6.1 กจิกรรมการกา้วสู่การเป็นผูนํ้า (Leadership) 

 กจิกรรมการสรา้งบุคลกิภาพ  ดา้นการพดูในที�สาธารณะ ดา้นการแต่ง 

กาย ดา้นการกฬีา ดา้นการเขา้สงัคม และดา้นการปฏสิมัพนัธก์บัชุมชน 

 กจิกรรมการสรา้งบุคลกิภาพ ในการทาํงานเป็นทมี  ร่วมกบันกัศกึษา 

สาขาวทิยาศาสตรส์ุขภาพอื�นๆ เป็นตน้ 
 5.6.2 กจิกรรมสรา้งเสรมิจรยิธรรมและจรรยาบรรณวชิาชพี 

5.7 การประเมนิระบบอาจารยท์ี�ปรกึษา และอาจารยท์ี�ปรกึษา 
  การประเมนิการปฏบิตังิานของอาจารยท์ี�ปรกึษาโดยนักศกึษา  จะดําเนินการทุกปี
การศกึษา โดยใชแ้บบประเมนิที�สาํนกัวชิาจดัทาํขึ�น 
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การแต่งกายของนักศึกษาเภสชัศาสตร ์มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 
 เพื�อใหก้ารแต่งกายของนกัศกึษาเภสชัศาสตร ์เป็นไปดว้ยความเรยีบร้อย สร้างภาพลกัษณ์
ที�ดีของสํานักวชิาเภสชัศาสตร์ และวชิาชีพเภสชักรรม สํานักวชิาเภสชัศาสตร์จึงขอกําหนดข้อ

ปฏบิตัิการแต่งกายของนักศกึษาเภสชัศาสตร์ โดยให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของมหาวิทยาลยั

วลยั-ลกัษณ์ ว่าด้วยเครื �องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. 2540 และมขีอ้กําหนดเพิ�มเตมิ รายละเอยีด
ดงันี� 
1. เครื�องแต่งกายปกติ 

1.1 นกัศกึษาชาย  
(1) เสื�อเชิ�ตสขีาว ไม่มลีายปกั สกรนี เขยีน วาด หรอืกระทาํดว้ยวธิกีารอื�นใดบนตวัเสื�อ ตดิ 

กระดุม ไม่พบัแขน ให้ชายเสื�ออยู่ในกางเกง เนื�อผ้าไม่บางเกินควร กระเป๋าเสื�อแบบ
แปะอยูข่า้งซา้ย หา้มใชเ้สื�อแขนสามส่วน ถ้าเป็นเสื�อแขนยาว ความยาวถงึขอ้มอื ไม่พบั
แขน 

(2) กางเกงขายาว ทรงตรง สดีาํ นํ�าตาลเขม้ เทาเขม้ หรอืนํ�าเงนิเขม้ หา้มใชผ้า้ยนีส ์  
(3) เขม็ขดั สดีาํ นํ�าตาล หวัเขม็ขดัใชต้ามที�มหาวทิยาลยักาํหนด 
(4) ถุงเทา้ ไม่มลีวดลาย สเีขม้ 
(5) รองเทา้หุม้สน้ หนงัหรอืผา้ใบ สดีาํหรอืนํ�าตาล ไม่มลีวดลาย ไม่ใส่รองเทา้เหยยีบสน้ 

(6) ผม ทรงสุภาพ เช่น รองทรง ห้ามไว้ผมยาวเกินควร ไม่ทําผมสีฉูดฉาดหรือสีผิด
ธรรมชาต ิ  

      1.2 นกัศกึษาหญงิ 

(1)  เสื�อ แขนสั �น สขีาว เนื�อผา้หนาพอควร ไม่มกีระเป๋า   ไม่มลีายปกั สกรนี เขยีน วาด 
หรือกระทําด้วยวธิีการอื�นใดบนตวัเสื�อ ขอบแขนเสื�อตดัตรง ไม่ฉลุ ไม่พบัแขน ติด
กระดุมของมหาวทิยาลยั กลดัเขม็มหาวทิยาลยัที�อกเสื�อด้านซ้าย ชายเสื�อต้องอยู่ใน

กระโปรง คาดทบัดว้ยเขม็-ขดัมหาวทิยาลยั หา้มใชเ้สื�อที�มแีขนแบบตุ๊กตา ผูกโบว ์ตดิ
กระดุม มรีะบาย หรอืสั �นเกนิควร ปกเสื�อและตวัเสื�อ ไม่มรีะบาย ไม่ฉลุ ไม่มรีิ�วรอย ไม่
รดัรปู 

(2)  กระโปรง   ทรงสุภาพ สดีาํ นํ�าตาลเขม้ เทาเขม้ หรอืนํ�าเงนิเขม้ ความยาวเสมอเขา่หรอื
ตํ�ากวา่เขา่ ผ่าดา้นหลงัไม่สงูกวา่ 5 นิ�ว นบัจากชายกระโปรง ห้ามใช้ผ้ายนีส์ ผ้าลูกไม ้
ผา้ที�มลีวดลาย หรอืผา้ที�บางเกนิควร ชายกระโปรงตดัตรง ไม่เป็นริ�ว หรอืมรีอยผ่ามาก
จนเกนิควร 

(3)  เขม็ขดั สดีาํ นํ�าตาล หวัเขม็ขดัใชต้ามที�มหาวทิยาลยักาํหนด 
(4) ถุงเทา้  สขีาว ดาํ เทา ครมี นํ�าตาล หรอืนํ�าเงนิเขม้ ไม่มลีวดลาย หรอืจะไม่สวมถุงเท้า

กไ็ด ้  

(5) รองเทา้ หุม้สน้หรอืรดัสน้สขีาว ดาํ นํ�าตาล นํ�าเงนิเขม้ 
(6) ผม  ทรงสุภาพ ไม่ทาํผมสฉูีดฉาดหรอืสผีดิธรรมชาต ิ
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2. เครื�องแต่งกายชุดพิธีการ 

2.1 นกัศกึษาชาย  
(1) เสื�อเชิ�ตสขีาวแขนยาว ปกเสื�อปลายแหลม ผ่าอกตรงโดยตลอด ตดิกระดุมสขีาว ไม่ม ี

ลายปกั สกรีน เขยีน วาด หรือกระทําด้วยวธิีการอื�นใดบนตัวเสื�อ ไม่พบัแขน ให้
ชายเสื�ออยูใ่นกางเกง เนื�อผา้ไม่บางเกนิควร กระเป๋าเสื�อแบบแปะอยูข่า้งซา้ย  

(2) เนคไทพื�นสแีสด พมิพต์รามหาวทิยาลยั 
(3) กางเกงขายาว ทรงตรง สนํี�าเงนิเขม้ หา้มใชผ้า้ยนีส ์  

(4) เขม็ขดัหนงั สดีาํ หวัเขม็ขดัมเีครื�องหมายมหาวทิยาลยั 
(5)  ถุงเทา้ ไม่มลีวดลาย สนํี�าเงนิเขม้ 
(6)  รองเทา้หนงัหุม้สน้สดีาํ ไม่มลีวดลาย 

      2.2 นกัศกึษาหญงิ 
(1)  เสื�อ แขนสั �น สขีาว เนื�อผา้หนาพอควร ปกเสื�อปลายแหลมผ่าอกตรงตลอด ตดิกระดุม

โลหะสญัลกัษณ์ตรามหาวทิยาลยั กลดัเขม็มหาวทิยาลยัที�อกเสื�อด้านซ้าย เสื�อไม่มี

กระเป๋า   ไม่มลีายปกั สกรนี เขยีน วาด หรอืกระทําด้วยวธิกีารอื�นใดบนตวัเสื�อ ขอบ
แขนเสื�อตดัตรง ไม่ฉลุ ไม่พบัแขน ชายเสื�อต้องอยู่ในกระโปรง คาดทบัด้วยเขม็ขดั
มหาวทิยาลยั หา้มใชเ้สื�อที�มแีขนแบบตุ๊กตา ผูกโบว ์ตดิกระดุม มรีะบาย หรอืส ั �นเกนิ
ควร ปกเสื�อและตวัเสื�อ ไม่มรีะบาย ไม่ฉลุ ไม่มรีิ�วรอย ไม่รดัรปู 

(2)  กระโปรงทรงสุภาพ สนํี�าเงนิเขม้ ความยาวปิดเขา่ ผ่าดา้นหลงัไม่สงูกวา่ 5 นิ�ว นบัจาก 
ชายกระโปรง ห้ามใช้ผ้ายีนส์ ผ้าลูกไม้ ผ้าที�มีลวดลาย หรือผ้าที�บางเกินควร 
ชายกระโปรงตดัตรง ไม่เป็นริ�ว หรอืมรีอยผ่ามากจนเกนิควร 

(3)  เขม็ขดัหนงัสดีาํ หวัเขม็ขดัมเีครื�องหมายมหาวทิยาลยั 
(4) รองเทา้หนงัหุม้สน้สดีาํ สน้รองเทา้สงูไม่เกนิ 3 นิ�ว 

 

3. เครื�องแต่งกายชุดปฏิบติัการ (เสื�อกาวน์ยาว)   

ใชส้าํหรบัการเรยีนในหอ้งปฏบิตักิารทุกวชิา สวมทบัเครื�องแต่งกายปกต ิทั �งนักศกึษาชาย
และหญิง ใช้รูปแบบเหมือนกนัคอื เสื�อสีขาว ไม่มลีวดลาย แขนสั �น คอปก ความยาวคลุมเข่า มี
กระเป๋าแบบแปะที�อกเสื�อด้านซ้าย 1 กระเป๋า ปกัตรามหาวทิยาลยั และกระเป๋าบรเิวณเอวทั �ง 2 
ดา้น ๆ ละ 1 กระเป๋า อกเสื�อดา้นขวา ปกัคําว่า “นศภ.” ตามด้วยชื�อ-สกุลของนักศกึษา ด้วยไหมสี

เขยีวมะกอก 
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4. เครื�องแต่งกายชุดฝึกปฏิบติังานวิชาชีพ 

4.1 นกัศกึษาชาย 
(1) เสื�อกาวน์ สขีาว ไม่มลีวดลาย แขนสั �น มแีถบคาดบรเิวณเอวดา้นหลงั 1 แถบ มกีระเป๋า

แบบแปะที�อกเสื�อดา้นซา้ย 1 กระเป๋า ปกัเครื�องหมาย     ที�มุมบนซา้ยของกระเป๋า และ
มกีระเป๋าบรเิวณเอวทั �ง 2 ดา้น ๆ ละ 1 กระเป๋า กลดัป้ายชื�อสเีขยีวมะกอก ขอบสทีองที�
หน้าอกดา้นขวา โดยในป้ายชื�อมตีรามหาวทิยาลยั ตามด้วยคําว่า “นศภ.” และชื�อ-สกุล
ของนกัศกึษา 

(2) กางเกง ทรงตรงสดีาํ ไม่มลีวดลาย หา้มใชผ้า้ยนีส ์
(3) เขม็ขดั ใชเ้ขม็ขดัตรามหาวทิยาลยั สายหนงัสดีาํ  
(4) ถุงเทา้ สดีาํ นํ�าตาล ไม่มลีวดลาย 

(5) รองเทา้หนงัหุม้สน้ สดีาํ หา้มใชร้องเทา้ผา้ใบ  
     4.2 นกัศกึษาหญงิ 

(1) เสื�อกาวน์ สขีาว ไม่มลีวดลาย แขนสั �น ความยาวของตวัเสื�อถึงระดบัขอ้มอื มแีถบคาด

บรเิวณเอวดา้นหลงั 1 แถบ ไม่รดัรปู ผา้ไม่บางจนเกนิควร มกีระเป๋าแบบแปะที�อกเสื�อ
ด้านซ้าย 1 กระเป๋าปกัเครื�องหมาย          ที�มุมบนซ้ายของกระเป๋า และมกีระเป๋า
บรเิวณเอวทั �ง 2 ดา้น ๆ ละ 1 กระเป๋า กลดัป้ายชื�อสเีขยีวมะกอก ขอบสทีองที�หน้าอก
ด้านขวา โดยในป้ายชื�อมตีรามหาวทิยาลยั ตามด้วยคําว่า “นศภ.” และชื�อ-สกุลของ

นกัศกึษา  
(2) กระโปรง ความยาวไม่สูงกว่ากึ�งกลางหวัเข่า ผ่าด้านหลงัไม่สูงกว่า 5 นิ�ว นับจาก

ชายกระโปรง ห้ามใช้ผ้ายีนส์ ผ้าลูกไม้ ผ้าที�มีลวดลาย หรือผ้าที�บางเกินควร 

ชายกระโปรงตดัตรง ไม่เป็นริ�ว หรอืมรีอยผ่ามากจนเกนิควร 
(3) เขม็ขดั ใชเ้ขม็ขดัตรามหาวทิยาลยั สายหนงัสดีาํ  
(4) รองเทา้  รองเทา้หุม้สน้หรอืรดัสน้ สดีาํ นํ�าตาล 

 

 

เพิ�มเติม จากมติที�ประชุมกรรมการบริหารสาํนักวิชาฯ เมื�อวนัที� 14 มิถนุายน 2553 

เรื�องการแต่งกายชุดฝึกปฏิบติังานวิชาชีพ 
 

 นกัศกึษาเภสชัศาสตร์ตั �งแต่ช ั �นปีที� 4 ขึ�นไป สามารถสวมชุดฝึกปฏบิตังิานวชิาชพี (กาวน์
สั �น) ไดทุ้กวนัที�มกีารเรยีนการสอนและการฝึกปฏบิตังิาน โดยนกัศกึษาชั �นปีที� 4 จะเริ�มสวมไดต้ั �งแต่
วนัไหวค้รปูระจาํปีนั �นๆ  
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ชุดพิธีการ  

   
 

ตวัอย่างชุดนักศึกษา 
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         ชุดฝึกปฏิบติังานวิชาชีพ 

   
 

   
 

ชุดปฏิบติัการ 
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คณุลกัษณะนักศึกษาด้านคณุธรรม จริยธรรมและค่านิยมที�พึงประสงค ์10 ประการ 
มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 

 

1. ความมีวินัยและความรบัผิดชอบ ประกอบด้วย 

 1.1 ตรงต่อเวลา 

 1.2 ปฏบิตัติามระเบยีบ ขอ้บงัคบัและประกาศของมหาวทิยาลยั 

 1.3 ใหค้วามสนใจในกจิกรรมการเรยีนและรบัผดิชอบงาน 

 1.4 แต่งกายเรยีบรอ้ยเหมาะสมกบักาลเทศะ 

 1.5 มสีมัมาคารวะและสุภาพเรยีบรอ้ย 

1.6 มมีารยาทในบทบาทต่างๆ 

 

2. ปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างแก่สงัคมและประโยชน์ต่อส่วนรวม 

 2.1 ร่วมกจิกรรมการบาํเพญ็ตนเพื�อส่วนรวม 

 2.2 ร่วมกจิกรรมการอนุรกัษ์สิ�งแวดลอ้ม 

 2.3 ร่วมกจิกรรมพฒันามหาวทิยาลยัและชุมชน 

 

3. ความซื�อสตัยส์จุริตต่อตนเองและผู้อื�น   

 3.1 ไม่ลกัเลก็ขโมยน้อยในทรพัยส์นิของผูอ้ื�น 

 3.2 นําคนืสิ�งของที�พบเหน็แก่เจา้ของโดยไม่ลงัเล 

 3.3 รกัษาคาํพดู คาํมั �นสญัญาทั �งที�ใหไ้วก้บัตนเองและผูอ้ื�น 

 3.4 มคีวามจรงิจงัและจรงิใจต่อคนที�ตนรกัและศรทัธา 

 3.5 ใหค้วามสาํคญักบัเวลานดัหมาย 

 

4. ความมีสขุภาพกาย สขุนิสยัและสขุภาพจิตที�ดี 

 4.1 รูจ้กัดแูลสุขภาพ สุขนิสยัและออกกาํลงักายอยา่งสมํ�าเสมอ 

 4.2 ไม่เสพสิ�งเสพตดิและสิ�งมอมเมา 

4.3 มคีวามมั �นใจในตวัเองและกลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม 

4.4 ร่าเรงิ แจ่มใส มมีนุษยสมัพนัธท์ี�ดตี่อผูอ้ื�น 
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5. ความกตญั�กูตเวที 

 5.1 รกัเคารพ พ่อแม่ ผูป้กครองและแสดงออกซึ�งการตอบแทนพระคณุอยา่งเหมาะสม 

 5.2 ระลกึถงึพระคณุของคร ูอาจารย ์ผูม้คีณุและแสดงออกซึ�งการตอบแทนพระคณุอยา่ง 

     เหมาะสม 

 5.3 ประพฤตตินเป็นสมาชกิที�ดตี่อครอบครวั ชุมชนและสงัคม 

 

6. ความมีสนุทรียภาพทั �งทางด้านศิลปะดนตรีและกีฬา  

 6.1 สนใจและร่วมกจิกรรมงานดา้นศลิปะ ดนตรแีละกฬีา 

 6.2 สนใจและร่วมกจิกรรมงานศลิปวฒันธรรม ประเพณีอนัดงีามของทอ้งถิ�น 

 

7. ความเมตตา กรณุา โอบอ้อมอารี เอื�อเฟื� อเผื�อแผ่และไม่เหน็แก่ตวั 

 7.1 รูจ้กัใหเ้พื�อส่วนรวมและผูอ้ื�น 

 7.2 มนํี�าใจและใหก้ารช่วยเหลอืผูอ้ื�น 

 7.3 รูจ้กับรจิาค แบ่งปนัทรพัยส์นิแก่เพื�อนหรอืผูอ้ื�นที�ดอ้ยกวา่ 

 

8. ความใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต 

 

9. ความประหยดัและใช้ทรพัยากรอย่างคุ้มค่า 

 9.1 ใชท้รพัยส์นิและสิ�งของของมหาวทิยาลยัอยา่งรูคุ้ณคา่และประหยดั 

 9.2 ร่วมกจิกรรมการรณรงคใ์หส้มาชอิงคก์รมกีารประหยดั 

 

10. ความมีทกัษะในการทาํงาน สามารถทาํงานเป็นทีมหรือทาํงานร่วมกบัผู้อื�นได้ดี 
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คณุลกัษณะที�พึงประสงคข์องนักศึกษาเภสชัศาสตร ์

งานกิจการนักศึกษา สาํนักวิชาเภสชัศาสตร ์

 

เป็นบณัฑติที�พงึประสงค ์ เด่นทกัษะชุมชน  เขม้ขน้วชิาการ   
เก่งงานเทคโนโลย ี  มทีกัษะการสื�อสาร ประสานสหสาขาวชิาชพี  
ใฝรู่ต้ลอดชวีติ   ยดึจติจรรยาบรรณ มุ่งม ั �นทาํงานดว้ยใจความเป็นมนุษย ์

 

จากการร่วมหารอืกนัไดข้อ้สรุปดงันี� คอื “เก่งและด”ี คอืเก่งการใชช้วีติ การเขา้สงัคม และเป็นผูท้ ี�มี
ความประพฤตดิที ั �งกายและจติใจ 
นิยามของคาํวา่ “เก่ง” 

 มมีารยาท/สมัมาคารวะ  เผชญิโลกได ้  อดทน  

ประหยดั/พอเพยีง  ตรงต่อเวลา  กลา้แสดงออก 
หริโิอตตปัปะ   ทาํงานเป็นทมี  สบืทอดศลิปวฒันธรรม 
ทนัโลก    ขยนั   ร่างกายแขง็แรง 

นิยามของคาํวา่ “ดี” 

 ซื�อสตัย ์   รูจ้กักาลเทศะ  รกัพี�รกัน้อง 

 รกัสถาบนั(มหาวทิยาลยั/สาํนกัวชิา) จติใจงดงาม  กตญั� ู
 มวีนิยั    Positive thinking ยอมรบัความคดิเหน็ของผูอ้ื�น 
 ประชาธปิไตย   สามคัค ี  รบัผดิชอบ 

 มคีวามคดิสรา้งสรรค ์  จติสาธารณะ  EQ 
 Professional look 
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รายชื�อคณาจารยแ์ละเจ้าหน้าที�ประจาํสาํนักวิชาเภสชัศาสตร์ 

 
รายนาม หมายเลขโทรศพัท์ภายใน Email address 

คณบดีสาํนักวิชาเภสชัศาสตร ์

ดร.จริาพร  ชนิกุลพทิกัษ ์ 2860 chjirapo@wu.ac.th 

รองคณบดีสาํนักวิชาเภสชัศาสตร ์

ผศ.ดร.ชุตมิา  จนัทรตัน์ 2830 chutima.ja@wu.ac.th 

หวัหน้าสาขา 

ผศ.ดร.อภชิาต อธไิภรนิ 2832 apichart.at@wu.ac.th 

ดร.ศริาณ ี ยงประเดมิ  2836 csiranee@wu.ac.th 

คณาจารย ์

รศ.นพ.วรีวฒัน์ มหทัธนตระกลู 2842 werawath.ma@wu.ac.th 

รศ.ถนอมจติ สุภาวติา 2822 tanomjit.su@wu.ac.th 

ผศ.ดร.พรีรชัต ์ ไทยนะ  2824 peerarat.th@wu.ac.th 

ผศ.ดร.ศรรีตัน์ กสวิงศ ์ 2831 srirat.ka@wu.ac.th 

ผศ.ดร.กจิจา สวา่งเจรญิ 2819 kitja.sa@wu.ac.th 

ผศ.ดร.สมชาย  สวสัด ี 2818 somchai.sa@wu.ac.th 

ผศ.ดร.นํ�าฟ้า เสรมิแกว้ 2893 namfa.se@wu.ac.th 

ผศ.ดร.นมนต ์ หริญั 2833 namon.hi@wu.ac.th 

ผศ.ดร.สุปรยีา ยนืยงสวสัดิ � 2843 supreeya.yu@wu.ac.th 

ดร.อรรถวด ี แซ่หยุน่  2825 attawadee.sa@wu.ac.th 

ดร.อลสิา สุวณัณปรุะ 2840 alisa.su@wu.ac.th 

ดร.บุญสง่ หวงัสนิทวกีุล 2841 boonsong.wu@wu.ac.th 

ดร.ทศัน ี ชเูชื�อ 2815 tatsanee.ch@wu.ac.th 

ดร.ธพิาพรรณ พลายดว้ง 2847 thipapun.pl@wu.ac.th 

ดร.ปาจรยี ์ศกัดเิศรษฐ ์ 2828 pajaree.sa@wu.ac.th 

ดร.สุรยินั  เตง็ใหญ ่ 2851 suriyan.te@wu.ac.th 

ดร.ฉววีรรณ  คล่องศริเิวช  2823 kchaweew@wu.ac.th 

ดร.เพชรรตัน์ บุญร่วมแกว้ 2845 phetcharat.bo@wu.ac.th 

ดร.จริวรรณ โอพรสวสัดิ � 2829 chirawan.op@wu.ac.th 

ดร.กรวทิย ์อยูส่กุล 2839 gorawit.yu@wu.ac.th 

ดร.ธนชัพร แสงไฟ 2811 tanatchaporn.sa@wu.ac.th 

อ.อรรถรตัน์  พฒันวงศา  2821 pattarat@wu.ac.th 
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รายนาม หมายเลขโทรศพัท์ภายใน Email address 

อ.อภชิญา  ชนะวงศ ์ 2817 capichay@wu.ac.th 

อ.พรพกัตร ์ ศริะธนารณัฑ ์ 2835 spornpak@wu.ac.th 

อ.บุษบรรณ สุขกาญจน์  2820 bhudsaban.su@wu.ac.th 

อ.ธนวฒัน์ คงยศ  2827 tanawat.ko@wu.ac.th 

อ.ธดิา  โสตธโิยธนิ  2838 tida.so@wu.ac.th 

อ.สาวติร ี ทองอาภรณ์ 2800 sawitree.th@wu.ac.th 

อ.องัคณา  ช่วยชยั 2837 aungkana.ch@wu.ac.th 

อ.คะนึงนิตย ์ ชชู่วย 2834 kanuengnit.ch@wu.ac.th 

อ.ธนะวชิช ์ ปานน้อย 2853 tanavij.pa@wu.ac.th 

อ.สทิธพิงค ์จงไกรจกัร 2844 siddhibhong.jo@wu.ac.th 

อ.พรศษิย ์ไชยะ 2861 pornsit.ch@wu.ac.th 

อ.เปรมฤทยั ชยัเสนะ 2846 pramruthai.ch@wu.ac.th 

อ.ศุภลกัษณ์ ไพศาล 2855 suppalak.ph@wu.ac.th 

อ.ณฐัพนธ ์ทรงนาคา 2861 kanruethai.sa@wu.ac.th 

อ.ธรีภทัร ์มาแจ่ม 2861 teerapat.ma@wu.ac.th 

อาจารยณ์ิชกานต ์อภริมยร์กัษ ์ 2855 nichakarn.ap@wu.ac.th 

อาจารยว์รชัยา ช่วยกาญจน์ 2813 waratchaya.ch@wu.ac.th 

อ.กนัตฤ์ทยั สงัฆะโน 2846 kanruethai.sa@wu.ac.th 

อ.เทวา จงึวฒันกจิ 2861 thewa.ch@wu.ac.th 

อ.ฐาปนีย ์ชนิวงศ ์ 2855 thapanee.ah@wu.ac.th 

อ.ธมลวรรณ หวงัอนุตตร 2855 thamonwan.wa@wu.ac.th 

นักวิชาการ 

นางสาวสุนสิา สงัขช์่วย 2900 sunisa.me@wu.ac.th 

นางสาวพรรษมนตร ์พาล ี 2900 patsamon.pa@wu.ac.th 

นางสาวเสาวนีย ์ตรกึตรอง 2900 saowanee.tr@wu.ac.th 

นายสนัต ิบหูลงั 2900 santi.bo@wu.ac.th 

เจ้าหน้าที�บริหารงานทั �วไป 

นางจุไร  หมื�นนรา (หริ�ง) 2810 rjurai@wu.ac.th 

นางพรพมิล  สุคนธชาต ิ(มล) 2808 pphornph@wu.ac.th 

เจ้าหน้าที�ธรุการ 

นางจริา  กาญจนภกัดิ � (แป้น) 2809 kjira@wu.ac.th 
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เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสชักรรมของสภาเภสชักรรม  

พ.ศ. 2545 
 สภาเภสชักรรมพิจารณาเห็นว่า การพฒันาวชิาชีพเภสชักรรมให้เป็นที�ยอมรบัของ

ประชาชนและสงัคม จําเป็นจะต้องกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของเภสชักรและความรู้
ความสามารถทางวชิาชพีที�เป็นปจัจุบนัอนัเภสชักรทุกคนจําเป็นต้องยดึถือและพยายามเร่งปฏบิตัิ
ร่วมกนั เพื�อเป็นกลไกสําคญัที�จะผลกัดนัให้วชิาชีพมีบทบาทที�สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่

ประชาชนโดยตรง และทําให้สงัคมเกดิความเชื�อมั �นว่าเภสชักรเป็นวชิาชพีที�มีมาตรฐานในการ
ปฏบิตัทิี�จะใหบ้รกิารและดแูลเรื�องยาใหก้บัประชาชน ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดจากวชิาชพีเภสชักรรม 
 นอกเหนือจากเจตนารมยด์งักล่าว ภาวะความเปลี�ยนแปลงที�คุกคามความคงอยู่ของวชิาชพี
ในประเดน็ต่างๆ เช่นการให้บุคลากรอื�นปฏบิตักิารแทนในสถานปฏบิตังิานต่างๆ การที�เภสชักร

ละเลยการปฏบิตังิานตามพระราชบญัญตัวิชิาชพีเภสชักรรม พ.ศ. 2537 อาจทําให้สงัคมลดการให้
ความสาํคญักบัวชิาชพี โดยเฉพาะในสภาพที�ระบบสาธารณสุขกําลงัจะผ่านกระบวนการปฏริูปครั �ง
ใหญ่โดยพระราชบญัญตักิารปฏริปูระบบสุขภาพแห่งชาต ินบัเป็นจุดเปลี�ยนที�เป็นวกิฤตสิมควรเป็น

เวลาที�ผูป้ระกอบวชิาชพีเภสชักรรมทุกคนได้ให้ความสําคญัและร่วมมอืกนัสร้างเภสชักรที�มคีวาม
รบัผดิชอบต่อสงัคมและปฏบิตังิานที�ไดม้าตรฐานวชิาชพีอยา่งแจ่มชดัเป็นรูปธรรม และมกีารปฏบิตัิ
ที�ชดัเจนใหเ้ป็นปกตวิสิยัเป็นที�ยอมรบัโดยทั �วไป 

 เกณฑม์าตรฐานผูป้ระกอบวชิาชพีเภสชักรรมนี�ถอืเป็นความรูค้วามสามารถหลกัทางวชิาชพี 
สาํหรบัผูท้ ี�จะเริ�มเขา้สู่การประกอบวชิาชพีเภสชักรรมในประเทศไทย เป็นการสรา้งมาตรฐานการ 
ประกอบวชิาชพี และเพื�อสภาเภสชักรรมใชเ้ป็นแนวทางการพจิารณามาตรฐานการจดัการเรยีนการ 
สอน การฝึกอบรมและประเมนิผลของสถาบนัผลติเภสชักรในกรณีต่างๆ รวมทั �งใช้ในการเป็นแนว

ทางการสอบความรูผู้ข้อขึ�นทะเบยีนเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีเภสชักรรมต่อไป ส่วนการเพิ�มพูนความรู้
ความชาํนาญในการปฏบิตังิานในสาขาต่างๆที�มหีลากหลาย สามารถทําได้ทั �งก่อนและหลงัการได้
ขึ�นทะเบยีนเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีเภสชักรรมตามแต่สถานการณ์ของแต่ละสถาบนั 

 
เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสชักรรม พ.ศ. 2545 มดีงันี� 

1. มรี่างกายและจติใจสมบูรณ์ความหมายตามที�บญัญัตไิวใ้นพระราชบญัญตัวิชิาชพีเภสชักรรม 
พ.ศ.2537 มาตราที� 12 เกี�ยวกบัคุณสมบตัขิองสมาชกิ 

2. มคีุณธรรม จรรยาบรรณ และเจตคตทิี�เหมาะสมต่อการประกอบวชิาชพีเภสชักรรม 
 2.1 ปฏบิตัติามขอ้บงัคบัสภาเภสชักรรมว่าด้วยจรรยาบรรณ แห่งวชิาชพีเภสชักรรม พ.ศ. 
2538 
 2.2 มเีจตคตทิี�ดตี่อการใหบ้รกิารเภสชักรรมแก่ประชาชนทุกระดบัอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 2.3 มเีจตคตทิี�จะแสวงหาความรู้เพิ�มเตมิอย่างสมํ�าเสมอเพื�อให้ทนักบัความก้าวหน้าทาง
วชิาการ 
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3. มคีวามรูค้วามสามารถทางวชิาชพี 
 3.1 มคีวามรูค้วามสามารถในการปฏบิตังิานในระบบยาและผลติภณัฑ์สุขภาพที�เกี�ยวขอ้ง

กบัการส่งเสรมิสุขภาพ การป้องกนั การรกัษา และการฟื�นฟูสภาพแก่ผู้ป่วยและประชาชนทั �งใน
ระดบับุคคลครอบครวัและชุมชน ไดแ้ก่ 
  1) มคีวามรูใ้นกระบวนการผลติและประกนัคุณภาพยา 

  2) ประเมนิปญัหาสุขภาพและความตอ้งการยาของชุมชน คดัเลอืก จดัซื�อ จดัหายา/ 
      ผลติภณัฑย์าที�มคีุณภาพมาเพื�อใหบ้รกิารแก่ผูร้บับรกิารอยา่งเหมาะสม 
  3) เตรยีมผลติภณัฑย์าในรปูแบบที�เหมาะสมกบัความตอ้งการในผูร้บับรกิารแต่ละ 
      ราย 

  4) ประเมนิสุขภาพเบื�องตน้เพื�อใหค้าํแนะนําที�เหมาะสมในการปฎบิตัติวัแก่ 
      ผูร้บับรกิาร รวมทั �งการส่งต่อในกรณีที�จาํเป็น 
  5) กาํหนดแผนการใชย้าที�เหมาะสมกบัผูร้บับรกิารแต่ละรายและดแูลการใชย้าใหม้ ี

     ประสทิธภิาพสงูสุดโดยเน้นการส่งเสรมิความร่วมมอืของผูร้บับรกิาร 
  6) ตดิตาม ป้องกนั แกไ้ขปญัหาการใชย้าของผูร้บับรกิารและชุมชนและแจง้แก่ 
     ผูเ้กี�ยวขอ้งอยา่งเป็นระบบ 

  7) ใหข้อ้มลูยาและผลติภณัฑส์ุขภาพอื�นๆ แก่ผูร้บับรกิาร ชุมชน และบุคลากรทาง 
      สาธารณสุขอยา่งถูกตอ้ง ทนัสมยัและเชื�อถอืได ้
  8) มคีวามรูท้างกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งในการประกอบวชิาชพีเภสชักรรม 
 3.2 รู้ขดีความสามารถของตนเองในการเตรยีมยา การดูแลรกัษายา และการใช้ยา รู้จกั

ปรกึษาหารอื และ/หรอืส่งผูป้ว่ยต่อไปยงัผูอ้ื�นไดอ้ยา่งเหมาะสม 
4. มกีารประกอบวชิาชพีเป็นไปอย่างเหมาะสม ผู้ประกอบวชิาชพีเภสชักรรมควรมคีวามรู้ความ
เขา้ใจและทกัษะในเรื�องต่างๆ ดงันี� 

 4.1 รู้หลกัการบริหารงานทั �วไปและการบรหิารงานด้านเภสชักรรมและสาธารณสุขของ
ประเทศ 
 4.2 สามารถนําความรู้ทางสงัคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และพฤตกิรรมศาสตร์ที�จําเป็นมา

ประยกุตใ์นการประกอบวชิาชพี 
 4.3 ตดิต่อสื�อสารและการสร้างมนุษยสมัพนัธ์อนัดกีบัผู้ป่วย ญาตผิู้ป่วย ประชาชนทั �วไป 
ผูร้่วมงานและบุคลากรสาธารณสุขอื�นๆ 
 4.4 วเิคราะห์ขอ้มูลเหตุการณ์และแก้ปญัหาอย่างมวีจิารณญาณและเป็นระบบตามวธิกีาร

ทางวทิยาศาสตร ์
 4.5 รูก้ฎระเบยีบต่างๆ เช่น กฎหมายทั �วไปและกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัการประกอบวชิาชพี
เภสชักรรม พระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม ตลอดจนกฎระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆของสภาเภสชักรรม 

5. มคีวามสามารถในการถ่ายทอดความรู ้
 5.1 ความสามารถใหค้วามรูแ้ละคาํแนะนําแก่ผูป้ว่ย ญาต ิและประชาชนทั �วไป 
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 5.2 สามารถถ่ายทอดความรูใ้หแ้ก่ เภสชักรอื�น นิสติ/นกัศกึษา และผูร้่วมงานทุกระดบั 
 5.3 สามารถถ่ายทอดความรูใ้หแ้ก่บุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขทุกระดบั 

 เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวชิาชพีเภสชักรรม พ.ศ. 2544 ฉบบันี�ควรมีการทบทวน
คุณสมบตัแิละรายละเอยีดของเกณฑ์มาตรฐานฯ เป็นระยะๆ ตามความเหมาะสมเพื�อให้มคีวาม
ทนัสมยัสอดคลอ้งกบัสถานการณ์อยูเ่สมอ 

 
เกณฑ์ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพเภสชักรรม พ.ศ. 2545 

 เภสชักรต้องมคีวามรู้ความสามารถในการปฏบิตังิานในระบบยาและผลติภณัฑ์สุขภาพที�
เกี�ยวขอ้งกบัการส่งเสรมิสุขภาพ การป้องกนั การรกัษา และความรู้ความการฟื�นฟูสภาพแก่ผู้ป่วย
และประชาชนทั �งในระดบับุคคล ครอบครวัและชุมชน 

 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1: มีความรู้ในกระบวนการผลิตและประกนัคณุภาพยา 

เป้าหมาย 
เพื�ออธบิายใหบุ้คลากรในวงการสาธารณสุขและประชาชนเขา้ใจถงึปจัจยัดา้นกระบวนการผลติ 
และการประกนัคุณภาพยาที�มผีลต่อคุณภาพของผลติภณัฑย์า 

วตัถปุระสงคเ์ชิงปัญญา สามารถ 
1. อธบิายหลกัการที�สาํคญัในกระบวนการผลติและประกนัคุณภาพยา 
2. บ่งชี�คุณภาพของผลติภณัฑย์าได ้

วตัถปุระสงคเ์ชิงทกัษะ 
1. การระบุชนิด / รปูแบบของยาจากลกัษณะภายนอก 
2. การเลอืกบรรจุภณัฑใ์หเ้หมาะกบัชนิด / รปูแบบของยา 

3. การสื�อสารเพื�ออธบิายความสาํคญัของรปูแบบผลติภณัฑย์าและกระบวนการผลติยาต่อประสทิธ ิ
ภาพและการออกฤทธิ � 
Table of Specifications 

1. การคาํนวณทางเภสชัศาสตร ์
 1.1สามารถคาํนวณปรมิาณสารในสตูรตาํรบั 

 1.2 ปรมิาณสาร ที�ไดจ้ากการวเิคราะห ์  
  1.2.1 นํ�าหนกัและจาํนวนสมมลู ต่อสตูรโมเลกุล 
  1.2.2 ปรมิาณสารรอ้ยละของฉลากระบุ (percentage labeled amount) 

 1.3 สามารถวเิคราะหข์อ้มลูและแปลความหมายของขอ้มลูทางสถติใินเรื�องต่อไปนี� 
  1.3.1 อธบิายความหมายของเลขนยัสาํคญั ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน (SD, RSD),  
  ความสมัพนัธเ์ชงิเสน้ตรง (linearity), สมัประสทิธิ �สหสมัพนัธ ์(correlation  
  coefficient), การสุ่มตวัอยา่งฯลฯ 

  1.3.2 อธบิายความหมายและประเมนิค่า precision และ accuracy 
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  1.3.3 อธบิายและประเมนิความหมายของการทดสอบทางสถติ ิเช่น t-test, F-test  
  เป็นตน้ 

2. ความรู้ท ั �วไปเกี�ยวกบัสารเคมแีละอนุภาคและการประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตและประกนั
คุณภาพยา 
 2.1 อธบิายความสาํคญัของคุณสมบตัทิางกายภาพของยา ไดแ้ก่ 

  2.1.1 ความสาํคญัของขนาดอนุภาค รปูร่างและพื�นที�ผวิของอนุภาคต่อ  
  ประสทิธภิาพและการออกฤทธิ �ของยา 
  2.1.2 อธบิายความสาํคญัของพหุสณัฐาน (polymorphism) และการเกดิ eutectic  
  mixture ของยาต่อประสทิธภิาพและการออกฤทธิ �ของยา 

 2.2 อธบิายความสาํคญัของโครงสรา้งทางเคมตี่อคุณสมบตัทิางเคมกีายภาพของยา ไดแ้ก่ 
  2.2.1 อธบิายความสาํคญัของสตูรโครงสรา้งทางเคมตี่อคุณสมบตัทิางเคมทีี�สาํคญั  
  เช่น ความเป็นกรดด่าง ความคงตวั ปฏกิริยิาการเสื�อมสลายที�สาํคญั เป็นตน้ 

  2.2.2 อธบิายความสาํคญัของสตูรโครงสรา้งทางเคมตี่อคุณสมบตัทิางกายภาพที� 
  สาํคญั เช่นการละลาย การดดูกลนืพลงังานแสง เป็นตน้ 
 2.3 อธบิายหลกัการของกระบวนการต่างๆและความสาํคญัในกระบวนการผลติยา ไดแ้ก่ 

  2.3.1 อธบิายหลกัการและความสาํคญัของการผสมยารปูแบบของแขง็-ของแขง็และ 
  ของแขง็-ของเหลว 
  2.3.2 อธบิายหลกัการและความสาํคญัของการลดขนาดอนุภาค 
  2.3.3 อธบิายหลกัการและความสาํคญัของการดดูซบั 

  2.3.4 อธบิายหลกัการและความสาํคญัของการทาํใหแ้หง้ 
  2.3.5 อธบิายหลกัการควบคุมการละลายและอตัราการละลาย 
  2.3.6 อธบิายหลกัการและความสาํคญัของการทาํไรเ้ชื�อ (sterilization) และเทคนิค 

  ปลอดเชื�อ (aseptic techniques) ในกระบวนการผลติยา 
  2.3.7 อธบิายความสาํคญัของสารปรุงแต่งทางเภสชักรรม (pharmaceutical  
  necessities) ต่อคุณภาพของยา 

  2.3.8 อธบิายหลกัการและความสาํคญัของการบรรจุและการเกบ็รกัษาผลติภณัฑย์า 
  ต่อคุณภาพของยา 
  2.3.9 อธบิายหลกัการและความสาํคญัของ GMP ในการผลติและประกนัคุณภาพ 
  ยา 

  2.3.10 อธบิายความหมายและความสาํคญัของกระบวนการในการควบคุมและการ 
  ประกนัคุณภาพยา 
  2.3.11 อธบิายหลกัการและกรรมวธิทีางเทคโนโลยชีวีภาพ (biotechnology) ในการ

  นํามาผลติผลติภณัฑย์า ไดแ้ก่ วคัซนี อนิสุลนิ 
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  2.3.12 อธบิายหลกัการสกดัเตรยีมยาจากสมุนไพรและการควบคุมคุณภาพ 
   ตามเภสชัตาํรบั 

3. ความรูเ้กี�ยวกบัผลติภณัฑย์ารปูแบบต่างๆ 
 3.1 สามารถอธิบายหลกัการทางเภสชักายภาพ (physical pharmacy) ที�สําคญัและ
เกี�ยวขอ้งกบัผลติภณัฑย์า ไดแ้ก่ 

  3.1.1 เทคนิคการเพิ�มการละลาย โดยใชต้วัทาํละลายร่วม (cosolvency) การใช้สาร
รปูเกลอื (salt formation) การใชส้ารประกอบเชงิซ้อน (complexation) และการใช้สารลดแรงตงึผวิ
ทาํใหเ้กดิไมเซลล ์(micelle formation) 
  3.1.2 หลกัการคํานวณปรบัโทนิกซติ ี(tonicity adjustment) โดย sodium chloride 

equivalent method และ White-Vincent method การเลอืกใช้ isotonic buffered diluting solutions 
ที�เหมาะสม 
  3.1.3 ความสําคัญของ pH ต่อการละลาย (solubility) การเสื�อมสลาย 

(degradation) การดูดซมึ (absorption) ของยา และการคํานวณ pH และการปรบั pH โดยใช้
บฟัเฟอร ์
  3.1.4 ความสาํคญัของความเขา้กนัไม่ได้ (incompatibility) ได้แก่ ชนิด สาเหตุและ

เทคนิคการป้องกนัความเขา้กนัไม่ได ้
  3.1.5 ความสําคญัของความคงตวั (stability) จลนศาสตร์การเสื�อมสลายของยา 
ปจัจัยที�มีผลและเทคนิคในการเพิ�มความคงตวัของยาในผลิตภณัฑ์ยา อธิบายหลักการและ
ความสาํคญัของการทดสอบความคงตวั (stability test) อายกุารใชย้า (shelf-life) 

 3.2 สามารถอธบิายชนิด ประโยชน์และการเลอืกใช้อย่างเหมาะสมของสารปรุงแต่งทาง
เภสชักรรม (pharmaceutical necessities) ที�ใชใ้นผลติภณัฑย์าต่างๆ 
 3.3 สามารถอธบิายความรูท้ ั �วไปเกี�ยวกบัผลติภณัฑย์ารปูแบบต่างๆ ในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 

- คาํจาํกดัความ 
- จุดเด่น ความคลา้ยคลงึหรอืความแตกต่างจากยารปูแบบอื�น 
- คุณสมบตัขิองตวัยาสาํคญั 

- ส่วนประกอบที�สาํคญัของสตูรตาํรบั 
- หลกัการและข ั �นตอนวธิกีารเตรยีม 
- การประเมนิคุณสมบตัทิี�สาํคญัของผลติภณัฑ ์
- บรรจุภณัฑแ์ละการเกบ็รกัษา 

ผลติภณัฑย์ารปูแบบต่างๆที�ควรมคีวามรู ้ไดแ้ก่ 
3.1 ผลติภณัฑย์าผง (powders) ยาแกรนูล (granules) ยาแคปซลูแขง็ (hard capsules) ยาแคปซลู 
อ่อน (soft capsules) ยาเมด็ (tablets) ยาเมด็เคลอืบ (coated tablets) 

3.2 ผลติภณัฑย์าสารละลาย ไดแ้ก่ ยานํ�าปรุง (waters) ยานํ�าเชื�อม (syrups) ยาอลิกิเซอร์ (elixirs) 
และยาสปิรติ (spirits) 
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3.3 ผลติภณัฑย์ากระจายตวั ไดแ้ก่ยาคอลลอยด ์(colloids) ยานํ�าผสม(mixtures) ยานํ�าแขวน 
ตะกอน (suspensions) ยาอมิลัชนั (emulsions) ยาโลชนั (lotions) ยาถูนวด (liniments) ยาครมี 

(creams) ยาขี�ผึ�ง (ointments) ยาเพสต ์(pastes) ยาเจล (gels) และยาเหน็บ (suppositories) 
3.4 ผลติภณัฑย์าตา ห ูจมกูและคอ (eye, ear, nose and throat preparations) 
3.5 ผลติภณัฑย์าฉีด 

3.6 ผลติภณัฑค์วบคุมการปลดปล่อยยา (controlled released products) และระบบการนําส่งยา 
(drug delivery systems) ชนิดที�มผีลติภณัฑจ์าํหน่ายในประเทศไทย 
3.7 ผลติภณัฑย์าโดยการสกดั ไดแ้ก่ tinctures, fluidextracts และ extracts 
ตารางกาํหนดด้านทกัษะ 

1. การระบุชนิด / รปูแบบของยาจากลกัษณะภายนอก 

2. ตรวจสอบลกัษณะของยาที�เสื�อมคุณภาพ ยาหมดอาย ุ
3. การแนะนําการใชแ้ละการเกบ็รกัษายาบางชนิดที�สาํคญั 
4. การเลอืกบรรจุภณัฑใ์หเ้หมาะกบัชนิด / รปูแบบของยา 

5. การสื�อสารเพื�ออธบิายความสาํคญัของรปูแบบผลติภณัฑย์าและกระบวนการผลติยาต่อประสทิธ ิ
ภาพและการออกฤทธิ � 
 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 2: ประเมินปัญหาสุขภาพและความต้องการยาของชุมชน คดัเลือก 

จดัซื�อจดัหายา/ผลิตภณัฑ์ยาที�มีคณุภาพ เพื�อให้บริการแก่ผู้รบับริการอย่างเหมาะสม 

เป้าหมาย 

เพื�อใหไ้ดม้าซึ�งยาและผลติภณัฑย์าที�มคีุณภาพและเหมาะสมกบัความตอ้งการของชุมชน 

วตัถปุระสงคเ์ชิงปัญญา สามารถ 
1. ประเมนิปญัหาสุขภาพของชุมชน 

2. วางแผนและบรหิารการใหบ้รกิารทางยาได ้
3. ประยกุตค์วามรูท้างเภสชัเคม ีชวีเภสชักรรมและเภสชักรรมในการคดัเลอืกยาและผลติภณัฑย์า 
ได ้

วตัถปุระสงคเ์ชิงทกัษะ 

- 
Table of Specifications 

1. อธบิายหลกัการบรหิารระบบยา ซึ�งประกอบดว้ยการคดัเลอืกยา การจดัหายา การกระจายยาและ 
การใชย้า ทั �งในระดบัชุมชนและระดบัประเทศ 

2. อธบิายหลกัการประเมนิความตอ้งการยาของชุมชน 
 2.1 อธบิายหลกัการและแนวคดิพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 
 2.2 อธบิายหลกัการบรหิารดา้นการสาธารณสุขและการบรหิารระบบสาธารณสุขไทย ไดแ้ก่ 
  2.2.1 แผนพฒันาสาธารณสุข 
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  2.2.2 นโยบายสาธารณสุขที�เกี�ยวขอ้งกบังานเภสชักรรม 
  2.2.3 นโยบายยาหลกัแห่งชาต ิ

  2.2.4 งานสาธารณสุขมลูฐานและบทบาทของเภสชักร 
  2.2.5 ปญัหาสาธารณสุขในประเทศไทย 
  2.2.6 อธบิายความหมายและหลกัการเบื�องตน้ของ Pharmacoeconomics 

  2.2.7 อธบิายความหมายและหลกัการเบื�องตน้ของระบาดวทิยาและ   
          Pharmacoepidemiology 
3. อธบิายหลกัการจดัซื�อจดัหายา 
 3.1 อธบิายการบรหิารเวชภณัฑค์งคลงั การจดัซื�อเวชภณัฑ ์

 3.2 อธบิายหน้าที�ของเภสชักรในพระราชบญัญตัติ่างๆโดยเฉพาะอยา่งยิ�งในการขายยาและ 
      ควบคุมเสพตดิและวตัถุออกฤทธิ � 
 3.3 อธบิายความหมายของวตัถุที�เป็นยา ยาปลอม ยาผดิมาตรฐาน ยาเสื�อมคุณภาพ 

      บทลงโทษที�เกี�ยวขอ้ง 
 3.4 ระบุประเภทของยา ไดแ้ก่ ยาอนัตราย ยาควบคุมพเิศษ ยาสามญัประจาํบา้น ยาแผน 
      โบราณ 

 3.5 อธบิายความสาํคญัของอายกุารใชย้า คาํเตอืน เอกสารกาํกบัการใชย้า 
4. อธบิายความสาํคญัและการประยกุตค์วามรูด้า้นเภสชัเคม ีเภสชัวทิยา และเภสชักรรมในการคดั 
เลอืกยาและผลติภณัฑย์า 
 4.1 หลกัการคดัเลอืกยาจากขอ้มลูดา้นเภสชัเคมแีละเภสชัวทิยา ไดแ้ก่ 

  4.1.1 สามารถประยกุตค์วามรูด้า้นเภสชัเคมใีนการคดัเลอืกยาใหเ้หมาะสมกบัโรค 
  4.1.2 สามารถประยกุตค์วามรูด้า้นเเภสชัวทิยาในการคดัเลอืกยาใหเ้หมาะสมกบั 
         โรค 

 4.2 หลกัการคดัเลอืกผลติภณัฑ์ยาจากขอ้มูลด้านชวีเภสชักรรม (biopharmaceutics) และ
เภสชัจลนศาสตร ์(pharmacokinetics) และเภสชักรรม (pharmaceutics) ไดแ้ก่ 
  4.2.1 อธบิายและแปลผลการทดสอบการละลายนอกกาย (In vitro dissolution test) 

  4.2.2 อธบิายความหมายและความสาํคญัของชวีปรมิาณออกฤทธิ � (bioavailability)  
                และชวีสมมลู (bioequivalence) 
  4.2.3 แปลผลและเปรยีบเทยีบพารามเิตอรท์างเภสชัจลนศาสตร ์(pharmacokinetic 
         parameters) ต่างๆของยา ไดแ้ก่ อตัราการดดูซมึ (absorption rate) ความ 

         เขม้ขน้สงูสุด (peak concentration) เวลาที�ไดค้วามเขม้ขน้สงูสุด (peak time)  
         และพื�นที�ภายใตเ้สน้โคง้ (AUC) ของความเขม้ขน้ของยาในพลาสมากบัเวลา 
  4.2.4 อธบิายความสาํคญัของรปูแบบ (dosage form) ของยาต่อเภสชัจลนศาสตร ์

         ของยา 
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  4.2.5 อธบิายความสาํคญัของวธิกีารใหย้า (route of administration) ต่อเภสชั 
         จลนศาสตรข์องยา 

  4.2.6 อธบิายความสาํคญัของขอ้มลูการประเมนิและควบคุมคุณภาพผลติภณัฑย์า 
          ต่อการคดัเลอืกยา 
  4.2.7 อธบิายความสาํคญัของขอ้มลูความคงตวัของผลติภณัฑย์าต่อการคดัเลอืกยา 

5. ความสาํคญัของภาชนะบรรจุและการเกบ็รกัษาต่อการคดัเลอืกผลติภณัฑแ์ละการกระจายยา 
 5.1 เลอืกชนิดของภาชนะบรรจุที�เหมาะสมกบัยารปูแบบต่างๆ 
 5.2 อธบิายขอ้ดขีอ้เสยีของวสัดุต่างๆที�ใชท้าํบรรจุภณัฑไ์ด ้
 5.3 อธบิายสภาวะการเกบ็รกัษาของผลติภณัฑย์าไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 3: เตรียมผลิตภณัฑ์ยาในรปูแบบที�เหมาะสมกบัความต้องการในผู้รบั 

บริการแต่ละราย 

เป้าหมาย 
เพื�อใหไ้ดม้าซึ�งผลติภณัฑย์าในรปูแบบและลกัษณะทางกายภาพที�เหมาะสมกบัผูป้ว่ยเฉพาะราย 

วตัถปุระสงคเ์ชิงปัญญา สามารถ 

1. อธบิายความแตกต่างของผลติภณัฑย์ารปูแบบต่างๆได ้
2. ประยกุตค์วามรูด้า้นคุณสมบตัทิางเคมกีายภาพที�มคีวามสาํคญัต่อการเตรยีมผลติภณัฑย์าแต่ละ 
รปูแบบ 

3. เลอืกสตูรตาํรบัพื�นฐานที�เหมาะสมกบัตวัยาและผูป้ว่ย 
4. อธบิายขั �นตอนการเตรยีมผลติภณัฑย์าตามสตูรตาํรบั 
5. เลอืกใชแ้ละอธบิายเทคนิคในการใชเ้ครื�องมอืและอุปกรณ์ในการเตรยีมผลติภณัฑย์าไดอ้ยา่ง 

เหมาะสม 

วตัถปุระสงคเ์ชิงทกัษะ 
สามารถเตรยีมยาตามสตูรตาํรบัที�กาํหนดโดยใชเ้ทคนิคที�ถูกตอ้ง 
Table of Specifications 

1. อธบิายความหมายของตวัยอ่ภาษาละตนิที�ใชใ้นสตูรตาํรบัได ้

2. สามารถคาํนวณทางเภสชักรรมที�เกี�ยวขอ้ง 
 2.1 การคาํนวณชั �งและตวง 
 2.2 ความแรงของยาในรปูรอ้ยละและอตัราส่วน 

 2.3 การเจอืจางและเพิ�มความเขม้ขน้ 
 2.4 การคาํนวณโดย alligation medial และ alligation alternate 
 2.5 การลดและขยายสตูรเพื�อใชใ้นการเตรยีมยา 
 2.6 การคาํนวณอเิลก็โทรไลต ์millimole, milliequivalent และ milliosmole 

 2.7 การคาํนวณขนาดใชย้า (dosage) 
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3. อธบิายเทคนิคพื�นฐานทางเภสชักรรมที�สาํคญัในการเตรยีมผลติภณัฑย์ารปูแบบต่างๆ 
 3.1 เทคนิคการชั �งสาร 

 3.2 เทคนิคการตวงสาร 
 3.3 การใช ้aliquot Method และ stock Solution ในการชั �งตวงสาร 
 3.4 เทคนิคการกรอง สารช่วยกรอง และอุปกรณ์ที�ใช ้

 3.5 เทคนิคการใหค้วามรอ้น 
 3.6 เทคนิคการบดและการผสม 
4. สามารถเตรยีมผลติภณัฑย์ารปูแบบต่างๆในหลกัการต่อไปนี� 
 4.1 ระบุสตูรตาํรบัผลติภณัฑย์าเตรยีม ชนิด ประโยชน์และความสาํคญัของส่วนประกอบที� 

      สาํคญั 
 4.2 เทคนิคและข ั �นตอนการเตรยีมตาํรบั 
 4.3 ลกัษณะที�ดขีองตาํรบั 

 4.4 การประเมนิคุณสมบตัทิี�สาํคญัของตาํรบั 
 4.5 การบรรจุและเกบ็รกัษาตาํรบั 
รปูแบบยาเตรยีมที�กาํหนด ไดแ้ก่ 

ระบบยานํ� าใส ไดแ้ก่ ยาสารละลาย ยานํ�าเชื�อม ยาอลิกิเซอร ์
ระบบกระจายตวั ไดแ้ก่ ยาแขวนตะกอน ยาอมิลัชนั ยาครมี ยาขี�ผึ�ง และ ยาเจล 
ยาฉีดผสมที�ใหท้างหลอดเลอืดดาํ (intravenous admixtures) 
การเจอืจางนํ�ายาฆ่าเชื�อ (antiseptic solution) 

การเจอืจางยารปูแบบต่างๆใหม้คีวามแรงตามที�กาํหนดสาํหรบัผูป้ว่ยเฉพาะราย/ผูป้ว่ยเดก็ 
การเตรยีมยารปูแบบของเหลวโดยการเตมิผสมกระสายลงในยาผง (reconstitution) 
ตารางกาํหนดด้านทกัษะ 

1. สามารถเตรยีมยาตามสตูรตาํรบัที�กาํหนดโดยใชเ้ทคนิคที�ถูกตอ้ง 

 1.1 การชั �งผงยาโดยการเลอืกใช้กระดาษ การใช้ช้อนเขา และการเคาะผงยาลงเมื�อใกล้
ถงึนํ�าหนกัที�ตอ้งการ 
 1.2 การชั �งของเหลวขน้ ๆ เช่น mineral oil หรอื glycerin เมื�อในสูตรตํารบักําหนดเป็น 
W/W 

 1.3 การเลอืกใชก้ระบอกตวงใหเ้หมาะสมกบัปรมิาตรของของเหลวและเทคนิคในการตวง 
 1.4 การทดสอบการตวงของเหลว 3 ลกัษณะ เช่น สารละลายใส, สารละลายสเีขม้, Mineral 
oil เป็นตน้ 

 1.5 การทํา geometric dilution เช่น การผสมผงยาทั �งในโกร่ง และบน slab การใช้ผงยา
และนํ�าตาล lactose หรอืแป้งเป็นสารเจอืจาง 
 1.6 การบดผงยา การผสมผงยาดว้ยโกร่ง 

 1.7 การกรอง การพบักระดาษกรอง 
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 1.8 การหลอม เทคนิคการใชค้วามรอ้น 
 1.9 การ levigate ผงถ่านกบั ointment หรอื cream สขีาวบน slab 

 1.10 การ Calibrate ของเหลวจํานวนน้อยที�มอีุปกรณ์ขนาดเกนิความเที�ยงตรง เช่น ให้
ตวงนํ�า 0.8 ml โดยมกีระบอกตวง 10 ml และม ีdropper ให ้
2. เทคนิคการทาํ aliquot ยา จากยาเมด็ เพื�อใหไ้ดข้นาดความแรงต่อมื�อพอดสีาํหรบัผูป้ว่ยแต่ละ 

ราย 
3. เทคนิคในการผสมยานํ�าใหไ้ดค้วามเขม้ขน้หรอืสดัส่วนที�กาํหนด 
4. การเจอืจางยาใหม้คีวามแรงตามที�กาํหนด เช่น แอลกอฮอล ์นํ�ายาฆ่าเชื�อ 
 

เกณฑ์มาตรฐานข้อ 4: ประเมินสขุภาพเบื�องต้นเพื�อให้คาํแนะนําที�เหมาะสมในการปฏิบติัตวั

แก่ผู้รบับริการ รวมทั �งการส่งต่อในกรณีที�จาํเป็น 

เป้าหมาย 
เพื�อใหผู้ร้บับรกิารไดร้บัการดแูลและคาํแนะนําปญัหาสุขภาพอยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

วตัถปุระสงคเ์ชิงปัญญา สามารถ 
1. อธบิายกระบวนการและหลกัการสบืคน้และประมวลขอ้มลูจากผูร้บับรกิาร 

2. อธบิายหลกัการประเมนิปญัหาสุขภาพของผูร้บับรกิาร 
3. อธบิายหลกัการใหค้าํแนะนําหรอืส่งต่อผูร้บับรกิารไปยงัสถานบรกิารสาธารณสุขระดบัอื�นได ้
อยา่งถูกตอ้งเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

วตัถปุระสงคเ์ชิงทกัษะ 

1. สื�อสารในลกัษณะการสมัภาษณ์เพื�อหาขอ้มลูไดอ้ยา่งมเีป้าหมายและเหมาะสม 
2. ใหค้าํแนะนําการดแูลสุขภาพแก่ผูร้บับรกิารไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมคีุณภาพ 
Table of Specifications 

1. อธบิายพื�นฐานของปญัหาสุขภาพของผูร้บับรกิาร ในดา้นลกัษณะของปญัหา และสาเหตุสาํคญั 
 1.1 ปญัหาความเจบ็ปว่ย ในดา้นพยาธสิภาพของอาการ/โรคที�พบบ่อยในบรกิารสาธารณสุข

ระดบัปฐมภมู ิ
 1.2 ปญัหาเกี�ยวกบัการใชย้า (drug related problems) 
 1.3 ปญัหาดา้นสุขภาพอื�นๆที�มกัพบในชุมชน เช่น ปญัหาโภชนาการ 

2. อธบิายหลกัการสื�อสารและเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์ที�ดขีองผูป้ระกอบวชิาชพีเภสชักรรม 
 2.1 หลกัการสื�อสารระหวา่งบุคคลทั �งทางวาจาและไม่ใช่วาจา 
 2.2 การประยกุตใ์ชท้กัษะการสื�อสารในการปฏบิตังิานทางวชิาชพีเภสชักรรม 

  2.2.1 ความสําคญัและหลกัการสมัภาษณ์ประวตัทิางสุขภาพของผู้มารบับริการ
อยา่งมรีะบบเพื�อใหไ้ดข้อ้มลูจาํเป็นอยา่งมปีระสทิธภิาพและเหมาะสม 
  2.2.2 ความสาํคญัและหลกัการใหค้าํแนะนําทางสุขภาพ 
  2.2.3 ความสาํคญัและหลกัการสื�อสารกบับุคลากรการแพทยอ์ื�นๆ 
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 2.3 อธบิายหลกัการสร้างมนุษยส์มัพนัธ์อนัดกีบัผู้ป่วย และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข
อื�นๆ 

3. แสดงหลกัการประเมนิปญัหาสุขภาพและปญัหาที�เกี�ยวกบัการใช้ยาในลกัษณะองค์รวม โดย
พจิารณาจาก 
 3.1 การสมัภาษณ์ 

 3.2 ขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งจากประวตัผิูม้ารบับรกิาร 
  3.2.1 บอกความหมายของภาษาละตนิ ศพัท์ทางการแพทย/์เภสชักรรม คําย่อทาง
การแพทย/์เภสชักรรมที�ใช้บ่อยในการเขยีนใบสั �งยาและแฟ้มประวตัผิู้ป่วยเฉพาะที�เป็นสากลและ
เกี�ยวขอ้งกบัการใชย้า 

  3.2.2 อธบิายความหมายของใบสั �งยาและแฟ้มประวตัผิูป้ว่ย 
   3.2.2.1 โครงสรา้ง และส่วนประกอบแต่ละส่วน 
   3.2.2.2 ข้อมูลที�เกี�ยวขอ้งกบัยาที�จะเชื�อมโยงไปสู่การคดักรอง/ประเมิน

ปญัหาที�เกี�ยวกบัยา 
  3.2.3 อธบิายระบบบนัทกึขอ้มูลและความหมายของขอ้มูลส่วนต่างๆที�บนัทกึใน
แฟ้มประวตัผิูป้ว่ยที�ใชใ้นบรกิารสาธารณสุขระดบัปฐมภมู ิ

 3.3 บนัทกึขอ้มูลการประเมนิปญัหาเพื�อจดัทําบนัทกึประวตัผิู้รบับรกิารและเพื�อการส่งต่อ
ขอ้มลูระหวา่งผูป้ฏบิตังิานอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
4. ดาํเนินการส่งเสรมิสุขภาพ ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาที�พบโดยการใหค้าํแนะนําปรกึษาอยา่งมปีระ 
สทิธภิาพหรอืการส่งต่อแก่สถานบรกิารสาธารณสุขในระดบัที�เหมาะสม 

ตารางกาํหนดด้านทกัษะ 

1. สื�อสารในลกัษณะการสมัภาษณ์เพื�อหาขอ้มลูไดอ้ยา่งมเีป้าหมายและเหมาะสม 
ตั �งคาํถามเพื�อหาขอ้มลูต่อไปนี� 
ความกงัวลต่อสุขภาพของผูม้ารบับรกิาร 

สภาพแวดลอ้มอนัอาจนํามาซึ�งปญัหาสุขภาพ 
2. ใหค้าํแนะนําการดแูลสุขภาพแก่ผูร้บับรกิารไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมคีุณภาพ 
 2.1ใหค้าํแนะนําดา้นสุขอนามยั โภชนาการ การออกกําลงักายที�ด ีรวมถึงทางเลอืกอื�นๆใน
การส่งเสรมิและป้องกนัโรค และบรรเทาอาการที�ไม่ตอ้งรกัษาดว้ยยา 

 2.2 อธบิายใหเ้ขา้ใจสาเหตุและวธิกีารส่งต่อหรอืรบัการรกัษาระดบัต่างๆ ระดบัตอ้งใชย้า 
ระดบัตอ้งพบแพทย ์
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เกณฑ์มาตรฐานข้อ 5: กาํหนดแผนการใช้ยาที�เหมาะสมกบัผู้รบับริการแต่ละราย และดูแล

การใช้ยาให้มีประสิทธิภาพสงูสดุ โดยเน้นการส่งเสริมความร่วมมือของผู้รบับริการ 

เป้าหมาย 
เพื�อใหผู้ม้ารบับรกิารไดร้บัยาในชนิด ขนาด ระยะเวลา และวธิกีารที�เหมาะสม ปลอดภยั และม ี
ประสทิธภิาพสงูสุด 

 

วตัถปุระสงคเ์ชิงปัญญา สามารถ 
1. พจิารณาเลอืกสรรยาแต่ละชนิดใหเ้หมาะสมแก่ผูป้ว่ยแต่ละราย 

2. กาํหนดแผนการใชย้าที�เหมาะสม 
3. คาดการณ์และป้องกนัปญัหาที�เกี�ยวกบัการใชย้าที�อาจเกดิขึ�น 

วตัถปุระสงคเ์ชิงทกัษะ 

สามารถปฏบิตังิานตามหลกัการจ่ายยาที�ด ี
Table of Specifications 

1. ประยกุตค์วามรูท้างเภสชัศาสตรใ์นการเลอืกสรรยาแต่ละชนิดใหเ้หมาะสมและอยา่งสมเหตุสมผล
กบัผูร้บับรกิารแต่ละราย ในกลุ่มอาการหรอืโรคต่างๆ โดยพจิารณาหลกัการใชย้าอยา่งสมเหตุสมผล 
(rational drug use) และการประเมนิการใชย้า (drug use evaluation) เพื�อการประกนัคุณภาพการ

ใชย้า 
2. ตดัสนิใจใชย้า/จ่ายยาแก่ผูร้บับรกิารอยา่งถูกตอ้งภายใตข้อบเขตที�กฎหมายกาํหนด 
 2.1 ทราบคาํนิยามของยาปลอม ยาผดิมาตรฐาน ยาเสื�อมคุณภาพ และยาเพกิถอนทะเบยีน 

 2.2 ระบุประเภทของยา ไดแ้ก่ ยาอนัตราย ยาควบคุมพเิศษ ยาสามญัประจําบ้าน วตัถุออก
 ฤทธิ �ประเภท 3 และ 4 และ ยาเสพตดิประเภท 3 
3. กาํหนดแผนการใชย้าที�เหมาะสมกบัผูร้บับรกิารที�ส่งเสรมิใหเ้กดิความร่วมมอืในการใชย้า โดย 
พจิารณาจากสภาพและองคป์ระกอบแวดลอ้มของผูป้ว่ย 

4. อธบิายหลกัการของการจ่ายยาที�ด ีเพื�อให้มกีารใช้ยาอย่างมปีระสทิธภิาพ ปลอดภยัและคุ้มค่า 
โดยพจิารณาจาก 
 4.1 มาตรฐานวชิาการที�เกี�ยวขอ้งกบัการจ่ายยาและส่งมอบยาโดยเภสชักร 

 4.2 ปญัหาที�สามารถป้องกนัหรือแก้ไขได้โดยกระบวนการจ่ายยาที�มีคุณภาพ เช่น 
ความคลาดเคลื�อนในการใชย้า ความไม่ร่วมมอืในการใชย้า และ ปญัหาการใชย้าอื�นๆ  
ตารางกาํหนดด้านทกัษะ 

1. สามารถปฏบิตังิานตามหลกัการจ่ายยาที�ด ี 

การหยบิยาและเกบ็ยาจากชั �นยา 
นบัเมด็ยาดว้ยถาดนบัเมด็ยา 
เขยีนฉลากยา (วธิกีารรบัประทานยา) 
เขยีนฉลากการใหย้าดว้ยวธิกีารอื�น ๆ 
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เลอืกใชฉ้ลากช่วยในกลุ่มยาที�จาํเป็นอยา่งเหมาะสม 
ตรวจสอบยาที�จดัแลว้กบัใบสั �งยา 

2. หาขอ้มลูเพื�อจ่ายยาตามอาการในโรคที�ไม่รุนแรงและเพื�อส่งต่อในกรณีที�เป็นโรคที�ควรจะไดร้บั 
การรกัษาจากแพทยโ์ดยเรว็ 
 2.1 อ่านผลทางหอ้งปฏบิตักิาร เช่น FBS, BP, cholesterol 

 2.2 การแนะนําการตรวจเพิ�มเตมิและส่งต่อผูป้ว่ย 
 2.3 การแนะนําอาการอื�น ๆ ที�มาพรอ้มโรคและหายพรอ้มโรค 
 2.4 การแนะนําระยะเวลาการรกัษาโรค 
 2.5การแนะนําความแตกต่างของการรกัษาโรคที�สาเหตุและการรกัษาตามอาการ 

 2.6 แนะนําผูป้ว่ยในการดแูลตนเองเบื�องตน้ในโรค/อาการบางอยา่ง เช่น ทอ้งเสยี 
3. แนะนําการปฏบิตัติวัผูป้ว่ยในการใชย้า 
 3.1 การใชย้าในโรคเรื�อรงั 

 3.2 การใชย้าหลายตวัร่วมกนั 
 3.3 การลมืรบัประทานยา 
 3.4 การแพย้าและผลขา้งเคยีงของยา 

 3.5 การเกบ็รกัษายา 
 3.6 การสงัเกตยาหมดอาย ุ
4. แนะนําการใชย้าที�มเีทคนิคพเิศษ การใชย้าที�มลีกัษณะพเิศษอื�นๆ เช่น 
การผสมยาปฏชิวีนะที�เป็นผงแหง้ 

การผสมผงเกลอืแร่(ORS) 
การใชย้าสดูพ่น (inhalations) 
การใชก้ารสวนลา้งนํ�ามกูโดยใชนํ้�าเกลอื 

การระบุจาํแนกยาที�ไม่สามารถตดัแยกเมด็ไดแ้ละใหค้าํแนะนําที�ถูกตอ้ง 
5. ทกัษะในการตอบคาํถามเกี�ยวกบั Drug Identification เฉพาะยาที�เป็นรายการในบญัชยีาหลกั 
แห่งชาตแิละมลีกัษณะภายนอกที�ชดัเจนและพบบ่อย 

6. อธบิายการใชย้าตาม พ.ร.บ. วชิาชพี เฉพาะยาที�สาํคญัที�ใชบ้่อย 
 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 6: ติดตาม ป้องกนั แก้ไขปัญหาที�เกี�ยวกบัการใช้ยาของผู้รบับริการและ

ชุมชน และแจ้งแก่ผู้ที�เกี�ยวข้องอย่างเป็นระบบ 

เป้าหมาย 
เพื�อใหผู้ร้บับรกิารและชุมชนในสถานบรกิารชุมชนระดบัตน้มกีารใชย้าอยา่งปลอดภยัมปีระสทิธ ิ

ภาพและสมเหตุสมผล 

วตัถปุระสงคเ์ชิงปัญญา สามารถ 
1. ประเมนิและสรุปปญัหาของการใชย้าในดา้นต่างๆ 
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2. อธบิายวธิกีารป้องกนั และแกไ้ขปญัหาการใชย้า 
3. อธบิายการบนัทกึและรายงานปญัหาการใชย้าอยา่งเป็นระบบ 

วตัถปุระสงคเ์ชิงทกัษะ 
1. สามารถสื�อสารผูป้ว่ยถงึแผนการประเมนิผลการรกัษา และการตดิตามอาการไม่พงึประสงค์จาก
การใชย้า เพื�อใหเ้กดิการเฝ้าระวงัโดยตวัผูป้ว่ยเอง 
2. สามารถสื�อสารกบับุคลากรทางการแพทยถ์งึปญัหาที�เกี�ยวเนื�องจากการใชย้าที�พบในระหวา่งการ 

รกัษา พรอ้มกบัใหข้อ้เสนอแนะทางแกไ้ขปญัหาที�พบ 
Table of Specifications 

1. อธบิายหลกัการตดิตามปญัหาที�เกี�ยวกบัการใชย้า  
2. บอกความหมายหรอืขอบเขตของปญัหาที�เกี�ยวกบัการใชย้า 

3. บอกชื�อยาหรอืกลุ่มยาที�เป็นสาเหตุขา้งตน้ ซึ�งพบบ่อยและมคีวามสาํคญั 
4. บอกลกัษณะเด่นของปญัหาการใช้ยาที�เกดิกบัร่างกายแต่ละระบบ ในการกําหนดรูปแบบการ
ตดิตามปญัหาการใชย้า 

5. บอกองคป์ระกอบที�จาํเป็นตอ้งใชใ้นการประเมนิความสมัพนัธร์ะหวา่งยาและปญัหาการใชย้า 
6. อธบิายวธิกีารดาํเนินการแกไ้ขในกรณีที�มกีารใชย้าอยา่งไม่เหมาะสม 
7. ป้องกนัหรอืแกไ้ขปญัหาความรูค้วามเขา้ใจ และความร่วมมอืในการใชย้าโดยตอ้งรู/้สามารถ 
 7.1 บอกสาเหตุและปญัหาของการไม่ใชย้าตามสั �ง (non-compliance to drug therapy      

 regimen) 
 7.2 บอกวตัถุประสงคแ์ละประโยชน์ของการแนะนําและใหค้าํปรกึษาดา้นยา 
 7.3 บอกองคป์ระกอบพื�นฐานและข ั �นตอนในการทาํการแนะนําและใหค้าํปรกึษาดา้นยา 

 7.4 บอกเกณฑใ์นการคดัเลอืกกลุ่มผูป้ว่ยเพื�อรบับรกิารตามลาํดบัความสาํคญั 
8. บอกวธิกีารบนัทกึและรายงานการตดิตามผลต่อหน่วยงาน/ผู้เกี�ยวขอ้งอย่างมคีุณภาพเหมาะสม
ตามขั �นตอน 

ตารางกาํหนดด้านทกัษะ 

1. สามารถสื�อสารผูป้ว่ยถงึแผนการประเมนิผลการรกัษา และการตดิตามอาการไม่พงึประสงคจ์าก 

การใชย้า เพื�อใหเ้กดิการเฝ้าระวงัโดยตวัผูป้ว่ยเอง 
 1.1 การสื�อสารอาการไม่พงึประสงคข์ณะจ่ายยา 
 1.2 การสื�อสารผลการรกัษาที�คาดหมายและไม่คาดหมาย 

2. สามารถสื�อสารกบับุคลากรทางการแพทยถ์งึปญัหาที�เกี�ยวเนื�องจากการใชย้าที�พบในระหวา่ง 
การรกัษา พรอ้มกบัใหข้อ้เสนอแนะทางแกไ้ขปญัหาที�พบ 
 2.1 การเขยีนสรุปปญัหาการใชย้าแจง้แก่บุคลากรการแพทยท์ี�เกี�ยวขอ้ง 

 2.2 การแจง้ปญัหาการใชย้าแก่บุคลากรการแพทยท์ี�เกี�ยวขอ้งโดยวาจา 
 2.3 กรอกแบบฟอรม์รายงานอาการไม่พงึประสงคจ์ากผลติภณัฑส์ุขภาพ 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อ 7: ให้ข้อมลูยาและผลิตภณัฑ์สขุภาพอื�นๆ แก่ผู้รบับริการ ชุมชนและ 

บคุลากรทางสาธารณสขุอย่างถกูต้องทนัสมยั และเชื�อถือได้ 

เป้าหมาย 
เพื�อใหผู้ร้บับรกิาร ชุมชนและบุคลากรทางสาธารณสุขไดร้บัขอ้มลูเกี�ยวกบัยาและผลติภณัฑส์ุข 
ภาพอื�นๆอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

 

วตัถปุระสงคเ์ชิงปัญญา สามารถ 
1. สบืคน้ขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลูต่างๆ เพื�อตอบคาํถามที�เกี�ยวกบัยาหรอืผลติภณัฑส์ุขภาพ 

2. ใหข้อ้มลูที�ถูกตอ้งสาํหรบัผูร้บับรกิารและชุมชนในเรื�องของยาและผลติภณัฑส์ุขภาพ รวมทั �งการ 
ปฏบิตัติน ในการใหบ้รกิารทางเภสชักรรมทุกประเภท 
3. ใหข้อ้มลูทางยาที�ทนัสมยัเชื�อถอืไดแ้ก่บุคลากรทางสาธารณสุขที�เกี�ยวขอ้ง 

 

วตัถปุระสงคเ์ชิงทกัษะ 
1. สามารถสบืคน้ขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลูที�เหมาะสม 
2. มกีระบวนในการตอบคาํถามทางยา 

Table of Specifications 

1. อธิบายคําจํากดัความ วตัถุประสงค์ และประโยชน์ของการให้บริการเภสชัสนเทศ (drug 
information service, DIS) 
2. อธบิายองคป์ระกอบพื�นฐานที�ควรมสีาํหรบั DIS 

3. อธบิายกระบวนในการตอบคาํถามทางยา 
4. อธบิายประเภท และประโยชน์ของแหล่งขอ้มลูระดบัปฐมภมู ิทุตยิภมู ิและตตยิภมู ิ
5. บอกชื�อแหล่งขอ้มลูในระดบัต่างๆ ทั �งที�เป็นเอกสารและขอ้มูลทางอเิลก็โทรนิก ทั �งขอ้มูลยาและ
ผลติภณัฑส์ุขภาพ 

6. อธบิายกระบวนการสบืคน้ขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลูประเภทต่างๆอยา่งเป็นระบบ 
7. อธบิายกระบวนการคดัเลอืกและประเมนิเอกสารที�สบืคน้ไดอ้ยา่งเป็นระบบโดยประยุกต์หลกัการ
และแนวทางการวจิยัทางเภสชัศาสตร์ ระเบยีบวธิวีจิยั หลกัการทางระบาดวทิยาและชวีสถิติที�

เกี�ยวขอ้ง 
8. สามารถสื�อสารใหค้วามกระจ่างแก่ชุมชนเกี�ยวกบัขอ้สงสยัทางยาและผลติภณัฑส์ุขภาพอื�น 
9. สามารถเกบ็รวบรวมบนัทกึการปฏบิตังิานใหข้อ้มลูทางยา 

ตารางกาํหนดด้านทกัษะ 

1. กระบวนในการตอบคาํถามทางยา 
 1.1 การถามขอ้มลูพื�นหลงัของคาํถามอยา่งเหมาะสม 
 1.2 สบืคน้ขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลูที�เหมาะสม 
 1.3 เลอืกหนงัสอืตาํราตรงหรอืมคีาํตอบใหค้าํถามที�กาํหนด 
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 1.4 เลอืกหรอืใชฐ้านขอ้มลูทุตยิภมูทิางยาโดย 
 การกาํหนดคาํสาํคญัจากคาํถามที�กาํหนด 

 การเลอืกบทความที�น่าจะมคีาํตอบ 
 1.5 การตอบตรงประเดน็โดยวาจาและ/หรอืเขยีนอยา่งสั �น 
 1.6 การเขยีนอา้งองิตามหลกัสากล 

 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 8: มีความรู้ทางกฎหมายที�เกี�ยวข้องในการประกอบวิชาชีพเภสชักรรม 

เป้าหมาย 
เพื�อใหก้ารประกอบวชิาชพีเภสชักรรมเป็นไปตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง โดยเฉพาะ พระราช 
บญัญตัยิา พระราชบญัญตัวิตัถุออกฤทธิ �ต่อจติประสาท พระราชบญัญตัยิาเสพตดิให้โทษ และ 

พระราชบญัญตัวิชิาชพีเภสชักรรมและขอ้บงัคบัต่างๆ ที�ออกตามพระราชบญัญตัวิชิาชพีเภสชักรรม 

วตัถปุระสงคเ์ชิงปัญญา สามารถ 
1. อธบิายหลกัการและสาระสาํคญัของพระราชบญัญตัยิา พระราชบญัญตัวิตัถุออกฤทธิ �ต่อจติ 

ประสาท และพระราชบญัญตัยิาเสพตดิใหโ้ทษที�เกี�ยวขอ้งกบัการประกอบวชิาชพีเภสชักรรม 
2. อธบิายหลกัการและสาระสาํคญัของพระราชบญัญตัวิชิาชพีเภสชักรรมและขอ้บงัคบัต่างๆ ที�ออก 
ตามพระราชบญัญตัวิชิาชพีเภสชักรรม 
3. อธบิายสทิธผิูป้ว่ย/ผูบ้รโิภคที�สภาเภสชักรรมรบัรอง 

วตัถปุระสงคเ์ชิงทกัษะ 
จดัแยกประเภทยาและยากบัผลติภณัฑส์ุขภาพ 
Table of Specifications 

1. พระราชบญัญตัยิา 

 1.1 อธบิายหลกัการและเหตุผลในการออกพระราชบญัญตัยิา 
 1.2 บอกนิยามศพัท์ของ ยา ผลติ ขาย ขายส่ง สารออกฤทธิ � ความแรง ฉลาก ตํารบัและ
เอกสารกาํกบัยา 
 1.3 แยกประเภทต่างๆของยา ไดแ้ก่ ยาควบคุมพเิศษ ยาอนัตราย ยาสามญัประจาํบา้น ยา 

สมุนไพร ยาแผนปจัจุบนั ยาแผนโบราณ เภสชัเคมภีณัฑ์ และยาที�ต้องติดตามการใช้ใน
สถานพยาบาล 
 1.4 แยกความแตกต่างของฉลากระหวา่งยา ผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร และเครื�องสาํอาง 

 1.5 อธบิายหน้าที�ของเภสชักรประจําสถานประกอบการผลติ ขาย นํา หรอืส ั �งเขา้มาใน
ราชอาณาจกัร ตามที�กฎหมายกาํหนด 
 1.6 อธบิายลกัษณะหรอืคุณสมบตัยิาที�หา้มผลติ ขาย นําหรอืสั �งเขา้มาในราชอาณาจกัร เช่น 

ยาปลอม ยาผดิมาตรฐาน ยาเสื�อมคุณภาพ ยาชุด ยาที�เพกิถอนทะเบยีนตาํรบั เป็นตน้ 
 1.7 อธบิายประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื�อง ตํารบัยา วตัถุที�เป็นยา โรคหรอือาการของ
โรคที�หา้มโฆษณา 
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 1.8 อธบิายสาระของกฎหมายในการควบคุมการโฆษณายา 
2. พระราชบญัญตัวิตัถุออกฤทธิ �ต่อจติและประสาทและพระราชบญัญตัยิาเสพตดิใหโ้ทษ 

 2.1 สามารถแบ่งประเภทวตัถุออกฤทธิ �ต่อจติและประสาท และยาเสพตดิใหโ้ทษที�ใชเ้ป็นยา 
 2.2 อธบิายสาระของกฎหมายและหน้าที�ของเภสชักรในการควบคุมวตัถุออกฤทธิ �ต่อจติและ 
ประสาท และยาเสพตดิใหโ้ทษที�เกี�ยวขอ้งกบัการประกอบวชิาชพีเภสชักรรม ได้แก่ การอนุญาตให้

มไีวค้รอบครอง การขาย 
3. พระราชบญัญตัวิชิาชพีเภสชักรรมและขอ้บงัคบัของสภาเภสชักรรม 
 3.1 อธบิายหลกัการและเหตุผลในการออกพระราชบญัญตัวิชิาชพีเภสชักรรม 
 3.2 บอกนิยามศพัท์ของ ผู้ประกอบวชิาชพี และการประกอบวชิาชพีเภสชักรรม บทบาท

หน้าที�ของสภาเภสชักรรมและสมาชกิ 
 3.3 อธิบายหลกัการและสาระสําคญัในการควบคุมการประกอบวชิาชีพเภสชักรรมตาม
พระราชบญัญัตวิชิาชพี ได้แก่ การควบคุมผู้ที�มใิช่ผู้ประกอบวชิาชพี การกล่าวโทษ/กล่าวหาผู้

ประกอบวชิาชพี ข ั �นตอนการดาํเนินการเมื�อมผีูก้ล่าวโทษ/กล่าวหา การพกัใช/้เพกิถอนใบอนุญาต 
 3.4 อธบิายหลกัการและสาระสําคญัของขอ้บงัคบัสภาเภสชักรรมว่าด้วยจรรยาบรรณแห่ง
วชิาชพีเภสชักรรม ข้อบงัคบัสภาเภสชักรรมว่าด้วยขอ้จํากดัและเงื�อนไขในการประกอบวชิาชีพ

เภสชักรรม 
 3.5 อธบิายหลกัการและสาระสาํคญัของคาํประกาศสทิธผิูป้ว่ยที�สภาเภสชักรรมรบัรอง 
ตารางกาํหนดด้านทกัษะ 

1. จดัแยกประเภทของยาต่างๆ ไดแ้ก่ ยาควบคุมพเิศษ ยาอนัตราย ยาสามญัประจาํบา้น ยา 
สมุนไพร ยาแผนปจัจุบนั ยาแผนโบราณ เภสชัเคมภีณัฑ์ และยาที�ต้องติดตามการใช้ใน

สถานพยาบาล 
2. จดัแยกยา ผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร และเครื�องสาํอาง 
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จรรยาบรรณวิชาชีพเภสชักรรม 
หลกัการทั �วไป 

ขอ้ 1.  ดาํรงตนใหส้มควรในสงัคมโดยธรรมและเคารพต่อกฎหมายของบา้นเมอืง 
ขอ้ 2. ไม่ประพฤตหิรอืกระทาํการใดๆ อนัเป็นเหตุใหเ้สื�อมเสยีเกยีรตศิกัดิ �แห่งวชิาชพี 
ขอ้ 3. ประกอบวิชาชีพด้วยเจตนาดี โดยไม่คํานึงถึงฐานะ เชื�อชาติ ศาสนา สังคมหรือลัทธิ

การเมอืง 
ขอ้ 4.  พงึสร้างทศันคตแิละความเข้าใจต่อเพื�อนมนุษย ์และสงัคม นําความรู้ด้านสงัคมศาสตร ์

พฤตกิรรมศาสตร ์มาประยกุตใ์นการประกอบอาชพี 
ขอ้ 5.  พงึพยายามแสวงหาความรู ้ความกา้วหน้าทางวชิาการต่าง ๆ เพื�อการพฒันาองคก์ร  

และวชิาชพีใหท้นัต่อยคุสมยั 
การประกอบวิชาชีพเภสชักรรม 

ขอ้ 6.  ตอ้งรกัษามาตรฐานของการประกอบวชิาชพีเภสชักรรมในระดบัที�ดทีี�สุด 
ขอ้ 7.  ตอ้งไม่จงูใจหรอืชกัชวนใหม้ารบับรกิารทางวชิาชพีเภสชักรรมเพื�อผลประโยชน์ของตน  

ขอ้ 8.  ตอ้งปฏบิตัติ่อผูม้ารบับรกิารโดยสุภาพและปราศจากการบงัคบัขูเ่ขญ็ 
ขอ้ 9.  ต้องไม่หลอกลวงหรือให้คํารบัรองอนัเป็นเท็จหรอืให้ความเหน็โดยไม่สุจริตในเรื�องใด ๆ 

ภายใตอ้าํนาจหน้าที�แก่สาธารณชน หรอืผูม้ารบับรกิารให้หลงเขา้ใจผดิ เพื�อประโยชน์ของ
ตน 

ขอ้ 1๐. ต้องประกอบวชิาชพี โดยคํานึงถึงความปลอดภยัและเศรษฐานะของผู้ป่วยหรือผู้มารบั
บรกิาร 

ขอ้ 11. ตอ้งไม่ใชห้รอืสนบัสนุนการใชย้าตาํรบัลบั 

ขอ้ 12. ต้องไม่เปิดเผยความลบัของผู้มารบับรกิารซึ�งตนทราบมาเนื�องจากการประกอบวชิาชีพ
เภสชักรรม เวน้แต่ความยนิยอมของผู้มารบับรกิารหรือเมื�อต้องปฏบิตัติามกฎหมายหรือ
ตามหน้าที� 

ขอ้ 13. ตอ้งไม่ใชห้รอืสนบัสนุนใหม้กีารประกอบวชิาชพีเภสชักรรมหรอืการประกอบโรคศลิปะ โดย
ผดิกฎหมาย 

ขอ้ 14. ตอ้งปฏบิตัติามขอ้จํากดัและเงื�อนไขการประกอบวชิาชพีเภสชักรรม ที�คณะกรรมการสภา
เภสชักรรมกาํหนดโดยเคร่งครดั 

การโฆษณาการประกอบวิชาชีพเภสชักรรม 

ขอ้ 15. ตอ้งไม่โฆษณา ใช ้จา้ง หรอืยนิยอมใหผู้อ้ื�นโฆษณาการประกอบวชิาชพีเภสชักรรม ความรู้
ความชํานาญในการประกอบวชิาชีพเภสชักรรมของตน หรือของผู้อื�นเว้นแต่การแสดง
ผลงานทางวชิาการการแสดงผลงานในหน้าที� หรอืในการบําเพญ็ประโยชน์สาธารณะ การ

ประกาศเกยีรตคิุณเป็นทางการโดยสถาบนัวชิาการ สมาคม หรอืมลูนิธทิ ั �งนี� ต้องละเวน้การ
แสวงหาประโยชน์ที�จะเกดิต่อการประกอบวชิาชพีเภสชักรรมส่วนบุคคล 
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ขอ้ 16. อาจแสดงขอ้ความเกี�ยวกบัการประกอบวชิาชพีเภสชักรรมของตนที�สถานประกอบวชิาชพี
ไดเ้พยีงขอ้ความเฉพาะเรื�องต่อไปนี� 

  # ชื�อ นามสกุล และอาจมีคําประกอบชื�อได้เพียงคําว่าเภสชักร เภสชักรหญิง 
 หรอือกัษรยอ่ของคาํดงักล่าว ตาํแหน่งทางวชิาการ ฐานนัดรศกัดิ � ยศ และ บรรดาศกัดิ � 

# ชื�อปรญิญา วฒุบิตัร หรอืหนงัสอือนุมตั ิหรอืหนงัสอืแสดงคุณวุฒอิย่างอื�น ซึ�งตน

ไดร้บัจากสภาเภสชักรรม หรอืสถาบนันั �น ๆ  
  # สาขาของวชิาชพีเภสชักรรม 
  # เวลาทาํการ 
ขอ้ 17.  อาจแจ้งความการประกอบวชิาชพีเภสชักรรมเฉพาะการแสดงที�อยู่ ที�ต ั �งสถานประกอบ

วชิาชพีเภสชักรรม หมายเลขโทรศพัท ์หรอืเครื�องมอืสื�อสารอื�น และหรอืขอ้ความที�อนุญาต
ตามขอ้ ๑๖  

ขอ้ 18.  ผูท้าํการเผยแพร่หรอืตอบปญัหาทางสื�อมวลชน ถ้าแสดงตนวา่เป็นผูป้ระกอบวชิาชพีเภสชั

กรรม ตอ้งไม่แจง้สถานประกอบวชิาชพีส่วนตวัเป็นทาํนองการโฆษณาและตอ้งไม่มกีารแจง้
ความตามขอ้ ๑๗ ในที�เดยีวกนัหรอืขณะเดยีวกนันั �นดว้ย 

ขอ้ 19.  ตอ้งระมดัระวงั มใิหก้ารประกอบวชิาชพีเภสชักรรมของตนแพร่ออกไปในสื�อ มวลชนเป็น

ทาํนองโฆษณาความรูค้วามสามารถ 
การปฏิบติัต่อผู้ร่วมวิชาชีพ 

ขอ้ 20. ตอ้งยกยอ่งใหเ้กยีรตเิคารพในศกัดิ �ศรซีึ�งกนัและกนั  
ขอ้ 21. ตอ้งไม่ทบัถมใหร้า้ยหรอืกลั �นแกลง้กนั 
ขอ้ 22. ตอ้งไม่ชกัจงูผูม้ารบับรกิารของผูอ้ื�นมาเป็นของตน 

การปฏิบติัต่อผู้ร่วมงาน 

ขอ้ 23. พงึยกยอ่งใหเ้กยีรตแิละเคารพในศกัดิ �ศรขีองผูร้่วมงาน 
ขอ้ 24. ตอ้งไม่ทบัถมใหร้า้ย หรอืกลั �นแกลง้ผูร้่วมงาน 
ขอ้ 25. พงึส่งเสรมิและสนบัสนุนการประกอบวชิาชพีของผูร้่วมงาน 

การปฏิบติัในการประกอบวิชาชีพเภสชักรรม 

ขอ้ 26. ตอ้งไม่โฆษณาหรอืยนิยอมใหผู้อ้ื�นโฆษณาในลกัษณะวา่มผีูป้ระกอบวชิาชพีอยูป่ฏบิตักิารใน

สถานปฏบิตักิารหรอืสถานพยาบาลนั �น โดยไม่เป็นความจรงิ  
ขอ้ 27. จะโฆษณาหรอืยนิยอมให้ผู้อื�นโฆษณาว่ามเีภสชักรประจํา หรอื ขายยาโดยเภสชักร หรอื

แจง้ชื�อวา่เป็นเภสชักรประจาํ หรอืขอ้ความอื�นที�ก่อใหเ้กดิความเขา้ใจในลกัษณะดงักล่าวได ้

เฉพาะกรณีที�ผู้ประกอบวชิาชีพดงักล่าวได้อยู่ปฏิบัติการจริงเป็นการประจําหรือได้อยู่
ปฏบิตักิารตลอดเวลาที�เปิดทาํการเท่านั �น 

ข้อ 28. กรณีผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมไม่อยู่ปฏิบตัิการจริงเป็นการประจําหรือไม่ได้อยู่

ปฏบิตักิารตลอดเวลาที�เปิดทาํการ จะสามารถโฆษณาหรอืยนิยอมใหผู้อ้ื�นโฆษณาวา่มเีภสชั
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กรได ้โดยตอ้งระบุ วนั เวลา ที�อยูป่ฏบิตักิารจรงิประกอบชื�อของตนหรอืประกอบคาํว่าเภสชั
กรประจาํ ขายยาโดยเภสชักร หรอืขอ้ความอื�นในลกัษณะดงักล่าว ใหช้ดัเจน  

ขอ้ 29. ผูป้ระกอบวชิาชพีเภสชักรรมผูใ้ดที�มชีื�อเป็นผูม้หีน้าที�ปฏบิตักิารหรอืเป็นเภสชักรประจํา ถ้า
มไิด้อยู่ปฏิบตังิานประจําหรอืไปปฏบิตังิานไม่เป็นเวลาที�แน่นนอน ไม่มสีทิธทิี�จะโฆษณา
หรอืยนิยอมใหโ้ฆษณาหรอืแจง้วา่ มเีภสชักรประจาํ หรอื ขายยาโดยเภสชักร หรอืแจง้ชื�อวา่

เป็นเภสชักรประจาํ หรอืขอ้ความอื�นที�ก่อใหเ้กดิความเขา้ใจในลกัษณะดงักล่าวได ้ 
ขอ้ 30. ผูป้ระกอบวชิาชพีที�เป็นผูใ้หค้วามรูเ้รื�องยาและผลติภณัฑส์ุขภาพ ในลกัษณะต่าง ๆ และโดย

สื�อต่าง ๆ ตอ้งพงึระวงัมใิหก้ารกระทาํดงักล่าวของตน หรอืใหผู้อ้ื�นนําการกระทาํดงักล่าวไป
ทาํใหเ้ขา้ใจวา่ ส่งเสรมิหรอืสนบัสนุน ผลติภณัฑใ์ดผลติภณัฑห์นึ�งที�เกี�ยวกบัเรื�องที�ใหค้วามรู้

นั �น  
ขอ้ 31. ผูป้ระกอบวชิาชพีเภสชักรรมผูใ้ดรบัจา้งหรอืรบัทุนสนบัสนุนจากบรษิทัเอกชนในการกระทํา

ใด ๆ หรือจดัทําผลงานใด ๆ จะต้องเปิดเผยข้อมูลให้ทราบว่าผู้ใดเป็นผู้จ้างหรือให้ทุน

สนบัสนุนควบคู่ไปดว้ยทุกครั �งเมื�อมกีารแสดง อา้งองิผลงาน หรอืเผยแพร่ผลการกระทาํหรอื
ผลงานที�จดัทาํขึ�น 
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ประกาศ  ระเบียบและข้อบงัคบัของมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 

ที�นักศึกษาควรทราบ 

 
 1.  ข้อบงัคบัว่าด้วยการแต่งกายนักศึกษา พ.ศ.2540 

     ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
วา่ดว้ยเครื�องแต่งกายนกัศกึษา 

พ.ศ.2540 
………………………………... 

โดยที�เหน็สมควรกําหนดเครื�องแต่งกายนักศกึษามหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ให้เป็นไปอย่าง

สุภาพเรยีบรอ้ยและเหมาะสมแก่กาลเทศะ 
 อาศยัอํานาจตามความในมาตรา๑๖(๒) และมาตรา๕๒วรรค๒และมาตรา๕๓วรรค๒แห่ง
พระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ พ.ศ.๒๕๓๕ ประกอบกบัมตสิภามหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์  
ในการประชุมครั �งที� ๓/๒๕๔๐  เมื�อวนัที�๙ สงิหาคม ๒๕๔๐  สภามหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์จงึออก

ขอ้บงัคบัไวด้งัต่อไปนี� 
 

หมวดที� ๑ 

บททั �วไป 
 

ขอ้ ๑ ข้อบังคับนี� เรียกว่า”ข้อบังคับมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ว่าด้วยเตรื�องแต่งกายนักศึกษา                 

พ.ศ.๒๕๔๐ 
ขอ้ ๒ ขอ้บงัคบันี�ใหใ้ชบ้งัคบัตั �งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
ขอ้ ๓ ในขอ้บงัคบันี� 
 “มหาวทิยาลยั”  หมายถงึ  มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

 “อธกิารบด”ี  หมายถงึ  อธกิารบดมีหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
 “นกัศกึษา”  หมายถงึ  นกัศกึษามหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
 “เครื�องแต่งกายนกัศกึษา”   หมายถงึ  เครื�องแต่งกายนกัศกึษามหาวทิยาลยั 

       วลยัลกัษณ์ 
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ขอ้๔ ใหอ้ธกิารบดรีกัษาการตามขอ้บงัคบันี�  และให้มอีํานาจออกประกาศ  ขอ้กําหนดซึ�งไม่ขดั 
หรือแย้งและ ให้เป็นไปตามข้อบังคับนี�  รวมทั �งให้อํานาจวินิจฉัยซี�ขาด คําวนิิจฉัยซี�ขาดของ

อธกิารบดใีหถ้อืเป็นที�สุด 
หมวดที� ๒ 

ประเภทเครื�องแต่งกายของนกัศกึษา 

 
ขอ้ ๕ ให้เครื�องแต่งกายของนักศกึษามหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ ม ี๓ ประเภท สําหรบัใช้แต่งใน
โอกาสต่างๆ ดงันี� 

1) เครื�องแต่งกายปกต ิใชส้าํหรบัแต่งเวลาเรยีนปกต ิเวลาสอบและติดต่อหรือใช้บริการจาก

หน่วยงานต่างๆของมหาวทิยาลยั 
2) เครื�องแต่งกายชุดพิธีการ  ใช้สําหรับแต่งในงานราชพิธี  ร ัฐพิธี  หรืองานอื�นใดที�

มหาวทิยาลยักาํหนด 

3) เครื�องแต่งกายชุดปฏบิตักิาร  ใชส้าํหรบัแต่งในห้องทดลอง  โรงฝึกเครื�องมอื  ฟาร์ม  และ
สถานฝึกหรอืปฏบิตังิานทางวชิาชพีและอื�นๆ 
 

      หมวดที� ๓ 
เครื�องแต่งกายปกต ิ

 
ขอ้ ๖ เครื�องแต่งกายปกตสิาํหรบันกัศกึษาชาย  มลีกัษณะดงัต่อไปนี� 

1) เสื�อเชิ�ตสขีาวหรอืสอี่อน  ไม่มลีวดลาย   ความยาวของตวัเสื�อยาวพอ  เพื�อให้กางเกงทบัได้
โดยเรยีบรอ้ย 

2) กางเกงขายาวทรงสุภาพ  สดีาํ  นํ�าตาลเขม้  เทาเขม้  หรอืนํ�าเงนิเขม้ 

3) เขม็ขดัสดีาํ  นํ�าตาล  หวัเขม็ขดัมเีครื�องหมายมหาวทิยาลยั  ตามที�มหาวทิยาลยักาํหนด 
4) ถุงเทา้สเีดยีวกบัรองเทา้ 
5) รองเทา้ทรงสุภาพ หุม้สน้ สดีาํหรอืสนํี�าตาล 

 
ขอ้ ๗ เครื�องแต่งกายปกตสิาํหรบันกัศกึษาหญงิ  มลีกัษณะดงัต่อไปนี� 

1) เสื�อเชิ�ตขาว หรอืสอี่อน  แบบสุภาพ  เนื�อผ้าหนาพอควร  ไม่มลีวดลาย  ความยาวของตวั
เสื�อ  ยาวพอเพื�อใหก้ระโปรงทบัไดโ้ดยเรยีบรอ้ย 

2) กระโปรงทรงสุภาพ  สดีํา  นํ�าตาลเขม้  เทาเขม้ หรอืนํ�าเงนิเขม้ เนื�อผ้าหนาพอควร ไม่มี
ลวดลาย  ความยาวเสมอขา่ว หรอืตํ�ากวา่เขา่ 

3) เขม็ขดัสดีาํ  นํ�าตาล  หวัเขม็ขดัมเีครื�องหมายมหาวทิยาลยัตามที�มหาวทิยาลยักาํหนด 

4) รองเทา้ทรงสุภาพ  หุม้สน้ สขีาว  ดาํ  นํ�าตาล หรอืสนํี�าเงนิเขม้ 
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ขอ้ ๘ มหาวทิยาลยัอนุญาตใหน้กัศกึษา  แต่งกายใหเ้ป็นไปตามระเบยีบการแต่งกายของกรมการ
รกัษาดนิแดนในวนัที�มกีารเรยีนวชิาทหาร 

ขอ้ ๙ มหาวทิยาลยัอนุญาตใหน้กัศกึษาแต่งกายดว้ยชุดปฏบิตังิาน  ซึ�งใช้แต่งในโรงฝึกเครื�องมอื  
ฟาร์มและสถานฝึก  หรอืปฏิบตัิงานทางวชิาชีพและอื�นๆ  ในเวลาเรียนปกตแิละใช้บริงานจาก
หน่วยงานต่างๆของมหาวทิยาลยัในวนัที�มกีารปฏบิตังิานได ้

 
     หมวดที� ๔ 
    เครื�องแต่งกายชุดพธิกีาร 
 

ขอ้ ๑๐ เครื�องแต่งกายชุดพธิกีาร  สาํหรบันกัศกึษาชาย  ใหม้ลีกัษณะดงันี� 
1) เสื�อเชิ�ตสขีาวแขนยาว  ไม่มลีวดลาย  ปกเสื�อปลายแหลม  ผ่าอกตรงโดยตลอด  ตดิกระดุม

สขีาว  มกีระเป๋าที�ดา้นซา้ย  เวลาสวมใหส้อดชายเสื�อไวใ้นกางเกง 

2) เนคไทพื�นสแีสด  พมิพต์รามหาวทิยาลยั 
3) กางเกงขายาว  ทรงสุภาพ  สนํี�าเงนิเขม้ 
4) เขม็ขดัหนงัสดีาํ  หวัเขม็ขดัมเีครื�องหมายของมหาวทิยาลยั 

5) ถุงเทา้สนํี�าเงนิเขม้ 
6) รองเทา้หนงัทรงสุภาพ หุม้สน้ สดีาํ 

เครื�องแต่งกายชุดพธิกีารสาํหรบันกัศกึษาชายใหเ้ป็นไปตามแนบทา้ย  ขอ้บงัคบันี� 
 

ขอ้ ๑๑ เครื�องแต่งกายชุดพธิกีารสาํหรบันกัศกึษาหญงิ  มลีกัษณะดงันี� 
1) เสื�อเชิ�ตสขีาวแขนสั �น  ไม่มลีวดลาย ปกเสื�อปลายแหลมผ่าอกตรงโดยตลอด  ตดิกระดุม

โลหะ  สญัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั  เนื�อผ้าหนาพอควร  เวลาสวมให้สอดชายเสื�อไวใ้น

กระโปรง 
2) กลดัเขม็กลดัเสื�อ  เครื�องหมายมหาวทิยาลยัเหนืออกดา้นซา้ย 
3) กระโปรงทรงสุภาพ  สนํี�าเงนิเขม้  เนื�อผา้หนาพอควร  ไม่มลีวดลาย  ความยาวปิดเขา่ 

4) เขม็ขดัหนงัสดีาํ หวัเขม็ขดัมเีครื�องหมายมหาวทิยาลยั 
5) รองเทา้หนงัทรงสุภาพ หุม้สน้สดีาํ สน้รองเทา้สงูไม่เกนิ ๓นิ�ว 

เครื�องแต่งกายชุดพธิกีารสาํหรบันกัศกึษาหญงิใหเ้ป็นไปตามแนบทา้ยขอ้บงัคบันี� 
 

    หมวดที� ๕ 
ลกัษณะเขม็กลดั  กระดุม เนคไทและเขม็ขดัสาํหรบัเครื�องแต่งกายชุดพธิกีาร 

ขอ้ ๑๒ ให้ลกัษณะเขม็กลดั กระดุม เนคไท และเขม็ขดั สําหรบัเครื�องแต่งกายในชุดพิธีการมี

ลกัษณะดงัต่อไปนี� 
1) เขม็กลดั สาํหรบัตดิเสื�อนกัศกึษาหญงิ มลีกัษณะดงันี� 
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ตวัเขม็กลดัทําด้วยโลหะสีเงิน กว้าง ๒.๕ เซนติเมตร สูง ๑.๒ เซนติเมตร มีตรา
มหาวทิยาลยัตามแบบที�กาํหนด มเีขม็สาํหรบักลดัยดึตดิกบัตวัเสื�อซ่อนอยูด่า้นหลงั 

2) กระดุม  สาํหรบัตดิเสื�อนกัศกึษาหญงิ  มลีกัษณะดงันี� 
ตวักระดุมมลีกัษณะกลม  เสน้ผ่าศนูยก์ลาง ๑.๖ เซนตเิมตร ทาํดว้ยโลหะสเีงนิ มตีรา 
มหาวทิยาลยัตามแบบที�กาํหนด 

3) เนคไทสาํหรบันกัศกึษาชาย  มลีกัษณะดงันี� 
เนคไททําด้วยผ้าสแีสดขนาดกว้าง ๖ เซน็ตเิมตร  พิมพ์ตรามหาวทิยาลยัโดยให้ตรา
มหาวทิยาลยั  อยูใ่นตาํแหน่งสงูจากปลายเนคไท  ๒๐  เซนตเิมตร 

4) เขม็ขดั สาํหรบันกัศกึษาชายและนกัศกึษาหญงิ    มลีกัษณะเหมอืนกนัดงันี� 

      สายเขม็ขดั ทาํดว้ยหนงัสดีาํ   กวา้ง  ๔  เซนตเิมตร 
      หวัเขม็ขดั ทาํดว้ยโลหะสเีงนิขดัเงา   มตีรามหาวทิยาลยัตามแบบที�กาํหนด 

 

     หมวดที� ๖ 
    เครื�องแต่งกายชุดปฏบิตักิาร 
ขอ้ ๑๓ เครื�องแต่งกายในการปฏบิตังิานที�ใชใ้นหอ้งทดลอง  ในโรงฝึกเครื�องมอื ฟารม์ และสถานฝึก 

หรอืปฏบิตังิานทางวชิาชพีและอื�นๆ   สําหรบันักศกึษาชายและนักศกึษาหญิง  โดยให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวทิยาลยั 
 

หมวดที� ๗ 

              บทกาํหนดโทษ 
ขอ้ ๑๔ ผูใ้ดใชเ้ครื�องแต่งกายนักศกึษามหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์  โดยไม่มสีทิธทิี�จะใช้  ถ้ากระทํา
เพื�อให้บุคคลอื�นเชื�อว่าทุกคนมีสิทธิใช้  ต้องระวางโทษ  ตามมาตรา 53 แห่งพระราชบญัญัต ิ

มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ พ.ศ.2535 
ขอ้ ๑๕ ใหอ้ธกิารบดรีกัษาการตามขอ้บงัคบันี�  และใหม้อีาํนาจออกประกาศ และขอ้กาํหนด เพื�อ 
ปฏบิตักิาร  ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบันี� 

      ประกาศ ณ วนัที� 7  ตุลาคม พ.ศ. 2540 
      (ศาสตราจารยด์ร.เกษม สุวรรณกลู) 
      นายกสภามหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
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2. ระเบียบมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ว่าด้วยหอพกันักศึกษา พ.ศ.2544 

 
 

ระเบยีบมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

วา่ดว้ยหอพกันกัศกึษา 
พ.ศ. ๒๕๔๔ 

                                                       …………………………………… 

                        โดยที�มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ม ีนโยบายจดัหอพกันักศกึษาให้เป็น  “ศูนยศ์กึษา 
อยู่อาศยัและเอื�ออาทร” เพื�อความเป็นอยู่ที�เหมาะสม สะดวกสบาย เป็นแหล่งให้การศึกษาและ

ประสบการณ์ที�มีคุณค่า ให้นักศกึษามคีวามรบัผิดชอบต่อตนเองและสงัคม เคารพสทิธิของผู้อื�น 
พฒันาเป็นบณัฑติที�เรอืงปญัญาและคุณธรรม 
                          อาศยัอาํนาจตามมาตรา ๑๖(๒) แห่งพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

พ.ศ. ๒๕๓๕ สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการประชุม ครั �งที� ๔/๒๕๔๔ เมื�อวนัที� ๒๐ 
พฤษภาคม  จงึมมีตใิหว้างระเบยีบไวด้งัต่อไปนี�  
 

หมวดที� ๑ 
ขอ้ความทั �วไป 

 
ขอ้ ๑  ระเบยีบนี�เรยีกวา่  “ระเบยีบมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์วา่ดว้ยหอพกันกัศกึษา พ.ศ.๒๕๔๔”  

ขอ้ ๒  ระเบยีบนี�ใหใ้ชบ้งัคบัตั �งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 
ขอ้ ๓  ให้ยกเลกิระเบยีบมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ว่าด้วยที�พกันักศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๐ และให้ใช้
ระเบยีบนี�แทน 

ขอ้ ๔  ใหอ้ธกิารบดเีป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี� และให้มอีํานาจออกประกาศ ขอ้กําหนด และขอ้ 
บงัคบัเพื�อปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามระเบยีบนี� 
ขอ้ ๕  ในระเบยีบนี� 

“มหาวทิยาลยั”                        หมายถงึ         มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
“อธกิารบด”ี                            หมายถงึ         อธกิารบดมีหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
“รองอธกิารบด”ี                        หมายถงึ         รองอธกิารบดฝีา่ยกจิการนกัศกึษา 
                                                               มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
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“หวัหน้าส่วนกจิการนกัศกึษา”      หมายถงึ หวัหน้าส่วนกจิการนกัศกึษา มหาวทิยาลยัวลยั- 
      ลกัษณ์                                                         

“หวัหน้างานแนะแนว”               หมายถงึ   หวัหน้างานแนะแนว มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
“ที�ปรกึษาหอพกั”                     หมายถงึ  บุคลากรมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ที�ไดร้บัการ 

แต่งตั �งจากมหาวทิยาลยัใหท้าํหน้าที�ใหค้าํปรกึษา

และช่วยเหลอืนกัศกึษาในเขตหอพกั                                                        
“หวัหน้างานหอพกั”                  หมายถงึ   เจา้หน้าที�บรหิารงานทั �วไป ส่วนกจิการนกัศกึษา 
      ที�อธกิารบดแีต่งตั �งใหเ้ป็นหวัหน้าผูร้บัผดิชอบ 
      ดแูลงานหอพกั 

“คณะกรรมการดาํเนินงานหอพกั”       หมายถงึ   คณะกรรมการดาํเนินงานหอพกันกัศกึษา  
        มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

“คณะกรรมการนกัศกึษาประจาํหอพกั”     หมายถงึ คณะกรรมการนกัศกึษาประจาํหอพกั 

                                                                 ซึ�งเป็นตวัแทนนกัศกึษาที�ไดร้บัเลอืกตั �ง 
       จากนกัศกึษาในหอพกัที�อธกิารบดแีต่งตั �ง 
“คณะกรรมการวนิยันกัศกึษาหอพกั”       หมายถงึ คณะกรรมการวนิยันกัศกึษาหอพกั 

                                                               มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ที�อธกิารบด ี
       แต่งตั �ง 
“คณะกรรมการประสานงานนกัศกึษาหอพกั”    หมายถงึ คณะกรรมการที�ทาํหน้าที�ประสานงาน 
                                                                 นกัศกึษาหอพกัทั �งหมด 

“ประธานกรรมการประสานงานนกัศกึษาหอพกั” หมายถงึ ประธานกรรมการนกัศกึษาประจาํ 
                                                                  หอพกัซึ�งไดร้บัเลอืกใหเ้ป็นประธานผู ้
              ประสานงานหอพกัทั �งหมด 

“หอพกั”                                              หมายถงึ หอพกันกัศกึษามหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
“นกัศกึษา”                                             หมายถงึ นกัศกึษามหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์และ 
       ใหห้มายรวมถงึนกัศกึษาโครงการแลก     

       เปลี�ยนต่างสถาบนัที�มาศกึษา ณ   
       มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
“ผูอ้าศยั”                                               หมายถงึ นกัศกึษาหรอืบุคคลอื�นใดที�ไดร้บั 
       อนุญาตจาก มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

ใหเ้ขา้พกัอาศยัชั �วคราวในหอพกั  
นกัศกึษา 
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หมวดที� ๒ 
วตัถุประสงค ์

ขอ้ ๖  มหาวทิยาลยัมวีตัถุประสงคใ์นการดาํเนินงานหอพกั ดงัต่อไปนี� 
           (๑)   เพื�อใหบ้รกิารหอพกัที�มคีวามสะอาด สะดวกสบาย และปลอดภยัแก่นกัศกึษา 

(๒) เพื�อเสรมิสรา้งสภาพแวดลอ้มของหอพกัใหม้สี่วนสนบัสนุนการเรยีนรู้ และเป็นชุมชนที�

มคีวามเอื�ออาทรต่อกนั 
           (๓)  เพื�อส่งเสรมิใหน้กัศกึษารูจ้กัใชช้วีติในสงัคมและมทีกัษะในการทาํงานเป็นหมู่คณะ 
           (๔)  เพื�อเสรมิสรา้งใหน้กัศกึษามคีวามรบัผดิชอบต่อตนเอง เคารพสทิธผิูอ้ื�น มสี่วนร่วม 

       รบัผดิชอบต่อสงัคม 

 
หมวดที� ๓ 

การดาํเนินงาน 

ขอ้ ๗  ใหอ้ธกิารบดแีต่งตั �งคณะกรรมการดาํเนินงานหอพกั ประกอบดว้ยรองอธกิารบดเีป็นประธาน     
กรรมการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นรองประธานกรรมการ หวัหน้าส่วนกิจการ            
นักศึกษาหัวหน้างานให้คําปรึกษาและแนะแนว ผู้แทนที�ปรึกษาหอพกัชาย ๑ คน   ผู้แทนที�             

หอพกัชาย ๑ คนผู้แทนที�ปรึกษาหอพกัหญิง ๑คน ประธานกรรมการประสานงานนักศึกษาหอ            
พกั เป็นกรรมการ โดยมีหวัหน้างานหอพกัเป็นกรรมการและเลขานุการ และที�ปรึกษาหอพกั ๑              
คนเป็นผูช้่วยเลขานุการ 
 

ขอ้ ๘  คณะกรรมการดาํเนินงานหอพกั มอีาํนาจและหน้าที�ดงันี� 
(๑) พจิารณาดาํเนินงานหอพกัใหเ้ป็นไปตามนโยบายและวตัถุประสงคด์า้นหอพกัของ 
มหาวทิยาลยัโดยมภีารกจิหลกัได้แก่ จดับรกิารและสวสัดกิาร จดัสภาพแวดล้อมให้เอื�อต่อ

การเรยีนรูแ้ละอยูอ่าศยั จดัระบบการใหค้าํปรกึษา ส่งเสรมิกจิกรรมเพื�อพฒันานกัศกึษา และ
เสรมิสรา้งความเป็นประชาคมชาวหอพกั 

        (๒) พจิารณาจดัวางระเบยีบ ขอ้บงัคบัเกี�ยวกบัหอพกั เพื�อเสนอต่อมหาวทิยาลยั 

 
ขอ้ ๙  ให้อธกิารบดแีต่งตั �งคณะกรรมการวนิัยนักศกึษาหอพกั ประกอบด้วย หวัหน้าส่วนกจิการ
นักศึกษาเป็นประธานกรรมการ   หวัหน้างานแนะแนว  เจ้าหน้าที�บริหารงานทั �วไป (ด้านวนิัย
นักศกึษา)   ที�ปรกึษาหอพกัชาย ๑ คน ที�ปรกึษาหอพกัหญิง ๑ คน ที�ปรกึษาหอพกัที�นักศกึษา

ผู้กระทําผิดอาศัยอยู่ เป็นกรรมการ โดยมีหัวหน้างานหอพักเป็นกรรมการและเลขานุการ            
และมเีจา้หน้าที�บรหิารงานทั �วไปงานที�พกันกัศกึษา ๑ คนเป็นผูช้่วยเลขานุการในกรณีที�เหน็สมควร
เชิญประธานกรรมการประสานงานนักศกึษาหอพกั และหรือประธานกรรมการนักศึกษาประจํา

หอพกัเขา้ร่วมพจิารณากเ็ชญิเขา้ร่วมได ้
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ขอ้ ๑๐   คณะกรรมการวนิยันกัศกึษาหอพกั มอีาํนาจหน้าที�ดงันี� 
            (๑)  ใหข้อ้เสนอแนะในการจดักจิกรรมเพื�อพฒันาและส่งเสรมิวนิยันกัศกึษาหอพกั 

            (๒)  ตดิตามประเมนิผลการสง่เสรมิวนิยันกัศกึษาหอพกั 
            (๓)  สบืสวน สอบสวน และพจิารณาโทษนกัศกึษาที�กระทาํผดิวนิยัหอพกัแลว้ดาํเนินโทษ 
 

ขอ้ ๑๑  ให้อธิการบดีแต่งตั �งหวัหน้างานหอพกัโดยคําเสนอของรองอธกิารบดจีากบุคลากรของ              
มหาวทิยาลยั 
ขอ้ ๑๒  หวัหน้างานหอพกัมอีาํนาจหน้าที�ดงันี� 
             (๑)   ควบคุม ดแูล รบัผดิชอบการบรหิารงานหอพกัใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์ นโยบาย

และมตขิองคณะกรรมการดาํเนินงานหอพกั 
             (๒)   วางแผนปฏบิตังิานหอพกั 
             (๓)   ควบคุมดแูลการปฏบิตังิาน นิเทศงาน และพฒันางานบุคลากรหอพกั 

             (๔)   วนิิจฉยั สั �งการ และการแกป้ญัหาต่างๆ ของหอพกั 
   (๕)   ประสานงานกบังานแนะแนว เพื�อจดัระบบการดแูลใหค้าํปรกึษา จดัปฐมนิเทศ 
          และจดัโครงการเพื�อพฒันานกัศกึษาหอพกั 

(๖)   ประสานงานกบังานบรกิารสุขภาพเกี�ยวกบัการดแูลสุขภาพของนกัศกึษาหอพกั 
(๗)  ประสานงานกบัส่วนอาคารสถานที� เกี�ยวกบัการซ่อมแซมบาํรุงรกัษาหอพกัและ  

   จดัระบบรกัษาความปลอดภยัของหอพกั 
(๘) ประสานงานกบังานพสัดุในการจดัซื�อจดัจา้งเกี�ยวกบัพสัดุของหอพกั 

(๙) ประสานกบัผูป้กครองนกัศกึษาหอพกั และหน่วยงานต่างๆ ทั �งภายในและภายนอก 
    มหาวทิยาลยัเกี�ยวกบัความเป็นอยูแ่ละความประพฤตขิองนกัศกึษาหอพกั 

(๑๐) ปฏบิตัหิน้าที�ที�มหาวทิยาลยัมอบหมาย 

 
ขอ้ ๑๓ ให้อธกิารบดแีต่งตั �งที�ปรกึษาหอพกัจากบุคลากรของมหาวทิยาลยั โดยคําเสนอของรอง

อธกิารบด ี ในอตัราส่วนที�ปรกึษาหอพกัต่อนกัศกึษาหอพกัอยา่งเหมาะสม 

 
ขอ้ ๑๔ ที�ปรกึษาหอพกัมอีาํนาจหน้าที�ดงันี� 

(๑) ใหค้าํปรกึษาแนะนําเกี�ยวกบัปญัหาดา้นต่างๆของนกัศกึษาหอพกั 
(๒) ช่วยเหลอืนกัศกึษาในหอพกัเมื�อเกดิการเจบ็ปว่ย 

(๓) จดัทาํแผนปฏบิตังิานหอพกัและจดัระบบบรกิารต่างๆของหอพกัใหม้ปีระสทิธภิาพ 
(๔) ดแูลความปลอดภยัของนกัศกึษาในหอพกั 
(๕) ประสานงานกบัผูป้กครองนกัศกึษาและหน่วยงานต่างๆ 

(๖) รายงานใหห้วัหน้างานหอพกัทราบเกี�ยวกบัปญัหาและขอ้บกพร่องต่างๆของหอพกั 
(๗) ประสานงานกบังานแนะแนวในการจดับรกิารใหค้าํปรกึษา 
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(๘) ดแูลนกัศกึษาใหป้ฏบิตัติามระเบยีบขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 
(๙) ตดิตามดแูลใหค้าํปรกึษานกัศกึษาที�ถูกลงโทษทางวนิยันกัศกึษา 

(๑๐) สนบัสนุนนักศกึษาให้ทํากจิกรรมเพื�อเสรมิสร้างประสบการณ์และสร้างประชาคม
ชาวหอพกั 

(๑๑) จดัทาํระเบยีนประวตันิกัศกึษาหอพกัและขอ้มลูหลกัฐานต่างๆที�เกี�ยวขอ้ง 

(๑๒) ดาํเนินการใหม้กีารเลอืกตั �งคณะกรรมการนกัศกึษาประจาํหอพกั 
(๑๓) ปฏบิตังิานที�หวัหน้างานหอพกัและมหาวทิยาลยัมอบหมาย 
 

หมวดที� ๔ 

คณะกรรมการนกัศกึษาประจาํหอพกั 
ขอ้ ๑๕ นกัศกึษาที�พกัอาศยัในแต่ละหอพกัมคีณะกรรมการนกัศกึษาประจาํหอพกั ๘-๑๒ คน 
ขอ้ ๑๖ การไดม้าซึ�งคณะกรรมการนกัศกึษาประจาํหอพกั 

(๑) ให้เลือกตั �งคณะกรรมการนักศึกษาประจําหอพักให้เสร็จสิ�นหลังวนัเปิดภาค
การศกึษาที�๑ของแต่ละปีการศกึษาภายใน ๓๐ วนั  โดยให้มนีักศกึษาชั �นปีที�๑ ใน
สดัส่วน ๑ ใน ๓ ของกรรมการทั �งหมด 

(๒) การเลอืกตั �งกรรมการนักศกึษาประจําหอพกั  อาจใช้วธิสีมคัรเป็นรายบุคคลหรือ
เป็นทมีกไ็ด้ ในกรณีที�มผีู้สมคัรเพยีงคนเดยีว หรือทมีเดียว จะต้องได้รบัคะแนน
เสยีงไม่น้อยกวา่กึ�งหนึ�งของจาํนวนนกัศกึษาที�อาศยัในหอพกั 

(๓) ในกรณีที�ไม่มีผู้สมคัรเป็นคณะกรรมการนักศกึษาประจําหอพกัให้คณะกรรมการ

ดําเนินงานหอพกัแต่งตั �งนักศึกษาจํานวนตามข้อ ๑๕ ขึ�นเป็นคณะกรรมการ
นกัศกึษาประจาํหอพกั 

(๔) ใหต้วัแทนนกัศกึษาที�ไดร้บัการเลอืกตั �ง เลอืกตั �งผู้ทําหน้าที�เป็นประธานกรรมการ   

และรองประธานกรรมการกนัเอง  และใหป้ระธานเลอืกเลขานุการจากผู้ที�ได้รบัการ
เลอืกตั �ง 

 

ขอ้ ๑๗ คณะกรรมการนกัศกึษาประจาํหอพกั   มอีาํนาจหน้าที�ดงันี� 
(๑) กาํหนดและเสนอแผนงานประจาํปีเกี�ยวกบักจิกรรมในหอพกัต่อหวัหน้างานหอพกั 
(๒) จดัใหม้กีารประชุมสามญันกัศกึษาหอพกั   ภาคการศกึษาละ๑ครั �ง  โดยแจง้ที�ปรกึษา

หอพกัและหวัหน้างานหอพกัทราบล่วงหน้า 

(๓) เรยีกประชุมนกัศกึษาหอพกัเมื�อมเีหตุจาํเป็น  โดยแจง้ใหท้ี�ปรกึษาหอพกัทราบล่วงหน้า 
(๔) พจิารณาและดาํเนินงานเกี�ยวกบักจิกรรมในหอพกัโดยความเหน็ชอบของหวัหน้างาน

หอพกัและที�ปรกึษาหอพกั 

(๕) เชื�อมโยงกจิกรรมหอพกักบักจิกรรมขององคก์ารบรหิาร ชมรม และกลุ่มอสิระ 
(๖) ช่วยเหลอืดแูลเพื�อนนกัศกึษาในดา้นต่างๆในหอพกั 
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(๗) หน้าที�อื�นๆตามที�คณะกรรมการดาํเนินงานหอพกั  หวัหน้างานหอพกั  หรอืที�ปรกึษา
หอพกัมอบหมาย 

 
ขอ้ ๑๘ ใหค้ณะกรรมการนกัศกึษาหอพกัมวีาระการทาํงานหนึ�งปีการศกึษานบัตั �งแต่วนัประกาศ 

แต่งตั �ง 

ขอ้ ๑๙ กรรมการนกัศกึษาประจาํหอพกัพน้สภาพเมื�อ 
(๑) ครบวาระ 
(๒) เสยีชวีติ 
(๓) ลาออกจากหอพกั 

(๔) นกัศกึษาไม่น้อยกวา่ ๒ ใน ๓ ของจาํนวนนกัศกึษาที�อาศยัในหอพกัมมีตใิหอ้อก 
(๕) พน้สภาพการเป็นนกัศกึษา 
(๖) ถูกปลดออกจากตาํแหน่งโดยคาํสั �งของคณะกรรมการดาํเนินงานหอพกั  เนื�องจาก

บกพร่องต่อหน้าที�  มคีวามประพฤตเิสื�อมเสยี  หรอืถูกลงโทษทางวนิยันกัศกึษา 
 

ขอ้ ๒๐ ใหค้ณะกรรมการนกัศกึษาประจาํหอพกัที�กาํลงัจะพน้วาระ  ส่งหลกัฐานเอกสารและพสัดุแก่

ที�ปรึกษาหอพกัก่อนวนัปิดภาคการศึกษา และให้ส่งมอบงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อ
คณะกรรมการนักศึกษาประจําหอพกัชุดใหม่ ให้เสร็จสิ�นภายใน ๑๕ วนั นับตั �งแต่วนั
ประกาศแต่งตั �งคณะกรรมการนกัศกึษาประจาํหอพกัชุดใหม่ 

 

หมวดที� ๕ 
คณะกรรมการประสานงานนกัศกึษาหอพกั 

 

ขอ้ ๒๑ ใหม้คีณะกรรมการประสานงานนกัศกึษาหอพกั ประกอบด้วย ประธานกรรมการนักศกึษา
ประจาํหอพกัแต่ละหอโดยใหเ้ลอืกประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และเลขานุการ 
กนัเอง 

ขอ้ ๒๒ คณะกรรมการประสานงานนกัศกึษาหอพกัมหีน้าที�วางแผนและดาํเนินงานเกี�ยวกบักจิกรรม
ร่วมของนกัศกึษาหอพกัทั �งหมด โดยผ่านความเหน็ชอบจากหวัหน้างานหอพกั 

 
หมวดที� ๖ 

การเขา้พกัอาศยัในหอพกั 
 
ขอ้ ๒๓ ใหส้่วนกจิการนกัศกึษารบัสมคัรนกัศกึษาเขา้พกัอาศยัในหอพกัทุกปีการศกึษา  โดยให ้

ประกาศรบัสมคัรก่อนสอบประจาํภาคการศกึษาที� ๓  อยา่งน้อย ๑ เดอืน  ในกรณีที�หอพกัม ี
ที�พกัวา่ง  ใหส้่วนกจิการนกัศกึษา พจิารณาคดัเลอืกนกัศกึษาเขา้พกัอาศยัในหอพกัจาก 
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หนงัสอืคาํรอ้งที�ย ื�นไวแ้ลว้ 
ขอ้ ๒๔ นกัศกึษาที�ไดร้บัการพจิารณาใหเ้ขา้พกัอาศยัในหอพกั  ใหถ้อืเป็นสทิธเิฉพาะตน  จะโอน 

ใหผู้อ้ื�นมไิด ้ และจะตอ้งเขา้พกัอาศยัในหอพกัภายในกาํหนดเวลาตามประกาศ  เวน้แต่ม ี
เหตุจาํเป็น  มฉิะนั �นถอืวา่สละสทิธ ิ

ขอ้ ๒๕ นกัศกึษาได้รบัสทิธเิขา้พกัอาศยัในหอพกัคราวละ ๑ ปีการศกึษา เวน้แต่จะสิ�นสภาพการ

เป็นนกัศกึษา หรอืถูกลงโทษทางวนิยัใหอ้อกจากหอพกั 
ขอ้ ๒๖ นกัศกึษาตอ้งเขา้พกัอาศยัในหอ้งที�มหาวทิยาลยัจดัไวใ้ห้  จะยา้ยห้องโดยไม่ได้รบัอนุญาต

จากหวัหน้างานหอพกัมไิด ้
ขอ้ ๒๗ นกัศกึษาตอ้งคนืหอ้งพกั  หลงัจากกาํหนดปิดภาคการศกึษา ๑ วนั หากมคีวามจําเป็นต้อง

พกัอาศยัในหอพกัต่อไปอกี ใหย้ื�นความจาํนงล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ ๗ วนั  เมื�อได้รบัอนุญาต
แล้ว  จะต้องชําระค่าธรรมเนียม และเข้าอาศยัในห้องที�มหาวิทยาลยัจดัให้ หรือหาก
นกัศกึษาตอ้งปฏบิตังิานในภารกจิขององค์การนักศกึษา ชมรมหน่วยงานอื�นของนักศกึษา  

หรอืภารกจิที�ไดร้บัมอบหมายจากมหาวทิยาลยั อาจเขา้พกัอาศยัโดยงดค่าธรรมเนียมกไ็ด ้ 
ทั �งนี�ใหอ้ยูใ่นดุลยพนิิจของอธกิารบด ีหรอืผูท้ ี�อธกิารบดมีอบหมาย 

ขอ้ ๒๘ บุคคลที�มิใช่นักศึกษา ที�ประสงค์จะเข้าพกัอาศัยในหอพกัเป็นการชั �วคราว ต้องได้ร ับ

อนุญาตจากรองอธกิารบด ีและตอ้งชาํระค่าธรรมเนียม เวน้แต่ไดร้บัอนุมตักิารยกเวน้ 
 

หมวดที� ๗ 
หน้าที�ของนกัศกึษาและผูอ้าศยั 

ขอ้ ๒๙ นักศึกษาและผู้อาศยัมีหน้าที�ปฏบิตัติามกฎ  ระเบยีบ  ข้อบงัคบั  คําส ั �ง  ประกาศ  ของ
มหาวทิยาลยัโดยเคร่งครดั  และเชื�อฟงัคําแนะนํา  ตกัเตอืนของที�ปรกึษาหอพกั หรอืผู้ที�
ไดร้บัมอบหมายจากมหาวทิยาลยั 

ขอ้ ๓๐ นักศึกษาต้องชําระค่าธรรมเนียมหอพกัตามอ้ตรา และเวลาที�กําหนดไว้ในประกาศของ
มหาวทิยาลยั 

ขอ้ ๓๑ นกัศกึษามหีน้าที�ดแูลรกัษาอาคารสถานที� ทรพัยส์มบตัขิองหอพกั และของมหาวทิยาลยัมิ

ใหเ้สยีหาย  และใชส้อยอยา่งประหยดั 
ขอ้ ๓๒ หากนักศกึษาและผู้อยู่อาศยั  ทําให้ทรพัยส์ินของหอพกัเสียหาย  จะต้องซ่อมแซมหรือ

ชดใชค้่าเสยีหายนั �น 
ขอ้ ๓๓ นกัศกึษาตอ้งปิดนํ�าและไฟฟ้าใหเ้รยีบรอ้ย หลงัจากใชเ้สรจ็และทุกครั �งที�ออกจากหอ้งพกั 

ขอ้ ๓๔ นักศึกษามีหน้าที�เข้าร่วมประชุมตามที�ห ัวหน้างานหอพักหรือที�ปรึกษาหอพัก หรือ
คณะกรรมการนกัศกึษาประจาํหอพกัหรอืคณะกรรมการประสานงานนักศกึษาหอพกัเรยีก
ประชุมและสามารถเขา้รบัการอบรมในโครงการที�มหาวทิยาลยัจดัขึ�นเพื�อพฒันานกัศกึษา 
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หมวดที� ๘ 
ระเบยีบวนิยันกัศกึษาหอพกั 

ขอ้ ๓๕ นกัศกึษาและผูพ้กัอาศยัพงึกระทําสิ�งที�ดงีาม  เกดิประโยชน์สุขในการอยู่ร่วมกนัในหอพกั
ไดแ้ก่ 

(๑) รกัษาความสงบเรยีบรอ้ยและความสามคัค ี ไม่กระทาํการใดๆใก้เกดิความรําคาญหรอื

เกดิความราํคาญแก่ผูอ้ื�น 
(๒) อยูใ่นศลีธรรมและมจีรรยามารยาทที�ด ี
(๓) เชื�อฟงัคาํแนะนําตกัเตอืนของที�ปรกึษาหอพกัและเจา้หน้าที�ของมหาวทิยาลยั 
(๔) ดแูลรกัษาอาคารและทรพัยส์นิของหอพกัมใิหเ้กดิความเสยีหายหรอืถูกทาํลาย 

(๕) ใชส้มบตัสิ่วนรวมในหอพกัอยา่งรูค้่า  ร่วมพฒันาหอพกัใหน่้าอยู ่
ขอ้ ๓๖ นกัศกึษาพงึสงัวรระวงัและปฏบิตัติามขอ้หา้มต่างๆ ซึ�งมไีวเ้พื�อมใิห้เกดิความเสื�อมเสยีหรอื

เสยีหายแก่นกัศกึษาและหรอืมหาวทิยาลยัไดแ้ก่ 

(๑) เล่นการพนนัในบรเิวณหอพกั 
(๒) เสพสุรา  ของมนึเมา หรอืสิ�งเสพตดิในบรเิวณหอพกั 
(๓) นําอาวธุปืนหรอืวตัถุระเบดิหรอืเชื�อเพลงิอนัอาจก่อใหเ้กดิอคัคภียัเขา้มาในบรเิวณ 

หอพกั 
(๔) สบูบุหรี�ในหอพกั 
(๕) มกีุญแจหรอืวตัถุอื�นใดที�สามารถเปิดเขา้หอ้งพกัผูอ้ื�นได ้
(๖) ลกัทรพัยห์รอืประทุษรา้ยต่อทรพัยข์องบุคคลอื�นหรอืของหอพกั  ตลอดจนนําสมบตัิ

ส่วนรวมของหอพกัไปใชเ้ป็นประโยชน์ส่วนตน 
(๗) ตดิตั �งต่อเตมิดดัแปลง แกไ้ข วสัดุครุภณัฑข์องหอพกั 
(๘) ประกอบธุรกจิในบรเิวณหอพกั 

(๙) นําสตัวเ์ลี�ยงเขา้มาในบรเิวณหอพกั 
(๑๐) นําบุคคลภายนอกเขา้มาในหอพกัโดยมไิดร้บัอนุญาตจากที�ปรกึษาหอพกั 
(๑๑) ปิดประกาศหรือโปสเตอร์นอกพื�นที�ที�หอพกัจดัไว้ให้โดยไม่ได้รบัอนุญาตจากที�

ปรกึษาหอพกั 
(๑๒) ซกัลา้งรดีผา้นอกบรเิวณที�หอพกัจดัไวใ้ห ้
(๑๓) ใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าหรอือเีลก็ทรอนิกสน์อกเหนือจากที�หอพกัอนุญาตใหใ้ช ้
(๑๔) เข้าและออกหอพกัหลงัเวลาที�หอพกักําหนดโดยไม่ได้รบัอนุญาตจากที�ปรึกษา

หอพกั 
(๑๕) ใหข้อ้มลูอนัเป็นเทจ็หรอืปกปิดความจรงิเพื�อประโยชน์ตนหรอืทาํใหผู้อ้ื�นที�อยูใ่น 

หอพกัเสยีหาย 

ขอ้ ๓๗ หากนกัศกึษาหรอืผูอ้าศยัไม่ปฏบิตัติามหรอืฝา่ฝืนระเบยีบนี� อาจไดร้บัโทษดงัต่อไปนี� 
(๑) ตกัเตอืนดว้ยวาจา 
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(๒) ตกัเตอืนดว้ยลายลกัษณ์อกัษร 
(๓) ภาคทณัฑ ์

(๔) ใหอ้อกจากหอพกั 
(๕) ตดัสทิธิ �การเขา้พกัในหอพกัตลอดไป 
การลงโทษ(๑) ใหท้ี�ปรกึษาหอพกัหรอืหวัหน้างานหอพกัดาํเนินการได ้

การลงโทษ(๒) ใหห้วัหน้างานหอพกัดาํเนินการไดแ้ละใหเ้ขา้ร่วมกจิกรรมพฒันานกัศกึษา 
การลงโทษ(๓)(๔)(๕) ใหค้ณะกรรมการนกัศกึษาหอพกัพจิารณา   แลว้เสนอรองอธกิารบดี
ส ั �งลงโทษ   โทษบางสถานใหก้าํหนดระยะเวลาที�ลงโทษตามสมควรแก่โทษานุโทษ และอาจ
พจิารณาโทษตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ ว่าด้วยวนิัยนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ี

พ.ศ.๒๕๔๓ อกีทางหนึ�งดว้ยกไ็ด ้
ขอ้ ๓๘ การอุทธรณ์คําส ั �งลงโทษ  ให้อุทธรณ์ต่อรองอธกิารบดผี่านส่วนกจิการนักศกึษา  ภายใน 
๑๕ วนั นบัแต่วนัทราบคาํสั �ง 

ขอ้ ๓๙ การกระทาํใดๆที�เขา้ขา่ยผดิวนิยัหอพกั  แต่การกระทํานั �นๆ  มไิด้บญัญตัเิป็นขอ้ห้าม หรอื
ขอ้บงัคบัที�จะลงโทษนักศึกษาหรือผู้พกัอาศยั  ตามระเบียบนี� ให้เสนอคณะกรรมการดําเนินงาน
หอพกัพจิารณาดาํเนินการ 

    ประกาศ ณ วนัที�  ๒  มถุินายน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
     (ศาสตราจารยด์ร. เกษม  สุวรรณกุล) 
     นายกสภามหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
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เพลงประจาํมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 
 

รกัวลยัลกัษณ์ 

ฝากรกั รกัวลยัลกัษณ์คงมั �น  ฝากฝนั รกัวลยัลกัษณ์ไม่เปลี�ยนแปร 

ฝากใจ วลยัลกัษณ์รกัแน่แท ้  ตดิตรงึซาบซึ�งดวงแด มแีต่ความรกัเกลยีวกลม 
ฝากใจ รกัวลยัลกัษณ์ไม่รูส้ ิ�น  ฝากดนิ รกัวลยัลกัษณ์รนิรื�นรมย ์
ฝากใจ วลยัลกัษณ์รกัชื�นชม  ฝากเดอืน ฝากดาวชั �นพรหม ห่มใหไ้ออุ่นนิรนัดร ์

ร่มเยน็เหน็อยูป่ระดู่รม่ใจ   ชชู่อดอกใบ เพลนิใจทุกคนืทุกวนั 
สแีสด-ม่วง ฝงัใจในหว้งผกูพนั  จภ.พระเกยีรตคิู่กนั ดั �งมิ�งขวญัเพรศิพราย 
ฝากรกั รกัวลยัลกัษณ์เลอค่า  ฝากฟ้า รกัวลยัลกัษณ์ไม่กลบักลาย 

ฝากใจ วลยัลกัษณ์รกัไม่คลาย  ฝากรอยประทบัในใจ วลยัลกัษณ์รกัเหลอืเกนิ 
 

เพลงประจาํวิชาชีพเภสชักรรม 

 
เพลงมงคลนาม  

มงคลนามเภสชักรรม    เป็นหนึ�งพงึจาํนามขจร 
รวมพลงัเภสชักร    เภสชัขจรระบอืกรา้วแกร่ง 

ทุกถิ�นไกลทั �วไทยร่วมแรง   ต่างเขม้แขง็ดว้ยกนัทุกคน 
รวมใจกนัยดึมั �นคณุธรรม    เภสชักรรมเพื�อปวงชน 
ปวงโรคามมีากหลากลน้   เราเสาะเราคน้คดิยามาป้อง 

พรอ้มฉีดกนิหมดสิ�นทั �งผอง  เพื�อป้องกนัโรคภยันบัคณา 
ลว้นตั �งใจเมื�อไดร้่วมใจร่วมในนโยบาย  หมายมั �นในสวสัดภิาพของชาวประชา 
ผองโรคภยัขจดัออกไปอยา่ใหม้าบฑีา  แมน้ประชาไกลห่างโรคาพวกเราพอใจ   

 มงคลนาม  มงคลนาม  มงคลนามเภสชักรรม 
มงคลนามเภสชักรรม   เป็นหนึ�งพงึจาํจนเจนใจ 
รวมพลงัเภสชัทั �วไทย    เขยีวมะกอกสดใสรกัดงัชวีา 
ถงึอยูใ่ดร่วมใจบชูา   เภสชัสถาบนัแสนเกรยีงไกร 
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