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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ส านักวิชาเภสัชศาสตร์ 
 

หมวดที ่1   ข้อมูลทั่วไป 
 
1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร : 
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย :       

25490231108392 
เภสัชศาสตรบัณฑิต 

ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Doctor of Pharmacy 
2.  ชื่อปริญญาและสาขา 

ภาษาไทย :   
     

ชื่อเต็ม       
ชื่อย่อ        

เภสัชศาสตรบัณฑิต 
ภ.บ. 

ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม      
ชื่อย่อ        

Doctor of Pharmacy 
Pharm.D. 

3.  วิชาเอก 
 ไมมี่ 
4.  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  
 ไม่น้อยกว่า 286 หน่วยกิตระบบไตรภาค 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 

5.1   รูปแบบ 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 6 ปี 

5.2   ประเภทของหลักสูตร 
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 

5.3  ภาษาที่ใช้ 
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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5.4  ระบบการเรียนการสอน 
หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีบรรยาย มีการแบ่งเป็นกลุ่มย่อย (กลุ่มละ 10 – 15 คน) มี

การวัดผลในทุกสัปดาห์ตลอดทั้งภาคการศึกษา ทั้งนี้ ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน มีการก าหนดโจทย์
ส าหรับท าแบบฝึกหัดให้กับนักศึกษาทุกหัวข้อ (Formative Assessment) และตรวจประเมินผลงานของ
นักศึกษา พร้อมทั้งให้ความเห็น จุดแข็งและจุดอ่อนแก่นักศึกษาอย่างชัดเจน เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้อย่าง
ลึกซึ้งในรายวิชานั้น ๆ หรือการใช้วิธีการสอนรูปแบบอ่ืนที่ส่งเสริมทักษะที่จ าเป็นทั้งการอ่าน การเขียน การ
น าเสนอ การคิดวิเคราะห ์และการสังเคราะห์ 

5.5   การรับเข้าศึกษา 
รับเฉพาะนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาต่างชาติที่เข้าใจภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

5.6   ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 

5.7  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ 
  ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีนโยบายและความมุ่งมั่นในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวขึ้นสู่
ความเป็นสากล นั้น ส านักวิชาเภสัชศาสตร์มีการวางแผนพัฒนาส านักวิชาให้สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัยดังกล่าว โดยมีการสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เช่น Josai University, 
Yokohama University of Pharmacy ของประเทศญี่ ปุ่น Taylor’s University ของประเทศมาเลเซีย
University of the Philippines Manila ของประเทศฟิลิปปินส์ รวมทั้ง Kunming Medical University 
ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือร่วมพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ อันจะ
เป็นการเตรียมนักศึกษาให้มีความพร้อมในการพัฒนาตนเองรองรับอนาคตศตวรรษที่ 21 รวมทั้งเพ่ือสร้าง
ความร่วมมือในการท าวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัยระหว่างกัน ส านักวิชาเภสัชศาสตร์มีการส่งนักศึกษาไป
ศึกษาดูงานและไปฝึกปฏิบัติงานในต่างประเทศ โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 

5.8  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงปริญญาเดียว 

 
6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  

1) หลักสูตรปรับปรุง โดย หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ปรับปรุงมาจาก
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

2) ก าหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 
3) คณะกรรมการประจ าส านักวิชาเภสัชศาสตร์ เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 26 

มิถุนายน 2561 และการประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 



 

 

 

3 
 

 

 

4) สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ เห็นชอบในการประชุมครั้งที ่7/2561 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 
2561 

5) สภาเภสัชกรรม รับรองหลักสูตรเมื่อวันที่......................... 
6) สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ............ เมื่อวันที่ ……………………..      

 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2558 ในปีการศึกษา 2565 (เผยแพร่ในปีที่ 4 หลังเปิดใช้หลักสูตร)  

 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  

1) เภสัชกรด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมและเภสัชกรปฎิบัติงานด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิในโรงพยาบาล
ของรัฐและเอกชน และสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (ร้านยา)  

2) เภสัชกรด้านการผลิต การควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ และการขึ้นทะเบียนของผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ได้แก่ ยา อาหาร เครื่องมือแพทย์ เครื่องส าอาง ยาเสพติดให้โทษ วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาท และวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนและการสาธารณสุข  ในโรงงานผลิตยา บริษัทยา 
หน่วยงานในสังกัดของรัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 

3) เภสัชกรปฏิบัติการด้านการตรวจวิเคราะห์ยา สมุนไพร สารเสพติด สารควบคุม และสารเภสัชรังสี ใน
องค์กรต่าง ๆ เช่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  

4) เภสัชกรด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในหน่วยงานของรัฐ เช่น ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(อย.) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)  

5) เภสัชกรด้านการตลาดและการพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพ่ือการน าเข้าและส่งออก 
6) นักวิจัยในหน่วยงานของรัฐและเอกชน เช่น มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ศูนย์วิจัย ศูนย์วิจัยทางคลินิก ศูนย์วิจัยการศึกษาชีวประสิทธิผลและชีวสมมูล และฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ในบริษัทยา 

7) เภสัชกรด้านวิชาการ เช่น อาจารย์ เภสัชกรปฏิบัติการ เป็นต้น ในสถาบันการศึกษาในสังกัดของรัฐ
และเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

8) ผู้ประกอบการ ทั้งร้านยา และผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
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9. ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 

ต าแหน่งทางวชิาการ 
ชื่อ-สกุล 

 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และสาขาวิชา 

(เรียงล าดับจากเอก-โท-ตรี),(สาขาวิชา),สถาบัน,ปีที่ส าเร็จการศกึษา) 

ผลงานทางวิชาการ  
5 ปี ย้อนหลัง 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายกจิจา สว่างเจริญ Ph.D. (Physiology), The University of Queensland, 
Australia, 1997 
วท.ม. (เภสัชวิทยา), มหาวิทยาลยัมหิดล, 2524 
ภ.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล, 2521 

มีผลงานทางวิชาการ 5 ปี 
ย้อนหลังผ่านตามเกณฑ์ 
(ดังรายละเอียดใน
ภาคผนวก ค) 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางสาวชุติมา จันทรัตน์ ปร.ด. (เภสัชศาสตร์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2552 
ภ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 
2546 

มีผลงานทางวิชาการ 5 ปี 
ย้อนหลังผ่านตามเกณฑ์ 
(ดังรายละเอียดใน
ภาคผนวก ค)  

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางสาวศรีรัตน์ กสิวงศ์ Ph.D. (Pharmacy: Pharmacokinetics), Oregon State 
University, USA, 1997 
ภ.ม. (เภสัชเวท), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531 
ภ.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง), มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 
2529 

มีผลงานทางวิชาการ 5 ปี 
ย้อนหลังผ่านตามเกณฑ์ 
(ดังรายละเอียดใน
ภาคผนวก ค) 

4. อาจารย ์
 

นางสาวจิราพร ชินกุลพิทกัษ์ ปร.ด. (เภสัชการ (นานาชาติ)), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549 
ภ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541 

มีผลงานทางวิชาการ 5 ปี 
ย้อนหลังผ่านตามเกณฑ์ 
(ดังรายละเอียดใน
ภาคผนวก ค) 

5. อาจารย ์
 

นางสาวธพิาพรรณ พลายด้วง ปร.ด. (เภสัชศาสตร์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2557 
ภ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 
2551 

มีผลงานทางวิชาการ 5 ปี 
ย้อนหลังผ่านตามเกณฑ์ 
(ดังรายละเอียดใน
ภาคผนวก ค) 

6. อาจารย ์
 

นายกรวิทย์ อยู่สกุล Ph.D. (Medicinal Sciences), Kyushu University, Japan, 
2560 
ภ.ม. (เภสัชภัณฑ์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556 
ภ.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554 

มีผลงานทางวิชาการ 5 ปี 
ย้อนหลังผ่านตามเกณฑ์ 
(ดังรายละเอียดใน
ภาคผนวก ค) 

7. อาจารย ์ นางสาวิตรี เหล่าไพบูลย์กุล ภ.ม. (เภสัชกรรมคลินิก), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555 
ภ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 
2549 

มีผลงานทางวิชาการ 5 ปี 
ย้อนหลังผ่านตามเกณฑ์ 
(ดังรายละเอียดใน
ภาคผนวก ค) 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  

1) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2) แหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมและสถานประกอบการในเครือข่ายความร่วมมือกับส านักวิชา

เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ท้ังในและต่างประเทศ 
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ได้ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทย
เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”  ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายในประเทศควบคู่ไปกับการ
เชื่อมโยงกับประชาคมโลก โดยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) มี
การก าหนดหลักการส าคัญ ได้แก่ การยึดหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง การพัฒนาที่ยั่งยืน และคนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการ
เจริญเติบโตจากการเพิ่มผลผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม นอกจากนี้แนวโน้มของพัฒนาการด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยีสื่อสารและเทคโนโลยีชีวภาพ ท าให้รูปแบบการผลิตและการ
ด าเนินธุรกิจและการใช้ชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปมากอย่างรวดเร็ว การท าธุรกิจและธุรกรรมบน
โครงข่ายดิจิทัลเพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับการใช้เทคโนโลยีเป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ ท าให้การเติบโตทาง
เศรษกิจเป็นไปอย่างก้าวกระโดด จึงต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาก าลังคนด้านวิจัยและพัฒนา รวมทั้ง
ส่งเสริมระบบการศึกษาให้บัณฑิตคิดเป็นวิทยาศาสตร์ เพ่ือท าให้สามารถเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ก้าวทันโลก ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมหรือวัฒนธรรม 
  บริบทของสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ของการก้าวเข้าสู่
ศตวรรษท่ี 21 เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว โครงสร้างประชากรไทยก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การโฆษณาผลิตภัณฑ์
สุขาภาพทางสื่อออนไลน์ที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนไทย 
ดังนั้น ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ได้มีการก าหนดทิศทางการพัฒนาตามช่วงเวลาไว้ โดย
ในช่วงปี พ.ศ. 2560 – 2564 เน้นการวางระบบการแพทย์ปฐมภูมิ เพ่ือดูแลผู้ป่วยอย่างบูรณการ ในช่วงปี พ.ศ. 
2565 – 2569 เน้นการจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน ก าลังคน รวมทั้งระบบการบริหารจัดการให้เข้มแข็ง เพ่ือท าให้
ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพของตัวเองได้ ในช่วงปี พ.ศ. 2570 – 2574 เน้นให้ประเทศจะต้องสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ โดยเฉพาะด้านยาและเวชภัณฑ์ สุดท้ายแล้วระบบสุขภาพไทยต้องเป็นระบบที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพที่สามารถแข่งขันหรือเทียบเคียงกับนานาชาติได้ ในการวางระบบการแพทย์ปฐมภูมิ จ าเป็นต้องมี
การพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพและสามารถท างานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพรวมทั้งชุมชนผ่านองค์กรและ
เครือข่ายต่าง ๆ เพ่ือดูแลผู้ป่วยและประชาชนอย่างบูรณาการ ส าหรับการท าให้ประเทศสามารถพ่ึงพาตนเอง
ได้ด้านยาและเวชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และสมุนไพรไทย จ าเป็นต้องพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและ
พัฒนา เพ่ือพัฒนาการผลิตยาต่าง ๆ ให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล   
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12. ผลกระทบจากข้อ 11. ต่อการพัฒนาหลักสูตร และความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร  

ในการพัฒนาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต นอกเหนือจากการพัฒนาให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สภาเภสัชกรรม แล้ว ยังต้องพัฒนาศักยภาพรองรับ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ของการก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 และอนาคตด้วย 
โดยเฉพาะทักษะการดูแลผู้ป่วยได้ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพแบบบูรณาการ โดยตระหนัก
ถึงคุณค่าความเป็นมนุษย์ ความสามารถในการรังสรรค์นวัตกรรมทางเภสัชกรรม และความสามารถในการ
บริหารจัดการเชิงระบบ ซึ่งจะท าให้สามารถท างานในโลกยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 จากพันธกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ที่มุ่งผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับสูงให้มีมาตรฐานที่
สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้และของประเทศ รองรับการแข่งขันและ
การเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลก หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตจึงมุ่งสร้างบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทาง
วิชาการ ใฝ่เรียนรู้ มีจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีจิตสาธารณะตลอดชีพ มีความสามารถในการบูรณาการองค์
ความรู้และทักษะวิชาชีพเพ่ือการให้บริการและเสริมสร้างสุขภาวะแก่ชุมชนอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมทางเภสัชกรรม และมีกระบวนการทาง
ความคิดในการเป็นผู้ประกอบการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของมหาวิทยาลัย สังคม และประเทศชาติ ซึ่ง
สามารถแข่งขันหรือเทียบเคียงกับนานาชาติในระดับแนวหน้าได้ 
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในส านักวิชา/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  
 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยส านักวิชา/สาขา/หลักสูตรอื่น 
 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ านวน 15 รายวิชา 

GEN61-001 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 2(2-0-4)* 
 Fundamental Thai  
GEN61-002 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2(2-0-4)* 
 Fundamental English  
GEN61-113 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารร่วมสมัย 4(2-4-6) 
 Thai for Contemporary Communication  
GEN61-121 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) 
 English Communication Skills  
GEN61-122 การฟังและการพูดเชิงวิชาการ 2(2-0-4) 
 Academic Listening and Speaking  
GEN61-123 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 2(2-0-4) 
 Academic Reading and Writing  
GEN61-124 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเชิงวิชาการ 4(4-0-8) 
 English for Academic Communication  
GEN61-127 ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนองานทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
3(3-0-6) 

 English Presentation in Sciences and Technology  

GEN61-129 ภาษาอังกฤษส าหรับสื่อและการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 English for Media and Communication  
GEN61-141 ความเป็นไทยและพลเมืองโลก 4(3-2-7) 
 Thai Civilization and Global Citizen  
GEN61-142 ปรัชญา จริยศาสตร์ และวิธีคิดแบบวิพากษ์ 4(3-2-7) 
 Philosophy, Ethics and Critical Thinking  
GEN61-151 การแสวงหาความรู้และระเบียบวิธีวิจัย 4(2-4-6) 
 Knowledge Inquiry and Research Methods  
GEN61-152 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน 4(2-4-6) 
 Environmental Conservation and Global Warming  
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GEN61-161 นวัตกรรมและผู้ประกอบการ 4(2-4-6) 
 Innovation and Entrepreneurship  
GEN61-171 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล 4(2-4-6)* 
 Information Technology in Digital Era  

  * ไม่นับรวมหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตร 

 

 2) กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย   
วลัยลักษณ์ จ านวน 8 รายวิชา 

PHY61-105 ฟิสิกส์ทางการแพทย์พ้ืนฐาน 2(2-0-4) 
 Basic Medical Physics  
CHM61-103 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1(0-3-2) 
 Basic Chemistry Laboratory  
CHM61-104 หลักเคมี 4(4-0-8) 
 Principles of Chemistry  
CHM61-110 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1(0-3-2) 
 Organic Chemistry Laboratory  
CHM61-113 เคมีอินทรีย์ 1 4(4-0-8) 
 Organic Chemistry I  
MAT61-001 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 0(0-0-4) 
 Basic Mathematics  
MAT61-100 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4(4-0-8) 
 Mathematics for Science and Technology  
MAT61-112 ชีวสถิติส าหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 4(4-0-8) 
 Biostatistics in Health Science Research  

  
 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ส านักวิชา/หลักสูตรอ่ืน  
  ไม่มี 
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13.3 การบริหารจัดการ 
1) ให้ผู้ประสานงานรายวิชาจัดการเกี่ยวกับประมวลรายวิชา (course syllabus) และแผนการ

สอน (lesson plan) รวมทั้งคู่มืออาจารย์ประจ ากลุ่ม (facilitator’s guide) (ถ้ามี) และ
ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาเพ่ือก าหนดรายละเอียดในการจัดการเรียนการ
สอนและการประเมินผลทุกขั้นตอน โดยต้องจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (ตามแบบ มคอ. 
3) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ตามแบบ มคอ. 4) ก่อนการเปิดสอนแต่ละ
ภาคการศึกษา และจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (ตามแบบ มคอ. 5) และ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ตามแบบ มคอ . 6) ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ท าหน้าที่ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาในด้าน
เนื้อหาสาระ กระบวนการจัดการเรียนการสอน การจัดตารางเวลาเรียนและการสอน และ
การประเมินผล ให้เป็นไปตามข้อก าหนดและวัตถุประสงค์ของรายวิชา ที่สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานทางการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระเบียบข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (ตามแบบ 
มคอ. 7) ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 

3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ าส านักวิชาเภสัชศาสตร์ ท าหน้าที่ก ากับ ดูแล บริหาร
จัดการ และควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตร 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  1.1 ปรัชญา ความส าคัญ 
 ส านักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีหน้าที่ในการผลิตเภสัชกรที่เพียบพร้อมไปด้วยองค์
ความรู้ทางเภสัชศาสตร์ วิทยาการทางเภสัชศาสตร์ การบริบาลทางเภสัชศาสตร์และเภสัชศาสตร์สังคม โดยให้
นักศึกษาสามารถเลือกความเชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งระหว่างด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ (Industrial 
pharmacy) หรือด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical care) โดยจัดให้มีการเรียนการสอนที่เน้น
การเรียนรู้ควบคู่การปฎิบัติงานจริง และให้มีความรู้ความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้ตลอด
ชีวิต คุณลักษณะของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่นอกเหนือจากเกณฑ์มาตรฐานผู้
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ตามที่สภาเภสัชกรรมก าหนดแล้ว ยังต้องเป็นผู้มีความรู้และทักษะด้านชุมชนที่มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเสริมสร้างการคิดนอกกรอบรองรับการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ใหม่ซึ่งจะส่งผลให้บัณฑิตสามารถพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมให้มีความโดดเด่นและยั่งยืน เพ่ือตอบสนองต่อ
แนวทางตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และความสอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ 
ตลอดจนแนวทางการพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนในระดับปฐมภูมิ  ดังนั้นส านักวิชาเภสัชศาสตร์จึงได้พัฒนาให้
หลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดทักษะเภสัชกรรมชุมชน ให้สามารถท างานแบบบูรณาการองค์ความรู้ทาง
เภสัชศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพสมัยใหม่ เพ่ือน ามาสู่การ
พัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทและสภาพปัจจัยด้านต่าง ๆ ของสังคมและชุมชน เพ่ือให้สามารถดูแลสุขภาวะ
แบบองค์รวมตั้งแต่ระดับปฐมภูมิได้  ด้วยการสร้างนวัตกรรมทางเภสัชกรรมและมีทักษะความสามารถในการ
ต่อยอดไปเป็นสินค้าและหรือบริการทางเภสัชกรรมที่มีมูลค่าเชิงพาณิชย์ ภายใต้การท างานด้วยหัวใจแห่งความ
เป็นมนุษย์โดยการท างานร่วมกับวิทยาศาสตร์สุขภาพอ่ืน ๆ เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และฝึกการท างาน
ร่วมกันในลักษณะเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพด้านสุขภาพ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ของส านักวิชาเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงมีการก าหนดปรัชญาหลักสูตรที่ว่า “มีทักษะเภสัชกรรมชุมชน ท ำงำนด้วย       
หัวใจควำมเป็นมนุษย์ บูรณำกำรควำมรู้สู่กำรสร้ำงนวัตกรรมและกำรบริกำรทำงเภสัชกรรมอย่ำง        
มืออำชีพ” 
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1.2 จุดเด่นของหลักสูตร 
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 จัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนแบบ

เชิงรุก (active learning) มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติควบคู่กับการเรียนภาคทฤษฎีทั้งในสถานศึกษาและ
สถานปฏิบัติงานจริงที่ครอบคลุมทุกทักษะทางเภสัชกรรมในทุกชั้นปี สนับสนุนการใช้ภาษาอังกฤษในการ
จัดการเรียนการสอน ครอบคลุมทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถใช้ในการ
ปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะเภสัชกรรมชุมชน 
เพ่ือดูแลสุขภาวะแบบองค์รวม โดยตระหนักในคุณค่าความเป็นมนุษย์ ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพ
สมัยใหม่ ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ความรู้เพ่ือสร้างนวัตกรรมและบริการสังคม
และชุมชน อันน ามาสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตามความต้องการของตลาด ปลูกฝังกระบวนการทางความ
ในการเป็นผู้ประกอบการ นักศึกษาสามารถเลือกฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชกรรมได้ทั้งในและต่างประเทศ 

1.3 วัตถุประสงค์  
 เพ่ือผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1) มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและเจตคติที่ดี เหมาะสมต่อการประกอบวิชาชีพเภสัช
กรรม อุทิศตน เสียสละและมีความรับผิดชอบสังคม 

2) มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์และบูรณาการหลักการและทฤษฎีทางเภสัชศาสตร์ใน
การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพของแต่ละสาขาวิชา 

3) สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างระบบและมีวิจารณญาณบนหลักฐานทางวิชาการ 
รวมทั้งมีความสามารถด้านการวิจัย 

4) เป็นแบบอย่างท่ีดีและเป็นที่พ่ึงของสังคมด้านยาและสุขภาพ 
5) มีความใฝ่รู้และมีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
6) มีภาวะผู้น า สามารถท างานเป็นทีมและพร้อมน าการเปลี่ยนแปลง 
7) มีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมและเป็นสากล 
8) มีทักษะเภสัชกรรมชุมชน ทีส่ามารถให้การบริการทางเภสัชกรรม ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์   
9) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมทางเภสัชกรรม โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถ

และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง  
10) มีกระบวนการทางความคิดในการเป็นผู้ประกอบการ ที่มีความรู้และความสามารถในการ

จัดการการเงิน การวางแผน การลงทุน การตลาดและการเป็นผู้ประกอบการ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้ได้
มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
สภาเภสัชกรรม และสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

1. จัดท าหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานของสภาเภสัชกรรม และ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

1. การได้รับรองหลักสูตรจากสภา
เภสัชกรรม  
2. การเห็นชอบหลักสูตรจาก
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. ส ารวจความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต 

1. รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 
2. เอกสารรายงานผลการ
ด าเนินการหลักสูตร (มคอ. 7) 

2. พัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. จัดการเรียนการสอนที่เน้นการ
เรียนแบบเชิงรุก (active 
learning) เช่น role-play, case-
based learning จากกรณีศึกษาที่
เป็นสถานการณ์จริง จากสภาเภสัช
กรรม หรือจากการตรวจประเมิน
คุณภาพสถานประกอบการตาม
มาตรฐานสากล 

1. จ านวนรายวิชาที่มีการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นการเรียนแบบ
เชิงรุก (active learning)  
2. ผลการประเมินการเรียนการ
สอนโดยนักศึกษา 

2. จัดให้มหี้องเสริมทักษะวิชาชีพ
เภสัชกรรม เพื่อให้นักศึกษาได้เข้า
ศึกษาเรียนรู้และพัฒนาทักษะ
วิชาชีพด้วยตนเอง 

1. ผลการประเมินความพร้อมของ
ห้องเสริมทักษะ ฯ ต่อการเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

3. จัดให้มีระบบเทคโนโลยี
สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองใน
ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 
(smart classroom, smart 
laboratory) 

1. ผลการประเมินความพร้อมของ
ระบบต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

3. มีการเรียนการสอนที่บูรณาการ
ความรู้ระหว่างด้านเภสัชกรรมอุต

1. จัดให้มีการเรียนการสอนที่
บูรณาการความรู้ระหว่างด้าน

1. เอกสารรายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ. 3) และ 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
สาหการ การบริบาลทางเภสัช
กรรม และเภสัชศาสตร์สังคมและ
การบริหาร 

เภสัชกรรมอุตสาหการ การบริบาล
ทางเภสัชกรรม และเภสัชศาสตร์
สังคมและการบริหาร 

2. เอกสารรายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชา (มคอ. 5)  

2. ใช้กรณีศึกษาหรือสถานการณ์ที่
เชื่อมโยงองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ 
ในการจัดการเรียนการสอน 

4. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอนและการฝึกปฏิบัติงาน
วิชาชีพเภสัชกรรม 

1. สนับสนุนการศึกษาต่อของ
อาจารย์ในระดับปริญญาเอก  

1. สัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่จบ
การศึกษาระดับปริญญาเอก  

2. สนับสนุนการศึกษาต่อเพ่ือรับ
วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความช านาญใน
การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

1. สัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่
ได้รับวุฒิบัตรผู้มีความรู้ความ
ช านาญในการประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม  

3. สนับสนุนการขอต าแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์ 

1. สัดส่วนของอาจารย์ผู้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมขึ้น 

4. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้าน
การสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

1. จ านวนรายวิชาที่สอนเป็น
ภาษาอังกฤษ 

5. พัฒนาศักยภาพด้านการสอน
ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพเพ่ือ
การสอนและการสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศ
อังกฤษ หรือ UKPSF (The UK 
Professional Standards 
Framework) 

1. จ านวนอาจารย์ที่ผ่านการ
ประเมินศักยภาพด้านการสอนตาม
กรอบมาตรฐาน UKPSF 

6. สนับสนุนให้อาจารย์มีทักษะ
ปฏิบัติทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานที่
สภาเภสัชกรรมก าหนด 

1. สัดส่วนอาจารย์ที่สอน
ปฏิบัติการทางวิชาชีพในแหล่ง
ปฏิบัติงานจริงต่อนักศึกษา 

7. สนับสนุนการพัฒนาแหล่งฝึก 1. มีแหล่งฝึกที่มีคุณภาพและ
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม โดย
รูปแบบของการฝึกอบรม และ/
หรือการท าวิจัยร่วมกัน 

มาตรฐานเพียงพอต่อจ านวน
นักศึกษา 
2. กิจกรรมทางวิชาการ หรือ    
ชิ้นงานวิจัยที่ด าเนินการร่วมกัน 

5. พัฒนาด้านการวิจัยและการ
บริการวิชาการ 

1. สนับสนุนการวิจัยและการ
น าเสนอผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์และนักศึกษา 

1. จ านวนโครงการวิจัยและผลงาน
ทางวิชาการท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 

2. สนับสนุนการบริการวิชาการ
ของอาจารย์และนักศึกษา 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรม
บริการวิชาการที่น าไปใช้ประโยชน์
ต่อสังคม 

6. นักศึกษามีทักษะเภสัชกรรม
ชุมชนที่ท างานด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์ 

1. จัดกิจกรรมในการเรียนการสอน
รายวิชาต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้จาก
ผู้ป่วยและชุมชนตั้งแต่ชั้นปี 1   
เป็นต้นไป 
2. มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
มุ่งเน้นให้เกิดคุณลักษณะหัวใจ 
ความเป็นมนุษย์ในนักศึกษา 

1. ผลประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรมที่แสดงถึงการเอาใจใส่
ผู้อื่น  
2. ผลประเมินผ่านการเขียน     
พูดเล่าเรื่อง หรือการสื่อสารผ่าน
รูปแบบต่าง ๆ 

7. นักศึกษามีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรมทางเภสัชกรรม 

1. มีการเรียนการสอนที่ก่อให้เกิด
การสร้างนวัตกรรม  

1. จ านวนแผนนวัตกรรมทาง 
เภสัชกรรม  
2. จ านวนชิ้นงานที่เป็นนวัตกรรม 

8. นักศึกษามีกระบวนการทาง
ความคิดในการเป็นผู้ประกอบการ  

1. ก าหนดให้มีรายวิชาและ/หรือ
กิจกรรมที่สร้างองค์ความรู้และ
ทักษะที่เกี่ยวข้องกับความสามารถ
ในการเป็นผู้ประกอบการใน
อนาคต 
2. ก าหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องมี
ประสบการณ์การเป็น
ผู้ประกอบการอย่างน้อย 1 

1. จ านวนแผนธุรกิจของนักศึกษา
ที่มีศักยภาพในการเป็น
ผู้ประกอบการ 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
กิจกรรมก่อนจบการศึกษา 

3. มีการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพใน
สถานประกอบการจริงในชั้นปีที่ 4 
และชั้นปีที่ 6 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
  1.1 ระบบการศึกษา 
  เป็นระบบไตรภาค (Trimester System) โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษา และ
หนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ 
  1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

     ไม่มี 
  1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

หน่วยกิต (credits) หมายถึง หน่วยที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษา โดย 1 หน่วยกิตระบบไตรภาค เทียบ
ได้กับ 12/15 หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ 5 หน่วยกิตระบบไตรภาค เทียบได้กับ 4 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
หรือ 4 หน่วยกิตระบบไตรภาค เทียบได้กับ 3 ACTS (Asean Credit Transfer System) หรือ 5 ECTS 
(European Credit Transfer System) โดยการก าหนดหน่วยกิตแต่ละรายวิชามีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

1) รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง ต่อภาค
การศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

2) รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา ให้มีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิต 

3) การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา ให้มีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิต 

หมายเหตุ ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 24/2558 เรื่อง โครงสร้างหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตร 6 ปี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) ก าหนดหลักเกณฑ์การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพไว้ ดังนี้ 

(1) การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับมีจ านวนชั่วโมงไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมง โดยฝึกทั้ง
โรงพยาบาลและร้านยาแห่งละไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง และคิดเป็นจ านวนหน่วยกิตรวม 
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตทวิภาค โดยมีจ านวนชั่วโมงต่อหนึ่งหน่วยกิตทวิภาคอยู่ระหว่าง 
45 – 70 ชั่วโมง 

(2) การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลักมีจ านวนชั่วโมงไม่น้อยกว่า 1,600 ชั่วโมง โดย
คิดเป็นจ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 28 หน่วยกิตทวิภาค และคิดจ านวนชั่วโมงต่อ
หนึ่งหน่วยกิตทวิภาคอยู่ระหว่า 45 – 60 ชั่วโมง  
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4) การท าโครงงานหรือกิจกรรมอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ 
ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
  2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

เปน็หลกัสตูรเรยีนเตม็เวลา (ภาคปกต)ิ  ระยะเวลาการศกึษา 6 ปกีารศกึษา (18 ภาคการศกึษา) ใช้
เวลาศึกษาไม่เกิน 12 ปีการศึกษา 

ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ 
ภาคการศึกษาที่ 3 เดือนมีนาคม - มิถุนายน  

  2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
1) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

หรือเทียบเท่า 
2) มีเจตคติทีดีต่อวิชาชีพเภสัชกรรม  
3) เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2560 

  2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
1) ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะทักษะการอ่าน และการเขียน ที่เพียงพอส าหรับใช้ในการ

เรียนวิชาเฉพาะ 
2) การปรับตัวในการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย เนื่องจากมีการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active 

learning) และการเรียนรู้ด้วยตนเอง (self-directed learning) มากขึ้น 
3) การจัดการเวลา เนื่องจากนักศึกษาต้องเรียนและท ากิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ ไปพร้อม ๆ 

กัน 
4) การรับรู้ข่าวสารจากหลากหลายช่องทางที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน เช่น ระบบออนไลน์

ส าหรับการลงทะเบียน การใช้ระบบ e-learning เป็นต้น การท ากิจกรรม และการพักอาศัยใน
หอพักมหาวิทยาลัย 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
1) ก าหนดให้นักศึกษาเรียนวิชาภาษาอังกฤษในชั้นปีที่ 1 และ 2 ที่สามารถฝึกทักษะการอ่าน และ

การเขียน เพ่ือเป็นพื้นฐานในการเรียนในวิชาเฉพาะในชั้นปีที่สูงขึ้น 
2) จัดให้มีกิจกรรมรุ่นพ่ีดูแลรุ่นน้อง และมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้ค าปรึกษาทั้งทางวิชาการและ

ทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
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3) จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเวลาอย่างเป็นระบบให้กับนักศึกษา นอกจากนั้นแล้วหลักสูตร
จัดการเรียนการสอนเป็นลักษณะบูรณาการรายวิชาแต่ละชั้นปี 

4)  แนะน าให้มีการจัดการบริหารภายในชั้นปีอย่างเป็นระบบ เพ่ือการรับทราบข่าวสารที่จ าเป็น  
 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 7 ปี (ปีการศึกษา 2562 – 2568) 

ระดับชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 
ชั้นปีที่ 1 130 160 160 160 160 160 160 
ชั้นปีที่ 2                   - 

(110) 
130 160 160 160 160 160 

ชั้นปีที่ 3 - 
(81) 

- 
(110) 

130 160 160 160 160 

ชั้นปีที่ 4 - 
(55) 

- 
(81) 

- 
(110) 

130 160 160 160 

ชั้นปีที่ 5 - 
(53) 

- 
(55) 

- 
(81) 

- 
(110) 

130 160 160 

ชั้นปีที่ 6 - 
(50) 

- 
(53) 

- 
(55) 

- 
(81) 

- 
(110) 

130 160 

รวมจ านวนนักศึกษา 130 
(349) 

290 
(299) 

450 
(246) 

610 
(191) 

770 
(110) 

930 960 

จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษา 

- 
(50) 

- 
(53) 

- 
(55) 

- 
(81) 

- 
(110) 

130 160 
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2.6 งบประมาณตามแผน   
    งบประมาณรายรับรายจ่าย 

ประมาณการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

รายรับ       

1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 41,451,000 51,876,000 55,332,000 72,090,000 79,200,000 83,700,000 

รวมรายรบั 41,451,000 51,876,000 55,332,000 72,090,000 79,200,000 83,700,000 

รายจ่าย       

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 28,374,000 31,212,000 34,333,000 37,766,000 41,543,000 45,698,000 

2. ค่าตอบแทน 422,000 465,000 511,000 562,000 619,000 681,000 

3. ค่าใช้จ่ายกจิกรรมเสริมหลักสูตร 300,000 475,000 570,000 656,000 722,000 800,000 

4. ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาภาคสนาม 4,000,000 5,200,000 6,500,000 8,450,000 10,985,000 12,084,000 

5. ค่าวัสดุและค่าใช้สอย 300,000 330,000 363,000 400,000 440,000 500,000 

6. ค่าสาธารณูปโภค 95,000 105,000 154,000 170,000 190,000 209,000 

7. ค่าครุภัณฑ์การศึกษา  2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,450,000 3,800,000 4,200,000 

รวมรายจา่ย 35,491,000 40,287,000 45,431,000 51,454,000 58,299,000 64,172,000 

จ านวนนักศึกษา 479 589 696 801 880 930 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 74,094 68,399 65,275 64,238 66,249 69,003 
  

 2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
 อ่ืน ๆ (การฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามแหล่งฝึกนอกสถานศึกษา) 

 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร  

3.1.1  จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 286 หน่วยกิต                       
   3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 40 หน่วยกิต 
   1) กลุ่มวิชาภาษา 20 หน่วยกิต 
      1.1) วิชาภาษาไทย 4 หน่วยกิต 
      1.2) วิชาภาษาอังกฤษ 16 หน่วยกิต 
   2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8 หน่วยกิต 
   3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 8 หน่วยกิต 
   4) กลุ่มวิชาบูรณาการ 4 หน่วยกิต 
   5) กลุ่มวิชาสารสนเทศ 4* หน่วยกิต 
   หมายเหตุ * ไม่นับหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตร  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 238  หน่วยกิต 
   1) กลุ่มวิชาพื้นฐาน 46 หน่วยกิต 
      1.1) รายวิชาพืน้ฐานด้านวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 20 หน่วยกิต 
      1.2) รายวิชาพืน้ฐานวิชาชพี 26 หน่วยกิต 
   2) กลุ่มวิชาชีพ 113 หน่วยกิต 
      2.1) รายวิชาชพีด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ 48 หน่วยกิต 
      2.2) รายวิชาชพีด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม 45 หน่วยกิต 
      2.3) รายวิชาชพีด้านเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร 20 หน่วยกิต 
   3) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้าน 
      3.1) รายวิชาชพีเฉพาะดา้นเภสัชกรรมอุตสาหการ 
      3.2) รายวิชาชพีเฉพาะดา้นการบริบาลทางเภสัชกรรม 

32 หน่วยกิต 
32 หน่วยกิต 
32 หน่วยกิต 

   4) กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 
      4.1) รายวิชาฝึกปฏิบัติงานภาคบังคับ 
      4.2) รายวิชาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะดา้น 
         4.2.1) รายวิชาฝึกปฏิบตัิงานวชิาชีพดา้นเภสชักรรมอุตสาหการ 
         4.2.2) รายวิชาฝึกปฏิบตัิงานวชิาชีพดา้นการบริบาลทางเภสัชกรรม 

43 หน่วยกิต 
8 หน่วยกิต 

35 หน่วยกิต 
35 หน่วยกิต 
35 หน่วยกิต 

   5) รายวิชาโครงการพิเศษ 4 หน่วยกิต 
ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี   8 หน่วยกิต 
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3.1.3 รายวิชา 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  40 หน่วยกิต 

1) กลุ่มวิชาภาษา           20 หน่วยกิต  
1.1) วิชาภาษาไทย       4 หน่วยกิต 

GEN61-001 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 2(2-0-4)* 
 Fundamental Thai  
GEN61-113 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารร่วมสมัย 2(2-4-6) 
 Thai for Contemporary Communication  
หมายเหตุ - * ไม่นับหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตร 

- นักศึกษาต้องสอบผ่าน GEN61-001 ภาษาไทยพ้ืนฐาน จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียน
รายวิชา GEN61-113 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารร่วมสมัย ได้ 

1.2) วิชาภาษาอังกฤษ       16 หน่วยกิต 
GEN61-002 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2(2-0-4)* 
 Fundamental English  
GEN61-121 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) 
 English Communication Skills  
GEN61-122 การฟังและการพูดเชิงวิชาการ  2(2-0-4) 
 Academic Listening and Speaking  
GEN61-123 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 2(2-0-4) 
 Academic Reading and Writing  
GEN61-124 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเชิงวิชาการ 4(4-0-8) 
 English for Academic Communication  
GEN61-127 ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนองานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
 English Presentation in Sciences and Technology  
GEN61-129 ภาษาอังกฤษส าหรับสื่อและการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 English for Media and Communication  
หมายเหตุ - * ไม่นับหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตร 

- นักศึกษาต้องสอบผ่าน GEN61-002 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียน
รายวิชาภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปได้  
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- นักศึกษาที่มีคะแนนสอบ IELTS มากกว่าหรือเท่ากับ 6 หรือแบบทดสอบอ่ืน ๆ ที่เทียบเท่า 
ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษทั่วไปทั้งสามรายวิชาดังนี้  

GEN61-121 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ   
 GEN61-122 การฟังและการพูดเชิงวิชาการ   

GEN61-123 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ  
  โดยให้เลือกเรียนรายวิชาทดแทน เพ่ือให้มีจ านวนหน่วยกิตครบตามที่ก าาหนดในหลักสูตร 

- นักศึกษาที่มีคะแนนสอบ IELTS เท่ากับ 5.5 หรือแบบทดสอบอื่น ๆ ที่เทียบเท่า ให้สามารถ
ยกเว้นไม่ต้องเรียนรายวิชาดังกล่าวข้างต้นได้สองรายวิชา  โดยสามารถเลือกเรียนได้หนึ่ง
รายวิชาจากสามรายวิชาข้างต้นและให้เลือกเรียนรายวิชาทดแทนรายวิชาที่ยกเว้น เพ่ือให้มี
จ านวนหน่วยกิตครบตามที่ก าหนดในหลักสูตร 
- นักศึกษาที่มีคะแนนสอบ IELTS เท่ากับ 5 หรือแบบทดสอบอ่ืน ๆ ที่เทียบเท่า ให้สามารถ
ยกเว้นไม่ต้องเรียนรายวิชาดังกล่าวข้างต้นได้หนึ่งรายวิชา  โดยสามารถเลือกเรียนได้สอง
รายวิชาจากสามรายวิชาข้างต้นและให้เลือกเรียนรายวิชาทดแทนรายวิชาที่ยกเว้นเพ่ือให้มี
จ านวนหน่วยกิตครบตามที่ก าหนดในหลักสูตร 

 
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์       8 หน่วยกิต  

GEN61-141 ความเป็นไทยและพลเมืองโลก    4(3-2-7) 
 Thai Civilization and Global Citizen  
GEN61-142 ปรัชญา จริยศาสตร์ และวิธีคิดแบบวิพากษ์ 4(3-2-7) 
 Philosophy, Ethics and Critical Thinking  
 

3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์       8 หน่วยกิต  
GEN61-151 การแสวงหาความรู้และระเบียบวิธีวิจัย 4(2-4-6) 
 Knowledge Inquiry and Research Methods  
GEN61-152 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน 4(2-4-6) 
 Environmental Conservation and Global Warming  

 
4) กลุ่มวิชาบูรณาการ         4 หน่วยกิต  

GEN61-161 นวัตกรรมและผู้ประกอบการ 4(2-4-6) 
 Innovation and Entrepreneurship  
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5) กลุ่มวิชาสารสนเทศ         4  หน่วยกิต  

หมายเหตุ  * นักศึกษาทุกคนต้องสอบ Placement Test ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในช่วงต้นภาค
การศึกษาที่ 1 หรือตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด ส าหรับนักศึกษาที่มีผลการสอบผ่าน
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดจะได้ผลการศึกษาในรายวิชา GEN61-171 เทคโนโลยี
สารสนเทศในยุคดิจิทัล เป็น S ในภาคการศึกษาที่สอบ ส่วนนักศึกษาที่มีผลการสอบไม่ผ่าน
เกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะต้องเข้าเรียนเสริมและสอบ Placement Test จนกว่า
จะผ่านเกณฑ์ จึงจะได้ผลการศึกษาในรายวิชา GEN61-171 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุค
ดิจิทัลเป็น S ทั้งนี้ให้ระบุรายวิชานี้ไว้ในใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) และโครงสร้าง
หลักสูตรโดยไม่นับหน่วยกิต 

 

GEN61-171 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล 4(2-4-6)* 
 Information Technology in Digital Era  
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ        238  หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาพื้นฐาน        46  หน่วยกิต 

1.1) รายวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์   20 หน่วยกิต 
PHY61-105 ฟิสิกส์ทางการแพทย์พ้ืนฐาน 2(2-0-4) 
 Basic Medical Physics  
CHM61-103 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1(0-3-2) 
 Basic Chemistry Laboratory  
CHM61-104 หลักเคม ี 4(4-0-8) 
 Principles of Chemistry  
CHM61-110 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1(0-3-2) 
 Organic Chemistry Laboratory  
CHM61-113 เคมีอินทรีย์ 1 4(4-0-8) 
 Organic Chemistry 1  
MAT61-001 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 0(0-0-4)* 
 Basic Mathematics  
MAT61-100 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4(4-0-8) 
 Mathematics for Science and Technology  
MAT61-112 ชีวสถิติส าหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 4(4-0-8) 
 Biostatistics in Health Science Research  
หมายเหตุ * นักศึกษาทุกคนต้องสอบ Placement Test ด้านคณิตศาสตร์และสถิติ ในช่วงหนึ่งสัปดาห์

ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่  1 โดยจะมีการจัดสอบให้อย่างน้อย 2 ครั้ งตามวันเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด ส าหรับนักศึกษาที่มีผลการสอบผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
จะได้ผลการศึกษาในรายวิชา MAT61-001 คณิตศาสตร์พ้ืนฐานเป็น S ในภาคการศึกษาที่
สอบ  ส่วนนักศึกษาที่มีผลการสอบไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทางสาขาวิชา
คณิตศาสตร์และสถิติจะจัดชั่วโมงเรียนเสริมเพ่ิมเติมให้ทบทวนความรู้สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง
ตลอดเทอมการศึกษาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชา MAT61-001 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน
และต้องสอบ Placement Test จนกว่าจะผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด จึงจะ
ได้ผลการศึกษาในรายวิชา MAT61-001 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน เป็น S ทั้งนี้ให้ระบุรายวิชานี้ไว้
ในใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) และโครงสร้างหลักสูตรโดยไม่นับหน่วยกิต 
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1.2) รายวิชาพื้นฐานวิชาชีพ      26 หน่วยกิต 
PHA62-100 วิทยาศาสตร์การแพทย์ของมนุษย์ 1 4(4-0-8) 
 Human Medical Science I  
PHA62-101 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์ของมนุษย์ 1 1(0-3-2) 
 Human Medical Science Laboratory I  
PHA62-200 วิทยาศาสตร์การแพทย์ของมนุษย์ 2 4(4-0-8) 
 Human Medical Science II  
PHA62-201 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์ของมนุษย์ 2 1(0-3-2) 
 Human Medical Science Laboratory II  
PHA62-202 วิทยาศาสตร์การแพทย์ของมนุษย์ 3 4(4-0-8) 
 Human Medical Science III  
PHA62-203 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์ของมนุษย์ 3 1(0-3-2) 
 Human Medical Science Laboratory III  
PHA62-204 วิทยาศาสตร์การแพทย์ของมนุษย์ 4 4(4-0-8) 
 Human Medical Science IV  
PHA62-205 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์ของมนุษย์ 4 1(0-3-2) 
 Human Medical Science Laboratory IV  
PHA62-206 วิทยาศาสตร์การแพทย์ของมนุษย์ 5 3(3-0-6) 
 Human Medical Science V  
PHA62-207 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์ของมนุษย์ 5 1(0-3-2) 
 Human Medical Science Laboratory V  
PHA62-210 เภสัชกรรมเชิงฟิสิกส์ 2(2-0-4) 
 Physical Pharmacy  

 

2) กลุ่มวิชาชีพ        113  หน่วยกิต 
2.1) รายวิชาชีพด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ     48 หน่วยกิต 

PHA62-310 เภสัชจลนศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Fundamental Pharmacokinetics  
PHA62-311 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 2(2-0-4) 
 Pharmaceutical Technology I  



 

 

 

26 
 

 

 

PHA62-312 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 1(0-3-2) 
 Pharmaceutical Technology Laboratory I  
PHA62-313 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 2(2-0-4) 
 Pharmaceutical Technology II  
PHA62-314 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 1(0-3-2) 
 Pharmaceutical Technology Laboratory II  
PHA62-315 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 3(3-0-6) 
 Pharmaceutical Technology III  
PHA62-316 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 1(0-3-2) 
 Pharmaceutical Technology Laboratory III  
PHA62-410 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 4 3(3-0-6) 
 Pharmaceutical Technology IV  
PHA62-411 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 4 1(0-3-2) 
 Pharmaceutical Technology Laboratory IV  
PHA62-412 ยาชีววัตถุบ าบัด 2(2-0-4) 
 Biological Therapy  
PHA62-413 ระบบน าส่งยารูปแบบใหม่ 3(3-0-6) 
 Novel Drug Delivery Systems  
PHA62-220 เคมีของยา 1 3(3-0-6) 
 Medicinal Chemistry I  
PHA62-320 เคมีของยา 2 3(3-0-6) 
 Medicinal Chemistry II  
PHA62-321 เภสัชวิเคราะห์  3(3-0-6) 
 Pharmaceutical Analysis   
PHA62-322 ปฏิบัติการเภสัชวิเคราะห์  1(0-3-2) 
 Pharmaceutical Analysis  Laboratory  
PHA62-323 เคมีของยา 3 2(2-0-4) 
 Medicinal Chemistry III  
PHA62-324 การควบคุมคุณภาพทางเภสัชกรรม 3(3-0-6) 
 Pharmaceutical Quality Control  
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PHA62-325 ปฏิบัติการควบคุมคุณภาพทางเภสัชกรรม 1(0-3-2) 
 Pharmaceutical Quality Control Laboratory  
PHA62-230 เภสัชเวทเบื้องต้น 2(2-0-4) 
 Fundamental Pharmacognosy  
PHA62-231 ปฏิบัติการเภสัชเวทเบื้องต้น 1(0-3-2) 
 Fundamental Pharmacognosy Laboratory  
PHA62-232 เภสัชเวท 3(3-0-6) 
 Pharmacognosy  
PHA62-233 ปฏิบัติการเภสัชเวท 1(0-3-2) 
 Pharmacognosy Laboratory  
PHA62-430 สมุนไพรบ าบัด 3(3-0-6) 
 Medicinal Plant Therapy  

2.2) รายวิชาชีพด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม    45 หน่วยกิต 
PHA62-240 เภสัชวิทยา 1 4(4-0-8) 
 Pharmacology I  
PHA62-241 ปฏิบัติการเภสัชวิทยา  1(0-3-2) 
 Pharmacology Laboratory    
PHA62-340 เภสัชวิทยา 2 3(3-0-6) 
 Pharmacology II  
PHA62-341 พิษวิทยา 2(2-0-4) 
 Toxicolgy  
PHA62-345 บทน าการบริบาลทางเภสัชกรรม 3(3-0-6) 
 Introduction to Pharmaceutical Care  
PHA62-346 การบริบาลทางเภสัชกรรม 2(2-0-4) 
 Pharmaceutical Care  
PHA62-347 ปฏิบัติการการบริบาลทางเภสัชกรรม 1(0-3-2) 
 Pharmaceutical Care Laboratory  
PHA62-348 เภสัชกรรมสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 
Pharmaceutical Information 
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PHA62-350 เภสัชบ าบัด 1 3(3-0-6) 
 Pharmacotherapy I  
PHA62-351 ปฏิบัติการเภสัชบ าบัดและเภสัชกรรมปฏิบัติ 1 1(0-3-2) 
 Pharmacotherapy and Pharmacy Practice Laboratory I  
PHA62-440 เภสัชกรรมจ่ายยา 2(2-0-4) 
 Dispensing Pharmacy  
PHA62-441 ปฏิบัติการเภสัชกรรมจ่ายยา 1(0-3-2) 
 Dispensing Pharmacy Laboratory  
PHA62-442** บูรณาการเภสัชศาสตร์ 2(0-4-2) 
 Integrated Pharmacy  
PHA62-443 เภสัชจลนศาสตร์คลินิกเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Basic Clinical Pharmacokinetics  
PHA62-444 การให้ค าปรึกษาในการบริบาลทางเภสัชกรรม 1(0-3-2) 
 Counseling in Pharmaceutical Care  
PHA62-450 เภสัชบ าบัด 2 4(4-0-8) 
 Pharmacotherapy II  
PHA62-451 ปฏิบัติการเภสัชบ าบัดและเภสัชกรรมปฏิบัติ 2 1(0-3-2) 
 Pharmacotherapy and Pharmacy Practice Laboratory II  
PHA62-452 เภสัชบ าบัด 3 5(5-0-10) 
 Pharmacotherapy III  
PHA62-453 เภสัชบ าบัด 4 3(3-0-6) 
 Pharmacotherapy IV  

2.3) รายวิชาชีพด้านเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร   20 หน่วยกิต 
PHA62-160 ปฐมนิเทศทางเภสัชศาสตร์ 2(2-0-4) 
 Pharmacy Orientation    
PHA62-260 การจัดการระบบสุขภาพและเภสัชกรรม 2(2-0-4)     
 Health System Management and Pharmacy  
PHA62-360 นิติเภสัชและจริยธรรม 3(3-0-6) 

 
Pharmaceutical Laws and Ethics 
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PHA62-460 ระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ 3(3-0-6)     
 Research Methodology in Pharmacy  
PHA62-461 การประเมินผลลัพธ์เชิงระบาดวิทยาและเศรษฐศาสตร์ในทางเภสัชกรรม 4(4-0-8) 

 
Evaluation of Epidemiology and Economic Outcomes in 
Pharmacy  

PHA62-462 เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน  2(2-0-4)     
 Family and Community Pharmacy   
PHA62-463 เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชนปฏิบัติ 1 2(0-4-2) 
 Family and Community Pharmacy Practice I  
PHA62-464 การจัดการทางเภสัชกรรม 2(2-0-4)     
 Pharmaceutical Management  
 

3) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้าน       32 หน่วยกิต 
นักศึกษาต้องเลือกเรียนในด้านเภสัชกรรมอุตสาหการหรือด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม อย่างใดอย่าง
หนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยวิชาชีพเฉพาะด้าน ดังนี้ 
3.1) รายวิชาชีพเฉพาะด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ    32 หน่วยกิต 
   3.1.1) รายวิชาบังคับ       17 หน่วยกิต 

PHA62-510** สัมมนาทางเภสัชกรรมอุตสาหการ  2(2-0-4) 
 Seminar in Industrial Pharmacy  
PHA62-511 การจัดการในระดับอุตสาหกรรมยา 1 3(3-0-6) 
 Pharmaceutical Industrial Management I  
PHA62-512 การจัดการในระดับอุตสาหกรรมยา 2 3(3-0-6) 
 Pharmaceutical Industrial Management II  
PHA62-520 ความคงสภาพของเภสัชภัณฑ์ 3(3-0-6) 
 Stability of Pharmaceuticals  
PHA62-521 ปฏิบัติการความคงสภาพของเภสัชภัณฑ์ 1(0-3-2) 
 Stability of Pharmaceuticals Laboratory  
PHA62-522 การบริหารระบบคุณภาพทางเภสัชกรรม 3(3-0-6) 
 Pharmaceutical Quality Systems Management 

 
 



 

 

 

30 
 

 

 

PHA62-561 ความเป็นผู้ประกอบการในทางเภสัชกรรม 2(2-0-4) 
 Entrepreneuship in Pharmacy  

   3.1.2) รายวิชาเลือก       15 หน่วยกิต 
ให้นักศึกษาเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้ 

PHA62-513 เทคโนโลยีเภสัชกรรมข้ันสูง 2(2-0-4) 
 Advanced Pharmaceutical Technology  
PHA62-514 วิทยาการเครื่องส าอาง 2(2-0-4) 
 Cosmetic Sciences  
PHA62-515 ปฏิบัติการวิทยาการเครื่องส าอาง 1(0-3-2) 
 Cosmetic Sciences Laboratory  
PHA62-516 หลักการทางวิศวเภสัชกรรม 2(2-0-4) 
 Principles of Pharmaceutical Engineering  
PHA62-517 เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Pharmaceutical Biotechnology  
PHA62-518 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชศาสตร์ 1(0-3-2) 
 Pharmaceutical Biotechnology Laboratory  
PHA62-523 การวิเคราะห์ยาในชีวสาร 3(3-0-6) 
 Pharmaceutical Bioanalysis  
PHA62-524 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ยาในชีวสาร 1(0-3-2) 
 Pharmaceutical Bioanalysis Laboratory  
PHA62-525 ความเท่าเทียมกันของยา 3(3-0-6) 
 Drug Products Equivalency   
PHA62-526 การออกแบบยา 3(3-0-6) 
 Drug Design  
PHA62-527 ปฏิบัติการการออกแบบยา  1(0-3-2) 
 Drug Design Laboratory  
PHA62-528 เคมีอินทรีย์ของการสังเคราะห์ยา  3(3-0-6) 
 Organic Chemistry of Drug Synthesis  
PHA62-529 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ของการสังเคราะห์ยา 1(0-3-2) 
 Organic Chemistry of Drug Synthesis Laboratory  
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PHA62-530 การพิสูจน์เอกลักษณ์ของยา 3(3-0-6) 
 Drug Identification  
PHA62-531 เภสัชจลนศาสตร์ขั้นสูง 2(2-0-4) 
 Advanced Pharmacokinetics  
PHA62-532 ปฏิบัติการเภสัชจลนศาสตร์ขั้นสูง 1(0-3-2) 
 Advanced Pharmacokinetics Laboratory  
PHA62-533 หลักการทางเภสัชพันธุศาสตร์และการแพทย์เฉพาะบุคคล 3(3-0-6) 
 Principles of Pharmacogenomics and Personalized Medicine  
PHA62-534 การประเมินฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา 4(4-0-8) 
 Pharmacological Activity Evaluation  
PHA62-535 เทคโนโลยีการผลิตพฤกษเภสัชภัณฑ์ 3(3-0-6) 
 Phytopharmaceutical Technology  
PHA62-536 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตพฤกษเภสัชภัณฑ์ 1(0-3-2) 
 Phytopharmaceutical Technology Laboratory  
PHA62-537 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อส าหรับพืชสมุนไพร 3(3-0-6) 
 Plant Tissue Culture Techniques for Medicinal Plants  
PHA62-538 ปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อส าหรับพืชสมุนไพร 1(0-3-2) 
 Plant Tissue Culture Techniques for Medicinal Plants 

Laboratory 
 

PHA62-539 การวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 3(3-0-6) 
 Research in Natural Products  

3.2) รายวิชาชีพเฉพาะด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม   32 หน่วยกิต 
   3.2.1) รายวิชาบังคับ       30 หน่วยกิต 

PHA62-540 การบริบาลทางเภสัชกรรมบนหลักฐานเชิงประจักษ์ 3(3-0-6) 
 Evidence Based Pharmaceutical Care  
PHA62-541** สัมมนาทางการบริบาลทางเภสัชกรรม 2(2-0-4) 
 Seminar in Pharmaceutical Care  
PHA62-542 การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยา 2(2-0-4) 

 
Pharmacovigilance 
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PHA62-543 บทน าการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม 1 2(0-6-3) 
 Introduction to Pharmaceutical Care Clerkship I  
PHA62-544 บทน าการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม 2 2(0-6-3) 
 Introduction to Pharmaceutical Care Clerkship II  
PHA62-550 เภสัชบ าบัด 5 5(5-0-10) 
 Pharmacotherapy V  
PHA62-551 เภสัชบ าบัด 6 6(6-0-12) 
 Pharmacotherapy VI  
PHA62-560 เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชนปฏิบัติ 2 2(0-4-2) 
 Family and Community Pharmacy Practice II  
PHA62-561 ความเป็นผู้ประกอบการในทางเภสัชกรรม 2(2-0-4) 
 Entrepreneuship in Pharmacy  
PHA62-562 การจัดการเภสัชสาธารณสุข 2(2-0-4)     
 Pharmacy Public Health Management  
PHA62-563 การจัดการด้านยาเพ่ือความปลอดภัย 2(2-0-4) 
 Medication Safety Management  

   3.2.2) รายวิชาเลือก        2 หน่วยกิต 
ให้นักศึกษาเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้ 

PHA62-545 การติดตามการรักษาด้วยยา 3(3-0-6) 
 Therapeutic Drug Monitoring  
PHA62-546 โภชนคลินิก 2(2-0-4) 
 Clinical Nutrition  
PHA62-547 สถิติประยุกต์ในงานบริบาลทางเภสัชกรรม 3(3-0-6) 
 Applied Statistics in Pharmaceutical Care  
PHA62-564 การสร้างเสริมสุขภาพชุมชนส าหรับเภสัชกร 2(2-0-4)     
 Community Health Promotion for Pharmacy  
PHA62-565 วิทยาการจัดการข้อมูลในทางเภสัชกรรมปฏิบัติ 2(2-0-4) 
 Data Science Management in Pharmacy Practice  
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4) กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ      43 หน่วยกิต 
4.1) รายวิชาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ    8 หน่วยกิต 

PHA62-580 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม 8(0-40-20) 
 Professional Practice in Pharmacy  

4.2) รายวิชาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะด้าน     
   4.2.1) รายวิชาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ 35 หน่วยกิต 

PHA62-680 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ 1 5(0-40-20) 
 Professional Practice in Industrial Pharmacy I  
PHA62-681 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ 2  5(0-40-20) 
 Professional Practice in Industrial Pharmacy II  
PHA62-682 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ 3 5(0-40-20) 
 Professional Practice in Industrial Pharmacy III  
PHA62-683 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ 4 5(0-40-20) 
 Professional Practice in Industrial Pharmacy IV   
PHA62-684 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ 5 5(0-40-20) 
 Professional Practice in Industrial Pharmacy V  
PHA62-685 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ 6 5(0-40-20) 
 Professional Practice in Industrial Pharmacy VI  
PHA62-697 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค 5(0-40-20) 
 Professional Practice in Pharmacy for Consumer Protection  

   4.2.2) รายวิชาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม 35 หน่วยกิต 
      4.2.2.1) รายวิชาบังคับ      25 หน่วยกิต 

PHA62-686 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยไปกลับ 1 5(0-40-20) 
 Pharmaceutical Care Clerkship in Ambulatory Care I  
PHA62-687 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยบนหอผู้ป่วย 1 5(0-40-20) 
 Pharmaceutical Care Clerkship in Acute Care I  
PHA62-688 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมการจัดการระบบยา 5(0-40-20) 
 Pharmaceutical Care Clerkship in Medication Safety 

Management 
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PHA62-689 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมปฐมภูมิ 5(0-40-20) 
 Pharmaceutical Care Clerkship in Primary Care  
PHA62-690 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมในสถานปฏิบัติการเภสัช

กรรมชุมชน 1 
5(0-40-20) 

 Pharmaceutical Care Clerkship in Community Pharmacy I  
      4.2.2.2) รายวิชาเลือก      10 หน่วยกิต 
ให้นักศึกษาเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้ 

PHA62-691 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยไปกลับ 2 5(0-40-20) 
 Pharmaceutical Care Clerkship in Ambulatory Care II  
PHA62-692 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยบนหอผู้ป่วย 2 5(0-40-20) 
 Pharmaceutical Care Clerkship in Acute Care II  
PHA62-693 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมในสถานปฏิบัติการเภสัช

กรรมชุมชน 2 
5(0-40-20) 

 Pharmaceutical Care Clerkship in Community Pharmacy II  
PHA62-694 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมการให้บริการเภสัชกรรม

สารสนเทศ 
5(0-40-20) 

 Pharmaceutical Care Clerkship in Drug Information Service  
PHA62-695 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมการผสมยาปลอดเชื้อและ

ยาเตรียมเฉพาะคราว 
5(0-40-20) 

 Pharmaceutical Care Clerkship in Aseptic Dispensary and 
Extemporaneous Preparation 

 

PHA62-696 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมโดยการตรวจติดตามระดับ
ยา 

5(0-40-20) 

 Pharmaceutical Care Clerkship in Therapeutic Drug 
Monitoring 

 

PHA62-697 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชกรรมเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค 5(0-40-20) 
 Professional Practice in Pharmacy for Consumer Protection  
PHA62-698 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านการบริหารเภสัชกรรม 5(0-40-20) 
 Professional Practice in Pharmacy Administration 
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PHA62-699 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านเภสัชสาธารณสุข 5(0-40-20) 
 Professional Practice in Public Health Pharmacy  
หมายเหตุ - รายวิชาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ ก าหนดให้จ านวนชั่วโมงต่อหนึ่งหน่วยกิตเท่ากับ 

50 ชั่วโมง 
- รายวิชาการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะด้าน ก าหนดให้จ านวนชั่วโมงต่อหนึ่งหน่วยกิต
เท่ากับ 48 ชั่วโมง  

 

5) รายวิชาโครงการพิเศษ       4 หน่วยกิต 
PHA62-570** โครงการพิเศษทางเภสัชกรรม 4(0-12-6) 
 Special Project in Pharmacy  
 
หมายเหตุ ** รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี   8 หน่วยกิต 
 ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือ
รายวิชาดังต่อไปนี้ 
PHA62-221 ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 2(2-0-4) 
 Drugs and Health Products  
PHA62-234 การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2(2-0-4) 
 Thai Traditional Medicines and Alternative Medicines  
PHA62-235 สปาและผลิตภัณฑ์สปาจากธรรมชาติ 2(2-0-4) 
 Spa and Natural Spa Products  
PHA62-236 ปฏิบัติการสปาและผลิตภัณฑ์สปาจากธรรมชาติ 1(0-3-2) 
 Spa and Natural Spa Products Laboratory  
PHA62-431 ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพเภสัชกร  2(2-0-4) 
 English for Pharmacist              
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ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 
รหัสวิชาของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ประกอบด้วยตัวอักษรสามตัว 

ต่อด้วยตัวเลขปี พ .ศ. ที่ปรับปรุงหลักสูตร และตัวเลขสามตัว ซึ่งรหัสหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คือ 
25490231108392 
 1) ความหมายของรหัสรายวิชาตัวอักษรที่ปรากฏในเล่มหลักสูตร 

GEN  หมายถึง  General Education (หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป) 
PHY  หมายถึง  Physics (กลุ่มวิชาฟิสิกส์) 
CHM  หมายถึง  Chemistry (กลุ่มวิชาเคมี) 
BIO  หมายถึง  Biology (กลุม่วิชาชีววิทยา) 
MAT  หมายถึง  Mathematics (กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์) 
PHA  หมายถึง  Pharmacy (กลุ่มวิชาเฉพาะทางเภสัชศาสตร์) 

  โดยตัวเลข 61 หรือ 62 หลังรหัสตัวอักษร หมายถึง ปี พ.ศ. ที่ปรับปรุงหลักสูตร 
  2) ความหมายของเลขรหัสวิชา 

หลักท่ี 1  หมายถึง  ชั้นปี 
หลักท่ี 2  หมายถึง  ล าดับกลุ่มวิชา 
หลักท่ี 3  หมายถึง  ล าดับรายวิชาในกลุ่ม 

  3) ล าดับกลุ่มวิชาในสาขา (หลักท่ี 2) 
    3.1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  1-2  หมายถึง  กลุ่มวิชาภาษา 
  4  หมายถึง  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  5  หมายถึง  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
  6  หมายถึง  กลุ่มวิชาบูรณาการ 
  7  หมายถึง  กลุ่มวิชาสารสนเทศ 
    3.2) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานกลุ่มวิชาฟิสิกส์ 
  0  หมายถึง  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานและปฏิบัติการ 
    3.3) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานกลุ่มวิชาเคมี 
  0  หมายถึง  กลุ่มวิชาเคมีทั่วไปและวิชาพ้ืนฐานที่จ าเป็น 
  1  หมายถึง  กลุ่มวิชาเคมีอินทรีย์ 
  3  หมายถึง  กลุ่มวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์ 
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    3.4) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานกลุ่มวิชาชีววิทยา 
7  หมายถึง  กลุ่มวิชาชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล 

    3.5) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
  0  หมายถึง  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
  1  หมายถึง  กลุ่มวิชาสถิติ 
    3.6) กลุ่มวิชาเฉพาะทางเภสัชศาสตร์ 

0  หมายถึง  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
  1  หมายถึง  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 
  2-3  หมายถึง  กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและกลุ่มวิชาเภสัชเวท 
  4-5  หมายถึง  กลุ่มวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 
  6  หมายถึง  กลุ่มวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร 
  7  หมายถึง  วิชาโครงการพิเศษ 
  8-9  หมายถึง  กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 
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3.1.4   แผนการศึกษา 
 

ปีการศึกษาที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 

GEN61-001 ภาษาไทยพื้นฐาน 2(2-0-4)* GEN61-113 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วม
สมัย 

4(2-4-6) GEN61-123 การอ่านและการเขียนเชิง
วิชาการ 

2(2-0-4) 

GEN61-002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2(2-0-4)* GEN61-122 การฟังและการพูดเชิงวิชาการ 2(2-0-4) GEN61-142 ปรัชญา จริยศาสตร์ และวิธีคิด
แบบวิพากษ์ 

4(3-2-7) 

GEN61-121 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2(2-0-4) GEN61-141 ความเป็นไทยและพลเมืองโลก 4(3-2-7) GEN61-151 การแสวงหาความรู้และระเบียบ
วิธีวิจัย 

4(2-4-6) 

GEN61-152 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
สภาวะโลกร้อน 

4(2-4-6) GEN61-161 นวัตกรรมและผู้ประกอบการ 4(2-4-6) CHM61-110 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1(0-3-2) 

GEN61-171 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุค
ดิจิทัล 

4(2-4-6)* PHY61-105 ฟิสิกส์ทางการแพทย์พื้นฐาน 2(2-0-4) CHM61-113 เคมีอินทรีย์ 1 4(4-0-8) 

CHM61-103 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1(0-3-2) MAT61-112 ชีวสถิติส าหรับการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

4(4-0-8) PHA62-100 วิทยาศาสตร์การแพทย์ของ
มนุษย์ 1 

4(4-0-8) 

CHM61-104 หลักเคมี 4(4-0-8)    PHA62-101 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
การแพทย์ของมนุษย์ 1 

1(0-3-2) 

MAT61-001 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 0(0-0-4)       

MAT61-100 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

4(4-0-8)       

PHA62-160 ปฐมนเิทศทางเภสัชศาสตร์ 2(2-0-4)       

รวม 17 หน่วยกิต รวม  20 หน่วยกิต รวม 20 หน่วยกิต 

หมายเหตุ * ไม่นับหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตร 
 

ปีการศึกษาที่  2 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 
GEN61-124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิง

วิชาการ 
4(4-0-8) GEN61-127 ภาษาอังกฤษเพื่อการ

น าเสนองานทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3(3-0-6) GEN61-129 ภาษาอังกฤษส าหรับสื่อและ
การสื่อสาร 

3(3-0-6) 

PHA62-200 วิทยาศาสตร์การแพทย์ของ
มนุษย์ 2 

4(4-0-8) PHA62-204 วิทยาศาสตร์การแพทย์ของ
มนุษย์ 4 

4(4-0-8) PHA62-210 เภสัชกรรมเชิงฟิสิกส์ 2(2-0-4) 

PHA62-201 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
การแพทย์ของมนุษย์ 2 

1(0-3-2) PHA62-205 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
การแพทย์ของมนุษย์ 4 

1(0-3-2) PHA62-220 เคมีของยา 1 3(3-0-6) 

PHA62-202 วิทยาศาสตร์การแพทย์ของ
มนุษย์ 3 

4(4-0-8) PHA62-206 วิทยาศาสตร์การแพทย์ของ
มนุษย์ 5 

3(3-0-6) PHA62-232 เภสัชเวท 3(3-0-6) 

PHA62-203 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
การแพทย์ของมนุษย์ 3 

1(0-3-2) PHA62-207 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
การแพทย์ของมนุษย์ 5 

1(0-3-2) PHA62-233 ปฏิบัติการเภสัชเวท 1(0-3-2) 

PHA62-260 การจัดการระบบสุขภาพและ
เภสัชกรรม 

2(2-0-4)     PHA62-230 เภสัชเวทเบื้องต้น 2(2-0-4) PHA62-240 เภสัชวิทยา 1 4(4-0-8) 

XXXXX-XXX วิชาเลือกเสรี 2(X-X-X) PHA62-231 ปฏิบัติการเภสัชเวทเบื้องต้น 1(0-3-2) PHA62-241 ปฏิบัติการเภสัชวิทยา  1(0-3-2) 
   XXXXX-XXX วิชาเลือกเสรี 2(X-X-X) XXXXX-XXX วิชาเลือกเสรี 2(X-X-X) 

รวม  18 หน่วยกิต รวม  17 หน่วยกิต รวม  19 หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่ 3 
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 

PHA62-311 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 2(2-0-4) PHA62-310 เภสัชจลนศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) PHA62-315 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 3(3-0-6) 
PHA62-312 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัช

กรรม 1 
1(0-3-2) PHA62-313 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 2(2-0-4) PHA62-316 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัช

กรรม 3 
1(0-3-2) 

PHA62-320 เคมีของยา 2 3(3-0-6) PHA62-314 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัช
กรรม 2 

1(0-3-2) PHA62-341 พิษวิทยา 2(2-0-4) 

PHA62-321 เภสัชวิเคราะห์  3(3-0-6) PHA62-323 เคมีของยา 3 2(2-0-4) PHA62-348 เภสัชกรรมสารสนเทศ 3(3-0-6) 
PHA62-322 ปฏิบัติการเภสัชวิเคราะห์  1(0-3-2) PHA62-324 การควบคุมคุณภาพทางเภสัช

กรรม 
3(3-0-6) PHA62-350 เภสัชบ าบัด 1 3(3-0-6) 

PHA62-340 เภสัชวิทยา 2 3(3-0-6) PHA62-325 ปฏิบัติการควบคุมคุณภาพทาง
เภสัชกรรม 

1(0-3-2) PHA62-351 ปฏิบัติการเภสัชบ าบัดและ
เภสัชกรรมปฏิบัติ 1 

1(0-3-2) 

PHA62-345 บทน าการบริบาลทางเภสัช
กรรม 

3(3-0-6) PHA62-346 การบริบาลทางเภสัชกรรม 2(2-0-4) PHA62-360 นิติเภสัชและจริยธรรม 3(3-0-6) 

   PHA62-347 ปฏิบัติการการบริบาลทางเภสัช
กรรม 

1(0-3-2)    

รวม  16 หน่วยกิต รวม  15 หน่วยกิต รวม  16 หน่วยกิต 
 

ปีการศึกษาที่ 4 
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 

PHA62-410 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 4 3(3-0-6) PHA62-412 ยาชีววัตถุบ าบัด 2(2-0-4) PHA62-413 ระบบน าส่งยารูปแบบใหม ่ 3(3-0-6) 
PHA62-411 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัช

กรรม 4 
1(0-3-2) PHA62-442 บูรณาการเภสัชศาสตร์ 2(0-4-2) PHA62-444 การให้ค าปรึกษาในการบริบาล

ทางเภสัชกรรม 
1(0-3-2) 

PHA62-430 สมุนไพรบ าบัด 3(3-0-6) PHA62-443 เภสัชจลนศาสตร์คลินิกเบื้องต้น 3(3-0-6) PHA62-453 เภสัชบ าบัด 4 3(3-0-6) 
PHA62-440 เภสัชกรรมจ่ายยา 2(2-0-4) PHA62-452 เภสัชบ าบัด 3 5(5-0-10) PHA62-462 เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน  2(2-0-4)     
PHA62-441 ปฏิบัติการเภสัชกรรมจ่ายยา 1(0-3-2) PHA62-461 การประเมินผลลัพธ์เชิงระบาด

วิทยาและเศรษฐศาสตร์ในทาง
เภสัชกรรม 

4(4-0-8) PHA62-463 เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน
ปฏิบัติ 1 

2(0-4-2) 

PHA62-450 เภสัชบ าบัด 2 4(4-0-8) XXXXX-XXX วิชาเลือกเสรี 2(X-X-X) PHA62-464 การจัดการทางเภสัชกรรม 2(2-0-4)     
PHA62-451 ปฏิบัติการเภสัชบ าบัดและ

เภสัชกรรมปฏิบัติ 2 
1(0-3-2)       

PHA62-460 ระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัช
ศาสตร์ 

3(3-0-6)           

รวม  18 หน่วยกิต รวม 18  หน่วยกิต รวม 15 หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่ 5 ด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ 
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 

PHA62-510 สัมมนาทางเภสัชกรรมอุตสา
หการ  

2(2-0-4) PHA62-512 การจัดการในระดับ
อุตสาหกรรมยา 2 

3(3-0-6) PHA62-522 การบริหารระบบคุณภาพทาง
เภสัชกรรม 

3(3-0-6) 

PHA62-511 การจัดการในระดับ
อุตสาหกรรมยา 1 

3(3-0-6) PHA62-561 ความเป็นผู้ประกอบการในทาง
เภสัชกรรม 

2(2-0-4) PHA62-570 โครงการพิเศษทางเภสัชกรรม  4(0-12-6) 

PHA62-XXX วิชาชีพเฉพาะด้านเภสัชกรรม
อุตสาหการ 1 

4(X-X-X) PHA62-520 ความคงสภาพของเภสัชภัณฑ์ 3(3-0-6) PHA62-XXX วิชาชีพเฉพาะด้านเภสัชกรรม
อุตสาหการ 3 

3(X-X-X) 

PHA62-580 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัช
กรรม 

8(0-50-25) PHA62-521 ปฏิบัติการความคงสภาพของ
เภสัชภัณฑ์ 

1(0-3-2) PHA62-XXX วิชาชีพเฉพาะด้านเภสัชกรรม
อุตสาหการ 4 

4(X-X-X) 

   PHA62-XXX วิชาชีพเฉพาะด้านเภสัชกรรม
อุตสาหการ 2 

4(X-X-X)    

รวม 17 หน่วยกิต รวม 13 หน่วยกิต รวม 14 หน่วยกิต 
 

ปีการศึกษาที่ 5 ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม 
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 

PHA62-540 การบริบาลทางเภสัชกรรมบน
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

3(3-0-6) PHA62-542 การเฝ้าระวังความปลอดภัย
ด้านยา 

2(2-0-4) PHA62-563 การจัดการด้านยาเพื่อความ
ปลอดภัย 

2(2-0-4) 

PHA62-541 สัมมนาทางการบริบาลทาง
เภสัชกรรม  

2(2-0-4) PHA62-543 บทน าการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม 
1 

2(0-6-3) PHA62-570 โครงการพิเศษทางเภสัชกรรม 4(0-12-6) 

PHA62-550 เภสัชบ าบัด 5 5(5-0-10) PHA62-551 เภสัชบ าบัด 6 6(6-0-12) PHA62-544 บทน าการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม 
2 

2(0-6-3) 

PHA62-560 เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน
ปฏิบัติ 2 

2(0-4-2) PHA62-561 ความเป็นผู้ประกอบการในทาง
เภสัชกรรม 

2(2-0-4) PHA62-562 การจัดการเภสัชสาธารณสุข 2(2-0-4)     

PHA62-580 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัช
กรรม 

8(0-40-20)    PHA62-XXX วิชาชีพเฉพาะด้านบริบาลทาง
เภสัชกรรม 1 

2(X-X-X) 

รวม 20 หน่วยกิต รวม 12 หน่วยกิต รวม 12 หน่วยกิต 
 



 

 

 

41 
 

 

 

ปีการศึกษาที่ 6 ด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ 
PHA62-680 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ 1 5(0-40-20) 
PHA62-681 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ 2 5(0-40-20) 
PHA62-682 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ 3 5(0-40-20) 
PHA62-683 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ 4 5(0-40-20) 
PHA62-684 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ 5 5(0-40-20) 
PHA62-685 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ 6 5(0-40-20) 
PHA62-697 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค 5(0-40-20) 

รวม 35 หน่วยกิต 
 

ปีการศึกษาที่ 6 ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม 
PHA62-686 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยไปกลับ 1 5(0-40-20) 
PHA62-687 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยบนหอผู้ป่วย 1 5(0-40-20) 
PHA62-688 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมการจัดการระบบยา 5(0-40-20) 
PHA62-689 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมปฐมภูมิ 5(0-40-20) 
PHA62-690 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 1 5(0-40-20) 
PHA62-69x การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมรายวิชาเลือก 1 5(0-40-20) 
PHA62-69x การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมรายวิชาเลือก 2 5(0-40-20) 

รวม 35 หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป             40 หน่วยกิต 

1) กลุ่มวิชาภาษา        20 หน่วยกิต 
1.1) วิชาภาษาไทย       4 หน่วยกิต 

 
GEN61-001 ภาษาไทยพื้นฐาน 

Fundamental Thai 
2(2-0-4)* 

รายวิชานี้เป็นการสอบวัดความรู้พ้ืนฐานภาษาไทย 3 ด้าน ได้แก่ หลักภาษาไทย วรรณคดีไทย และ
การใช้ภาษาไทย โดยหลักภาษาไทยครอบคลุมเนื้อหาได้แก่ ธรรมชาติของภาษา อักษรสามหมู่ สระ การผัน
วรรณยุกต์ พยางค์ ชนิดของค า การสร้างค า และประโยคชนิดต่าง ๆ วรรณคดีไทยครอบคลุมเนื้อหาได้แก่ 
ความรู้เบื้องต้นทางวรรณคดี ความเข้าใจวรรณคดีระดับก่อนอุดมศึกษา และการตีความ ส่วนการใช้ภาษาไทย
ครอบคลุมเนื้อหาเรื่องระดับของภาษา การจับใจความส าคัญ การย่อความสรุปความ การอธิบายความ การ
ฟังอย่างมีวิจารณญาณ การพูดอย่างมีศิลปะ การใช้ส านวนไทย และค าราชาศัพท์ 

This course is a fundamental Thai test required to take a test on 3 categories of 
Fundamental Thai include Thai Grammar, Thai Literatures and Thai Usage; Thai Grammar 
covers natural language, 3 groups of Thai alphabets, vowels, order of tone marks, syllable, 
genre of words, word creation and genre of sentences; Thai literatures cover basic 
knowledge of literatures, the understanding of pre - university education literatures and 
interpretation; Thai usage covers orders of language, comprehension, recapitulation, 
explanation, judgmental listening, oratory, Thai idiom usage and Ra-cha-sap. 
หมายเหตุ * วิชานี้ไม่นับหน่วยกิต และนักศึกษาทุกคนต้องสอบ GEN61-001 ภาษาไทยพ้ืนฐาน ในช่วง

ก่อนเริ่มเรียนภาคการศึกษาที่ 1 หรือตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด นักศึกษาที่สอบไม่
ผ่านเกณฑ์ต้องเข้าเรียนเสริมและทดสอบรายวิชา GEN61-001 ภาษาไทยพ้ืนฐาน จนกว่าจะ
ผ่านเกณฑ์ (S) จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา GEN61-113 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารร่วม
สมัยได ้

 
GEN61-113 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย  

Thai for Contemporary Communication 
4(2-4-6) 

รายวิชาบังคับก่อน: GEN61-001 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 
Pre-requisite: GEN61-001 Fundamental Thai 
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เข้าใจและพัฒนาทักษะทางภาษาไทยทั้งการรับสารและส่งสาร โดยในด้านการรับสารสามารถพัฒนา
ทักษะการจับใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่านและที่ฟัง การวิเคราะห์เชื่อมโยงประเด็นย่อย ๆ จากเรื่องที่ฟังและ
อ่านจนเข้าใจและสามารถยกระดับเป็นความรู้ใหม่ การเสนอข้อคิดเห็นหรือให้คุณค่าต่อเรื่องที่อ่านและฟังได้
อย่างมีเหตุผลและสอดคล้องกับคุณค่าทางสังคม ในด้านการส่งสารสามารถพัฒนาทักษะการน าเสนอความคิด
ผ่านการพูดและการเขียนได้อย่างมีประเด็นส าคัญและส่วนขยายที่ช่วยให้ประเด็นความคิดชัดเจนและเป็น
ระบบ การน าข้อมูลทางสังคมมาประกอบสร้างเป็นความรู้หรือความคิดที่ใหญ่ขึ้นการพูดและการเขียนเพ่ือ
น าเสนอความรู้ทางวิชาการท่ีเป็นระบบและน่าเชื่อถือ 

Understanding and developing the Thai language skills both in receiving and 
delivering messageable to use the skills to understand the main idea from the texts read 
and listened, critically analysing the relationships between secondary issues from the texts 
to arrive at deep understanding and new knowledge, offering opinions or values on the 
texts read and listened with reasons and corresponding social norms; able to develop the 
opinion giving skills through speaking and writing with the support of significant issues and 
supporting details to highlight clear and systematic thinking; the use of social information to 
create knowledge or expanded thought; speaking and writing to present a systematic and 
convincing academic knowledge. 
 

1.2) วิชาภาษาอังกฤษ       16 หน่วยกิต 
GEN61-002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

Fundamental English 
2(2-0-4)* 

รายวิชานี้ เป็นการสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี  
มีเนื้อหาครอบคลุมไวยากรณ์พ้ืนฐาน ค าศัพท์ และรูปแบบภาษาเบื้องต้นที่ใช้ในการสนทนาในชีวิตประจ าวัน
และภาษาที่ใช้ในห้องเรียน ซึ่งหากนักศึกษาสอบรายวิชานี้ไม่ผ่าน ต้องเข้ารับการเรียนเสริมและสอบใหม่
จนกว่าจะได้รับระดับคะแนนผ่าน 

This course is a fundamental English test required for all undergraduate students 
entering the university. It focuses on introductory English grammars, vocabularies and basic 
language patterns needed for everyday life and classroom settings.  If students fail the test, 
they are required to take the course and retake the test until they receive the satisfactory 
(passing) grade. 
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หมายเหตุ * วิชานี้ ไม่นับหน่วยกิต และนักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยทุกคนต้องสอบ GEN61-002 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ในช่วงก่อนเริ่มเรียนภาคการศึกษาที่ 1 หรือตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ต้องเข้าเรียนเสริมและทดสอบรายวิชา GEN61-002 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน จนกว่าจะผ่านเกณฑ์ (S) จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนกลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปได้ 

 
GEN61-121 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ  

English Communication Skills 
2(2-0-4) 

รายวิชาบังคับก่อน: GEN61-002 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
Pre-requisite: GEN61-002 Fundamental English 

รายวิชานี้มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านการรับรู้ (การฟังและการอ่าน) และทักษะการใช้ภาษา (การพูด
และการเขียน) ด้วยวิธีการสอนแบบบูรณาการ การพัฒนาด้านค าศัพท์ การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง การ
ฝึกเป็นผู้เริ่มบทสนทนาและสื่อสารอย่างต่อเนื่องได้เป็นธรรมชาติด้วยกลยุทธ์ทางการสื่อสารที่หลากหลาย 
การฝึกการสลับกันพูดและควบคุมความไหลลื่นของบทสนทนาด้วยการเสริมข้อมูล การฝึกทักษะการเขียนย่อ
หน้าสั้น ๆ หรือเรียงความแบบง่าย 

This course aims at developing students' receptive skills (listening and reading) and 
productive skills (speaking and writing) through integrated methods. It also develops 
vocabulary, and encourages independent learning. Additionally, students will learn to start 
and continue a conversation naturally, using a number of communication strategies such as 
asking follow-up questions and giving extended answers. They will also learn about turn 
taking and how to control the flow of a conversation by adding information. Finally, writing 
skills will be practiced with a short paragraph and simple essay. 

 
GEN61-122 การฟังและการพูดเชิงวิชาการ 

Academic Listening and Speaking 
2(2-0-4) 

รายวิชาบังคับก่อน: GEN61-002 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
Pre-requisite: GEN61-002 Fundamental English 

รายวิชานี้มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันและในระดับที่เป็นทางการ การฝึก
การฟังและการออกเสียงผ่านบทสนทนา ข้อความ รายงานและประกาศต่าง ๆ การพัฒนาทักษะการพูดเชิง
วิชาการผ่านการอภิปรายกลุ่ม การน าเสนอด้วยวาจาและการรายงาน 



 

 

 

45 
 

 

 

This course focuses on the practice of English skills at everyday use and at formal 
level. It concentrates on listening and pronunciation through the use of dialogues, passages, 
reports and announcements. It also aims to develop academic speaking skills through 
various group discussion, oral presentations and reports. 

 
GEN61-123   การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 

Academic Reading and Writing 
2(2-0-4) 

รายวิชาบังคับก่อน: GEN61-002 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
Pre-requisite: GEN61-002 Fundamental English 

รายวิชานี้มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถด้านการเขียนและการอ่านด้วยการฝึกฝนจากเอกสารและ
กิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ การส่งเสริมทักษะการอ่านเชิงวิพากษ์ การสรุปประเด็นส าคัญ การฝึกเขียน
เอกสารทางวิชาการรูปแบบต่าง ๆ  การเขียนระดับย่อหน้าและเรียงความได้อย่างมีประสิทธิภาพ การฝึกการ
อ้างอิงที่เหมาะสมตลอดกระบวนการของการเขียน 

This course is primarily intended to develop the reading and writing competence of 
the students through a wide variety of academic materials and activities. Specifically, it 
enhances students' critical reading in academic articles, ability to summarize main ideas 
from the texts, write different forms of academic reports, compose effective paragraph and 
essay, and properly use citations and references throughout the writing process. 

 
GEN61-124   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ 

English for Academic Communication 
4(4-0-8) 

รายวิชาบังคับก่อน: GEN61-121 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
GEN61-122 การฟังและการพูดเชิงวิชาการ 
GEN61-123 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 

Pre-requisite: GEN61-121 English Communication Skills 
GEN61-122 Academic Listening and Speaking 
GEN61-123 Academic Listening and Writing 

รายวิชานี้มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารทางวิชาการและวิชาชีพ
ที่มีประสิทธิภาพ ผู้เรียนจะได้รับการฝึกฝนกลยุทธ์และทักษะที่จ าเป็นในการสื่อสารทางวิชาการ มีการแนะน า
มารยาทที่เหมาะสมต่าง ๆ  
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This course aims at developing the English language knowledge and skills for 
effective academic and professional communication. It provides the students with various 
communication strategies and skills necessary for academic correspondence. It also 
introduces students to proper etiquette towards technical communication. 
   
GEN61-127   ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนองานทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
English Presentation in Sciences and Technology 

3(3-0-6) 

รายวิชาบังคับก่อน: GEN61-121 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
GEN61-122 การฟังและการพูดเชิงวิชาการ 
GEN61-123 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 

Pre-requisite: GEN61-121 English Communication Skills 
GEN61-122 Academic Listening and Speaking 
GEN61-123 Academic Listening and Writing 

รายวิชานี้มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้งสี่ด้าน ได้แก่การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน 
โดยเน้นการฝึกใช้ภาษารูปแบบต่าง ๆ โครงสร้าง และค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการน าเสนองานทางด้าน
วิทยาศาสตร์ มีการเตรียมความพร้อมทักษะต่าง ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการน าเสนองานที่มีประสิทธิภาพ 

This course aims at developing the four essential English skills: listening, speaking, 
reading and writing while focusing on essential expressions, structures and English 
vocabulary specific to the scientific presentation. It also equips students with the necessary 
skills for effective presentation. 
 
GEN61-129   ภาษาอังกฤษส าหรับสื่อและการสื่อสาร 

English for Media and Communication 
3(3-0-6) 

รายวิชาบังคับก่อน: GEN61-121 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
GEN61-122 การฟังและการพูดเชิงวิชาการ 
GEN61-123 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 

Pre-requisite: GEN61-121 English Communication Skills 
GEN61-122 Academic Listening and Speaking 
GEN61-123 Academic Listening and Writing 
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รายวิชานี้มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนผ่ านสื่อ
รูปแบบต่าง ๆ เช่น การประชุมทางไกล การสัมภาษณ์ การรายงานข่าว การท าโฆษณา การเขียนบทวิทยุและ
โทรทัศน์ เทคนิคการอัดเสียง เทเลพรอมพ์เตอร์ และพอดแคสต์ เสริมสร้างความมั่นใจในทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษของผู้เรียน 

This course is designed to develop English communication skills of speaking and 
writing, through the use of a variety of artistic or communicative media. These include 
teleconferencing, conducting interviews, creating simple news stories, making interesting 
advertisements, script writing for radio and television, techniques for voice recording, use of 
teleprompter and podcasting. It also enhances students’ confidence in English 
communicative skills. 
 

2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     8 หน่วยกิต 
GEN61-141   ความเป็นไทยและพลเมืองโลก 

Thai Civilization and Global Citizen 
4(3-2-7) 

รายวิชานี้ศึกษาแนวคิดและกระบวนการพัฒนาวิถีความเป็นไทยทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมจากอดีตถึงปัจจุบันที่ก่อให้เกิดความศิวิไลซ์ของความเป็นไทยที่มีอัตลักษณ์เฉพาะของสังคม รวมทั้ง
การศึกษาพัฒนาการของสังคมโลกที่มุ่งเน้นคุณค่าของสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะการ
เคารพความแตกต่าง ความหลากหลายทางสังคม การยึดหลักธรรมาภิบาลและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  โดย
อธิบายให้เห็นถึงการเชื่อมโยงของวิถีสังคมไทยกับความเป็นพลเมืองโลก 

This course studies concepts and processes of Thai civilization, covering dimensions 
of politics, economy, society, and culture from the past to the present. Topics reflect the 
origins of social identity within Thai civilization and concepts of global citizen development. 
The course focuses on global values such as Human Rights, Human Dignity, and Human 
Equality, including respect for individual differences, social diversity, principles of good 
governance and peaceful coexistence. Students examine connections between Thai 
civilization and its role in the development of a global citizen. 
 
GEN61-142    ปรัชญา จริยศาสตร์ และวิธีคิดแบบวิพากษ์ 

Philosophy, Ethics and Critical Thinking 
4(3-2-7) 

รายวิชานี้ศึกษาปัญหาพ้ืนฐานและปัญหาทั่วไปของสังคมมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ด ารงอยู่ ความรู้ 
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ค่านิยม เหตุผล จิตใจและภาษาเพ่ือให้เข้าใจความส าคัญของปรัชญาต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ ในส่วนของ 
จริยศาสตร์จะมุ่งเน้นศึกษาในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของปรัชญาทางศีลธรรมที่ให้ความส าคัญกับการรับรอง
ความถูกและความผิดของการกระท า และการศึกษากรอบความคิดของจริยศาสตร์เชิงปทัสถาน รวมทั้ง
การศึกษาหลักการและกระบวนการวิเคราะห์จากความจริงเชิงวัตถุวิสัยเพ่ือน าไปสู่การใช้ดุลยพินิจในการ
ตัดสินใจทั้งนี้โดยยึดหลักเหตุผล และการวิเคราะห์โดยปราศจากอคติหรือการประเมินความจริงจากหลักฐาน
เชิงประจักษ ์

This course examines the fundamental cognitive and philosophical problems related 
to human society, including existence, knowledge, values, reason, mind, and language. 
Students gain a more in-depth understanding of the importance of philosophy in human life. 
Students learn the importance of moral philosophy and the conceptual framework of ethics. 
Principles and processes of objective truth and reason-based decision making, bias-free 
analysis, and evidence-based evaluation complete the course's overview. 
 

3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     8 หน่วยกิต 
GEN61-151 การแสวงหาความรู้และระเบียบวิธีวิจัย 

Knowledge Inquiry and Research Methods 
4(2-4-6) 

รายวิชานี้ศึกษาแนวคิดและกระบวนการในการแสวงหาความรู้ เพ่ือพัฒนาความสามารถในการ
ค้นคว้า ทั้งความรู้จากการฟัง การอ่าน การถกเถียง การสังเกตการณ์ การคิดและการวิจัย ทั้งนี้โดยมุ่งเน้นการ
แสวงหาความรู้เชิงประจักษ์ ยึดหลักความสมเหตุสมผล ที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ รวมทั้ง
การศึกษาระเบียบวิธีการวิจัยเพ่ือให้นักศึกษามีศักยภาพในการค้นคว้าเชิงวิชาการ มีความสามารถในการตั้ ง
โจทย์การวิจัย การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และการประเมินค่าด้วยหลักสถิติเบื้องต้น ความสามารถใน
การเขียนรายงานเชิงวิชาการท่ีแสดงผลการค้นพบอย่างเป็นระบบและมีการอ้างอิงทางวิชาการอย่างถูกต้อง 

This course examines the concepts and processes of knowledge-inquiry. Students 
develop the ability of knowledge inquiry by listening, reading, debating, observing, thinking 
and conducting research studies through evidence-based investigations, systematic analysis, 
and principles of reasoning. Research methodology is actively used during the course to 
develop skills required for academic research. Skills covered include research questioning, 
data gathering, data analysis by using basic statistics, and the creation of an adequately 
referenced report. 
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GEN61-152   การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน 
Environmental Conservation and Global Warming 

4(2-4-6) 

รายวิชานี้ศึกษากรอบแนวคิด หลักการ กระบวนการและความส าคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพ่ือ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของโลกให้มีความยั่งยืน และเพ่ือให้สิ่งมีชีวิตด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ และ
ศึกษาแนวคิดในการจัดกิจกรรมเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยให้ค านึงถึงการใช้พลังงาน การใช้น้ า การ
จัดการของเสียและการคมนาคมขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการศึกษาสาเหตุและผลกระทบของ
สภาวะโลกร้อน และบทบาทขององค์การระหว่างประเทศและการเมืองระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหา
โลกร้อน 

This course provides a conceptual framework, principles, processes and rationales 
for sustainable environmental conservation and quality living. Students study activities for 
environmental protection through the use of environmentally friendly processes in energy 
and water consumption, waste management, and transportation management. Topics 
include the examination of global warming's causes and effects and the roles of 
international organizations and politics in solving global warming problems. 
  

4) กลุ่มวิชาบูรณาการ       4 หน่วยกิต 
GEN61-161   นวัตกรรมและผู้ประกอบการ 

Innovation and Entrepreneurship 
4(2-4-6) 

รายวิชานี้ศึกษาแนวคิดและกระบวนการในการออกแบบ การแนะน าสินค้าใหม่ และการด าเนินธุรกิจ
ใหม่ที่เป็นผลผลิตจากนวัตกรรมโดยมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ทักษะ และความเข้าใจ เกี่ยวกับการน าแนวคิด
เชิงนวัตกรรมการผลิตสินค้าใหม่หรือกระบวนการผลิตแบบใหม่มาใช้ในการสร้างธุรกิจใหม่ให้ส าเร็จ หรือการ
ช่วยให้ธุรกิจที่มีอยู่สามารถเติบโตและขยายตัวได้ ด้วยการใช้ความรู้ทางการจัดการตลาด การเงิน การ
ปฏิบัติการ และห่วงโซ่อุปทาน ที่เป็นความรู้พื้นฐานในการบริหารงานให้ส าเร็จ 

This course enables the students to launch a business startup for innovative 
products and services. The main aim is to develop the essential knowledge, skills, and 
understanding of creative ideas for new products and processes to succeed in a business 
venture. Necessary business management, marketing, financial, operation and supply chain 
techniques that ensure business growth form the core of discussion and review materials. 
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5) กลุ่มวิชาสารสนเทศ       4* หน่วยกิต 
GEN61-171 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล 

Information Technology in Digital Era 
4 (2-4-6)* 

รายวิชานี้ศึกษาความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันและแนวโน้มของเทคโนโลยี
สารสนเทศในยุคดิจิทัล บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัล อาทิ  ใน
ด้านการแพทย์ ด้านการศึกษา ด้านการเกษตร ด้านอุตสาหกรรม ด้านบันเทิง ด้านการทหาร ด้านการเงิน 
รวมถึงความเป็นอยู่ในอนาคต  รูปแบบของเทคโนโลยีใหม่ที่จะมาทดแทนหรือช่วยในการท างานของมนุษย์ 
ไม่ว่าจะเป็นด้านปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ยานยนต์อัจฉริยะ เทคโนโลยีทางการเงิน เงินตรา
ดิจิทัล หุ่นยนต์ วัสดุศาสตร์ การพิมพ์ 3 มิติ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีความจริงเสมือน ความจริงเสริม 
เทคโนโลยีหุ่นยนต์ รวมถึงเทคนิคการวิเคราะห์และการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งเทคโนโลยีใหม่เหล่านี้
จะท าให้โลกในอนาคตเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง 

This course deals with the advancement and future trends of information 
technology, including the roles of information technology in the digital era such as 
medicine, education, agriculture, industry, entertainment, military, finance and lifestyles in 
the future. It incorporates study of direct and disruptive impact of information technology 
in the workplace along its avenues of artificial intelligence and Internet application in fields 
such as robotics, Fintech, 3D printing, biotechnology, virtual reality, augmented reality, and 
big data processing and analysis. 
หมายเหตุ  * นั กศึ กษาทุ กคนต้องสอบ Placement Test ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในช่ วงต้ น 

ภาคการศึกษาที่ 1 หรือตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด ส าหรับนักศึกษาที่มีผลการสอบ
ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดจะได้ผลการศึกษาในรายวิชา GEN61-171 เทคโนโลยี
สารสนเทศในยุคดิจิทัล เป็น S ในภาคการศึกษาที่สอบ ส่วนนักศึกษาที่มีผลการสอบไม่ผ่าน
เกณฑ์ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด จะต้องเข้าเรียนเสริมและสอบ Placement Test จนกว่าจะ
ผ่านเกณฑ์ จึงจะได้ผลการศึกษาในรายวิชา GEN61-171 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล 
เป็น S ทั้งนี้ให้ระบุรายวิชานี้ไว้ในใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) และโครงสร้างหลักสูตร
โดยไม่นับหน่วยกิต 
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ        238 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาพื้นฐาน        46 หน่วยกิต 

1.1) รายวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   20 หน่วยกิต 
PHY61-105  
 

ฟิสิกส์ทางการแพทย์พื้นฐาน  
Basic Medical Physics 

2(2-0-4) 

รายวิชานี้ประยุกต์ทฤษฎีทางฟิสิกส์ ในการอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติและใช้ประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง
กับการแพทย์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพอย่างย่อ เนื้อหาครอบคลุม กลศาสตร์ทั่วไป ความร้อน คุณสมบัติทาง
กายภาพของก๊าซและของเหลว ไฟฟ้าทางชีวภาพ เสียงและคลื่นกล แสงและคลื่นแม่ เหล็กไฟฟ้า 
กัมมันตภาพรังสีและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ รวมถึงอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการแพทย์และพยาบาล  

This course applies physics theory to briefly explain natural phenomena and 
implement in medicine and life sciences. The contents cover general mechanics, heat, 
physical properties of liquid and gas, bioelectricity, sound and mechanical waves, light and 
electromagnetic waves, radioactivity and nuclear medicine as well as medical instruments. 
 
CHM61-103 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 

Basic Chemistry Laboratory 
1(0-3-2) 

รายวิชานี้เน้นพัฒนาทักษะพ้ืนฐานในห้องปฏิบัติการผ่านการฝึกเทคนิคการทดลองต่าง ๆ นักศึกษาจะ
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผลและจัดการข้อมูลและความคิด ทดลองและเรียนรู้เป็น
รายบุคคล 

In this course laboratory skills will be developed through gaining experience in 
various laboratory techniques. Students will also learn to collect, analyse and organise 
information and ideas, and work and learn independently. 
 
CHM61-104 หลักเคมี 

Principles of Chemistry 
4(4-0-8) 

รายวิชานี้ ให้ความรู้ เกี่ ยวกับหลักเคมี พ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อในสาขาที่ เกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ เนื้อหาหลักในรายวิชาหมายรวมถึงศัพท์เคมีพ้ืนฐาน การค านวณทางเคมี สมบัติของ
อะตอมและโมเลกุลที่กล่าวรวมถึงพันธะเคมีและโครงสร้างทางเคมี โดยเนื้อหาหลักจะน าไปสู่การอภิปรายใน
หัวข้อ แก๊ส สมบัติของสารละลาย คอลลอยด์ สมดุลในสารละลาย สมบัติกรดเบส บัฟเฟอร์ กระบวนการและ
การประยุกต์ใช้เคมีไฟฟ้าส าหรับการแพทย์ยุคใหม่และหมู่ฟังก์ชันของสารประกอบอินทรีย์เบื้องต้น 
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This course introduces the basic foundations of chemistry necessary for further study 
in the medical sciences. Core topics include basic chemical terminology, chemical 
calculations, properties of atoms and molecules, including chemical bonding and structure. 
These core concepts are developed to discuss gases, properties of solutions, colloids, 
aqueous equilibria, properties of acids, bases and buffers, redox chemistry for medical 
applications and an introduction to functional group organic chemistry. 
 
CHM61-110 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 

Organic Chemistry Laboratory  
1(0-3-2) 

รายวิชาบังคับก่อน: CHM61-103 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน และเรียนควบคู่กับ CHM61-113 เคมีอินทรีย์ 
1 

Pre-requisite: CHM61-103 Basic Chemistry Laboratory and co-requisite with CHM61-
113 Organic Chemistry I 

รายวิชานี้ออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาการทดลองที่เกี่ยวกับกระบวนการพื้นฐานทางเคมีอินทรีย์ ได้แก่ 
การท าบริสุทธิ์ การตกผลึก การกลั่น การวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชั่น การศึกษาปฏิกิริยาที่ส าคัญของสารอินทรีย์ การ
สังเคราะห์อย่างง่าย 

This course is designed to acquire a variety of fundamental laboratory techniques 
applicable to the study, separation, purification, distillation, functional group identification and 
preparation of organic compounds.  
 
CHM61-113 เคมีอินทรีย์ 1 

Organic Chemistry I 
4(4-0-8) 

รายวิชาบังคับก่อน: CHM61-104 หลักเคมี 
Pre-requisite: CHM61-104 Principles of Chemistry 

รายวิชานี้ศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับหลักการและหลักทฤษฎีของเคมีอินทรีย์ ได้แก่ การเรียกชื่อ สมบัติทาง
กายภาพ สมบัติทางเคมี สเตอรีโอไอโซเมอร์ กลไกการเกิดปฏิกิริยาเบื้องต้น และปฏิกิริ ยาพื้นฐานของสารประกอบ
อินทรีย์แยกตามหมู่ฟังก์ชั่น 

In this course an in-depth examination of the principles of organic chemistry are 
explored. Topics include nomenclature, physical and chemical properties, stereoisomers, basic 
reaction mechanism and basic reactions of organic compounds categorized by functional groups. 
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MAT61-001 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
Basic Mathematics 

0(0-0-4) 

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เข้าใจแนวคิดที่ส าคัญทางคณิตศาสตร์ และสามารถน าความรู้ดังกล่าว
ไปวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา หรือใช้เป็นความรู้พ้ืนฐานในการศึกษารายวิชาที่สูงขึ้นได้  หัวข้อ
ในรายวิชานี้ประกอบด้วย สมการก าลังสอง ระบบสมการเชิงเส้น ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน เส้นตรง เส้นโค้ง
พาราโบลา ฟังก์ชันเลขยกก าลังและลอการิทึม และสัญลักษณ์เชิงการบวก  

This course is intended to provide the students essential mathematical concepts 
needed to analyze, and solve mathematical problems as well as able to apply the concepts 
to upper level courses. Topics include quadratic equations, system of linear equations, 
relations and functions, lines, parabolas, exponential and logarithmic functions, and 
summation notations. 
หมายเหตุ * นักศึกษาทุกคนต้องสอบ Placement Test ด้านคณิตศาสตร์และสถิติ ในช่วงหนึ่งสัปดาห์ก่อนเปิด

ภาคการศึกษาที่ 1 โดยจะมีการจัดสอบให้อย่างน้อย 2 ครั้งตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ส าหรับนักศึกษาที่มีผลการสอบผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะได้ผลการศึกษาในรายวิชา 
MAT61-001 คณิตศาสตร์พ้ืนฐานเป็น S ในภาคการศึกษาที่สอบ  ส่วนนักศึกษาที่มีผลการสอบไม่
ผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทางสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติจะจัดชั่วโมงเรียนเสริม
เพ่ิมเติมให้ทบทวนความรู้สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมงตลอดเทอมการศึกษาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
รายวิชา MAT61-001 คณิตศาสตร์พ้ืนฐานและต้องสอบ Placement Test จนกว่าจะผ่านเกณฑ์
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด จึงจะได้ผลการศึกษาในรายวิชา MAT61-001 คณิตศาสตร์พื้นฐาน เป็น 
S ทั้งนี้ให้ระบุรายวิชานี้ไว้ในใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) และโครงสร้างหลักสูตรโดยไม่นับ
หน่วยกิต 

 
MAT61-100 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

Mathematics for Science and Technology 
4(4-0-8) 

รายวิชาบังคับก่อน  : เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรด S จากรายวิชา MAT61-001  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
Pre-requisite: For students who have received a grade S from MAT61-001 Basic 

Mathematics 
การเรียนการสอนรายวิชานี้ออกแบบขึ้นเพ่ือเสริมสร้างแนวคิดพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ที่จ าเป็นให้แก่

นักศึกษาสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษาจะสามารถน าความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาใน
สาขาวิชาชีพ หรือศึกษาต่อในรายวิชาที่สูงขึ้นได้ นักศึกษาจะได้ศึกษารายละเอียดในหัวข้อทางคณิตศาสตร์ซึ่ง
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ประกอบด้วย ตรรกศาสตร์ การเปลี่ยนหน่วย ฟังก์ชันที่ส าคัญและกราฟของฟังก์ชันนั้น แคลคูลัสขั้นพ้ืนฐาน 
การแก้ระบบสมการเชิงเส้น อสมการเชิงเส้น และการประมาณค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบทางสถิติ 

This course is designed to provide necessary concepts in mathematics to students in 
science and technology. Students will be able to apply the knowledge gained in this course 
to solve related problems in science and technology and use the knowledge in further 
study. Students will learn a broad range of mathematical topics, including, logic, unit 
conversion, essential functions and their graphs, basic calculus, solving systems of linear 
equations, linear inequalities, and parameter estimation of statistical models. 
 
MAT61-112 ชีวสถิติส าหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

Biostatistics in Health Science Research 
4(4-0-8) 

รายวิชาบังคับก่อน: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรด S จากรายวิชา MAT61-001 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
Pre-requisite: For students who have received a grade S from MAT61-001 Basic 

Mathematics 
การเรียนการสอนรายวิชานี้ออกแบบขึ้นเพื่อให้นักศึกษาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพมีแนวคิดพ้ืนฐานทาง

สถิติที่จ าเป็นและสามารถน าความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในสาขาวิชาชีพหรือศึกษาต่อในรายวิชาที่
สูงขึ้นได้ นักศึกษาจะได้ศึกษารายละเอียดในหัวข้อทางสถิติซึ่งประกอบด้วย แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับวิชาสถิติ
ส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถิติเชิงพรรณนา ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น การแจกแจงแบบทวินามและ
การแจกแจงแบบปกติ การแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์ถดถอยและสหสัมพันธ์ การทดสอบไคสแควร์ และการวิเคราะห์ข้อมูลและ
การแปลผลจากโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

This course is designed to provide necessary concepts in statistics to students in 
health science. Students will be able to apply the knowledge gained in this course to solve 
related problems in health science and use the knowledge in further study.  Students will 
learn a broad range of statistical topics, including, basic concepts in statistics for health 
science, descriptive statistics, elementary probability theory, binomial and normal 
distributions, sampling distribution, estimation and testing hypotheses, one-way analysis of 
variance, regression and correlation analysis, chi-square test, data analysis and interpretation 
from statistical packages. 
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1.2) รายวิชาพื้นฐานวิชาชีพ      26 หน่วยกิต 
PHA62-100 วิทยาศาสตร์การแพทย์ของมนุษย์ 1 

Human Medical Science I 
4(4-0-8) 

รายวิชาบังคับก่อน: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใด ๆ (A ถึง F) จากรายวิชา CHM61-104 หลักเคมี 
Pre-requisite: For students who have received a grade (A to F) from CHM61-104 

Principles of Chemistry 
รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ทราบและเข้าใจองค์ประกอบทางชีวเคมี กระบวนการชีวสังเคราะห์และการสลายของชีว

โมเลกุล ภาวะธ ารงดุลของร่างกาย หลักการเกี่ยวกับจีโนมและการแสดงออกของจีน การถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม ชีววิทยาของเซลล์ วัฏจักรของเซลล์ การบาดเจ็บและการตายของเซลล์ 

This course aims to know and understand biochemical composition of cells, biosynthesis 
and degradation of biomolecules; homeostasis; principles of genome and gene expression, 
genetics transmission; cell biology, cell cycle, cell injuries and cell death.  
 
PHA62-101 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์ของมนุษย์ 1 

Human Medical Science Laboratory I 
1(0-3-2) 

รายวิชาบังคับก่อน: เรียนควบคู่กับ PHA62-100 วิทยาศาสตร์การแพทย์ของมนุษย์ 1 
Pre-requisite: Co-requisite with PHA62-100 Human Medical Science I 

รายวิชานี้มุ่งเน้นทักษะการใช้เครื่องมือพื้นฐานที่ใช้ในการศึกษาเทคนิคทางชีวเคมีเบื้องต้นที่ใช้ทาง
การแพทย์ การท างานของเอนไซม์ วิเคราะห์สารชีวโมเลกุลประเภทต่าง ๆ โครงสร้าง หน้าที่ของเซลล์และเนื้อเยื่อ 
และพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นกับเซลล์และเนื้อเยื่อ 

This course focuses on skills of the use of basic instruments for medical biochemistry 
techniques; enzyme function; bio-chemical analysis, structure, function, and pathology of cells and 
tissues. 
 
PHA62-200 วิทยาศาสตร์การแพทย์ของมนุษย์ 2 

Human Medical Science II 
4(4-0-8) 

รายวิชาบังคับก่อน: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใด ๆ (A ถึง F) จากรายวิชา PHA62-100 วิทยาศาสตร์
การแพทย์ของมนุษย์ 1 หรือ เรียนควบคู่กัน 

Pre-requisite: For students who have received a grade (A to F) from PHA62-100 
Human Medical Science I or co-requesite 
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รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ทราบและเข้าใจหน้าที่และกลไกในการผลิตองค์ประกอบต่าง ๆ ของเลือด 
กระบวนการสร้างเม็ดแดง เม็ดเลือดขาว เกร็ดเลือด และกระบวนการแข็งตัวของเลือด โรคที่เกิดจากความ
ผิดปกติของระบบเลือด การตอบสนองของร่างกายและปัจจัยที่มีผลต่อการติดเชื้อ การอักเสบและการสร้าง
ภูมิคุ้มกันในร่างกาย การจ าแนก การบ่งชี้ชนิด และโรคที่เกิดจากการติดเชื้อของแบคทีเรีย  ไวรัส  รา  และ
ปรสิตที่มีความส าคัญทางการแพทย์ 

This course aims to know and understand functions and production of blood 
composition, mechanisms of erythropoiesis, leucopoiesis and thrombopoiesis; blood 
coagulation and blood disorder; body response and factors affecting to infection, 
inflammation and immunization in human body; classification, identification of the medically 
important bacteria, virus, fungi and parasites including the pathogenic diseases. 
 
PHA62-201 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์ของมนุษย์ 2 

Human Medical Science Laboratory II 
1(0-3-2) 

รายวิชาบังคับก่อน: เรียนควบคู่กับ PHA62-200 วิทยาศาสตร์การแพทย์ของมนุษย์ 2 
Pre-requisite: Co-requisite with PHA62-200 Human Medical Science II 

รายวิชานี้มุ่งเน้นทักษะการแยกชนิดของหมู่เลือด การศึกษาท างานของแอนติเจนแอนติบอดี ใน
ร่างกาย สามารถใช้เครื่องมือในการจ าแนกชนิดของแบคทีเรีย ไวรัส รา และ ปรสิตที่มีความส าคัญทาง
การแพทย์ รวมถึงการแยกลักษณะของโรคที่เกิดขึ้น และการศึกษาการตอบสนองต่อยาของเชื้อแบคทีเรีย 

This course focuses on skills in the classification of blood group typing; antigen-
antibody interaction; identification of bacteria, virus and parasite including the pathology of 
diseases, and principle of drug susceptibility of bacteria. 
 
PHA62-202 วิทยาศาสตร์การแพทย์ของมนุษย์ 3 

Human Medical Science III 
4(4-0-8) 

รายวิชาบังคับก่อน: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใด ๆ (A ถึง F) จากรายวิชา PHA62-100 วิทยาศาสตร์
การแพทย์ของมนุษย์ 1 หรือเรียนควบคู่กัน 

Pre-requisite: For students who have received a grade (A to F) from PHA62-100 
Human Medical Science I or co-requesite 

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ทราบและเข้าใจลักษณะโครงสร้าง หน้าที่ การควบคุมการท างานของระบบ
ประสาทส่วนกลาง ระบบประสาทส่วนปลาย ระบบประสาทอัตโนมั ติ ระบบผิวหนัง ระบบกระดูกและ
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กล้ามเนื้อ รวมถึงพยาธิก าเนิด พยาธิสรีรวิทยา และอาการของโรคทีพ่บบ่อย    
This course aims to know and understand structures, functions and regulation of the 

central, peripheral and autonomic nervous systems; and the integumentary and 
musculoskeletal systems including the pathogenesis, pathophysiology, and symptoms of 
common diseases. 
 
PHA62-203 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์ของมนุษย์ 3 

Human Medical Science Laboratory III 
1(0-3-2) 

รายวิชาบังคับก่อน: เรียนควบคู่กับ PHA62-202 วิทยาศาสตร์การแพทย์ของมนุษย์ 3 
Pre-requisite: Co-requisite with PHA62-202 Human Medical Science III 

รายวิชานี้มุ่งเน้นทักษะในการจ าแนกลักษณะโครงสร้างทางกายวิภาคและจุลกายวิภาคของเนื้อเยื่อใน
อวัยวะของระบบประสาท ระบบผิวหนัง และระบบกระดูกและกล้ามเนื้อในภาวะปกติกับภาวะการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อในโรคที่พบบ่อย กลไกในการควบคุมการท างานของกล้ามเนื้อ
และการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย 

This course focuses on skills in the identifying anatomical and micro anatomical 
structures of the nervous system; integumentary system and musculoskeletal system in 
normal condition and in common disorders; regulation of muscular function and locomotion 
of the body. 
 
PHA62-204 วิทยาศาสตร์การแพทย์ของมนุษย์ 4 

Human Medical Science IV 
4(4-0-8) 

รายวิชาบังคับก่อน: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใด ๆ (A ถึง F) จากรายวิชา PHA62-100 วิทยาศาสตร์
การแพทย์ของมนุษย์ 1 หรือเรียนควบคู่กัน 

Pre-requisite: For students who have received a grade (A to F) from PHA62-100 
Human Medical Science I or co-requesite 

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ทราบและเข้าใจโครงสร้าง หน้าที่ และการควบคุมการท างานของระบบหัวใจหลอด
เลือด ระบบหายใจ และระบบขับถ่ายปัสสาวะ รวมถึงพยาธิก าเนิด พยาธิสรีรวิทยา และอาการของโรคที่พบ
บ่อย  

This course aims know and understand structures, functions and regulation of the 
cardiovascular; respiratory; and the urinary systems including the pathogenesis, 
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pathophysiology, and symptoms of common diseases. 
 
PHA62-205 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์ของมนุษย์ 4 

Human Medical Science Laboratory IV 
1(0-3-2) 

รายวิชาบังคับก่อน: เรียนควบคู่กับ PHA62-204 วิทยาศาสตร์การแพทย์ของมนุษย์ 4 
Pre-requisite: Co-requisite with PHA62-204 Human Medical Science IV 

รายวิชานี้มุ่งเน้นทักษะการจ าแนกโครงสร้างทางกายวิภาคและจุลกายวิภาคของเนื้อเยื่อในอวัยวะของ
ระบบหัวใจหลอดเลือด ระบบทางเดินหายใจ และระบบขับถ่ายปัสสาวะในภาวะปกติกับภาวะที่เกิดพยาธิ
สภาพของเนื้อเยื่อในโรคที่พบบ่อย รวมถึงเรียนรู้กลไกในการควบคุมการท างานของระบบหัวใจหลอดเลือด 
ระบบทางเดินหายใจ และการขับถ่ายปัสสาวะ 

This course focuses on skills in the identification of anatomical and micro anatomical 
structures of the cardiovascular; respiratory; and the urinary systems in normal condition and 
in common diseases, and also to learn the regulation of cardiovascular function, pulmonary 
function and urine production. 
 
PHA62-206 วิทยาศาสตร์การแพทย์ของมนุษย์ 5 

Human Medical Science V 
3(3-0-6) 

รายวิชาบังคับก่อน: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใด ๆ (A ถึง F) จากรายวิชา PHA62-100 วิทยาศาสตร์
การแพทย์ของมนุษย์ 1 หรือเรียนควบคู่กัน 

Pre-requisite: For students who have received a grade (A to F) from PHA62-100 
Human Medical Science I or co-requesite 

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ทราบและเข้าใจโครงสร้าง หน้าที่ การควบคุมการท างาน พยาธิก าเนิด และพยาธิ
สรีรวิทยาของความผิดปกติหรือโรคที่พบบ่อยของระบบทางเดินอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบสืบพันธุ์ 
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายตามการเปลี่ยนแปลงของอายุ 

This course aims to know and understand structure, function and control of 
pathogenesis, pathophysiology, disorders in common diseases of the gastrointestinal; 
endocrine; and reproductive systems; and biological changes in organs of human body at 
various ages. 
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PHA62-207 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์ของมนุษย์ 5 
Human Medical Science Laboratory V 

1(0-3-2) 

รายวิชาบังคับก่อน: เรียนควบคู่กับ PHA62-206 วิทยาศาสตร์การแพทย์ของมนุษย์ 5 
Pre-requisite: Co-requisite with PHA62-206 Human Medical Science V 

รายวิชานี้มุ่งเน้นทักษะการเปรียบเทียบโครงสร้างทางกายวิภาคและจุลกายวิภาคของเนื้อเยื่อใน
อวัยวะของระบบทางเดินอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ ในภาวะปกติกับภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
จากพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อในโรคที่พบบ่อยของอวัยวะนั้น ๆ 

This course focuses on skills in the comparison of anatomy and microphysiology of 
gastrointestinal; endocrine; and the reproductive systems in normal condition and common 
disorders. 
 
PHA62-210 เภสัชกรรมเชิงฟิสิกส์ 

Physical Pharmacy 
2(2-0-4) 

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้เข้าใจหลักการและความส าคัญของเคมีเชิงฟิสิกส์และเภสัชกรรมเชิงฟิสิกส์ 
ประกอบด้วย ทฤษฎีทางอุณหพลศาสตร์ ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส จลนศาสตร์เคมี การละลาย พ้ืนผิวคอลลอยด์
และการดูดซับ ระบบที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมสารละลายและระบบกระจายตัว ต่อการประยุกต์ใช้ทางเภสัช
กรรม 

This course aims to understand principles and importance of physical chemistry and 
physical pharmacy including thermodynamic theory; kinetic theory of gases; chemical 
kinetics;  solubility and dissolution; colloidal surface and adsorption; solution system; and 
disperse systems for pharmaceutical application. 
 

2) กลุ่มวิชาชีพ        113 หน่วยกิต 
2.1) รายวิชาชีพด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ     48 หน่วยกิต 

PHA62-310 เภสัชจลนศาสตร์เบื้องต้น 
Fundamental Pharmacokinetics  

3(3-0-6) 

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ทราบและเข้าใจหลักการเบื้องต้นทางเภสัชจลนศาสตร์ กระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อ
ยาเข้าสู่ร่างกาย ได้แก่ การดูดซึม การกระจาย เมแทบอลิซึม และการก าจัดยาออกจากร่างกาย ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อชีว ประสิทธิผลของยา การจัดกลุ่มยาตามหลักชีวเภสัชศาสตร์ การค านวณทางเภสัชจลนศาสตร์ ค่าตัวแปร
ทางเภสัชจลนศาสตร์ และแบบจ าลองทางเภสัชจลนศาสตร์ 
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This course aims to know and understand basic principles of pharmacokinetics; 
processes involved after drug administration; absorption, distribution, metabolism and 
elimination in human; factors affecting drug bioavailability; biopharmaceutical classification 
systems; pharmacokinetic calculations; pharmacokinetic parameters; and pharmacokinetic 
compartment models. 
 
PHA62-311 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 

Pharmaceutical Technology I 
2(2-0-4) 

รายวิชาบังคับก่อน: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใด ๆ (A ถึง F) จากรายวิชา PHA62-210 เภสัชกรรมเชิง
ฟิสิกส์  

Pre-requisite: For students who have received a grade (A to F) from PHA62-210 
Physical Pharmacy 

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ทราบเทคนิคพ้ืนฐานทางเภสัชกรรม ได้แก่ การชั่ง การลดขนาด การผสม การชั่ง
และตวงสารปริมาณน้อย การเพ่ิมหรือลดขนาดการผลิต วิธีการศึกษาก่อนการตั้งต ารับ วิธีการเพ่ิมการละลาย 
สารละลายไอโซโทนิก รูปแบบ และส่วนประกอบของเภสัชภัณฑ์ในรูปแบบสารละลายชนิดต่าง ๆ ในรูปแบบ
สารละลายทั้งชนิดรับประทานและชนิดใช้ภายนอก และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการตั้งต ารับ การพัฒนา
ต ารับ การเตรียม การคัดเลือกบรรจุภัณฑ์และสภาวะการเก็บรักษา การระบุอายุ รวมถึงการผลิตและการ
ควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ในระดับอุตสาหกรรม 

This course aims to know the basic pharmaceutical techniques including metrology, 
grinding, mixing, weighing and measuring of minute quantities; enlarging or reducing of batch 
size; preformulation studies; solubilization techniques; isotonic solutions; dosage forms and  
ingredients of pharmaceutical solution dosage forms for internal and external use; and apply 
the knowledge for formulation, formulation development, preparation, packaging selection 
and storage condition; establishment of beyond-use date including manufacturing and 
quality control in industrial scale. 
 
PHA62-312 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 

Pharmaceutical Technology Laboratory I 
1(0-2-1) 

รายวิชาบังคับก่อน: เรียนควบคู่กับ PHA62-311 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 
Pre-requisite: Co-requisite with PHA62-311 Pharmaceutical Technology I 
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รายวิชานี้มุ่งเน้นทักษะการชั่ง การลดขนาด การผสม การชั่งและตวงสารปริมาณน้อย การเพิ่มหรือลด
ขนาดการผลิต การละลายและการเพ่ิมการละลาย การเตรียมสารละลายบัฟเฟอร์และสารละลายไอโซโทนิก 
การประเมินจลนศาสตร์และความคงตัวทางเคมีของยา การเตรียมเภสัชภัณฑ์ในรูปแบบสารละลายทั้งชนิด
รับประทานและชนิดใช้ภายนอก 

This course focuses on skills of metrology, grinding, mixing, weighing and measuring of 
minute quantities; enlarging or reducing of batch size; solubility and solubilization; 
preparation of buffer and isotonic solutions; evaluation of chemical kinetics and stability; 
preparation of solution dosage forms for internal and external uses. 
 
PHA62-313 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 

Pharmaceutical Technology II 
2(2-0-4) 

รายวิชาบังคับก่อน: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใด ๆ (A ถึง F) จากรายวิชา PHA62-210 เภสัชกรรมเชิง
ฟิสิกส์  

Pre-requisite: For students who have received a grade (A to F) from PHA62-210 
Physical Pharmacy 

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ทราบและเข้าใจค าจ ากัดความ ลักษณะและส่วนประกอบของเภสัชภัณฑ์ยา
กระจายตัวรูปแบบต่าง ๆ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการเตรียมยา การพัฒนาต ารับ การประเมิน
คุณสมบัติทางเคมีกายภาพและความคงตัว การคัดเลือกบรรจุภัณฑ์และสภาวะการเก็บรักษา การระบุอายุ การ
เตรียมยาส าหรับผู้ป่วยเฉพาะราย รวมถึงการผลิตและการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ยากระจายตัวรูปแบบต่าง 
ๆ ในระดับอุตสาหกรรม 

This course aims to know and understand the definition, characteristics, and 
compositions of dispersed dosage forms; and application of the knowledge for preparation, 
formulation development; evaluation of physicochemical properties and stability; selection 
of packaging and storage condition; establishment of beyond-use date; extemporaneous 
preparation; manufacturing and quality control of dispersed pharmaceutical dosage forms on 
industrial scale. 
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PHA62-314 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 
Pharmaceutical Technology Laboratory II 

1(0-2-1) 

รายวิชาบังคับก่อน: เรียนควบคู่กับ PHA62-313 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 
Pre-requisite: Co-requisite with PHA62-313 Pharmaceutical Technology II 

รายวิชานี้มุ่งเน้นทักษะการเตรียมผลิตภัณฑ์ยากระจายตัวรูปแบบต่าง ๆ ด้วยเทคนิคที่ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต การพัฒนาต ารับ การประเมินคุณสมบัติทางเคมีกายภาพและความคงตัว 
การเลือกบรรจุภัณฑ์และสภาวะการเก็บรักษา การระบุอายุยา รวมทั้งการเตรียมต ารับยาในเภสัชต ารับ
โรงพยาบาลและยาส าหรับผู้ป่วยเฉพาะราย 

This course focuses on skills in preparation of dispersed dosage forms with 
appropriate technique according to GMP; formulation development; evaluation of 
physicochemical properties and stability; selection of packaging and storage condition; 
establishment of beyond-use date; and preparation of dosage form in hospital formulary 
and extemporaneous preparations. 
 
PHA62-315 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 

Pharmaceutical Technology III 
3(3-0-6) 

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ทราบและเข้าใจกระบวนการผลิตเภสัชภัณฑ์ในรูปแบบของแข็ง ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ดีในการผลิต ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตั้งต ารับและการผลิต กระบวนการผลิตตั้งแต่การวิจัยและ
พัฒนาและสามารถประยุกต์ความรู้ในการตั้งต ารับ การเตรียม การคัดเลือกบรรจุภัณฑ์ การบรรจุ การเก็บ
รักษาและการระบุอายุของยา การเลือกใช้เครื่องมือ การแก้ไขปัญหาที่เกิดในกระบวนการผลิต การควบคุม
คุณภาพเภสัชภัณฑ์ และการควบคุมสภาวะแวดล้อมของการผลิตทั้งในระดับห้องปฏิบัติการและในระดับ
อุตสาหกรรม   

This course aims to know and understand manufacturing of pharmaceutical solid 
dosage forms according to GMP;  factors affecting preformulation and manufacturing;  
manufauring process including research and development; and apply the knowledge for 
formulation, manufacturing, packaging selection, packaging, storage conditions and 
establishment of beyond-use date; equipment selection;  problem solving in manufacturing 
process; quality control and environmental control in laboratory and industrial scales. 
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PHA62-316 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 
Pharmaceutical Technology Laboratory III 

2(0-4-2) 

รายวิชาบังคับก่อน: เรียนควบคู่กับ PHA62-315 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3  
Pre-requisite: Co-requisite with PHA62-315 Pharmaceutical Technology III  

รายวิชานี้มุ่งเน้นทักษะการผลิตเภสัชภัณฑ์ในรูปแบบของแข็ง โดยสามารถตั้งต ารับและผลิตตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต เลือกใช้เครื่องมือในการผลิตและการบรรจุ ระบุสภาวะการเก็บรักษาและ
การระบุอายุของยา แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ และการควบคุม
สภาวะแวดล้อมของการผลิตได้อย่างเหมาะสม 

This course focuses on skills of pharmaceutical manufacturing of solid dosage forms 
in preformulation and production according to GMP with suitable manufacturing and 
packaging equipments; storage conditions; establishment of beyond-use date; problem 
solving in manufacturing process; quality control and environmental control. 
 
PHA62-410 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 4 

Pharmaceutical Technology IV 
2(2-0-4) 

รายวิชาบังคับก่อน: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใด ๆ (A ถึง F) จากรายวิชา PHA62-210 เภสัชกรรมเชิง
ฟิสิกส์  

Pre-requisite: For students who have received a grade (A to F) from PHA62-210 
Physical Pharmacy 

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ทราบและเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตเภสัชภัณฑ์รูปแบบปราศจาก
เชื้อ ระบบน้ าทางเภสัชกรรม การควบคุมสภาวะแวดล้อมในการผลิต การตรวจสอบความถูกต้องและการตรวจ
รับรอง เทคนิคปราศจากเชื้อ กระบวนการปราศจากเชื้อ การผสมยาฉีดที่ให้ทางหลอดเลือดด า สารอาหารที่ให้
ทางหลอดเลือดด า การเตรียมยาเคมีบ าบัดและการควบคุมคุณภาพ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการการ
เตรียม การประเมินคุณสมบัติทางเคมีกายภาพและความคงตัว การคัดเลือกบรรจุภัณฑ์และสภาวะการเก็บ
รักษา การระบุอายุ การเตรียมยาส าหรับผู้ป่วยเฉพาะคราว รวมถึงการผลิตและการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์
รูปแบบปราศจากเชื้อในระดับอุตสาหกรรม 

This course aims to know and understand production of sterile pharmaceutical 
dosage forms according to GMP; pharmaceutical water; environmental control; validation 
and qualification; aseptic technique; sterilization process; IV admixtures; parenteral nutrition; 
chemotherapy preparations; and quality control; and apply the knowledge for preparation, 
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evaluation of physicochemical properties and stability, packaging selection and storage 
condition, establishment of beyond-use date, extemporaneous preparation including 
manufacturing and quality control of sterile pharmaceutical dosage forms in industrial scale. 
 
PHA62-411 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 4 

Pharmaceutical Technology Laboratory IV 
1(0-3-2) 

รายวิชาบังคับก่อน: เรียนควบคู่กับ PHA62-410 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 4 
Pre-requisite: Co-requisite with PHA62-410 Pharmaceutical Technology IV 

รายวิชานี้มุ่งเน้นทักษะการผลิตและการตรวจสอบความถูกต้องของเภสัชภัณฑ์ปราศจากเชื้อ เทคนิค
ปราศจาคปราศจากเชื้อ กระบวนการปราศจาคเชื้อ การเตรียมยาส าหรับผู้ป่วยเฉพาะคราว การผสมยาฉีดที่ให้
ทางหลอดเลือดด า สารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดด า การเตรียมยาเคมีบ าบัด การควบคุมคุณภาพ และการ
ควบคมุสภาวะแวดล้อมของเภสัชภัณฑ์ปราศจากเชื้อ 

This course focuses on skills of manufacturing and validation of sterile dosage forms; 
aseptic techniques; sterilization process; extemporaneous admixtures; IV admixtures; 
parenteral nutrition; chemotherapy preparations; quality control; and environmental control 
of sterile pharmaceutical products. 
 
PHA62-412 ยาชีววัตถุบ าบัด 

Biological Therapy 
2(2-0-4) 

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ทราบและเข้าใจเทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตยาชีววัตถุ เภสัชจลนศาสตร์ เภสัช
พลศาสตร์ การควบคุมคุณภาพของยาชีววัตถุ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการผลิตยาชีววัตถุตาม
หลักเกณฑแ์ละวิธีการที่ดใีนการผลิต การก าหนดคุณลักษณะและองค์ประกอบของใบวิเคราะห์ควบคุมคุณภาพ
ของยาชีววัตถุและยาชีววัตถุคล้ายคลึง การบ าบัดด้วยยาชีววัตถุและยาชีววัตถุคล้ายคลึง ได้แก่ จีนบ าบัด 
ภูมิคุ้มกันบ าบัด และการบ าบัดด้วยเซลล์ต้นก าเนิด 

This course aims to know and understand biological technologies for production of 
biological  products; pharmacokinetics; pharmacodynamics and quality control of biological 
products; and apply the knowledge for biological products manufacturing according to GMP; 
specification and certification of analysis of biologics and biosimilars; biological therapy 
including  gene therapy; immunotherapy and stem cell therapy. 
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PHA62-413 ระบบน าส่งยารูปแบบใหม่ 
Novel Drug Delivery Systems 

3(3-0-6) 

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางเทคโนโลยีเภสัชกรรมของยารูปแบบต่าง ๆ เพ่ือ
การพัฒนาระบบน าส่งยาไปยังอวัยวะเป้าหมายเพ่ือการรักษา การวินิจฉัย หรือการป้องกันโรค ปัจจัยทางกาย
วิภาคและสรีรวิทยาที่มีผลต่อการน าส่งยา รูปแบบของระบบน าส่งยา วัสดุและองค์ประกอบ เทคโนโลยีการ
ผลิต กลไกการเพ่ิมการซึมผ่านและเจาะจงสู่อวัยวะเป้าหมาย การวิจัยและพัฒนาในปัจจุบัน ตลอดจนการ
ควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ โดยอาศัยความรู้พ้ืนฐานทางเคมีฟิสิกส์ วิศวกรรม อิเล็กโทรนิกส์ และชีววิทยา
ระดับโมเลกุล 

This course aims to apply the knowledge of pharmaceutical technology of various 
pharmaceutical dosage forms  to development of targeted drug delivery systems for 
therapy; diagnosis or prevention; the anatomical and physiological factors affecting drug 
delivery to target site; types of drug delivery systems; materials and compositions; 
production technology; mechanisms for enhance permeability and targeting; recent research 
and development as well as quality control based on application of basic knowledge in 
physical chemistry, engineering, electronic and molecular biology. 
 
PHA62-220 เคมีของยา 1 

Medicinal Chemistry I  
3(3-0-6) 

รายวิชาบังคับก่อน: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใด ๆ (A ถึง F) จากรายวิชา CHM61-113 เคมีอินทรีย์ 1  
Pre-requisite: For students who have received a grade (A to F) from CHM61-113 

Organic Chemistry I 
รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ทราบและเข้าใจหลักการสังเคราะห์ทางเคมีและความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับ

คุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ โดยสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ไปสู่การอธิบายการออกฤทธิ์ ชีวเภสัชศาสตร์ ความ
คงสภาพ ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้เพ่ือการค้นพบ การออกแบบและพัฒนาของยาที่เกี่ยวข้องกับสารสื่อประสาท 
ยาในระบบหัวใจและหลอดเลือด และยาในระบบประสาทส่วนกลาง 

This course aims to know and understand principles of chemical synthesis; the 
relationship between drug structure and physicochemical properties that related to activity,  
biopharmaceutic, stability for applying in drug discovery; drug design and development of 
neurotransmitter drugs; cardiovascular drugs and central nervous system drugs.  
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PHA62-320 เคมีของยา 2 
Medicinal Chemistry II 

3(3-0-6) 

รายวิชาบังคับก่อน: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใด ๆ (A ถึง F) จากรายวิชา PHA62-220 เคมีของยา 1 
Pre-requisite: For students who have received a grade (A to F) from PHA62-220 

Medicinal Chemistry I 
รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ได้รู้และเข้าใจการใช้โปรแกรมเบื้องต้นทางด้านงานเคมีของยา การสังเคราะห์ทาง

เคมี และความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับคุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ โดยสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ไปสู่การ
อธิบายการออกฤทธิ์  ชีวเภสัชศาสตร์ ความคงสภาพ ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้เพ่ือการค้นพบ การออกแบบและ
พัฒนาของกลุ่มยาต้านจุลชีพ ยาต้านฮีสตามีน ยาเคมีบ าบัด ยาที่เกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมน ยาแก้ปวด และยา
ต้านการอักเสบ  

This course aims to know and understand basic program of of chemistry; principles of 
drug synthesis; and the relationship between drug structure and physicochemical properties 
that related to activity,  biopharmaceutic,  stability, for applying in drug discovery; drug 
design and development of antibiotic drugs; antihistamine drugs; chemotherapeutic drugs; 
hormonal drugs; analgesic drugs and anti-inflammatory drugs.  
 
PHA62-321 เภสัชวิเคราะห์  

Pharmaceutical Analysis  
3(3-0-6) 

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ทราบและเข้าใจหลักการวิเคราะห์เภสัชภัณฑ์ด้วยวิธีที่ใช้ในเภสัชต ารับ การไทเทรต
ด้วยเทคนิคต่าง ๆ การวิเคราะห์ยาด้วยเครื่องมือที่ใช้สเปกโทรสโกปี โครมาโทกราฟี  และเทคนิคอ่ืน ๆ ที่
ทันสมัย 

This course aims to know and understand principle of pharmaceutical analysis 
according to pharmacopeias; titration methods; instrumental analysis using 
spectrophotometry, chromatography and advance techniques. 
 
PHA62-322 ปฏิบัติการเภสัชวิเคราะห์  

Pharmaceutical Analysis Laboratory 
1(0-3-2) 

รายวิชาบังคับก่อน: เรียนควบคู่กับ PHA62-321 เภสัชวิเคราะห์ 
Pre-requisite: Co-requisite with PHA62-321 Pharmaceutical Analysis 

รายวิชานี้มุ่งเน้นทักษะการวิเคราะห์เภสัชภัณฑ์ด้วยวิธีที่ใช้ในเภสัชต ารับ การไทเทรตด้วยเทคนิคต่าง 
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ๆ การวิเคราะห์ยาด้วยเครื่องมือที่ใช้สเปกโทรสโกปี โครมาโทกราฟี  และเทคนิคอ่ืน ๆ ที่ทันสมัย 
This course focuses on skills of pharmaceutical analysis according to pharmacopeias; 

titrimetric methods; instrumental analysis using spectrophotometry, chromatography and 
advance techniques. 
 
PHA62-323 เคมีของยา 3 

Medicinal Chemistry III 
2(2-0-4) 

รายวิชาบังคับก่อน: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใด ๆ (A ถึง F) จากรายวิชา PHA62-220 เคมีของยา 1 
Pre-requisite: For students who have received a grade (A to F) from PHA62-220 

Medicinal Chemistry I 
รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ทราบและเข้าใจหลักการสังเคราะห์ และความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับ

คุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ โดยสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ไปสู่การอธิบายการออกฤทธิ์  ชีวเภสัชศาสตร์ ความ
คงสภาพ ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้เพ่ือการค้นพบ การออกแบบและพัฒนาของกลุ่มยาลดไขมันในเลือด ยาต้าน
การแข็งตัวของเลือด กลุ่มยาชีววัตถุ กลุ่มยาสารเภสัชรังสี กลุ่มยาสารประกอบอนินทรีย์ กลุ่มยาแก้พิษ  
วิตามินและโภชนเภสัชภัณฑ์  

This course aims to know and understand principles of drug synthesis; and the 
relationship between drug structure and physicochemical properties that related to activity,  
biopharmaceutic,  stability, for applying in drug design and drug development of lipid-
lowering drugs; antiplatelet drugs; biological products; radiopharmaceutical agents; inorganic 
drugs; antidotes; vitamin and nutraceutical products. 
 
PHA62-324 การควบคุมคุณภาพทางเภสัชกรรม 

Pharmaceutical Quality Control 
3(3-0-6) 

รายวิชาบังคับก่อน: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใด ๆ (A ถึง F) จากรายวิชา PHA62-321 เภสัชวิเคราะห์ 
Pre-requisite: For students who have received a grade (A to F) from PHA62-321 

Pharmaceutical Analysis 
รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ทราบและเข้าใจหลักการ การควบคุมคุณภาพการผลิตยาในระดับอุตสาหกรรม 

ตามมาตรฐานสากล และเภสัชต ารับส าหรับเภสัชภัณฑ์รูปแบบต่าง ๆ  
This course aims to know and understand principles of quality control in the 

pharmaceutical industry according to international standards and pharmacopoeia for 
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pharmaceutical dosage forms. 
 
PHA62-325 ปฏิบัติการควบคุมคุณภาพทางเภสัชกรรม 

Pharmaceutical Quality Control Laboratory 
1(0-3-2) 

รายวิชาบังคับก่อน: เรียนควบคู่กับ PHA62-324 การควบคุมคุณภาพทางเภสัชกรรม 
Pre-requisite: Co-requisite with PHA62-324 Pharmaceutical Quality Control 

รายวิชานี้ มุ่ งเน้นทักษะการการควบคุมคุณภาพในการผลิตยาในระดับ อุตสาหกรรมตาม
มาตรฐานสากล และเภสัชต ารับส าหรับเภสัชภัณฑ์รูปแบบต่าง ๆ 

This course focuses on skills  of quality control in the pharmaceutical industry 
according to international standards and pharmacopoeia  for pharmaceutical dosage forms. 
 
PHA62-230 เภสัชเวทเบื้องต้น 

Fundamental Pharmacognosy  
2(2-0-4) 

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ทราบและเข้าใจการจ าแนกองค์ประกอบทางเคมีของกลุ่มสารที่พบได้ในพืช
สมุนไพร สัณฐานวิทยา เนื้อเยื่อวิทยา การจัดหมวดหมู่ การพิสูจน์เอกลักษณ์ ลักษณะเด่นของวงศ์พืชที่ส าคัญ
และประโยชน์ของพืชสมุนไพรที่ใช้ทางเภสัชกรรม 

This course aims to know and understand classification of phytochemical 
constituents; plant morphology; plant histology; plant taxonomy and identification; the 
special characteristic of selected family; and pharmaceutical aspects of medicinal plants. 
 
PHA62-231 ปฏิบัติการเภสัชเวทเบื้องต้น 

Fundamental Pharmacognosy Laboratory 
1(0-3-2) 

รายวิชาบังคับก่อน: เรียนควบคู่กับ PHA62-230 เภสัชเวทเบื้องต้น 
Pre-requisite: Co-requisite with PHA62-230 Fundamental Pharmacognosy 

รายวิชานี้มุ่งเน้นทักษะการจ าแนกพืชสมุนไพรโดยใช้เทคนิคทางสัณฐานวิทยา เนื้อเยื่อวิทยา  การจัด
หมวดหมู่ การพิสูจน์เอกลักษณ์และลักษณะเด่นของพืชในวงศ์ต่าง ๆ  

This course focuses on skills of classification of medicinal plant according to plant 
morphology; plant histology; plant taxonomy; identification; the special characteristic of 
selected family. 
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PHA62-232 เภสัชเวท 
Pharmacognosy 

3(3-0-6) 

รายวิชาบังคับก่อน: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใด ๆ (A ถึง F) จากรายวิชา PHA62-230 เภสัชเวท

เบื้องต้น 

Pre-requisite: For students who have received a grade (A to F) from PHA62-230 

Fundamental Pharmacognosy 

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ทราบและเข้าใจองค์ประกอบทางเคมีในสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร การ
จ าแนกกลุ่มขององค์ประกอบทางเคมีเป็นสารปฐมภูมิในกลุ่มคาร์โบไฮเดรต โปรตีนและไขมัน และสารทุติยภูมิ
ในกลุ่มแอลคาลอยด์ ฟลาโวนอยด์ ไกลโคไซค์ เทอร์พินอยด์ น้ ามันหอมระเหย เรซิน บาลซั่ม กรดอินทรีย์ ลิ
กแนน แร่ธาตุ และสารอ่ืน ๆ การตรวจสอบเบื้องต้นทางพฤกษเคมี การสกัดแยกสารส าคัญจากสมุนไพร 
ข้อก าหนดและมาตรฐานสมุนไพร การน าสมุนไพรมาประยุกต์ใช้ด้านการแพทย์และเภสัชกรรม 

This course aims to know and understand  chemical constituents of medicinal plants 
and products in terms of primary metabolites including carbohydrates, protein, lipids; and 
secondary metabolites including alkaloids, flavonoids, glycosides, terpenoids, volatile oils, 
resins, balsams, organic acids, lignans, minerals and miscellaneous compounds; techniques 
for phytochemical screening; extractions; regulation and standardisation of medicinal plants 
and their applications in medicines and pharmacy. 
 
PHA62-233 ปฏิบัติการเภสัชเวท 

Pharmacognosy Laboratory 
1(0-3-2) 

รายวิชาบังคับก่อน: เรียนควบคู่กับ PHA62-232 เภสัชเวท 
Pre-requisite: Co-requisite with PHA62-232 Pharmacognosy 

รายวิชานี้มุ่งเน้นทักษะการทดสอบองค์ประกอบทางเคมี การสกัดแยกสารส าคัญจากสมุนไพร สาร
ปฐมภูมิ ได้แก่คาร์โบไฮเดรต โปรตีนและไขมัน สารทุติยภูมิ ได้แก่ แอลคาลอยด์ ฟลาโวนอยด์ ไกลโคไซค์ 
เทอร์พินอยด์ น้ ามันหอมระเหย เรซิน บาลซั่ม กรดอินทรีย์ ลิกแนน แร่ธาตุ และสารอ่ืน ๆ การท าข้อก าหนด
และมาตรฐานสมุนไพร  

This course focuses on skills of screening and extraction of phytochemicals including 
primary metabolites including carbohydrates, protein, lipids; and secondary metabolites 
including alkaloids, flavonoids, glycosides, terpenoids, volatile oils, resins, balsams, organic 
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acids, lignans, minerals and miscellaneous compounds; regulation and standardisation of 
medicinal plants. 
 
PHA62-430 สมุนไพรบ าบัด  

Medicinal Plant Therapy 
3(3-0-6) 

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ทราบและเข้าใจกระบวนการประเมินข้อมูลบนหลักฐานเชิงประจักษ์ ของยา
สมุนไพรตามรายการยาสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน และบัญชียาจากสมุนไพร บัญชียาหลักแห่งชาติ 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพร สมุนไพรที่มีผลต่อการท างานของตับ/ไต อันตรกิริยาของสมุนไพรกับยา
แผนปัจจุบัน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรและ
ระบบสาธารณสุข 

This course aims to know and understand the scientific evidence of traditional 
medicine in Primary health care; national list of essential medicines; dietary supplements; 
herbs effects to liver and renal functions; herb-drug interaction; regulation of herb and 
health products; and their national policy.     
 

2.2) รายวิชาชีพด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม    45 หน่วยกิต 
PHA62-240 เภสัชวิทยา 1 

Pharmacology I 
4(4-0-8) 

          รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ทราบและเข้าใจหลักการทางเภสัชวิทยา เภสัชจลนศาสตร์ และเภสัชพลศาสตร์  โดย
ครอบคลุมฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา เภสัชจลนศาสตร์ กลไกการออกฤทธิ์ ประโยชน์ที่ใช้ในการรักษา อาการไม่ พึง
ประสงค์ของยา ความเป็นพิษของยา อันตรกิริยาของยา ข้อควรระวังและข้อห้ามใช้ ของยาต้นแบบและยาที่ใช้
บ่อยที่มีผลต่อระบบประสาทรอบนอกและระบบประสาทส่วนกลาง ระบบหัวใจและหลอดเลือดและระบบ
ทางเดินปัสสาวะ ยารักษาความผิดปกติของเลือด และยาในระบบต่อมไร้ท่อ 
         This course aims to know and understand principles of pharmacology; pharmacokinetics; 
and pharmacodynamics including pharmacological effects, pharmacokinetics, mechanism of 
actions, therapeutic uses, adverse drug reactions, toxicity, drug interactions, precautions and 
contra-indications of prototype and commonly used drugs acting on peripheral and central 
nervous systems; cardiovascular and renal systems; drugs used in blood disorder and 
endocrine drugs. 
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PHA62-241 ปฏิบัติการเภสัชวิทยา  
Pharmacology Laboratory  

1(0-3-2) 

รายวิชาบังคับก่อน: เรียนควบคู่กับ PHA62-340 เภสัชวิทยา 1 
Pre-requisite: Co-requisite with PHA62-340 Pharmacology I 
         รายวิชานี้มุ่งเน้นทักษะการทดสอบฤทธิ์ การแปลผลและการประเมินผลการทดลองทางเภสัชวิทยา ทั้ง
ในหลอดทดลองและสัตว์ทดลอง ของยาที่มีผลต่อระบบประสาทอัตโนมัติ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบ
ต่อมไร้ท่อ ยาระงับปวด ยาลดไข้ และยาต้านการอักเสบ 

This course focuses on skills of pharmacological activity test; interpretation and 
evaluation of pharmacological experiments both in vitro and in vivo of drugs acting on 
autonomic nervous system; cardiovascular drugs; endocrine drugs; analgesic; antipyretic; and 
anti-inflammatory drugs. 
 
PHA62-340 เภสัชวิทยา 2 

Pharmacology II 
4(4-0-8) 

รายวิชาบังคับก่อน: เป็นนักศึกษาได้รับเกรดใด ๆ (A ถึง F) จากรายวิชา PHA62-240 เภสัชวิทยา 1 
Pre-requisite: For students who have received a grade (A to F) from PHA62-240 

Pharmacology I 
รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ทราบและเข้าใจกลไกการออกฤทธิ์ ผลทางเภสัชวิทยา ประโยชน์ที่ใช้ในการรักษา 

อาการไม่พึงประสงค์ของยา ความเป็นพิษของยา อันตรกิริยาของยา ข้อควรระวังและข้อห้ามใช้ ของยา
ต้นแบบและยาที่ใช้บ่อยในกลุ่มยาออตาคอยด์ ยาระงับปวด ยาลดไข้ ยาต้านการอักเสบ ยาที่มีผลต่อระบบ
ทางเดินอาหาร ยาต้านจุลชีพ ยาต้านมะเร็ง และยาที่มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน หลักการของอันตรกิริยาของยา 
หลักการเภสัชวิทยาของยาที่ใช้ในผู้ป่วยเด็ก ผู้ป่วยสูงอายุ และหญิงตั้งครรภ์   

This course aims to know and understand mechanism of actions; pharmacological 
effects; therapeutic uses; adverse drug reactions; toxicity; drug interactions; precautions and 
contra-indications of prototype and commonly used drugs in autacoids; analgesics; 
antipyretic; and anti-inflammatory drugs; drugs acting on gastrointestinal systems; 
antimicrobial agents; antineoplastic drugs; and immunomodulators; principles of drug 
interactions; principles of pharmacology for pediatric, geriatric, and pregnant. 
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PHA62-341 พิษวิทยา 
Toxicology 

2(2-0-4) 

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ทราบและเข้าใจหลักการทางพิษวิทยา การจ าแนกชนิด  แหล่งที่มา  สมบัติทาง
เคมีฟิสิกส์ของสารพิษ  การทดสอบและการประเมินความเป็นพิษ  การตรวจวิเคราะห์สารพิษ ปัจจัยที่มีผลต่อ
การเกิดพิษ  สารพิษชนิดต่าง ๆ  อาการและอาการแสดงของพิษ  การแก้พิษ  และการบ าบัดรักษา 

This course aims to know and understand principles of toxicology; classification; 
sources; and physicochemical properties of toxic agents, toxicity testing and evaluation, 
analysis of toxic agents; factors affecting toxicity; various types of toxic agents; signs and 
symptoms of poisonin;, antidotal therapy and treatment. 
 
PHA62-345 บทน าการบริบาลทางเภสัชกรรม 

Introduction to Pharmaceutical Care 
3(3-0-6) 

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ทราบและเข้าใจหลักการพ้ืนฐานในการบริบาลทางเภสัชกรรม ศัพท์ทางการแพทย์ 
การแปลผลการตรวจร่างกายและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การค านวณท่ีเกี่ยวข้องกับการบริบาลทางเภสัช
กรรม ปฏิกิริยาระหว่างยา แนวทางการประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากยา รวมถึงทักษะการซัก
ประวัติเบื้องต้นเพ่ือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภาวะความเจ็บป่วย โรค และประวัติการใช้ยาของผู้ป่วย 

This course aims to know and understand principles of pharmaceutical care; 
terminology and abbreviation; interpretation of physical examination and laboratory 
examination; calculation in pharmaceutical care; drug interactions; adverse drug reaction 
monitoring; and  skills for medical and medication history taking. 
 
PHA62-346 การบริบาลทางเภสัชกรรม 

Pharmaceutical Care 
 2(2-0-4) 

         รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ทราบและเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของเภสัชกรในการบริบาลทางเภสัชกรรม 
หลักการที่เกี่ยวข้องกับการบริบาลทางเภสัชกรรม การให้การบริบาลทางเภสัชกรรมอย่างเป็นระบบ โดย
ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย การค้นหาปัญหาการใช้ยา  การสืบค้นประวัติการใช้ยา การสืบค้นข้อมู ล
ผู้ป่วยจากเวชระเบียน การติดตามประเมินความเหมาะสมในการใช้ยา ทักษะการแก้ไขปัญหาทางคลินิก การ
สื่อสารกับบุคลากรทางการแพทย์ การประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์
สุขภาพ  และการพัฒนาคุณภาพงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล 

This course aims to know and understand roles and responsibilities of pharmacist in 
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pharmaceutical care; principles of pharmaceutical care; systematic approach in 
pharmaceutical care based on patient safety, patient interviewing or medication history 
reviewing; searching data from patient chart; drug therapy monitoring; clinical decision 
making skill; communication with healthcare providers; adverse products reaction 
monitoring; and quality improvement in hospital pharmacy practices. 
 
PHA62-347 ปฏิบัติการการบริบาลทางเภสัชกรรม 

Pharmaceutical Care Laboratory 

1(0-3-2) 

รายวิชาบังคับก่อน: เรียนควบคู่กับ PHA62-346 การบริบาลทางเภสัชกรรม 
Pre-requisite: Co-requisite with PHA62-346 Pharmaceutical Care 

รายวิชานี้มุ่งเน้นทักษะการค้นหาปัญหาการใช้ยา การสืบค้นประวัติการใช้ยา การสืบค้นข้อมูลผู้ป่วย
จากเวชระเบียน การติดตามและประเมินความเหมาะสมในการใช้ยา ทักษะการแก้ไขปัญหาทางคลินิก การ
สื่อสารกับบุคลากรทางการแพทย์ การประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์
สุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล และบทบาทและหน้าที่ของเภสัชกรในการบริบาล
ทางเภสัชกรรม การให้การบริบาลทางเภสัชกรรมอย่างเป็นระบบ โดยค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย 

This course focuses on skills of systematic approach in pharmaceutical care; patient 
interviewing or medication history reviewing; searching data from patient chart; drug therapy 
monitoring; clinical decision making skill; communication with healthcare providers; adverse 
products reaction monitoring and quality improvement in hospital pharmacy practices and 
understanding roles and responsibilities of pharmacist in pharmaceutical care based on 
patient safety. 
 
PHA62-348 เภสัชกรรมสารสนเทศ 

Pharmaceutical Information 
3(3-0-6) 

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ทราบและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของเภสัชกรในงานเภสัชกรรมสารสนเทศ แนว
ทางการจัดตั้งศูนย์เภสัชสารสนเทศและศูนย์พิษวิทยา การสืบค้นข้อมูลและการประเมินความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือให้บริการเภสัชกรรมสารสนเทศอย่างเป็นระบบ การสื่อสารและเผยแพร่
ความรู้ด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในการให้บริการข้อมูลด้วยรูปแบบ
ต่าง ๆ 
         This course aims to know and understand roles and responsibilities of pharmacist in 
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drug information service; guidelines for the establishment of drug information and poisoning 
center; access and evaluation of drug information from various sources for systematic 
approach in drug information service; communication and provision of medical and health 
care product information; IT service for information providing. 
 
PHA62-350 เภสัชบ าบัด 1 

Pharmacotherapy I 
3(3-0-6) 

 
รายวิชาบังคับก่อน: 
 

เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใด ๆ (A ถึง F) จากรายวิชา PHA62-240 เภสัชวิทยา 1    
และ PHA62-340 เภสัชวิทยา 2  

Pre-requisite: 
 

For students who have received a grade (A to F) from PHA62-240 
Pharmacology I and PHA62-340 Pharmacology II 

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ทราบและเข้าใจหลักการรักษาด้วยยา การเลือกใช้ยาให้ถูกต้องและเหมาะสมกับ
ผู้ป่วยเฉพาะราย การประเมินและติดตามการตอบสนองต่อยาทั้งประสิทธิภาพและอาการไม่พึงประสงค์จากยา 
โดยครอบคลุม โรคในระบบทางเดินอาหาร โรคผิวหนัง สิว โรคผิวหนังติดเชื้อไวรัสและเชื้อรา การดูแล
บาดแผล การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์กันแดด การรักษารอยแผลเป็น ผมร่วง โรคปวดศีรษะ โรคเยื่อบุตาอักเสบ ต้อ
หิน ต้อกระจก ตากุ้งยิง ตาแห้ง ยาคุมก าเนิด ภาวะปวดประจ าเดือน โรคที่ใช้ฮอร์โมนบ าบัด โรคข้อเสื่อม โรค
ข้ออักเสบรูมาทอยด์ เกาต์ กระดูกน่วม และภาวะกระดูกพรุน 
         This course aims to know and understand principles of pharmacotherapy; drug 
selection; monitoring efficacy and safety of drug treatment in gastrointestinal diseases, 
dermatological disorder, acne, skin viral and fungal infection, wound care, sunscreen, scar 
and keloid, hair loss, headache, conjunctivitis, glaucoma, cataracts, hordeolum, dry eyes, 
contraceptive, dysmenorrhea, hormone  therapy; osteoarthritis, rheumatoid arthritis, gout, 
osteomalacia and osteoporosis. 
 
PHA62-351 ปฏิบัติการเภสัชบ าบัดและเภสัชกรรมปฏิบัติ 1 

Pharmacotherapy and Pharmacy Practice 
Laboratory I 

1(0-3-2) 

รายวิชาบังคับก่อน: เรียนควบคู่กับ PHA62-350 เภสัชบ าบัด 1  
Pre-requisite: Co-requisite with PHA62-350 Pharmacotherapy I 

รายวิชานี้มุ่งเน้นทักษะการซักประวัติผู้ป่วย การจ่ายยา การให้บริบาลทางเภสัชกรรมตามหลักการ
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รักษาด้วยยา โดยครอบคลุม โรคในระบบทางเดินอาหาร โรคผิวหนัง สิว โรคผิวหนังติดเชื้อไวรัสและเชื้อรา 
การดูแลบาดแผล การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์กันแดด การรักษารอยแผลเป็น ผมร่วง โรคปวดศีรษะ โรคเยื่อบุตา
อักเสบ ต้อหิน ต้อกระจก ตากุ้งยิง ตาแห้ง ยาคุมก าเนิด ภาวะปวดประจ าเดือน โรคที่ใช้ฮอร์โมนบ าบัด โรคข้อ
เสื่อม โรคข้ออักเสบรูมาทอยด์ เกาต์ กระดูกน่วม และภาวะกระดูกพรุน 

This course focuses on skills of patient interview; drug dispensing and pharmaceutical 
care in gastrointestinal diseases, dermatological disorder, acne, skin viral and fungal infection, 
wound care, sunscreen, scar and keloid, hair loss, headache, conjunctivitis, glaucoma, 
cataracts, hordeolum, dry eyes, contraceptive, dysmenorrhea, hormone  therapy, 
osteoarthritis, rheumatoid arthritis, gout, osteomalacia and osteoporosis. 
 
PHA62-440 เภสัชกรรมจ่ายยา 

Dispensing Pharmacy 

2(2-0-4) 

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ทราบและเข้าใจบทบาทและความรับผิดชอบของเภสัชกรในการจ่ายยาตาม
หลักการจ่ายยาที่ดี กระบวนการทบทวน และวิเคราะห์ค าสั่งใช้ยา การซักประวัติ การจ่ายยาในร้านยา รวมทั้ง
การส่งต่อผู้ป่วย ทักษะการสืบค้นข้อมูลเพ่ือพิสูจน์เอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์ยา ศึกษารูปแบบและวิธีการให้
ค าแนะน าการบริหารยาเทคนิคพิเศษ ผลิตภัณฑ์นมและอาหารส าหรับผู้ป่วย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วิตามิน
และเกลือแร่ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สารระงับเชื้อ สารท าลายเชื้อ ตลอดจนการปฐมพยาบาล 

This course aims to know and understand roles and responsibilities of pharmacists in 
drug dispensing process; good dispensing practice; prescription analysis; patient interview; 
drug dispensing and referring; drug identification process; study about dosage form and how 
to educate patients to use special technique medications; enteral nutrition supplement for 
patient; vitamins and minerals; dietary supplements; medical devices; antiseptics; 
disinfectants and first aids. 
 
PHA62-441 ปฏิบัติการเภสัชกรรมจ่ายยา 

Dispensing Pharmacy Laboratory 

1(0-3-2) 

รายวิชาบังคับก่อน: เรียนควบคู่กับ PHA62-440 เภสัชกรรมจ่ายยา  
Pre-requisite: Co-requisite with PHA62-440 Dispensing Pharmacy  

รายวิชานี้มุ่งเน้นทักษะการซักประวัติผู้ป่วย การจ่ายยาตามกระบวนการจ่ายยาที่ดี กระบวนการ
ทบทวน และวิเคราะห์ค าสั่งใช้ยา การซักประวัติ การจ่ายยาในร้านยา การส่งต่อผู้ป่วย การสืบค้นข้อมูลเพ่ือ
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พิสูจน์เอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์ยา การให้ค าแนะน าการบริหารยาเทคนิคพิเศษ และการปฐมพยาบาล 
This course focuses on skills of drug dispensing process, good dispensing practice; 

prescription analysis; patient interview; drug dispensing and referring, drug identification 
process; study about dosage form and how to educate patients to use special technique 
medications and first aids. 
 
PHA62-442  บูรณาการเภสัชศาสตร ์

Integrated Pharmacy 
2(0-4-2) 

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้มีการเรียนรู้แบบบูรณาการความรู้ด้านพยาธิสรีรวิทยา เภสัชวิทยา เคมีของยา 
เทคโนโลยีเภสัชกรรม และเภสัชบ าบัด โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน 

This course aims to have integrated learning of pathophysiology; pharmacology; 
medicinal chemistry; pharmaceutical technology; and pharmacotherapy by using case based. 
 
PHA62-443 เภสัชจลนศาสตร์คลินิกเบื้องต้น 

Basic Clinical Pharmacokinetics 
3(3-0-6) 

รายวิชาบังคับก่อน: 
 

เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใด ๆ (A ถึง F) จากรายวิชา PHA62-310 เภสัช
จลนศาสตร์เบื้องต้น 

Pre-requisite: 
 

For students who have received a grade (A to F) from PHA62-310 
Fundamental Pharmacokinetics 

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ทราบและเข้าใจหลักการเภสัชจลนศาสตร์คลินิก ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ทางเภสัชจลนศาสตร์คลินิก การค านวณพารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์ในผู้ป่วย การก าหนดแผนการให้ยา 
ตลอดจนการปรับขนาดยาแก่ผู้ป่วย 
         This course aims to know and understand principles of clinical pharmacokinetics; 
factors affecting clinical pharmacokinetic processes; calculation of  pharmacokinetic 
parameters in patients; dosage regimen design; and adjustment for patients. 
 
PHA62-444 การให้ค าปรึกษาในการบริบาลทางเภสัชกรรม 

Counseling in Pharmaceutical Care 

1(0-3-2) 

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ทราบและเข้าใจหลักการและเพ่ิมทักษะการสื่อสารเพ่ือให้ค าแนะน าปรึกษาด้านยา
แก่ผู้ป่วยเฉพาะราย และการประสานงานกับบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือสืบค้น  ป้องกัน  และแก้ไข
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ปัญหาที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ป่วยในร้านยา บริการปฐมภูมิ และโรงพยาบาล 
This course aims to know and understand principles and improve skill in 

communication for drug counseling to individual patients  and co-operation with healthcare 
professionals to identify; prevent; and solve drug related problems for patients in drugstores, 
primary care units and hospital. 
 
PHA62-450 เภสัชบ าบัด 2 

Pharmacotherapy II 
4(4-0-8) 

รายวิชาบังคับก่อน: 
 

เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใด ๆ (A ถึง F) จากรายวิชา PHA62-240 เภสัชวิทยา 1 
และ PHA62-340 เภสัชวิทยา 2  

Pre-requisite: 
 

For students who have received a grade (A to F) from PHA62-240 
Pharmacology I and PHA62-340 Pharmacology II 

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ทราบและเข้าใจหลักการรักษาด้วยยา การเลือกใช้ยาให้ถูกต้องและเหมาะสมกับ
ผู้ป่วยเฉพาะราย การประเมินและติดตามการตอบสนองต่อยาทั้งประสิทธิภาพและอาการไม่พึงประสงค์จากยา 
โดยครอบคลุมหลักการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อ โรคติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดเชื้อฉวยโอกาส วัณโรค โรค
มาลาเรีย โรคติดเชื้อปรสิต โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ช่องคลอดอักเสบ โรคผิวหนังติดเชื้อแบคทีเรีย โรคติด
เชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ โรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนบน ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ คออักเสบ เยื่อ
จมูกอักเสบ หูอักสบและไซนัสอักเสบ โรคปอดอักเสบและเมลิออยด์ วัคซีน โรคหอบหืด และโรคปอดอุดกั้น
เรื้อรัง 

This course aims to know and understand principles of pharmacotherapy; appropriate 
drug selection; monitoring efficacy and safety of drug treatment in infectious diseases 
include antibiotic smart use; acquired immunodeficiency syndromes and opportunistic 
infections, tuberculosis, malaria, paracitic infections, sexually transmitted diseases, vaginitis, 
skin and soft tissue infection, urinary tract infections,  upper respiratory tract infections, 
common cold, flu, pharyngitis, rhinitis, otitis, sinusitis, pneumonia and melioides, vaccines, 
asthma, and chronic pulmonary obstructive disease. 
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PHA62-451 ปฏิบัติการเภสัชบ าบัดและเภสัชกรรมปฏิบัติ 2 
Pharmacotherapy and Pharmacy Practice 
Laboratory II 

1(0-2-1) 

รายวิชาบังคับก่อน: เรียนควบคู่กับ PHA62-450 เภสัชบ าบัด 2 
Pre-requisite: Co-requisite with PHA62-450 Pharmacotherapy II 

รายวิชานี้มุ่งเน้นทักษะการซักประวัติผู้ป่วย การจ่ายยา การให้บริบาลทางเภสัชกรรมตามหลักการ
รักษาด้วยยา โดยครอบคลุมหลักการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อ โรคติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดเชื้อฉวยโอกาส 
วัณโรค โรคมาลาเรีย โรคติดเชื้อปรสิต โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ช่องคลอดอักเสบ โรคผิวหนังติดเชื้อ
แบคทีเรีย โรคติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ โรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนบน ไข้หวัด คออักเสบ 
เยื่อจมูกอักเสบ หูอักสบและไซนัสอักเสบ โรคปอดอักเสบและเมลิออยด์ วัคซีน โรคหอบหืด และโรคปอดอุด
กั้นเรื้อรัง 
         This course focuses on skills of patient interview, drug dispensing and pharmaceutical 
care in infectious diseases include antibiotic smart use; acquired immunodeficiency 
syndromes and opportunistic infections, tuberculosis, malaria, paracitic infections, sexually 
transmitted diseases, vaginitis, skin and soft tissue infection, urinary tract infections,  upper 
respiratory tract infections, common cold, flu, pharyngitis, rhinitis, otitis, sinusitis, pneumonia 
and melioides, vaccines, asthma, and chronic pulmonary obstructive disease. 
 
PHA62-452 เภสัชบ าบัด 3 

Pharmacotherapy III 
5(5-0-10) 

รายวิชาบังคับก่อน: 
 

เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใด ๆ (A ถึง F) จากรายวิชา PHA62-240 เภสัชวิทยา 1 
และ PHA62-340 เภสัชวิทยา 2  

Pre-requisite: 
 

For students who have received a grade (A to F) from PHA62-240 
Pharmacology I and PHA62-340 Pharmacology II 

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ทราบและเข้าใจหลักการรักษาด้วยยา การเลือกใช้ยาให้ถูกต้องและเหมาะสมกับ
ผู้ป่วยเฉพาะราย การประเมินและติดตามการตอบสนองต่อยาทั้งประสิทธิภาพและอาการไม่พึงประสงค์จากยา  
โดยครอบคลุมภาวะความผิดปกติของสมดุลกรด-ด่าง โรคไต ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ภาวะไขมันใน
เลือดผิดปกติ โรคหัวใจและหลอดเลือด ภาวะหัวใจล้มเหลวโรคหลอดเลือดสมอง ภาวะต่อมไทรอยด์ท างาน
ผิดปกติ และโรคอ้วน โดยสามารถแก้ไขปัญหาของผู้ป่วยได้อย่างเป็นระบบ 

This course aims to know and understand principles of pharmacotherapy; individually 
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appropriate drug selection; drug efficacy and safety evaluation including acidbase imbalance, 
fluid and electrolyte imbalance, renal diseases, hypertension, diabetes mellitus, 
dyslipidemia, coronary artery disease, heart failure, cerebrovascular disease, thyroid 
dysfunction, and obesity and be able to solve the patient problems with systematically 
approach. 
 
PHA62-453  เภสัชบ าบัด 4 

Pharmacotherapy IV 

3(3-0-6) 

รายวิชาบังคับก่อน: 
 

เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใด ๆ (A ถึง F) จากรายวิชา PHA62-240 เภสัชวิทยา 1 
และ PHA62-340 เภสัชวิทยา 2  

Pre-requisite: 
 

For students who have received a grade (A to F) from PHA62-240 
Pharmacology I and PHA62-340 Pharmacology II 

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ทราบและเข้าใจหลักการรักษาด้วยยา การเลือกใช้ยาให้ถูกต้องและเหมาะสมกับ
ผู้ป่วยเฉพาะราย การประเมินและติดตามการตอบสนองต่อยาทั้งประสิทธิภาพและอาการไม่พึงประสงค์จากยา  
โดยครอบคลุม โรคลมชัก โรคพาร์กินสัน ภาวะสมองเสื่อม การใช้ยาและแอลกอฮอล์ในทางที่ผิด การเลิกบุหรี่ 
ความวิตกกังวล  ภาวะนอนไม่หลับ ภาวะซึมเศร้า โรคจิตเภท โรคอารมณ์สองขั้ว ภาวะโลหิตจาง และหลักการ
ใช้ยาเคมีบ าบัดในโรคมะเร็ง โดยสามารถแก้ไขปัญหาของผู้ป่วยได้อย่างเป็นระบบ  
         This course aims to know and understand principles of pharmacotherapy;  individually 
appropriate drug selection; drug efficacy and safety evaluation including epilepsy, 
Parkinson’s disease, Alzheimer's disease, drug and alcohol abuse, smoking cessation, anxiety, 
sleep disorders, depression, schizophrenia, bipolar disorder, anemia and principles of 
chemotherapy in oncologic diseases and be able to solve the patient problems with 
systematically approach. 
 
 2.3) รายวิชาชีพด้านเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร   20 หน่วยกิต 
PHA62-160 ปฐมนิเทศทางเภสัชศาสตร์ 

Pharmacy Orientation   
    2(2-0-4) 

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ทราบปรัชญาแห่งวิชาชีพ วิวัฒนาการของวิชาชีพในระดับประเทศและระดับสากล 
การศึกษาในหลักสูตรและการศึกษาตลอดชีพ การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมแขนงต่าง ๆ บทบาทหน้าที่ของ
เภสัชกร มาตรฐาน จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ บทบาทของสภาวิชาชีพและองค์กรวิชาชีพต่าง ๆ  



 

 

 

80 
 

 

 

This course aims to know philosophy of the profession and the evolution of the 
profession both national and international level; formal education and lifelong learning; 
pharmacy profession in all fields and the roles of pharmacist; ethics of profession and the 
role of professional council and organizations. 
 
PHA62-260 การจัดการระบบสุขภาพและเภสัชกรรม 

Health System Management and Pharmacy 

2(2-0-4) 

รายวิชามุ่งเน้นให้ทราบและเข้าใจแนวคิดการจัดการระบบสุขภาพ การบริการสาธารณสุขของประเทศ 
ระบบการเงินการคลังสุขภาพ ระบบยา และบทบาทของเภสัชกรในระบบสุขภาพในการส่งเสริมสุขภาพแบบ
องค์รวมของประชาชนไทย 

This course aims to know and understand managerial concept of health system; 
public health services; financing health systems; national drug system; and roles of the 
pharmacist in the healthcare system to promote holistic health among Thai people. 
 
PHA62-360  นิติเภสัชและจริยธรรม 

Pharmaceutical Laws and Ethics 
3(3-0-6) 

รายวิชานี้มุ่ งเน้นให้รู้และเข้าใจ กฎหมาย ระเบียบ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เช่น 
พระราชบัญญัติยา พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 
พระราชบัญญัติอาหาร พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับ
ทารกและเด็กเล็กและกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน จรรยาบรรณและในการประกอบวิชาชีพ 
ประยุกต์ใช้แนวคิดหลักการและวิธีการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค สิทธิผู้ป่วยและผู้บริโภค ตลอดจนวิเคราะห์
ข้อมูลสถานการณ์การท าผิดกฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพเพ่ือการตัดสินใจได้ 

This course aims to know and understand laws and regulations of pharmacy; 
including Drug Act, Narcotics Act, Psychotropic Drug Act, Food Act,  Communicatble Diseases 
Act, the control of marketing of infant and young child food Act and others; ethical 
standards and moral in pharmacy profession; concepts; apply the principles and procedures 
in consumer protection; the rights of patients and customer; and analyze the illegal and 
immoral situations for evaluation. 
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PHA62-460 ระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ 
Research Methodology in Pharmacy 

3(3-0-6) 

รายวิชาบังคับก่อน: MAT61-112 ชีวสถิติส าหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
Pre-requisite: MAT61-112 Biostatistics in Health Science Research 

วิชานี้มุ่งเน้นให้ทราบและเข้าใจหลักการท าวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางเภสัชกรรมอย่างเป็น
ระบบ คลอบคลุมถึงการเลือกหัวข้อวิจัย การวางแผนท าวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การออกแบบการทดลอง 
การวิเคราะห์และหรือตีความข้อมูล สถิติเบื้องต้นส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ การแปลผลการศึกษาวิจัย การ
เผยแพร่งานวิจัย และจริยธรรมในงานวิจัย 

This course aims to know and understand principles of systemic approach to 
conducting quantitative and qualitative research in pharmacy including topic selection; 
research planning; research proposal preparation; experimental design; data analysis and/or 
interpretation; basic statistics for quantitative research; result transalation; research publicity; 
and ethical consideration in research. 
 
PHA62-461 การประเมินผลลัพธ์เชิงระบาดวิทยาและเศรษฐศาสตร์ในทาง

เภสัชกรรม 
Evaluation of Epidemiology and Economic 
Outcomes in Pharmacy 

4(4-0-8) 

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ทราบและเข้าใจหลักการทางระบาดวิทยา รูปแบบการศึกษาในทางระบาดวิทยา 
การวัดผลลัพธ์ทางเภสัชระบาดวิทยา การประยุกต์ผลลัพธ์ทางเภสัชระบาดวิทยา แนวคิดพ้ืนฐานของ
เศรษฐศาสตร์สุขภาพ การประเมินผลลัพธ์ทางเศรษฐศาสตร์สุขภาพ และการประเมินทางเภสัชเศรษฐศาสตร์
โดยเฉพาะการประเมินต้นทุนผลได้ 

This course aims to know and understand principles of epidemiology; measurement 
in epidemiology; study design in epidemiology; application of pharmacoepidemiology; basic 
concepts of health economics; economic evaluation in health outcomes; 
pharmacoeconomic evaluation in particular cost-outcomes assessment. 
 
PHA62-462 เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน  

Family and Community Pharmacy     
2(2-0-4) 

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ทราบและเข้าใจแนวคิดและหลักการในงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ ทั้งในระดับบุคคล 
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ครอบครัว และชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเภสัชกรรม การบริบาลทางเภสัช
กรรมแก่ผู้ป่วยทั้งที่สถานบริการสาธารณสุขในระดับปฐมภูมิและที่บ้านเพ่ือให้เกิดผลการรักษาตามเป้าหมาย  
การจัดการปัญหาด้านยาและสุขภาพของครัวเรือน การจัดการด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพและการส่งเสริม
การพ่ึงพาตนเองด้านยาและสุขภาพของชุมชนโดยมีเป้าหมายให้ชุมชนมีสุขภาวะ      

This course aims to know and understand concept and principles in primary care 
pharmacy in individual; family and community level; family and community medicine 
related to pharmacy practice; pharmaceutical care in service centers and at home to 
achieve the therapeutic plan; and management of drug and health problems in families;  
drug and health products management; and empowerment for well-being communities. 
 
PHA62-463  เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชนปฏิบัติ 1 

Family and Community Pharmacy Practice I   
2(0-4-2) 

รายวิชาบังคับก่อน: เรียนควบคู่กับ PHA62-462 เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน  
Pre-requisite: Co-requisite with PHA62-462 Family and Community 

Pharmacy 
 

รายวิชานี้มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน ใน
พ้ืนที่ชุมชนเป้าหมาย 

This course aims to practice in primary care pharmacy in individual; family; and 
community level in target communities. 
 
PHA62-464 การจัดการทางเภสัชกรรม 

Pharmaceutical Management  
2(2-0-4) 

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ทราบและเข้าใจหลักการจัดการ ความเป็นผู้น า การจัดการทางการเงิน การจัดการ
ทางการตลาดด้านยา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบริหารความเสี่ยง และการบริหารคุณภาพในงานทาง
เภสัชกรรม เพ่ือพัฒนาองค์กรและวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพ และเพ่ือการเป็นผู้ประกอบการในวิชาชีพเภสัช
กรรม 

This course aims to know and understand principles management; leadership; 
financial management; marketing management; human resource management; risk 
management and quality management in pharmaceutical work; the organization and 
profession development; an entrepreneur in the pharmaceutical profession. 



 

 

 

83 
 

 

 

3) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้าน       32 หน่วยกิต 
3.1) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ    32 หน่วยกิต 
   3.1.1) รายวิชาบังคับ       17 หน่วยกิต 

PHA62-510 สัมมนาทางเภสัชกรรมอุตสาหการ 
Seminar in Industrial Pharmacy 

2(2-0-4) 

รายวิชานี้เน้นให้สามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเภสัชกรรมอุตสาหการที่น่าสนใจและทันสมัย 
ทบทวนวรรณกรรม ประเมินคุณค่า วิเคราะห์ อภิปราย น าเสนอ และเขียนรายงาน 

This course aims to search for current interesting topics in industrial pharmacy; 
literature review; evaluation; analysis; discussion; presentation; and report writing. 
 
PHA62-511 การจัดการในระดับอุตสาหกรรมยา 1 

Pharmaceutical Industrial Management I 
3(3-0-6) 

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้บูรณาการความรู้ด้านเภสัชศาสตร์เพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับการผลิตยา การตั้ง
โรงงาน การเลือกสถานที่ตั้งและสิ่งอ านวยความสะดวกในการผลิต ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิบัตรยาและ
ทรัพย์สินทางปัญญา การบริหารงานบุคคลและการจัดอัตราก าลัง การประเมินความเหมาะสมของกระบวนการ
ต่าง ๆ ในการผลิตและการควบคุมคุณภาพอย่างเป็นระบบ และการตรวจประเมินตามมาตรฐานที่ก าหนดใน
ปัจจุบัน 

This course focuses on the integration of pharmacy knowledge for manufacturing; site 
selection; plant design; industrial utility; Intellectual property and drug patent; human 
resource management and manpower; process evaluation in production and quality control 
systematically and assessment in accordance with current standards. 
 
PHA62-512 การจัดการในระดับอุตสาหกรรมยา 2 

Pharmaceutical Industrial Management II 
3(3-0-6) 

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้บูรณาการความรู้ทางด้านเภสัชศาสตร์เพ่ือการบริหารจัดการภายในอุตสาหกรรม
ในด้านที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบความถูกต้องในกระบวนการผลิต การตรวจสอบความถูกต้องของการท า
ความสะอาด การตรวจสอบความถูกต้องของระบบคอมพิวเตอร์ การประเมินกระบวนการท างาน การเลือกใช้
คณิตศาสตร์และสถิติที่เหมาะสมส าหรับการวิเคราะห์และการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต การจัดการ
ของเสีย การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ระบบเอกสารและการบันทึกข้อมูล 

This course focuses on the integration of pharmacy knowledge for industrial 
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management in process validation; cleaning validation and computer validation; process 
evaluation; mathematic and statistical used in pharmaceutical manufacturing process and 
quality control; waste management; environment and energy management; documentation 
and recording. 
 
PHA62-520 ความคงสภาพของเภสัชภัณฑ์ 

Stability of Pharmaceuticals 
3(3-0-6) 

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับความคงสภาพของเภสัชภัณฑ์ด้านเคมี ฟิสิกส์ และจุล
ชีววิทยา เนื้อหาครอบคลุมปัจจัยที่ท าให้เกิดการสลายตัวและความคงสภาพ รวมทั้งการออกแบบการทดลอง
เพ่ือการประเมินความคงสภาพของเภสัชภัณฑ์รูปแบบต่าง ๆ ข้อก าหนดด้านการก าหนดอายุของเภสัชภัณฑ์ 

This course aims to know and understand pharmaceutical product stability in the 
chemical; physical and microbiological aspects; factors involving drug degradation and 
stabilization; and an experimental design for stability evaluation of various pharmaceutical 
dosage forms; the regulatory requirements on the expiration date specification of the drug 
products. 
 
PHA62-521 ปฏิบัติการความคงสภาพของเภสัชภัณฑ์ 

Stability of Pharmaceuticals Laboratory 
1(0-3-2) 

รายวิชาบังคับก่อน: เรียนควบคู่กับ PHA62-520 ความคงสภาพของเภสัชภัณฑ์  
Pre-requisite: 
 

Co-requisite with PHA62-520 Stability of 
Pharmaceuticals 

 

รายวิชานี้มุ่งเน้นการน าความรู้มาประยุกต์ใช้และพัฒนาทักษะการทดสอบความคงสภาพของเภสัช
ภัณฑ์ด้านเคมีฟิสิกส์ และจุลชีววิทยา การออกแบบการทดสอบความคงสภาพของเภสัชภัณฑ์รูปแบบต่าง ๆ 
และการทดลองท่ีเกี่ยวข้องกับการก าหนดอายุการใช้งานของเภสัชภัณฑ์ 

This course focuses on applying the knowledge and developing skills of 
pharmaceutical product stability test in the chemical, physical and microbiological aspects; 
stability studies design; experimental design for expiration date of the pharmaceutical 
products. 
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PHA62-522 การบริหารระบบคุณภาพทางเภสัชกรรม 
Pharmaceutical Quality System Management 

3(3-0-6) 

รายวิชาบังคับก่อน: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใด ๆ (A ถึง F) จากรายวิชา PHA62-324 การควบคุม
คุณภาพทางเภสัชกรรม 

Pre-requisite: For students who have received a grade (A to F) from PHA62-324 
Pharmaceutical Quality Control 

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ทราบและเข้าใจหลักการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและเภสัชภัณฑ์ ตาม
ข้อก าหนด กระบวนการก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติเพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ การพัฒนาและควบคุม
คุณภาพในกระบวนการผลิต หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ดีในการผลิตยาหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติที่ดีใน
ห้องปฏิบัติการมาตรฐานต่างๆ หลักเกณฑ์ ICH หลักเกณฑ์ ISO และกฎเกณฑ์อ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
การผลิตยา หลักการปฏิบัติที่ดีทางคลินิก ระเบียบรายละเอียดและขั้นตอนการขึ้นทะเบียนยา การติดตาม
คุณภาพหลังการอนุมัติทะเบียนยา ระบบการเฝ้าระวังการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ และระบบติดตามความ
ปลอดภัยของยาใหม่ กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตยา การบริหารความเสี่ยง ข้อก าหนด
เกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

This course aims to know and understand quality control in raw material and 
pharmaceutical products according to good quality of products; development and quality 
control in manufacturing process; GMP; GLP; ICH Guidelines; ISO Guidelines and others 
standards in manufacture of medicine; description and step of drugs registration; following of 
quality after approved registration; surveillance system of drug and health products; laws 
that concerned in pharmaceutical manufacturing; risk management and requirement in 
occupational health and safety. 
   
PHA62-561 ความเป็นผู้ประกอบการในทางเภสัชกรรม 

Entrepreneurship in Pharmacy 

2(2-0-4) 

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ทราบและเข้าใจกระบวนการทางความคิดในการเป็นผู้ประกอบการที่เน้น
ผลประโยชน์ของสังคม กระบวนการวางแผนและการน าแผนไปใช้ในการจัดตั้งธุรกิจทางด้านเภสัชกรรม การ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจส าหรับผู้ประกอบการ รูปแบบของ
การบริหารองค์กรธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และวิธีการสร้างและออกแบบองค์กรธุรกิจเพ่ือเข้าถึงโอกาสทาง
ธุรกิจและให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

This corse aims to know and understand  social entrepreneurial mindset; the process 
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of business planning; organizing; implementing and controlling a new venture in pharmacy; 
theory and practice on how to build or run a new venture; type of organization that is being 
started efficiently a new venture; creation and management of organizations designed to 
pursue innovative opportunities and to sustain the growth of business. 
 

3.1.2) รายวิชาเลือก       15 หน่วยกิต 
PHA62-513 เทคโนโลยีเภสัชกรรมข้ันสูง 

Advanced Pharmaceutical Technology 
2(2-0-4) 

รายวิชานี้มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้วิทยาการขั้นสูงทางด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชีววัตถุขั้นสูง ระบบน าส่งยารูปแบบใหม่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาเพ่ือรักษาโรคเรื้อรังส าหรับผู้ป่วยเฉพาะราย 
การพิมพ์สามมิติ ทั้งท่ีอยู่ในกระบวนการวิจัยและพัฒนา และการน าไปใช้ในปัจจุบัน 

This course aims to apply the advanced pharmaceutical technology for development 
of advance biological products; novel drug delivery systems; personalized medicines; and 3D 
printing that in the state of research and development including current use. 
 
PHA62-514 วิทยาการเครื่องส าอาง 

Cosmetic Sciences 
2(2-0-4) 

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้เข้าใจและประยุกต์ใช้ความรู้ในวิทยาการความก้าวหน้าทางด้านเครื่องส าอาง 
รูปแบบเครื่องส าอาง ส่วนประกอบ สูตรต ารับ บรรจุภัณฑ์ วิธีการเตรียมทั้งในระดับห้องปฏิบัติการและ
อุตสาหกรรม วิธีการประเมินและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง รวมทั้งกระบวนการศึกษาความ
ปลอดภัยและประสิทธิผลทางคลินิก กฏหมายและกฏระเบียบในการควบคุมเครื่องส าอาง การขึ้นทะเบียน
เครื่องส าอาง และแนวโน้มทางการตลาดของเครื่องส าอางอย่างทันยุคสมัย 

This course aims to understand and apply the knowledge in the progress of cosmetic 
sciences; types of cosmetics; ingredients; formulations; packaging; preparation methods in 
laboratory and manufacturing scales; the evaluation methods and quality control of 
cosmetics; clinical evaluation of safety and efficacy of cosmetics; Laws; regulations; 
registration process; and up-to-date market trend of cosmetics. 
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PHA62-515 ปฏิบัติการวิทยาการเครื่องส าอาง 
Cosmetic Sciences Laboratory 

1(0-3-2) 

รายวิชาบังคับก่อน: เรียนควบคู่กับ PHA62-514 วิทยาการเครื่องส าอาง 
Pre-requisite: Co-requisite with PHA62-514 Cosmetic Sciences 

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้มีทักษะการเตรียมผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางในรูปแบบต่าง ๆ การออกแบบผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอาง การเลือกส่วนประกอบ สูตรต ารับ บรรจุภัณฑ์ วิธีการเตรียม สามารถประเมินและควบคุม
คุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง ศึกษาความปลอดภัยและประสิทธิผลทางคลินิก 

This course focuses on skills for preparation of various type of cosmetic products; 
products design; selection of composition; formulation; packaging; method of preparations; 
quality; safety; and efficacy evaluation of cosmetic products. 
 
PHA62-516 หลักการทางวิศวเภสัชกรรม 

Principles of Pharmaceutical Engineering 
2(2-0-4) 

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ทราบและเข้าใจภาพรวมของอุตสาหกรรมยา บทบาทและผลกระทบของ
อุตสาหกรรมยาในตลาดโลก ปัจจัยพ้ืนฐานของการพัฒนายา การลงทุน ข้อก าหนดและกระบวนการขออนุมัติ 
เพ่ือน ายาออกสู่ตลาด องค์ประกอบส าคัญของการตั้งต ารับยา และบทบาทของหน่วยการผลิตที่ส าคัญใน
กระบวนการผลิตยา การค านวณทางวิศวเภสัชกรรมที่ประยุกต์ใช้กับการออกแบบอาคารสถานที่และระบบการ
ผลิตยา การประมาณคุณสมบัติทางอุณหพลศาสตร์ วัฏภาคและสภาวะสมดุลของปฏิกิริยา จลนศาสตร์ทางเคมี 
กลศาสตร์ของไหล การถ่ายเทความร้อน การถ่ายโอนมวล และการออกแบบการท างานของหน่วยการผลิต 

This course aims to know and understand overview of the pharmaceutical industry; 
the role of the pharmaceutical industry in global market and its implications; the 
fundamentals of drug development and investment required to bring a drug to market; 
requirements and approval processes; the key elements of dosage formulation; the role of 
key operational units in drug manufacturing processes; pharmaceutical engineering 
calculations applied to pharmaceutical facilities and systems; estimation of thermophysical 
properties; phase and reaction equilibrium; chemical kinetics; fluid mechanics; heat transfer; 
mass transfer; and the design of unit operations. 
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PHA62-517 เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชศาสตร์ 
Pharmaceutical Biotechnology 

3(3-0-6) 

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับชีววิทยาระดับโมเลกุล หลักการของพันธุวิศวกรรมและ
วิธีการวิเคราะห์เชิงเครื่องมือเพ่ือสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการผลิตและควบคุมคุณภาพของยาชีววัตถุ และ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม 

This course aims to know and understand molecular biology; the principles of 
genetic engineering and instrumental analysis for utilization in the production; and quality 
control of biologics, advancement of pharmaceutical biotechnology. 
 
PHA62-518 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชศาสตร์ 

Pharmaceutical Biotechnology Laboratory 
1(0-3-2) 

รายวิชาบังคับก่อน: เรียนควบคู่กับ PHA62-517 เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชศาสตร์ 
Pre-requisite: Co-requisite with PHA62-517 Pharmaceutical Biotechnology 

รายวิชานี้มุ่งเน้นทักษะการทดลองด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชศาสตร์ สามารถน าความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในการวิเคราะหด์้วยเครื่องมือและการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ  

This course focuses on skills of pharmaceutical biotechnology experiment; applying 
the knowledge for instrumental analysis and practicing the biosafety guidelines. 
 
PHA62-523 การวิเคราะห์ยาในชีวสาร 

Pharmaceutical Bioanalysis 
3(3-0-6) 

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ทราบและเข้าใจกระบวนการและวิธีการของการวิเคราะห์ยาในชีวสาร มีเนื้อหา
ครอบคลุมส่วนประกอบและคุณสมบัติของตัวอย่างชีวสาร การเก็บตัวอย่างยาและการเก็บรักษาตัวอย่างยาในชี
วสาร การเตรียมตัวอย่างยาในชีวสารก่อนการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ตัวอย่างยาส าหรับยาที่มีมวลโมเลกุลต่ า
และสูง และยาเปปไทด์และโปรตีน รวมทั้งข้อก าหนดที่เก่ียวข้องกับวิธีการวิเคราะห์ยาในชีวสาร 

This course aims to know and understand processes and methods related bioanalysis 
of pharmaceuticals; composition and properties of biological samples; collection and 
storage; sample preparation; analysis for both small and high molecule drugs; and peptide 
and protein drugs in biological fluids; regulated bioanalysis and guidelines. 
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PHA62-524 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ยาในชีวสาร 
Pharmaceutical Bioanalysis Laboratory 

1(0-3-2) 

รายวิชาบังคับก่อน: เรียนควบคู่กับ PHA62-523 การวิเคราะห์ยาในชีวสาร 
Pre-requisite: Co-requisite with PHA62-523 Pharmaceutical Bioanalysis 

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้มีทักษะในการเตรียมตัวอย่างยาในชีวสารก่อนการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ตัวอย่าง
ยาในชีวสาร ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาวิธีวิเคราะห์ การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์และการวิเคราะห์
ตัวอย่างยาในชีวสารที่เป็นไปตามหลักการและข้อก าหนดของการวิเคราะห์ยาในชีวสาร 

This course focuses on skills of sample preparation and analysis of biological 
samples; analytical method development; analytical method validation and analysis for 
biological samples according to the regulated bioanalysis and guidelines. 
 
PHA62-525 ความเท่าเทียมกันของยา 

Drug Products Equivalency  
3(3-0-6) 

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ทราบและเข้าใจการประเมินความเท่าเทียมกันของผลิตภัณฑ์ยาและยาชีววัตถุ
คล้ายคลึง โดยมุ่งเน้นหลักพ้ืนฐาน การออกแบบการทดลอง สถิติที่ใช้ การประเมินผลการศึกษาชีวสมมูล 
รวมถึงข้อก าหนดในการศึกษาชีวสมมูล การประเมินลักษณะคล้ายคลึงกันในแง่คุณภาพ ความปลอดภัยและ
ประสิทธิภาพ และข้อก าหนดเฉพาะในการขึ้นทะเบียนยาชีววัตถุคล้ายคลึง 

This course aims to know and understand the equivalency of drug and biosimilar 
products in which focuses on principles; study designs; statistics consideration; and 
assessments of bioequivalence data including the regulations of the conduct of 
bioequivalence study, comparative exercise in quality, safety and efficacy and specific 
requirement for registration of biosimilar. 

 
PHA62-526 การออกแบบยา 

Drug Design 
3(3-0-6) 

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ทราบและเข้าใจคุณสมบัติทางเคมีของโมเลกุลยา เป้าหมายของยา และการ
คัดเลือกเป้าหมายของยาที่เหมาะสม หลักการพ้ืนฐานทางเคมีในการค้นหายาใหม่ หลักการดัดแปลงโครงสร้าง
ทางเคมีของยาเพ่ือพัฒนาคุณสมบัติทางเภสัชพลศาสตร์และเภสัชจลศาสตร์ที่เหมาะสม โดยมุ่งเน้นวิทยาการ
ทางเภสัชศาสตร์สมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางเคมีของโมเลกุล การ
ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบโมเลกุลยา ทั้งที่ใช้โมเลกุลยาหรือเป้าหมายของยาเป็นฐาน 
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พ้ืนฐานทางเคมีอินทรีย์ในการสังเคราะห์ยา และเทคโนโลยีการสังเคราะห์สารชนิดใหม่โดยการใช้การ
ผสมผสานโมเลกุลของสารตั้งต้นหลาย ๆ ชนิด 

This course aims to know and understand chemical properties of drugs; drug targets; 
and drug target validation which leads to study chemical principles of drug discovery and 
lead optimization to improving the optimal pharmacodynamics and pharmacokinetics of 
bioactive molecules and specifically highlights on modern pharmaceutical sciences in 
structure-activity relationship; applications of computer-assisted drug designs including 
ligand-based drug designs and structure-based drug designs; and also study the principle of 
organic chemistry for modern drug syntheses. 
 
PHA62-527 ปฏิบัติการการออกแบบยา 

Drug Design Laboratory  
1(0-3-2) 

รายวิชาบังคับก่อน: เรียนควบคู่กับ PHA62-526 การออกแบบยา 
Pre-requisite: Co-requisite with PHA62-526 Drug Design 

รายวิชานี้มุ่งเน้นทักษะด้านการออกแบบยา ผ่านการฝึกการทดลองโดยใช้เทคนิคด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
การใช้โปรแกรมพ้ืนฐานทางเคมียาต่าง ๆ เพ่ือการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบโมเลกุลยา ทั้งที่
ใช้โมเลกุลยาหรือเป้าหมายของยาเป็นฐาน รวมถึงพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางเคมีอินทรีย์ส าหรับการสังเคราะห์
ยา 

This course focuses on skills of drugs design through utilizing common software in 
medicinal chemistry for applications of computer-assisted drug designs including ligand-
based drug designs and structure-based drug designs; and include development of the 
fundamental organic chemistry for drug synthesis. 
 
PHA62-528 เคมีอินทรีย์ของการสังเคราะห์ยา  

Organic Chemistry of Drug synthesis 
3(3-0-6) 

รายวิชาบังคับก่อน: CHM61-113 เคมีอินทรีย์ 1    
Pre-requisite: CHM61-113 Organic Chemistry I 

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ทราบและเข้าใจคุณสมบัติของหมู่ฟังก์ชันพื้นฐานของยา หลักการทางสเอตริโอเคมี
ของยา ปฏิกิริยาเคมีต่าง ๆ ที่ใช้ในการสังเคราะห์ยา หมู่ปกป้องส าหรับการสังเคราะห์ยา การวิเคราะห์การ
สังเคราะห์ย้อนกลับ 
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This course aims to know and understand properties of functional groups of drugs; 
stereochemistry of drug; chemical reactions for drug synthesis; protecting group in drug 
synthesis; and retrosynthesis analysis. 
 
PHA62-529 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ของการสังเคราะห์ยา 

Organic Chemistry of Drug Synthesis Laboratory 
1(0-3-2) 

รายวิชาบังคับก่อน: เรียนควบคู่กับ PHA62-528 เคมีอินทรีย์ของการสังเคราะห์ยา 
Pre-requisite: Co-requisite with PHA62-528 Organic Chemistry of Drug Synthesis 

รายวิชานี้มุ่งเน้นทักษะในการสังเคราะห์ยา จากการประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของหมู่
ฟังก์ชั่นพ้ืนฐานของยา หลักการทางสเอตริโอเคมีของยา ปฏิกิริยาเคมีต่าง ๆ หมู่ปกป้องส าหรับการสังเคราะห์
ยา การวิเคราะห์การสังเคราะห์ย้อนกลับ 

This course focuses on skills of drug synthesis from the knowledge of the basic 
functions properties of drug; principles of pharmaceutical chemistry; chemical reactions; 
protection for the drug synthesis; reverse biology analysis. 
 
PHA62-530 การพิสูจน์เอกลักษณ์ของยา 

Drug Identification 
3(3-0-6) 

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ทราบและเข้าใจการวิเคราะห์โครงสร้างของยาและสารอินทรีย์ด้วยเทคนิคทางยูวี
สเปกโทรสโกปี  อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี  แมสสเปกโทรสโกปี นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกป ี
และเทคนิคอ่ืน ๆ ที่ทันสมัย  

This course aims to know and understand structure elucidation of drugs and organic 
compounds using UV spectroscopy; infrared spectroscopy; mass spectroscopy; nuclear 
magnetic resonance spectroscopy; and other advance techniques. 
 
PHA62-531 เภสัชจลนศาสตร์ขั้นสูง 

Advanced Pharmacokinetics 
2(2-0-4) 

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ทราบและเข้าใจ การคาดคะเนผลการทดลองระหว่างในหลอดทดลองและใน
สิ่งมีชีวิต รวมทั้งการท าฟีโนไทป์ของการเมแทบอลิซึมยา และบทบาทของตัวขนส่งยาต่อเภสัชจลนศาสตร์และ
การศึกษาทดลองทางห้องปฏิบัติการของการขนส่งยา การทดลองทางห้องปฏิบัติการต่อการศึกษาอันตรกิริยา
ต่อกันของยาและวิธีทางพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลต่อการทดลองที่เกี่ยวกับการเมแทบอลิซึมยา 
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This course aims to know and understand kinetics in vitro-in vivo extrapolation and 
reaction phenotyping of drug metabolism; roles of drug transporters in pharmacokinetics; 
experimental studies of drug transporters; experimental studies of drug interactions; and 
techniques of molecular genetics in experiments of drug metabolism. 
 
PHA62-532 ปฏิบัติการเภสัชจลนศาสตร์ขั้นสูง 

Advanced Pharmacokinetics Laboratory 
1(0-3-2) 

รายวิชาบังคับก่อน: เรียนควบคู่กับ PHA62-531 เภสัชจลนศาสตร์ขั้นสูง 
Pre-requisite: Co-requisite with PHA62-531 Advanced Pharmacokinetics 

รายวิชานี้มุ่งเน้นทักษะการศึกษากลไกการเปลี่ยนแปลงยา สมุนไพร หรือสารเคมีที่ใช้เพ่ือการรักษา
ทางการแพทย์ ผ่านการทดลองทางห้องปฏิบัติการโดยใช้รีคอมบิแนนท์และไมโครโซม การท านาย
ค่าพารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์จากผลการทดลองทางห้องปฏิบัติการและโดยใช้ซอฟแวร์ การประยุกต์ใช้
ผลการทดลองเพ่ือท านายผลการเกิดอันตรกิริยาในทางคลินิก  

This course focuses on skills of metabolic mechanisms of drugs; herbal medicines or 
chemicals used in therapeutics with laboratory experiments using recombinant enzymes and 
microsomes; prediction of pharmacokinetic parameters from experimental results and 
generation of kinetic software; application of the experimental results from in vitro study to 
predict drug interactions in clinic.  
 
PHA62-533 หลักการทางเภสัชพันธุศาสตร์และการแพทย์เฉพาะบุคคล 

Principles of Pharmacogenomics and Personalized 
Medicine 

3(3-0-6) 

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ทราบและเข้าใจการน าวิชาพันธุศาสตร์และชีววิทยาโมเลกุลมาประยุกต์ใช้ในบริบท
ของเภสัชวิทยา บทน าทางเภสัชพันธุศาสตร์ เภสัชพันธุศาสตร์ในการค้นพบยาใหม่และการออกแบบยา 
พันธุกรรมในมนุษย์ต่อการตอบสนองต่อยา การศึกษาที่เกี่ยวข้องทางด้านเภสัชพันธุศาสตร์ สถิติทางพันธุกรรม 
เภสัชพันธุศาสตร์ทางเป้าหมายของยา ปัจจัยต่อการตอบสนองต่อยา เภสัชพันธุศาสตร์ทางโรคภูมิแพ้ ทางการ
รักษาเรโทรไวรัส ทางโรคระบบประสาท ทางยารักษามะเร็ง ทางยารักษาโรคหัวใจ ทางโรคธาลัสซีเรีย เภสัช
พันธุศาสตร์ในประเทศก าลังพัฒนา แนวทางเภสัชพันธุศาสตร์ในประเทศไทย 

This course aims to know and understand use of genetics and molecular biology in 
pharmacology aspects; introduction to pharmacogenomics; pharmacogenomics of drug 
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discovery and drug design; association study in pharmacogenomics; genetics; statistics and 
human disease; drug target pharmacogenetics; determinants of drug response; 
pharmacogenomics of allergic treatment; HIVs and AIDs treatment; neurological disease and 
psychiatric; chemotherapeutic agents in cancer treatment and complex cardiovascular 
diseases, thalassemia, pharmacogenomics in developing country, pharmacogenomics project 
in Thailand. 
 
PHA62-534 การประเมินฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา 

Pharmacological Acitivity Evaluation 
4(4-0-8) 

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ทราบและเข้าใจวิธีการและการแปลผลการประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติต่าง ๆ การทดสอบความเป็นพิษ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านจุลชีพ ฤทธิ์ลดน้ าตาลในเลือด  ฤทธิ์
สมานแผล  

This course aims to know and understand methods and evaluation of bioassay in 
natural products; cytotoxicity test; antioxidant activity; antimicrobial activity; anti-diabetic; 
and wound-healing assays. 
 
PHA62-535 เทคโนโลยีการผลิตพฤกษเภสัชภัณฑ์ 

Phytopharmaceutical Technology 
3(3-0-6) 

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ทราบและเข้าใจการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร การคัดเลือกและการ
ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ การเตรียมวัตถุดิบสมุนไพร การสกัดและการตรวจสอบสารส าคัญเบื้องต้น การหา
มาตรฐานสมุนไพร การตั้งสูตรต ารับ การควบคุมคุณภาพของต ารับ การขึ้นทะเบียนต ารับยาสมุนไพรและ
การตลาด 

This course aims to know and understand health products from herbs development 
including selection and standardization of raw materials; extraction; phytochemical 
screening; formulation; quality control; registration; and marketing of herbal products. 
 
PHA62-536 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตพฤกษเภสัชภัณฑ์ 

Phytopharmaceutical Technology Laboratory 
1(0-3-2) 

รายวิชาบังคับก่อน: เรียนควบคู่กับ PHA62-535 เทคโนโลยีการผลิตพฤกษเภสัชภัณฑ์ 
Pre-requisite: Co-requisite with PHA62-535 Phytopharmaceutical Technology 
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รายวิชานี้มุ่งเน้นทักษะการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร การคัดเลือกและการควบคุมคุณภาพ
วัตถุดิบ การเตรียมวัตถุดิบสมุนไพร การสกัดและการตรวจสอบสารส าคัญเบื้องต้น การหามาตรฐานสมุนไพร 
การตั้งสูตรต ารับ การควบคุมคุณภาพของต ารับ การข้ึนทะเบียนต ารับยาสมุนไพรและการตลาด 

This course focuses on skills of health products development from herbs including 
selection and standardization of raw materials; extraction; phytochemical screening; 
formulation; quality control; registration; and marketing of herbal products. 
 
PHA62-537 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อส าหรับพืชสมุนไพร 

Plant Tissue Culture Techniques for Medicinal 
Plants 

3(3-0-6) 

รายวิชาบังคับก่อน: เป็นนักศึกษาได้รับเกรดใด ๆ (A ถึง F) จากรายวิชา PHA62-232 เภสัชเวท 
Pre-requisite: For students who have received a grade (A to F) from PHA62-232 

Pharmacognosy 
รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ทราบและเข้าใจการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสมุนไพร การจัดห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ 

และเครื่องมือที่จ าเป็นต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สูตรอาหารและวิธีการเตรียมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รวมทั้งการ
ประยุกต์ใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพ่ือผลิตสารประกอบทุติยภูมิในพืชสมุนไพร 

This course aims to know and understand application of plant tissue culture including 
laboratory management; equipment; nutrients; media and preparation and technique in 
plant tissue culture for secondary metabolite production. 
 
PHA62-538 ปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อส าหรับพืชสมุนไพร 

Plant Tissue Culture Techniques for Medicinal 
Plants Laboratory 

1(0-3-2) 

รายวิชาบังคับก่อน: เรียนควบคู่กับ PHA62-537 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อส าหรับพืชสมุนไพร 
Pre-requisite: Co-requisite with PHA62-537 Plant Tissue Culture Techniques for 

Medicinal Plants 
รายวิชานี้มุ่งเน้นทักษะการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสมุนไพร การจัดห้องปฏิบัติการ การใช้อุปกรณ์และ

เครื่องมือที่จ าเป็นต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การเตรียมอาหารสูตรต่าง ๆ ส าหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และ
วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รวมทั้งการวิเคราะห์เชิงคุณภาพของสารประกอบทุติยภูมิในเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยง 

This course focuses on skills of plant tissue culture; laboratory management; 
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equipment; media preparation; plant tissue culture technique and quantitative analyses of 
secondary metabolite in plant tissue culture. 
 
PHA62-539 การวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 

Research in Natural Products 
3(3-0-6) 

รายวิชาบังคับก่อน: เป็นนักศึกษาได้รับเกรดใด ๆ (A ถึง F) จากรายวิชา PHA62-232 เภสัชเวท 
Pre-requisite: For students who have received a grade (A to F) from PHA62-232 

Pharmacognosy 
รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ทราบและเข้าใจการท างานวิจัยด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ วิธีการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ การหาสูตรโครงสร้างทางเคมี การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติด้วยเทคนิคต่าง ๆ และการศึกษาประสิทธิผลของยาสมุนไพร 

This course aims to know and understand research principles in natural products and 
methodology including structural elucidation; qualitative and quantitative analyses; 
effectiveness study of natural products. 

 
3.2) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม   32 หน่วยกิต 
   3.2.1) รายวิชาบังคับ       30 หน่วยกิต 

PHA62-540  การบริบาลทางเภสัชกรรมบนหลักฐานเชิงประจักษ์ 
Evidence Based Pharmaceutical Care 

3(3-0-6) 

รายวิชาบังคับก่อน: 
 

เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใด ๆ (A ถึง F) จากรายวิชา PHA62-442 เภสัชกรรม
สารสนเทศ 

Pre-requisite: 
 

For students who have received a grade (A to F) from PHA62-442 
Pharmaceutical Information 

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ทราบและเข้าใจหลักการประเมินวรรณกรรมและสามารถประเมินวรรณกรรม
รูปแบบการศึกษาต่าง ๆ บนพ้ืนฐานของเวชศาสตร์เชิงประจักษ์  
          This course aims to know and understand principles literature evaluation; and 
evaluate various study designs of evidence-based medicine. 
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PHA62-541 สัมมนาทางการบริบาลทางเภสัชกรรม 
Seminar in Pharmaceutical Care 

2(2-0-4) 

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้สามารถสืบค้นวรรณกรรมทางการบริบาลทางเภสัชกรรม เภสัชศาสตร์สังคมและ
การบริหาร โดยค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ แล้วน ามารวบรวม เรียบเรียงข้อมูล วิเคราะห์ ประมวลผลอย่าง
เป็นระบบ พร้อมทั้งน าเสนอข้อมูล เพ่ือการอภิปรายและวิจารณ์ โดยใช้เหตุผลประกอบ 

This course aims to literature search in pharmaceutical care, social and administrative 
pharmacy from various sources of information; gathering and organizing data; analyzing and 
processing data systematically; information and presentation for discussion reasoned critical 
evaluation. 
 
PHA62-542 การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยา 

Pharmacovigilance 

2(2-0-4) 

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้สามารถประเมินและป้องกันอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
         This course aims to evaluate and prevent adverse product reaction. 
 
PHA62-543 บทน าการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม 1 

Introduction to Pharmaceutical Care Clerkship I 
2(0-6-3) 

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้มีทักษะการสื่อสารเพ่ือให้ค าแนะน าปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วยเฉพาะราย และการ
ประสานงานกับบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสืบค้น  ป้องกัน  และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ป่วย 
ควบคู่กับการทบทวนแนวเวชปฏิบัติในการรักษาโรคที่พบทั้งในร้านยา และโรงพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอก 

This course aims to have pharmaceutical care skills in individual patients and co-
operation with healthcare professionals to identify, prevent, and solve drug related 
problems for patients and review of clinical practice guidelines of disease found in 
community pharmacy and out-patient department. 
 
PHA62-544 บทน าการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม 2 

Introduction to Pharmaceutical Care Clerkship II 
2(0-6-3) 

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้มีทักษะการสื่อสารเพ่ือให้ค าแนะน าปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วย เฉพาะราย และการ
ประสานงานกับบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสืบค้น  ป้องกัน  และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ป่วย 
ควบคู่กับการทบทวนแนวเวชปฏิบัติในการรักษาโรคที่พบในโรงพยาบาล ทั้งแผนกผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 
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This course aims to have pharmaceutical care skills in individual patients and co-
operation with healthcare professionals to identify, prevent, and solve drug related 
problems for patients and review of clinical practice guidelines of disease found in out-
patient and in-patient department. 
 
PHA62-550 เภสัชบ าบัด 5 

Pharmacotherapy V 

5(5-0-10) 

รายวิชาบังคับก่อน: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใด ๆ (A ถึง F) จากรายวิชา PHA62-240 เภสัชวิทยา 1 
และ PHA62-340 เภสัชวิทยา 2  

Pre-requisite: For students who have received a grade (A to F) from PHA62-240 
Pharmacology I and PHA62-340 Pharmacology II 

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ได้รับความรู้และสามารถแก้ไขปัญหาของผู้ป่วยได้อย่างเป็นระบบ โดยใช้
กรณีศึกษาเป็นฐาน ซึ่งผู้เรียนจะต้องเรียนรู้หลักการรักษาด้วยยา การเลือกใช้ยาให้ถูกต้องและเหมาะสมกับ
ผู้ป่วยเฉพาะราย การประเมินและติดตามการตอบสนองต่อยาทั้งประสิทธิภาพและอาการไม่พึงประสงค์จากยา 
ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคไตที่มีความซับซ้อน โรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น atrial fibrillation, hypertensive 
crisis, peripheral artery disease โรคระบบกล้ามเนื้อและข้อ เช่น polymyositis,  scleroderma โรคทาง
ระบบสืบพนัธุ์และระบบทางเดินปัสสาวะ 

This course aims to get knowledge and systematically approach ability based on case 
study by learning the principles of pharmacotherapy;  individually appropriate drug selection 
of oncology; complicated renal diseases; cardiovascular disease e.g. atrial fibrillation, 
hypertensive crisis, peripheral artery disease; muculoskeletal e.g. polymyositis,  scleroderma. 
and genitourinary. 
 
PHA62-551 เภสัชบ าบัด 6 

Pharmacotherapy VI 
6(6-0-12) 

รายวิชาบังคับก่อน: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใด ๆ (A ถึง F) จากรายวิชา PHA62-240 เภสัชวิทยา 1 
และ PHA62-340 เภสัชวิทยา 2  

Pre-requisite: For students who have received a grade (A to F) from PHA62-240 
Pharmacology I and PHA62-340 Pharmacology II 

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ได้รับความรู้และสามารถแก้ไขปัญหาของผู้ ป่วยได้อย่างเป็นระบบ โดยใช้
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กรณีศึกษาเป็นฐาน ซึ่งผู้เรียนจะต้องเรียนรู้หลักการรักษาด้วยยา การเลือกใช้ยาให้ถูกต้องและเหมาะสมกับ
ผู้ป่วยเฉพาะราย การประเมินและติดตามการตอบสนองต่อยาทั้งประสิทธิภาพและอาการไม่พึงประสงค์จากยา 
ได้แก่ โรคทางระบบต่อมไร้ท่อ เช่น hepatic disease, pancreatitis โรคทางระบบเลือด เช่น clotting 
factor deficiency, disseminated intravascular coagulopathy, thrombocytopenia โรคติด เชื้ อที่ มี
ความซับซ้อน เช่น  hospital acquired pneumonia, ventilator acquired pneumonia ฯลฯ โรคทาง
ระบบประสาท เช่น status epilepticus, pain management, peripheral neuropathy โรคระบบทางเดิน
หายใจ เช่น respiratory distress syndrome, respiratory failure, pulmonary hypertension และโรค 
SLE 

This course aims to get knowledge and systematically approach ability based on case 
study by learning the principles of pharmacotherapy;  individually appropriate drug 
selection; drug efficacy and safety evaluation for pharmaceutical care competency including 
endrocrinology e.g. adrenal insufficiency, diabetic ketoacidosis, hyperosmolar hyperglycemic 
state; gastrointestinal tract disease e.g. hepatic disease; hematology e.g. clotting factor 
deficiency; disseminated intravascular coagulopathy; thrombocytopenia; complicated 
infectious disease e.g. hospital acquired pneumonia, ventilator acquired pneumonia; 
neurology e.g. status epilepticus, pain management, peripheral neuropathy; respiratory tract 
disease e.g. respiratory distress syndrome, respiratory failure, pulmonary hypertension; and 
SLE. 
 
PHA62-560 เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชนปฏิบัติ 2 

Family and Community Pharmacy Practice II 
2(0-4-2) 

รายวิชานี้มุ่งเน้นการปฏิบัติงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน ในพ้ืนที่
ชุมชนเป้าหมายเพ่ือพัฒนาทักษะ  มุ่งเน้นการแก้ปัญหาสุขภาพของป่วยโดยเชื่อมโยงกับสถานบริการและการ
แก้ปัญหาตามบริบทของผู้ป่วยและครอบครัว การประสานงานระหว่างสหสาขาวิชาชีพ และการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน 

The course focuses on practice in primary care pharmacy in individual; family and 
community level in target communities to increase skill focus in patients and families’ 
context and related with healthcare service organizations; coordination in healthcare team 
and application of technology. 
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PHA62-561 ความเป็นผู้ประกอบการในทางเภสัชกรรม 
Entrepreneurship in Pharmacy 

2(2-0-4) 

รายวิชานี้มุ่งเน้นพัฒนาให้เกิดแนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจที่เน้นผลประโยชน์ของสังคม 
กระบวนการวางแผนและการน าแผนไปใช้ในการจัดตั้งธุรกิจทางด้านเภสัชกรรม การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
ทฤษฎีและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างธุรกิจใหม่และการด าเนินธุรกิจสาหรับผู้ประกอบการ รูปแบบของ
การบริหารองค์กรธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และวิธีการสร้างและออกแบบองค์กรธุรกิจเพ่ือเข้าถึงโอกาสทาง
ธุรกิจและให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

This course aims to develop the concepts of social entrepreneurs; process of 
business planning; organizing; implementing and controlling a new venture in pharmacy; 
understanding of the theory and practice on how to build or run a new venture; type of 
organization that is being started efficiently a new venture; creation and management of 
organizations designed to pursue innovative opportunities and to sustain the growth of 
business. 
 
PHA62-562 การจัดการเภสัชสาธารณสุข 

Pharmacy Public Health Management  
2(2-0-4) 

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ทราบและเข้าใจถึงระบบบริหารและองค์กรของการบริการเภสัชกรรมในสถาบัน
ต่าง ๆ ที่ให้บริการสาธารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุข เน้นการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรในการบริการเภสัชกรรมของโรงพยาบาลระดับต่าง ๆ วิเคราะห์สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ด้านเภสัชสาธารณสุขเพ่ือการวางแผน 

The course aims to know and understand administrative system and organizations of 
pharmaceutical services in various institutes of health services including hospitals; health 
service centers and others; emphasize on professional practice and duties of personals 
engaging in pharmaceutical services of different administrative levels and size of hospitals; 
analyze the pharmacy public health situation for planning. 
 
PHA62-563 การจัดการด้านยาเพื่อความปลอดภัย 

Medication Safety Management 
2(2-0-4) 

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ทราบแนวคิดและมุมมองเกี่ยวกับการจัดการด้านยาที่มุ่งเน้นคุณภาพในงานบริบาล
ทางเภสัชกรรม ระบบการบริหารคุณภาพในทางคลินิก ตัวชี้วัดคุณภาพและการพัฒนาตัวชี้วัด เครื่องมือในการ
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จัดการและพัฒนาคุณภาพด้านสุขภาพ การรับรองคุณภาพโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขอ่ืน ๆ การ
บริหารจัดการกับภาวะเสี่ยง บทบาทของเภสัชกรในการจัดการคุณภาพ 

The course aims to know the concepts and perspectives to the medication safety 
management in pharmaceutical care services; total clinical quality management; quality 
indicators and development of indicators; tools in quality improvement; hospital 
accreditation and other health organizations; roles of pharmacists in quality management. 
 

   3.2.2) รายวิชาเลือก       6 หน่วยกิต 
PHA62-545 การติดตามการรักษาด้วยยา 

Therapeutic Drug Monitoring 

3(3-0-6) 

รายวิชาบังคับก่อน: 
 

เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใด ๆ (A ถึง F) จากรายวิชา PHA62-444 เภสัช
จลนศาสตร์เบื้องต้น 

Pre-requisite: 
 

For students who have received a grade (A to F) from PHA62-444 Basic 
Clinical Pharmacokinetics 

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางเภสัชจลนศาสตร์คลินิกประกอบการดูแลรักษาด้วย
ยาที่มีช่วงการรักษาแคบ การค านวณหาพารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์ การก าหนดแผนการให้ยา หลักการ
ตรวจติดตามวัดระดับยาในร่างกายแก่ผู้ป่วยเฉพาะราย เช่น ผู้ป่วยเด็ก ผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยโรคตับ และ/หรือ 
ไตบกพร่อง ผู้ป่วยโรคอ้วน 

This course aims to apply clinical pharmacokinetic knowledge to drug treatment 
especially narrow therapeutic drugs; calculation of pharmacokinetic parameters; dosage 
regimen design; principles of therapeutic drug monitoring in  pediatrics, geriatrics, patients 
with hepatic and/or renal impairment, obesity. 
 
PHA62-546 โภชนคลินิก 

Clinical Nutrition 

2(2-0-4) 

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้เรียนรู้การประเมินภาวะโภชนาการ  และโรคที่เก่ียวข้องกับความผิดปกติทางภาวะ
โภชนาการ หลักการให้โภชนบ าบัดแก่ผู้ป่วยโรคต่าง ๆ  หลักการดูแลการให้อาหารทางระบบทางเดินอาหาร
และทางหลอดเลือดด า และบทบาทของเภสัชกรในทีมโภชนคลินิก 

This course aims know assessment of nutritional status and other related nutritional 
diseases; principles of nutrition therapy, principles of enteral and parenteral nutrition; roles 
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of pharmacists in the clinical nutrition team. 
 
PHA62-547 สถิติประยุกต์ในงานบริบาลทางเภสัชกรรม 

Applied Statistics in Pharmaceutical Care 
3(3-0-6) 

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ทราบสถิติที่น ามาประยุกต์ในการประเมินวรรณกรรมทางการบริบาลทางเภสัช
กรรม 

This course aims to know applied statistics in literature evaluation for pharmaceutical 
care. 
 
PHA62-564 การสร้างเสริมสุขภาพชุมชนส าหรับเภสัชกร 

Community Health Promotion for Pharmacy  
2(2-0-4) 

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ทราบและเข้าใจหลักการและกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน การค้นหา
ปัญหาของชุมชน การสื่อสารเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ 

This course aims to know and understand principles and concept in health 
promotion; identification of health-related problem in communities; and  effective 
communication for health promotion. 
 
PHA62-565 วิทยาการจัดการข้อมูลในทางเภสัชกรรมปฏิบัติ 

Data Science Management in Pharmacy Practice 

2(0-4-2) 

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ทราบและเข้าใจถึงวิทยาการจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลและ
สารสนเทศทางคลินิกในรูปแบบต่าง ๆ และการประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปสมัยใหม่ในงานบริบาลทางเภสัช
กรรม 

This course aims to know and understand data science management; data analysis; 
clinical data and information presentation and application of modern software in 
pharmaceutical care services. 
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4) กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ       
4.1) รายวิชาการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ    8 หน่วยกิต 

PHA62-580 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม 
Professional Practice in Pharmacy 

8(0-40-20) 

รายวิชานี้มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมในโรงพยาบาลและสถานปฏิบัติการเภสัชกรรม
ชุมชน ภายใต้การก ากับดูแลของเภสัชกรประจ าแหล่งฝึก โดยศึกษาได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบของเภสัชกรพร้อมทั้งฝึกฝนทักษะทางวิชาชีพที่เก่ียวข้อง 

This course aims to practice in pharmacy in hospital and drug store under the 
supervision of a pharmacist; the roles and responsibilities of the pharmacist; and practice the 
relevant professional skills. 
 

4.2) รายวิชาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะด้าน     
   4.2.1) รายวิชาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ 35 หน่วยกิต 

PHA62-680 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ 1 
Professional Practice in Industrial Pharmacy I 

5(0-40-20) 

รายวิชานี้เป็นการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการผลิตยา ชีววัตถุหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ครอบคลุมถึงเทคโนโลยีการผลิตยาในระดับอุตสาหกรรม การควบคุมกระบวนการผลิต การบริหารปัจจัยการ
ผลิตและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ หลักการบริหารการผลิต การบริหารคุณภาพ การวางแผนการผลิต การ
ควบคุมสินค้าคงคลัง และกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง  

This course is industrial pharmacy clerkship emphasizing the manufacture of 
pharmaceutical, biological or health products including manufacturing technology in 
pharmaceutical industry; manufacturing process control; management of factors of 
production and facilities; principles of production management; quality management; 
production planning; inventory control; and regulation. 
 
PHA62-681 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ 2 

Professional Practice in Industrial Pharmacy II 
5(0-40-20) 

รายวิชานี้เป็นการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการประกันและการควบคุมคุณภาพของยา ชีว
วัตถุหรือผลิตภัณฑ์ สุขภาพ ครอบคลุมถึง ระบบคุณภาพ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีต่าง  ๆ ตามมาตรฐานที่
เกี่ยวข้องกับการ ประกันและควบคุมคุณภาพ การตรวจรับรอง การตรวจสอบความถูกต้อง การสอบเทียบ การ
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ควบคุม คุณภาพตลอดกระบวนการผลิต วิธีวิเคราะห์การตรวจสอบคุณภาพตามเภสัชต ารับ เครื่องมือที่ใช้ใน
การ ตรวจสอบคุณภาพ และกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการประกันและควบคุมคุณภาพ  

This course focuses on professional practice in quality assurance and quality control 
of pharmaceutical; biological or health products including quality system; principle and good 
practice in quality assurance and quality control; authentication; validation; calibration; in 
process control; method of analysis; quality control from pharmacopeia; equipment in 
quality control and regulatory in quality assurance and quality control. 
 
PHA62-682 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ 3 

Professional Practice in Industrial Pharmacy III 
5(0-40-20) 

รายวิชานี้เป็นการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการผลิต หรือ การประกันและการควบคุม
คุณภาพ หรือ การวิจัยและ พัฒนา หรือ งานด้านกฎหมายและการขึ้นทะเบียนยา ชีววัตถุ หรื อผลิตภัณฑ์
สุขภาพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการผลิต 

This course focuses on professional practice in manufacturing or quality assurance 
and quality control or research and development or law and regulatory affairs of 
pharmaceutical, biological or health products which focus on pharmaceutical skills of 
manufacturing. 
 
PHA62-683 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ 4 

Professional Practice in Industrial Pharmacy IV 
5(0-40-20) 

รายวิชานี้เป็นการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการผลิต หรือ การประกันและการควบคุม
คุณภาพ หรือ การวิจัยและ พัฒนา หรือ งานด้านกฎหมายและการขึ้นทะเบียนยา ชีววัตถุ หรือผลิตภัณฑ์
สุขภาพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการประกันและการควบคุมคุณภาพ 

This course focuses on professional practice in manufacturing or quality assurance 
and quality control or research and development or law and regulatory affairs of 
pharmaceutical, biological or health products which focus on pharmaceutical skills of quality 
assurance and quality control. 
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PHA62-684 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ 5 
Professional Practice in Industrial Pharmacy V 

5(0-40-20) 

รายวิชาเป็นการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการผลิต หรือ การประกันและการควบคุม
คุณภาพ หรือการวิจัยและพัฒนา หรือ งานด้านกฎหมายและการขึ้นทะเบียนยา ชีววัตถุ หรือผลิตภัณฑ์
สุขภาพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการวิจัยและพัฒนา  

This course focuses on professional practice in manufacturing or quality assurance 
and quality control or research and development or law and regulatory affairs of 
pharmaceutical, biological or health products which focus on pharmaceutical skills of 
research and development.  
 
PHA62-685 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ 6 

Professional Practice in Industrial Pharmacy VI 
5(0-40-20) 

รายวิชาเป็นการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการผลิต หรือ การประกันและการควบคุม
คุณภาพ หรือการวิจัยและพัฒนา หรือ งานด้านกฎหมายและการขึ้นทะเบียนยา ชีววัตถุ หรือผลิตภัณฑ์
สุขภาพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านกฏหมายและการขึ้นทะเบียน  

This cours focuses on professional practice in manufacturing or quality assurance and 
quality control or research and development or law and regulatory affairs of pharmaceutical, 
biological or health products which focus on pharmaceutical skills of laws and registration. 
 
PHA62-697 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค 

Professional Practice in Pharmacy for Consumer 
Protection 

5(0-40-20) 

รายวิชานี้มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล ร้านยา หรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชน  เพ่ือศึกษาทักษะ หน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะการปฏิบัติงานของเภสัชกรเกี่ยวกับ
การตรวจประเมินสถานประกอบการ ระบบในการคัดเลือกยา ระบบในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สุขภาพ การ
เฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
            This course focuses on professional practice in health product consumer protection 
at provincial public health offices, hospitals, drugstores or relevant businesses both public 
and private to study skills; responsibilities and practice characteristics of pharmacists about 
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businesses audit; system for drug selection; system for storage of health products and safety 
monitoring of the use of heath products. 
 

   4.2.2) รายวิชาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม 35 หน่วยกิต 
  4.2.2.1) รายวิชาบังคับ      25 หน่วยกิต 

PHA62-686 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยไปกลับ 1 
Pharmaceutical Care Clerkship in Ambulatory Care I 

5(0-40-20) 

รายวิชานี้มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมในโรงพยาบาล  เพ่ือพัฒนาทักษะการ
บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยไปกลับเฉพาะราย โดยเน้นการบูรณาการความรู้ทางเภสัชบ าบัดร่วมกับทักษะ
การบริบาลทางเภสัชกรรม 

This course focuses on pharmaceutical care clerkship in hospital settings to develop 
pharmaceutical care skills in individual ambulatory patients emphasizing integration of 
pharmacotherapy with pharmaceutical care skills. 
 
PHA62-687 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยบน

หอผู้ป่วย 1 
Pharmaceutical Care Clerkship in Acute Care I 

5(0-40-20) 

รายวิชานี้มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมในโรงพยาบาล  เพ่ือพัฒนาทักษะการ
บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยบนหอผู้ป่วย โดยเน้นการบูรณาการความรู้ทางเภสัชบ าบัดร่วมกับทักษะการ
บริบาลทางเภสัชกรรม 

This course focuses on pharmaceutical care clerkship in hospital settings to develop 
pharmaceutical care skills in acute patients emphasizing integration of pharmacotherapy 
with pharmaceutical care skills. 
 
PHA62-688 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมการจัดการระบบยา 

Pharmaceutical Care Clerkship in Medication Safety 
Management 

5(0-40-20) 

รายวิชานี้มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมในโรงพยาบาล  เพ่ือพัฒนาทักษะการ
จัดการระบบยาในโรงพยาบาล 

This course focuses on pharmaceutical care clerkship in hospital settings to develop 
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pharmaceutical care skills in drug system management. 
 
PHA62-689 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมปฐมภูมิ 

Pharmaceutical Care Clerkship in Primary Care 
5(0-40-20) 

รายวิชานี้มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมในสถานบริการปฐมภูมิ  เพ่ือพัฒนา
ทักษะการให้บริการบริบาลทางเภสัชกรรมในชุมชน 

This course focuses on pharmaceutical care clerkship in primary care settings to 
develop pharmaceutical care skills in community. 
 
PHA62-690 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมในสถานปฏิบัติการ

เภสัชกรรมชุมชน 1 
Pharmaceutical Care Clerkship in Community 
Pharmacy I 

5(0-40-20) 

รายวิชานี้มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน  
หรือสถานบริการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือพัฒนาทักษะการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคแบบองค์
รวม 

This course focuses on pharmaceutical care clerkship in community pharmacy or 
other related healthcare services to develop clinical skills in holistic health promotion and 
disease prevention. 

  4.2.2.2) รายวิชาเลือก      10 หน่วยกิต 
ให้นักศึกษาเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้ 

PHA62-691 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยไปกลับ 2 
Pharmaceutical Care Clerkship in Ambulatory Care II 

5(0-40-20) 

รายวิชานี้มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมในโรงพยาบาล  เพ่ือเพ่ิมพูนการพัฒนา
ทักษะการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยไปกลับเฉพาะราย โดยเน้นการบูรณาการความรู้ทางเภสัชบ าบัด
ร่วมกับทักษะการบริบาลทางเภสัชกรรมข้ันสูง 

This course focuses on pharmaceutical care clerkship in hospital settings to further 
develop pharmaceutical care skills in individual ambulatory patients emphasizing advance 
integration of pharmacotherapy with pharmaceutical care skills. 
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PHA62-692 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยบน
หอผู้ป่วย 2 
Pharmaceutical Care Clerkship in Acute Care II 

5(0-40-20) 

รายวิชานี้มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมในโรงพยาบาล  เพ่ือเพ่ิมเพ่ิมพูนการ
พัฒนาทักษะการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยบนหอผู้ป่วย โดยเน้นการบูรณาการความรู้ทางเภสัชบ าบัด
ร่วมกับทักษะการบริบาลทางเภสัชกรรมข้ันสูง 

This course focuses on pharmaceutical care clerkship in hospital settings to further 
develop pharmaceutical care skills in acute patients emphasizing advance integration of 
pharmacotherapy with pharmaceutical care skills. 
 
PHA62-693 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมในสถานปฏิบัติการ

เภสัชกรรมชุมชน 2 
Pharmaceutical Care Clerkship in Community 
Pharmacy II 

5(0-40-20) 

รายวิชานี้มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมในสถานบริการปฐมภูมิ เพ่ือเพ่ิมทักษะ
การให้บริการบริบาลทางเภสัชกรรมในชุมชน เรียนรู้หลักการประกอบธุรกิจร้านยา การบริหารบุคลากรของ
ร้านยา และบทบาทความรับผิดชอบของร้านยาต่อสังคม 

This course focuses on pharmaceutical care clerkship in primary care settings to 
develop pharmaceutical care skills in community; learning about administration concept for 
community pharmacy; drug store’s human management and the responsibilities of drug 
store to society. 
 
PHA62-694 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมการให้บริการ

เภสัชกรรมสารสนเทศ 
Pharmaceutical Care Clerkship in Drug Information 
Service 

5(0-40-20) 

รายวิชานี้มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมในโรงพยาบาล  สถานบริการสาธารณสุข
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยเน้นให้นักศึกษาฝึกฝนทักษะการให้บริการเภสัชสนเทศ 

This course focuses on Pharmaceutical care clerkship in hospital settings and other 
related health services emphasizing drug information service skills. 



 

 

 

108 
 

 

 

 
PHA62-695 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมการผสมยา

ปลอดเชื้อและยาเตรียมเฉพาะคราว 
Pharmaceutical Care Clerkship in Aseptic 
Dispensary and Extemporaneous Preparation 

5(0-40-20) 

รายวิชานี้มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชศาสตร์ในโรงพยาบาลและสถานพยาบาล เพ่ือพัฒนา
ทักษะและเทคนิคการผสมยาปลอดเชื้อและการเตรียมยาส าหรับผู้ป่วยเฉพาะราย 

This course focuses on professional practice in hospital and healthcare service 
settings to develop skills and techniques in aseptic dispensary and extemporaneous 
preparations for individual patients. 
 
PHA62-696 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมโดยการตรวจ

ติดตามระดับยา 
Pharmaceutical Care Clerkship in Therapeutic Drug 
Monitoring 

5(0-40-20) 

รายวิชานี้มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมในโรงพยาบาลหรือสถานบริการ
สาธารณสุขอ่ืน ๆ เพ่ือฝึกทักษะการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยที่ได้รับยาที่มีช่วงการรักษาแคบ โดยเน้น
การประยุกต์ใช้ความรู้ทางเภสัชจลนศาสตร์ และเภสัชบ าบัด 

This course focuses on pharmaceutical care clerkship in hospital and other 
healthcare service settings to practice pharmaceutical care skills in patients receiving narrow 
therapeutic drug by emphasizing integration of pharmacokinetics and pharmacotherapy. 
 
PHA62-697 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค 

Professional Practice in Pharmacy for Consumer 
Protection 

5(0-40-20) 

รายวิชานี้มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล ร้านยา หรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน  
เพ่ือศึกษาทักษะ หน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะการปฏิบัติงานของเภสัชกรเกี่ยวกับการตรวจประเมิน
สถานประกอบการ ระบบในการคัดเลือกยา ระบบในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สุขภาพ การเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
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            This course focuses on professional practice in health product consumer protection 
at provincial public health offices, hospitals, drugstores or relevant businesses both public 
and private to study skills; responsibilities and practice characteristics of pharmacists about 
businesses audit; system for drug selection; system for storage of health products; and safety 
monitoring of the use of heath products. 
 
PHA62-698 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านการบริหารเภสัชกรรม 

Professional Practice in Pharmacy Administration 
5(0-40-20) 

รายวิชานี้มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารเภสัชกรรม เช่น การบริหารจัดการ
ระบบยา การจัดการความเสี่ยง การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาในเชิงระบบ และการตลาดยา ใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 

This course focuses on professional practice in pharmacy administration such as drug 
system management; risk management; drug related problems (DRPs) management system; 
and drug marketing in both public and private sector. 
 
PHA62-699 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านเภสัชสาธารณสุข 

Professional Practice in Public Health Pharmacy 
5(0-40-20) 

รายวิชานี้มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติงานด้านเภสัชสาธารณสุขและการคุ้มครองผู้บริโภค ในหน่วยงานต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้อง เช่น ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล ฯลฯ 

This course focuses on professional practice in Public Health in related settings such 
as Food and Drug Administration, provincial public health offices, hospitals and others. 
 

5) รายวิชาโครงการพิเศษ       4 หน่วยกิต 
PHA62-570 โครงการพิเศษทางเภสัชกรรม 

Special Project in Pharmacy 
4(0-12-6) 

รายวิชาบังคับก่อน: เป็นนักศึกษาที่ได้รับเกรดใด ๆ (A ถึง F) จากรายวิชา PHA62-460 ระเบียบวิธีวิจัย
ทางเภสัชศาสตร์ 

Pre-requisite: For students who have received a grade (A to F) from PHA62-460 
Research Methodology in Pharmacy 

โครงการพิเศษทางเภสัชกรรมมุ่งเน้นให้มีความสามารถด้านการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสม มี
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จริยธรรมในการวิจัย และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
This course focuses on capabilities in doing research in accordance with appropriate 

research methodology; having research ethical consideration; and transferring the obtained 
knowledge effectively. 
 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี        8 หน่วยกิต 
 เลือกจากรายวิชาที่มีสอนในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในระดับปริญญาตรี หรือรายวิชาต่อไปนี้  
PHA62-221 ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

Drugs and Health Products 
2(2-0-4) 

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ทราบและเข้าใจประโยชน์และโทษจากยา กระบวนการพัฒนายาจากสารตั้งต้นจน
เป็นยาส าเร็จรูป ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างเหมาะสม รูปแบบยา การบริหารยา กฎหมายยา 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องส าอาง รวมทั้งสามารถที่จะสืบค้นข้อมูลทางยาไ ด้
อย่างเป็นระบบ 

This course aims to know and understand benefit and risk of drug; drug development 
processes from discovery to finished products; introduction to appropriate drug use; dosage 
forms; routes of administration; drug laws; introduction to dietary supplements and 
cosmetics; and searching information systematically. 
 
PHA62-234 การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

Thai Traditional Medicines and Alternative 
Medicines 

2(2-0-4) 

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ทราบและเข้าใจแนวคิดและหลักการเลือกใช้การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกในการรักษาโรค วิธีการรักษาและข้อควรระวังของการแพทย์แผนต่างๆ  การแพทย์แผนไทย 
การแพทย์แผนจีน อายุรเวท  รวมทั้งสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

This course aims to know and understand concept of Thai traditional medicines and 
alternative medicines; Chinese traditional medicines, Ayurveda medicines, etc. in term of 
treatment, precaution and concerning. 
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PHA62-235 สปาและผลิตภัณฑ์สปาจากธรรมชาติ 
Spa and Natural Spa Products 

2(2-0-4) 

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ทราบและเข้าใจรูปแบบและส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์สปาจากผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ การผลิต บรรจุภัณฑ์ และการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม รวมถึงข้อก าหนดและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

This course aims to know and understand preparations and ingredients of natural spa 
products focusing on selection; production; packaging; specification; and laws. 
 
PHA62-236 ปฏิบัติการสปาและผลิตภัณฑ์สปาจากธรรมชาติ 

Spa and Natural Spa Products Laboratory 
1(0-3-2) 

รายวิชาบังคับก่อน: เรียนควบคู่กับ PHA62-235 สปาและผลิตภัณฑ์สปาจากธรรมชาติ 
Pre-requisite: Co-requisite with PHA62-235 Spa and Natural Spa Products 

รายวิชานี้มุ่งเน้นทักษะการผลิตผลิตภัณฑ์สปาในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ การเก็บ
รักษา และการศึกษาดูงานสถานปฎิบัติการสปา 

This course focuses on production of natural spa products including selection of 
packaging, storage and  study visit at spa business. 
 
PHA62-431 ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพเภสัชกร 

English for Pharmacist 
2(2-0-4) 

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ทราบและมีทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษส าหรับการให้บริการทางเภสัชกรรม
ในร้านยา โรงพยาบาล และสภานบริการสาธารณสุขอ่ืน ๆ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านยาและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

This course aims to know and have communication skill for pharmacy services in 
drugstores, hospitals and other healthcare units;  information dissemination of medical and 
health products. 
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3.2  ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ต าแหน่งทางวชิาการ ชื่อ-สกุล 
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และสาขาวิชา ผลงานทางวิชาการ 
5 ปี ย้อนหลัง 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายกจิจา สว่างเจริญ Ph.D. (Physiology), The University of Queensland, 
Australia, 1997 
วท.ม. (เภสัชวิทยา), มหาวิทยาลยัมหิดล, 2524 
ภ.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล, 2521 

มีผลงานทางวิชาการ 5 ปี 
ย้อนหลังผ่านตามเกณฑ์ 
(ดังรายละเอียดใน
ภาคผนวก ค) 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางสาวชุติมา จันทรัตน์ ปร.ด. (เภสัชศาสตร์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2552 
ภ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 
2546 

มีผลงานทางวิชาการ 5 ปี 
ย้อนหลังผ่านตามเกณฑ์ 
(ดังรายละเอียดใน
ภาคผนวก ค)  

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางสาวศรีรัตน์ กสิวงศ์ Ph.D. (Pharmacy: Pharmacokinetics), Oregon State 
University, USA, 1997 
ภ.ม. (เภสัชเวท), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531 
ภ.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง), มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 
2529 

มีผลงานทางวิชาการ 5 ปี 
ย้อนหลังผ่านตามเกณฑ์ 
(ดังรายละเอียดใน
ภาคผนวก ค) 

4. อาจารย ์
 

นางสาวจิราพร ชินกุลพิทกัษ์ ปร.ด. (เภสัชการ (นานาชาติ)), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549 
ภ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541 

มีผลงานทางวิชาการ 5 ปี 
ย้อนหลังผ่านตามเกณฑ์ 
(ดังรายละเอียดใน
ภาคผนวก ค) 

5. อาจารย ์
 

นางสาวธพิาพรรณ พลายด้วง ปร.ด. (เภสัชศาสตร์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2557 
ภ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 
2551 

มีผลงานทางวิชาการ 5 ปี 
ย้อนหลังผ่านตามเกณฑ์ 
(ดังรายละเอียดใน
ภาคผนวก ค) 

6. อาจารย ์
 

นายกรวิทย์ อยู่สกุล Ph.D. (Medicinal Sciences), Kyushu University, Japan, 
2560 
ภ.ม. (เภสัชภัณฑ์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556 
ภ.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554 

มีผลงานทางวิชาการ 5 ปี 
ย้อนหลังผ่านตามเกณฑ์ 
(ดังรายละเอียดใน
ภาคผนวก ค) 

7. อาจารย ์ นางสาวิตรี เหล่าไพบูลย์กุล ภ.ม. (เภสัชกรรมคลินิก), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555 
ภ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 
2549 

มีผลงานทางวิชาการ 5 ปี 
ย้อนหลังผ่านตามเกณฑ์ 
(ดังรายละเอียดใน
ภาคผนวก ค) 
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   3.2.2 อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์ประจ า) 
ล าดับ ต าแหน่งทางวชิาการ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และสาขาวิชา ภาระงานสอน 
1 รองศาสตราจารย ์ ถนอมจิต สุภาวิตา ภ.ม. (เภสัชพฤกษศาสตร์) จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 2522 
ภ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล 2515 

เภสัชกรรมอุตสาหการ 

2 รองศาสตราจารย ์ วีรวัฒน์ มหัทธนตระกูล หนังสืออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความช านาญใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม (เวชศาสตร์
ครอบครัว) แพทยสภา 2547 
วท.ม. (เภสัชวิทยา) มหาวิทยาลยัมหิดล 2520 
พ.บ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2533 

การบริบาลทางเภสัชกรรม 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ กิจจา สวา่งเจริญ Ph.D. (Physiology), The University of 
Queensland, 1997 
วท.ม. (เภสัชวิทยา) มหาวิทยาลยัมหิดล 2524 
ภ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล 2521 

การบริบาลทางเภสัชกรรม 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ชุติมา จันทรัตน ์ ปร.ด. (เภสัชศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2552 
ภ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2546 

เภสัชกรรมอุตสาหการ 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นมนต์ หิรัญ ปร.ด. (เภสัชศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2556 
ภ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2551 

เภสัชกรรมอุตสาหการ 

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ น้ าฟ้า เสริมแก้ว ปร.ด. (เภสัชศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2556 
ภ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2551 

เภสัชกรรมอุตสาหการ 

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ พีรรัชต์ ไทยนะ Ph.D.  (Pharmacology), University of 
Melbourne, 2015 
วท.ม. (เภสัชวิทยา) มหาวิทยาลยัมหิดล 2517 
ภ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2515 

การบริบาลทางเภสัชกรรม 

8 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศรีรัตน์ กสิวงศ์ Ph.D. (Pharmacy : Pharmacokinetics), 
Oregon State University, 1997 
ภ.ม. (เภสัชเวท) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2531 
ภ.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2529 

การบริบาลทางเภสัชกรรม 

9 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ สมชาย สวัสดี ปร.ด. (เภสัชศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2556 
ภ.ม. (เภสัชศาสตร์) 

เภสัชกรรมอุตสาหการ 
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ล าดับ ต าแหน่งทางวชิาการ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และสาขาวิชา ภาระงานสอน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2548 
ภ.บ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2546 

10 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ สุปรียา ยืนยงสวัสดิ ์ ปร.ด. (เภสัชศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2550 
ภ.ม. (เภสัชพฤษศาสตร์) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 2526 
วท.บ. (พฤกษศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2523 

เภสัชกรรมอุตสาหการ 

11 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ อภิชาต อธิไภริน ปร.ด. (เภสัชศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2553 
ภ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2546 

เภสัชกรรมอุตสาหการ 

12 อาจารย ์ กรวิทย ์อยู่สกุล Ph.D. (Medicinal Sciences), Kyushu 
University, 2017 
ภ.ม. (เภสัชภัณฑ์) มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 2556 
ภ.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2554 

เภสัชกรรมอุตสาหการ 

13 อาจารย ์ คะนึงนิตย์ ชูช่วย ภ.ม. (เภสัชวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2556 
ภ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2553 

การบริบาลทางเภสัชกรรม 

14 อาจารย ์ จิรวรรณ โอพรสวัสดิ ์ ปร.ด. (โลจิสติกส์) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
2558 
ภ.ม. (เภสัชกรรม) มหาวิทยาลัยมหิดล 2545 
บธ.ม. (การตลาด) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
2544 
ภ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล 2540 

เภสัชศาสตร์สังคม ฯ 

15 อาจารย ์ จิราพร ชินกุลพิทักษ ์ ปร.ด. (เภสัชการ (นานาชาติ)) 
มหาวิทยาลัยมหิดล 2549 
ภ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) 
มหาวิทยาลัยมหิดล 2541 

เภสัชกรรมอุตสาหการ 

16 อาจารย ์ ฉวีวรรณ คล่องศิริเวช Ph.D. (Phytochemistry), University of 
Reading, 2016 
ภ.ม. (เภสัชเวท) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2546 
ภ.บ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2542 

เภสัชกรรมอุตสาหการ 

17 อาจารย ์ ณัฐพนธ์ ทรงนาคา ภ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ 2560 

เภสัชกรรมอุตสาหการ 

18 อาจารย ์ ณิชกานต์ อภิรมย์รักษ ์ ภ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัย การบริบาลทางเภสัชกรรม 
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ล าดับ ต าแหน่งทางวชิาการ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และสาขาวิชา ภาระงานสอน 
ศิลปากร 2560 

19 อาจารย ์ ทัศนี ชูเชื้อ ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลยัมหิดล 
2549 
วท.ม. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล 2544 
วท.บ. (ชีวเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2540 

พื้นฐานวิชาชพี 

20 อาจารย ์ ธนวัฒน์ คงยศ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม) เกยีรตินิยม
อันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2553 

การบริบาลทางเภสัชกรรม 

21 อาจารย ์ ธนะวิชช ์ปานนอ้ย ส.ม. (นานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2556 
บธ.บ. (การตลาด) 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 2551 
ภ.บ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2547 

เภสัชศาสตร์สังคม ฯ 

22 อาจารย ์ ธนัชพร แสงไฟ ปร.ด. (เภสัชศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2559 
ภ.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2553 

เภสัชกรรมอุตสาหการ 

23 อาจารย ์ ธิดา โสตถโิยธิน บธ.ม. มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2551 
ภ.บ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2549 

เภสัชศาสตร์สังคม ฯ 

24 อาจารย ์ ธิพาพรรณ พลายดว้ง ปร.ด. (เภสัชศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2557 
ภ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2551 

เภสัชกรรมอุตสาหการ 

25 อาจารย ์ ธีรภัทร์ มาแจ่ม ภ.บ. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2560 เภสัชศาสตร์สังคม ฯ 
26 อาจารย ์ บุญส่ง หวังสินทวีกุล Ph.D. (Pharmaceutical Sciences), 

University of Shizuoka, 2011 
ภ.ม. (เภสัชเวท) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2546 
ภ.บ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2539 

เภสัชกรรมอุตสาหการ 

27 อาจารย ์ บุษบรรณ สุขกาญจน ์ วท.ม. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2552 
ภ.บ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2549 

เภสัชกรรมอุตสาหการ 

28 อาจารย ์ ปาจรีย ์ศักดิเศรษฐ์ Ph.D.  (Pharmaceutical Sciences), Josai 
University, 2017 
ภ.ม. (เภสัชศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2553 
ภ.บ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2550 

เภสัชกรรมอุตสาหการ 

29 อาจารย ์ พรพักตร์ ศิระธนารัณฑ์ ภ.ม. (เภสัชเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2551 

เภสัชกรรมอุตสาหการ 
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ล าดับ ต าแหน่งทางวชิาการ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และสาขาวิชา ภาระงานสอน 
ภ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2545 

30 อาจารย ์ วรัชยา ช่วยกาญจน์ ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม) เกยีรตินิยม
อันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2560 

การบริบาลทางเภสัชกรรม 

31 อาจารย ์ ศิราณี ยงประเดิม ปร.ด. (เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร 
(นานาชาติ)) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2560 
ภ.ม. (บริหารเภสัชกจิ) มหาวิทยาลยัมหดิล 
2546 
ภ.บ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2541 

เภสัชศาสตร์สังคม ฯ 

32 อาจารย ์ สาวิตรี เหล่าไพบูลย์กุล ภ.ม. (เภสัชกรรมคลินิก) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2555 
ภ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2550 

การบริบาลทางเภสัชกรรม 

33 อาจารย ์ สิทธิพงค์ จงไกรจักร ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม) เกียรตินิยมอนัดับสอง 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2558 

การบริบาลทางเภสัชกรรม 

34 อาจารย ์ สุริยัน เต็งใหญ่ ปร.ด. (เภสัชศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2558 
ภ.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2548 

พื้นฐานวิชาชพี 

35 อาจารย ์ อภิชญา ชนะวงศ์ ภ.ม. (เภสัชกรรมคลินิก) มหาวิทยาลัยมหิดล 
2545 
ภ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2541 

การบริบาลทางเภสัชกรรม 

36 อาจารย ์ อรรถรัตน์ พัฒนวงศา วท.ม. (เภสัชวิทยา), 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2549 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), มหาวิทยาลยัวลัย
ลักษณ,์ 2546 

พื้นฐานวิชาชพี 

37 อาจารย ์ อรรถวดี แซ่หยุ่น ปร.ด. (เภสัชศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2552 
ภ.บ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2546 

เภสัชกรรมอุตสาหการ 

38 อาจารย ์ อลิสา สุวัณณปุระ Ph.D. (Physiology), West Virginia 
University, 2531 
วท.ม. (สรีรวิทยา), มหวิทยาลยัมหิดล, 2522 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 2519 

พื้นฐานวิชาชพี 

39 อาจารย ์ อังคณา ช่วยชยั ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม) เกยีรตินิยม
อันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2554 

การบริบาลทางเภสัชกรรม 

40 อาจารย ์ เพชรรัตน์ บุญร่วมแกว้ ปร.ด. (สรีรวิทยา) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ พื้นฐานวิชาชพี 
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ล าดับ ต าแหน่งทางวชิาการ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และสาขาวิชา ภาระงานสอน 
2559 
วท.ม. (ภายวภิาคศาสตร์) มหาวิทยาลยัมหิดล 
2555 
วท.บ. (กายภาพบ าบัด) มหาวิทยาลยัวลยั
ลักษณ์ 2552 

41 อาจารย ์ ศุภลักษณ์ ไพศาล ภ.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ 2560 

เภสัชกรรมอุตสาหการ 

42 อาจารย ์ เปรมฤทัย ชัยเสนะ ภ.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ 2560 

การบริบาลทางเภสัชกรรม 

43 อาจารย ์ กันต์ฤทัย สังฆะโน ภ.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ 2561 

การบริบาลทางเภสัชกรรม 

44 อาจารย ์ เทวา จึงวัฒนกิจ ภ.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ 2561 

การบริบาลทางเภสัชกรรม 

45 อาจารย ์ ธมลวรรณ  หวังอนุตตร ภ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ 2561 

การบริบาลทางเภสัชกรรม 

46 อาจารย ์ ฐาปนีย์  ชินวงค์ ภ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ 2561 

การบริบาลทางเภสัชกรรม 

47 อาจารย ์ พรศิษย์ ไชยะ ภ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ 2557 

เภสัชกรรมอุตสาหการ 

48 อาจารย ์ Amit Jaisi ปร.ด. (เภสัชศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2559 
ภ.ม. (เภสัชศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2555 
Bs.C. (Biotechnology), Periyar University, 
2010 

พื้นฐานวิชาชพี 

 
   3.2.3 อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์พิเศษ) 
อาจารย์ประจ าแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมในเครือข่ายของส านักวิชาเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกปฏิบัติงาน) 
ตามประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 24/2558 เรื่อง โครงสร้างหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปี 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) ก าหนดให้หลักสูตรจัดให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับไม่น้อยกว่า 400 
ชั่วโมง โดยฝึกทั้งโรงพยาบาล และร้านยา แห่งละไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง และฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขา
หลักอีกไม่น้อยกว่า 1,600 ชั่วโมง รวมจ านวนชั่วโมงการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทั้งหมดไม่น้อยกว่า 2,000 ชั่วโมง 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
1) ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เสียสละ มีจิตอาสา ซื่อสัตย์สุจริต มี

ระเบียบวินัย และตรงต่อเวลา 
2) เคารพสิทธิ คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
3) เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ภายในหลักธรรมาภิบาลขององค์กรและ

สังคม 
4) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
5) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน 
6) สามารถใช้ความรู้ในวิชาชีพมาบริการสังคมได้อย่างเหมาะสม 
7) สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิต การควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ การวิจัยและพัฒนา

ยา ชีววัตถุ สมุนไพร และผลิตภัณฑ์สุขภาพอ่ืน ๆ โดยสาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการจะต้องมี
ทักษะในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง 

8) สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้การบริบาลทางเภสัชกรรม และบริหารจัดการเรื่องยา โดย
สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรมจะต้องมีทักษะในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง 

 4.2 ช่วงเวลา 
 4.2.1 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 5 

หมายเหตุ ลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาท่ี 5 แต่ด าเนินการฝึกปฏิบัติงานในช่วง
เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม ก่อนปีการศึกษาที่ 5 

 4.2.2 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะทาง ภาคการศึกษาที่ 1 – 3 ปีการศึกษาที่ 6 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
 4.3.1 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ จัดเต็มเวลารวม  3 เดือน ในภาคการศึกษาที่ 1 ของปี
การศึกษาที่ 5 

หมายเหตุ ลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 5 แต่ด าเนินการฝึกปฏิบัติงานในช่วง
เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม ของทุกปี 
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 4.3.2 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะทาง จัดเต็มเวลารวม 10 เดือน ในภาคการศึกษาที่ 1 - 3 ของ
ปีการศึกษาท่ี 6 
 
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
 โครงการพิเศษทางเภสัชกรรมมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความสามารถด้านการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัยที่
เหมาะสม มีจริยธรรมในการวิจัย และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

1) สามารถคิด วิเคราะห์ ป้องกัน และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม มีเหตุผล และเป็นระบบ 
2) มีทักษะการสรุปความคิดรวบยอด 
3) มีทักษะในการรู้สารสนเทศ 
4) มีทักษะการค านวณ สามารถเลือกและประยุกต์เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการ

แก้ปัญหาทางวิชาชีพ 
5) มีทักษะในการเขียนรายงานและการน าเสนอ โดยเลือกใช้รูปแบบและวิธีการอย่างเหมาะสม 
6) มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
7) มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และถ่ายทอดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.3 ช่วงเวลา 
 ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษาที่ 5 
5.4 จ านวนหน่วยกิต 
 4 หน่วยกิต 
5.5 การเตรียมการ 

1) จัดให้นักศึกษาได้เรียนรายวิชาที่เกี่ยวข้องก่อนเริ่มท าโครงการพิเศษทางเภสัชกรรม ได้แก่ การ
แสวงหาความรู้และระเบียบวิธีวิจัย ชีวสถิติส าหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระเบียบวิธี
วิจัยทางเภสัชศาสตร์ เภสัชกรรมสารสนเทศ 

2) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการจัดท าโครงการพิเศษทางเภสัชกรรมของนักศึกษา เพ่ือ
วางแผน ก าหนดแนวทาง และก ากับติดตามการจัดท าโครงการพิเศษของนักศึกษา 

3) การก าหนดหัวข้อโครงการพิเศษ ให้นักศึกษาเสนอหัวข้อเองโดยปรึกษากับอาจารย์ หรือปรึกษา
และเลือกหัวข้อที่เสนอโดยอาจารย์ 

4) จัดอบรมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวิจัยให้กับนักศึกษา ได้แก่ จริยธรรมในการวิจัย การเขียนโครงร่าง
วิจัย การเขียนรายงานวิจัย การน าเสนอผลการวิจัยแบบปากเปล่าและแบบโปสเตอร์ 
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5) นักศึกษาจัดเตรียมโครงร่างวิจัย โดยค้นคว้า วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
6) นักศึกษาลงมือท าโครงการวิจัย 
7) นักศึกษาจัดท ารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และน าเสนอผลการวิจัยต่อคณะกรรมการประเมินผล

โครงการพิเศษทางเภสัชกรรม 
5.6 กระบวนการประเมินผล 
 ประเมินผลความสามารถของนักศึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการประเมินผลโครงการ

พิเศษทางเภสัชกรรม ผ่านการน าเสนอโครงร่างวิจัย พฤติกรรมระหว่างการด าเนินงานวิจัย รายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ และการน าเสนอผลการวิจัย 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอน และการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และมี
คุณลักษณะพิเศษ ดังนี้ 
 
คุณลักษณะพิเศษ 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. มีทักษะการท างาน
ด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์ 
โดยเป็นผู้ตระหนักและ
ประพฤติตนในการเรียน
และการท างานด้วย
ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
เอาใจเขามาใส่ใจเรา ให้
การบริการทางเภสัช
กรรม ด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย์ ดูแลเอาใจใส่
เสมือนเป็นญาติตน 
 

1. มีกิจกรรมในการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้จากผู้ป่วยและชุมชน
ตั้งแต่ชั้นปี 1 เป็นต้นไป ได้แก่  
ชั้นปี 1  PHA62-160  ปฐมนิเทศทางเภสัชศาสตร์  
ชั้นปี 2  PHA62-260  การจัดการระบบสุขภาพและเภสัชกรรม 
          PHA62-230   เภสัชเวทเบื้องต้น 
ชั้นปี 3  PHA62-346  การบริบาลทางเภสัชกรรม 
          PHA62-232  เภสัชเวท 
ชั้นปี 4  PHA62- 440  เภสัชกรรมจ่ายยา และ 
          PHA62- 464  เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชนปฎิบัติ 1 
          PHA62- 462  นิติเภสัชและจริยธรรม 
ชั้นปี 5  PHA62- 560  เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชนปฎิบัติ 2   
          PHA62-511  การจัดการในระดับอุตสาหกรรม 1 
          PHA62-512  การจัดการในระดับอุตสาหกรรม 2 
ชั้นปี 6  PHA62-680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690 
          (รายวิชาการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลักในชั้นปีที่ 6) 
ทุกรายวิชาที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาเพ่ือก าหนดวิธีการสอนและวิธีการประเมิน
คุณลักษณะพิเศษนี้  โดยต้องมีความชื่อมโยงระหว่างชั้นปี  เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 
2. มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้เกิดคุณลักษณะหัวใจความเป็นมนุษย์ใน
นักศึกษา โดยเป็นกิจกรรมที่ท าร่วมกันระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการ อย่างน้อย 1 กิจกรรมตลอดหลักสูตร   
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(เช่น การน าเสนอผลการสัมภาษณ์ผู้ป่วย ผู้รับบริการ ผู้ดูแลผู้ป่วย องค์ความรู้
จากภูมิปัญญา เป็นต้น) 
การประเมิน 
1.การสังเกตพฤติกรรมที่แสดงถึงการเอาใจใส่ เช่น การใช้น้ าเสียง กริยาท่าทาง 
ให้มีการประเมินโดยเพ่ือน อาจารย์ โดยใช้แบบประเมิน  
2.ประเมินผ่านการเขียน  พูดเล่าเรื่อง หรือการสื่อสารผ่านรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือ
สะทอ้นความรู้สึก 

2. มีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรมทาง
เภสัชกรรม  
โดยการประยุกต์ใช้
ความรู้ความสามารถและ
เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 
เช่น การใช้เทคโนโลยีใน
การก ากับติดตามข้อมูล
สุขภาพของชุมชน แทน
แผนที่เดินดิน ในการ
ดูแลปัญหาสุขภาพ 
(สร้างสิ่งใหม่ พัฒนาต่อ
ยอด การเปลี่ยนแปลง
ทางความคิด) 

1. มีการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาชีพและกลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้าน ที่ต้องก่อให้เกิด
การสร้างนวัตกรรม ได้แก่ เภสัชภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์สุขภาพรูปแบบใหม่ ๆ และ/
หรือนวัตกรรมการให้บริการด้านยาและสุขภาพ 
ชั้นปีที่ 1 GEN61-161 นวัตกรรมและผู้ประกอบการ 
ชั้นปีที่ 2 PHA62-230  เภสัชเวทเบื้องต้น 
           PHA62-260  การจัดการระบบสุขภาพและเภสัชกรรม 
ชั้นปีที่ 3 PHA62-320 เคมีของยา 2 
           PHA62-323 เคมีของยา 3 
           PHA62-311 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 
           PHA62-313 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 
           PHA62-346 การบริบาลทางเภสัชกรรม 
ชั้นปีที ่4  PHA62-464 การจัดการทางเภสัชกรรม 
           PHA62-444 การให้ค าปรึกษาในการบริบาลทางเภสัชกรรม 
           PHA62- 410 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3  
           PHA62-410  เทคโนโลยีเภสัชกรรม 4 
ชั้นปีที่ 5 PHA62-563 การจัดการด้านยาเพ่ือความปลอดภัย 
ทุกรายวิชาที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาเพ่ือก าหนดวิธีการสอนและวิธีการประเมิน
คุณลักษณะพิเศษนี้  โดยต้องมีความชื่อมโยงระหว่างชั้นปี  เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 
การประเมิน 
1.นักศึกษาสร้างแผนนวัตกรรมทางเภสัชกรรมได้  (ความใหม่ ความสร้างสรรค์ 
ความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้) 
2.จ านวนชิ้นงานที่เป็นนวัตกรรม 
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3. มีกระบวนการทาง
ความคิดในการเป็น
ผู้ประกอบการ  
โดยเป็นผู้มีความรู้และ
ความสามารถในการ
จัดการการเงิน การงาน
แผน การลงทุน 
การตลาดและการเป็น
ผู้ประกอบการ เช่น การ
มีร้านยาภายใต้การ
บริหารจัดการของ
นักศึกษา การเป็น
ผู้ประกอบการได้
ภายหลังส าเร็จการศึกษา 
เป็นต้น 

1. ก าหนดให้มีรายวิชาและ/หรือกิจกรรมที่สร้างองค์ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง
กับความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต  

  1.1 มีกิจกรรมร่วมกับบุคคลต้นแบบในแต่ละบริบทของวิชาชีพในกิจกรรมส านัก
วิชาพบนักศึกษา เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจในการท างานวิชาชีพเภสัชกรรม) 

  1.2 ชั้นปีที่ 1 GEN61-161 นวตกรรมและผู้ประกอบการ 
                  PHA62-160 ปฐมนิเทศทางเภสัชศาสตร์ 
      ชั้นปีที่ 2  PHA62-260 การจัดการระบบสุขภาพและระบบเภสัชกรรม 
      ชั้นปีที่ 3  PHA62-311 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 
                  PHA62-313 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 
      ชั้นปีที่ 4  PHA62- 410 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3  
                  PHA62-410  เทคโนโลยีเภสัชกรรม 4 
                  PHA62-464  การจัดการทางเภสัชกรรม 
     ชั้นปีที่ 5   PHA62-561  ความเป็นผู้ประกอบการในทางเภสัชกรรม 
ทุกรายวิชาที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาเพ่ือก าหนดวิธีการสอนและวิธีการประเมิน
คุณลักษณะพิเศษนี้  โดยต้องมีความชื่อมโยงระหว่างชั้นปี  เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 

2. ก าหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องมีประสบการณ์การเป็นผู้ประกอบการอย่างน้อย 
1 กิจกรรมก่อนจบการศึกษา โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการเป็นผู้ประเมิน
กิจกรรมและน าเสนอผลประกอบการประจ าปีในกิจกรรมการพบนักศึกษาในทุก
ภาคการศึกษา  

 2.1 น าเภสัชกรที่มีประสบการณ์ในการท าธุรกิจมาพูดสร้างแรงบันดาลใจในการ
ท าธุรกิจ  

 2.2  ให้นักศึกษาท าแผนธุรกิจในทุกปีการศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา 
 2.3 จัดให้มีเวทีการประกวดแผนธุรกิจในชั้นปีที่ 3  
 3. มีการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานประกอบการจริงใน 
   ชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 6 
การประเมิน 
1.มีแผนธุรกิจก่อนส าเร็จการศึกษา  
2.มีผลการประเมินความก้าวหน้าของการปรับปรุงแผนธุรกิจ 
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
ก. มาตรฐานผลการเรียนรู้ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม ความกล้าหาญทางจริยธรรม และเป็นพลเมืองที่ดี 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน 
ที่ใช้พัฒนาผลการเรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมิน 
ผลการเรียนรู้ 

1.1 มีความเข้าใจในความเป็น
มนุษย์ทั้งของตนเองและผู้อ่ืน 

1) บรรยาย 
2) ยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
3) อภิปรายประกอบสื่อ 
4) อภิปรายกลุ่มย่อย 
5) การเรียนรู้ผ่านโครงงาน 
6) กิจกรรมกลุ่ม (Group 
Process) 
7) การจัดการความรู้ 
(Knowledge Management) 
8) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(Knowledge Sharing) 
9) สุนทรียสนทนา (Dial) 
10) การเรียนรู้ผ่านการท างานกลุ่ม
โดยใช้ Project-based Learning 
11) ยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
12) การเข้าเรียน การตรงต่อเวลา
ในการส่งงาน 

1) พฤติกรรมการเข้าเรียน และ
การส่งรายงานตามขอบเขตของ
งานและการตรงต่อเวลา 
2) การมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและ
กิจกรรม 
3) การโต้ตอบถกเถียงและการมี
ส่วนร่วมในการอภิปราย 
4) การน าเสนอโครงงาน 
5) ประเมินจากผลงานสร้างสรรค์
ร่วมกันของนักศึกษา 
6) ประเมินจากการมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้และการท างาน 

 7) ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรมและการสะท้อนคิด 
(Reflection) ผ่านการบันทึกการ
เรียนรู้ (Journal Reflection) 
8) ดูพฤติกรรมในการเข้าเรียน
ความรับผิดชอบทั้งงานเดี่ยวและ
งานกลุ่ม 

1.2 มีความรับผิดชอบ มีวินัย 
ซื่อสัตย์ ตรงเวลา 
1.3 มีส านึกสาธารณะ และมีความ
เป็นพลเมืองที่ดี 

 
 
 
 
 



 

 

 

125 
 

 

 

2. ด้านความรู้  
  มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ เพ่ือการด าเนินชีวิตในสังคม 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน 
ที่ใช้พัฒนาผลการเรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมิน 
ผลการเรียนรู้ 

2.1 มีความรู้ในศาสตร์ของรายวิชา 1) บรรยาย 
2) ยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
3) อภิปรายประกอบสื่อ 
4) อภิปรายกลุ่มย่อย 
5) วิทยากรพิเศษ 
6) นิทรรศการทางศิลปะแขนงต่าง 
ๆ  
7) การใช้สื่อประกอบการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 
8) การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
9) การอภิปรายกลุ่ม 
10) การท างานในชั้นเรียน 
 

1) การสอบปรนัยและอัตนัย 
2) การประเมินผลรายงานกลุ่ม
และรายงานย่อย 
3) การอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็น 
4) ประเมินผลเนื้อหา การสอบ
อัตนัยและปรนัย 
5) การประเมินผลงานและการ
สร้างสรรค์ผลงาน 
6) ประเมินกระบวนการเรียนรู้ 
และการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
แบบกลุ่มย่อย 
7) การน าเสนองาน 
8) การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และ
กิจกรรม 
9) การโต้ตอบ ถกเถียงและการมี
ส่วนร่วมในการอภิปราย 

2.2 สามารถเชื่อมโยงศาสตร์ต่าง 
ๆ เข้ากับการด าเนินชีวิต  
2.3 แสวงหาความรู้ตลอดชีวิต 
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 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
  สามารถคิดอย่างเป็นระบบ มีวิจารณญาณ และมีเหตุผล 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน 
ที่ใช้พัฒนาผลการเรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมิน 
ผลการเรียนรู้ 

3.1 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท า
ความเข้าใจ และประเมินข้อมูล
จากหลักฐานได้ 

1) บรรยาย 
2) ยกตัวอย่างการศึกษา 
3) อภิปรายรายกลุ่มย่อย 
4) กิจกรรมกลุ่ม (Group 
Process) 
5) วิเคราะห์กรณีศึกษา (Case 
Study) 
6) การเรียนรู้ผ่านการท างานกลุ่ม
โดยใช้ Project-Based Learning 
ในการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมกัน 
7) อภิปรายประกอบสื่อ 

1) การสอบแบบปรนัยและอัตนัย 
2) การประเมินผลรายงานกลุ่ม
และรายงานย่อย 
3) การอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็น 
4) การประเมินผลงานและ
สร้างสรรค์ผลงาน 
5) การประเมินกระบวนการเรียนรู้ 
และการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
แบบกลุ่มย่อย 
6) การน าเสนองาน 
(Presentation) 
 

 3.2 สามารถคิดวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบแบบองค์รวม มีเหตุผล 
ความคิดสร้างสรรค์และ
จินตนาการ 
3.3 ประยุกต์ใช้ข้อมูลเพ่ือพัฒนา
องค์ความรู้ใหม่ 
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4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 น าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตและด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน 
ที่ใช้พัฒนาผลการเรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมิน 
ผลการเรียนรู้ 

4.1 สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน
และรู้บทบาทของตนเองในกลุ่มท้ัง
ในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่ม 

1) อภิปรายกลุ่ม 
2) ท ารายงานกลุ่ม 

1) การโต้ตอบถกเถียงและการมี
ส่วนร่วมในการอภิปราย 
2) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม 
 4.2 ท างานกลุ่มอย่างเต็ม

ความสามารถเพ่ือผลงานที่มี
คุณภาพ 
4.3 วางแผนและรับผิดชอบในการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง วิชาชีพ
และสังคม 
 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  สามารถสื่อสาร  ใช้สถิติ/คณิตศาสตร์เพื่อท าความเข้าใจข้อมูล และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน 
ที่ใช้พัฒนาผลการเรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมิน 
ผลการเรียนรู้ 

5.1 สามารถสื่อสารภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเลือกใช้รูปแบบ
ที่เหมาะสม 

1) เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-
directed Learning) โดยก าหนด
แหล่งค้นคว้าในสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
2) น าเสนอผลงานผ่านสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3) การเรียนรู้ผ่านการท างานกลุ่ม
โดยใช้ Project-Based Learning 

1) ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน 
(Performance Evaluation) 
2) ประเมินจากการสังเกตในการ
น าเสนองาน 
3) ประเมินความสามารถจากการ
ใช้สื่อในการน าเสนอ 
4) การประเมินรายงาน/ชิ้นงาน 
 

5.2 สามารถเลือกประยุกต์ใช้
เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมใน
ชีวิตประจ าวัน 
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5.3 มีทักษะพ้ืนฐานและ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการติดต่อสื่อสาร การน าเสนอ 
การสืบค้นข้อมูล เพ่ือการแสวงหา
ความรู้อย่างต่อเนื่องอย่างรู้เท่าทัน 

ในการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมกัน 
4) การมอบหมายการท ารายงาน
กลุ่ม และรายงานเดี่ยว 
5) การแนะน าแหล่งข้อมูลเบื้องต้น 
6) การสอนในห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 
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ข. มาตรฐานผลการเรียนรู้ หมวดวิชาเฉพาะ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน 
ที่ใช้พัฒนาผลการเรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมิน 
ผลการเรียนรู้ 

1.1 ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชพี 
เสียสละ มีจิตอาสา ซื่อสัตย์สุจริต 
มีระเบียบ วินัย และตรงต่อเวลา 

อาจารย์สอดแทรกและเป็น
แบบอย่างให้นักศึกษาตระหนักใน
คุณค่า คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัช
กรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบ 
วินัย และการตรงต่อเวลา ในการ
สอนของรายวิชาต่าง ๆ และจัด
กิจกรรมที่กระตุ้นให้นักศึกษา
ตระหนักถึงความส าคัญของการ
เสียสละและจิตอาสาต่อสังคม 
 

ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ในรายวิชาที่มีเนื้อหาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพเภสัชกรรม เช่น รายวชิา
ปฐมนิเทศทางเภสัชศาสตร์และ
รายวิชานิติเภสัชกรรม   
ประเมินทัศนคติและพฤติกรรม
ของนักศึกษาในด้านคุณธรรม 
จริยธรรม เช่น ความซื่อสัตย์ 
ความตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ 
ในห้องเรียนและในการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน ให้นักศึกษาประเมิน
ตนเองและผู้ร่วมงานในด้าน
คุณธรรม จริยธรรม จากการ
ท างานหรือกิจกรรมกลุ่ม 

ประเมินคุณลักษณะด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ของนักศึกษาและ
บัณฑิตโดยอาจารย์ประจ าแหล่ง
ฝึกและผู้ใช้บัณฑิต 

1.2 เคารพสิทธิ คุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์ และรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

อาจารย์สอดแทรกหรือจัดกิจกรรม
ในการเรียนการสอนทั้งการท างาน
รายบุคคลและการท างานเป็นกลุ่ม 
และกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในบทบาทต่าง 
ๆ   
 

ให้นักศึกษาประเมินตนเองและ
ผู้ร่วมงานในด้านเคารพสิทธิ 
คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ และรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน 
ที่ใช้พัฒนาผลการเรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมิน 
ผลการเรียนรู้ 

1.3 เคารพและปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 
ภายในหลักธรรมาภิบาลของ
องค์กรและสังคม 
 

อาจารย์สอดแทรกหรือจัดกิจกรรม
ในการเรียนการสอนทั้งการท างาน
รายบุคคลและการท างานเป็นกลุ่ม 
และกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยให้
นักศึกษาได้เรียนรู้การใช้ชีวิต
ร่วมกับผู้อ่ืน 

ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ในรายวิชา และ/หรือ นักศึกษา
ประเมินตนเองและผู้ร่วมงานใน
ด้านเคารพและปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 
ภายในหลักธรรมาภิบาลของ
องค์กรและสังคม 

 
2. ด้านความรู้ 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน 
ที่ใช้พัฒนาผลการเรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมิน 
ผลการเรียนรู้ 

2.1 มีความรู้และเข้าใจทฤษฎี 
หลักการ ในวิชาพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

จัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก
และใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาท่ี
เหมาะสมกับการเรียนรู้ในรูปแบบ
บรรยาย ปฏิบัติการ การใช้ปัญหา
เป็นฐาน การใช้กรณีศึกษา และ
การมอบหมายงานในวิชาพ้ืนฐาน
ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ประมวลจากการสอบวัดความรู้ 
ได้แก่ การสอบกลางภาค การสอบ
ปลายภาค และการทดสอบย่อย 
 

2.2 มีความรู้ด้านเภสัชกรรมอุตสา
หการ เกี่ยวกับเคมีทางยา การผลิต 
การควบคุมและประกันคุณภาพ 
การวิจัยและพัฒนา ยา ชีววัตถุ 
สมุนไพร และผลิตภัณฑ์สุขภาพอ่ืน 
ๆ โดยสาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสา
หการจะต้องน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้
อย่างช านาญ 

จัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก
และใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาท่ี
เหมาะสมกับการเรียนรู้ในรูปแบบ
บรรยาย ปฏิบัติการ การใช้ปัญหา
เป็นฐาน การใช้กรณีศึกษา การ
เรียนรู้จากชุมชน การเรียนรู้ด้วย
โครงการพิเศษ การใช้
กระบวนการวิจัยในลักษณะที่ให้
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การเรียนการ

ประมวลจากการสอบวัดความรู้ 
ได้แก่ การสอบกลางภาค การสอบ
ปลายภาค การทดสอบย่อย การ
สอบทักษะปฏิบัติการ การ
น าเสนอ การท ารายงาน และผล
การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน 
ที่ใช้พัฒนาผลการเรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมิน 
ผลการเรียนรู้ 

สอนแบบภาคสนาม และการ
มอบหมายงานให้นักศึกษาบูรณา
การความรู้สาขาต่าง ๆ ด้านเภสัช
กรรมอุตสาหการ รวมทั้งจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือให้
ผู้เรียนได้พัฒนากระบวนการ
แสวงหาความรู้ การจัดการความรู้ 
และการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์
จริง โดยใช้องค์ความรู้ ทฤษฎี และ
ทักษะด้านต่าง ๆ  

2.3 มีความรู้ด้านการบริบาลทาง
เภสัชกรรมเก่ียวกับการวาง
แผนการรักษาด้วยยา การใช้ยา 
การประเมินปัญหาด้านยาและ
สุขภาพ ความปลอดภัยในการใช้
ยา และการบริหารจัดการเรื่องยา 
โดยสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัช
กรรมจะต้องน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้
อย่างช านาญ 
 

จัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก
และใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาท่ี
เหมาะสมกับการเรียนรู้ในรูปแบบ
บรรยาย ปฏิบัติการ การใช้ปัญหา
เป็นฐาน การใช้กรณีศึกษา การ
เรียนรู้จากชุมชน การเรียนรู้ด้วย
โครงการพิเศษ การใช้
กระบวนการวิจัยในลักษณะที่ให้
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การเรียนการ
สอนในสถานปฏิบัติงานจริง และ
การมอบหมายงานให้นักศึกษา
บูรณาการความรู้สาขาต่าง ๆ ด้าน
การบริบาลทางเภสัชกรรม รวมทั้ง
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อให้
ผู้เรียนได้พัฒนากระบวนการ
แสวงหาความรู้ การจัดการความรู้ 
และการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์
จริง โดยใช้องค์ความรู้ ทฤษฎี และ

ประมวลจากการสอบวัดความรู้ 
ได้แก่ การสอบกลางภาค การสอบ
ปลายภาค การทดสอบย่อย การ
สอบทักษะปฏิบัติการ การ
น าเสนอ การท ารายงาน และผล
การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน 
ที่ใช้พัฒนาผลการเรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมิน 
ผลการเรียนรู้ 

ทักษะด้านต่าง ๆ  
2.4 มีความรู้เกี่ยวกับระบบบริหาร
คุณภาพในด้านการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง และการปรับปรุง
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

จัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก
และใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาท่ี
เหมาะสมกับการเรียนรู้ในรูปแบบ
บรรยาย การใช้กรณีศึกษา การใช้
ปัญหาเป็นฐาน การเรียนรู้จาก
ชุมชน การเรียนรู้ด้วยโครงการ
พิเศษ การใช้กระบวนการวิจัยใน
ลักษณะที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
การเรียนการสอนในสถาน
ปฏิบัติงานจริง และการมอบหมาย
งาน รวมทั้งจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนา
กระบวนบริหารจัดการความเสี่ยง 
และการปรับปรุงคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 

ประมวลจากการสอบวัดความรู้ 
ได้แก่ การสอบกลางภาค การสอบ
ปลายภาค การทดสอบย่อย การ
น าเสนอ การท ารายงาน และผล
การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 

2.5 มีความรู้ในระบบสุขภาพ 
ระบบยา การคุ้มครองผู้บริโภค 
กฎหมายหรือข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาชีพและการบริหารจัดการ
ส าหรับการประกอบการด้านยา
เบื้องต้น 

จัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก
และใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาท่ี
เหมาะสมกับการเรียนรู้ในรูปแบบ
บรรยาย การใช้ปัญหาเป็นฐาน การ
ใช้กรณีศึกษา การเรียนรู้จากชุมชน 
การเรียนรู้ด้วยโครงการพิเศษ การ
ใช้กระบวนการวิจัย การเรียนการ
สอนในสถานปฏิบัติงานจริง และ
การมอบหมายงานในลักษณะที่ให้
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง รวมทั้งจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือให้
ผู้เรียนได้พัฒนากระบวนในด้าน

ประมวลจากการสอบวัดความรู้ 
ได้แก่ การสอบกลางภาค การสอบ
ปลายภาค การทดสอบย่อย การ
น าเสนอ การท ารายงาน และผล
การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน 
ที่ใช้พัฒนาผลการเรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมิน 
ผลการเรียนรู้ 

ระบบสุขภาพ ระบบยา การ
คุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายหรือ
ข้อตกลงที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพและ
การบริหารจัดการส าหรับการ
ประกอบการด้านยาเบื้องต้น 

 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน 
ที่ใช้พัฒนาผลการเรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมิน 
ผลการเรียนรู้ 

3.1 สามารถคิด วิเคราะห์ ป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
มีเหตุผล และเป็นระบบ 

จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษา
สามารถคิด วิเคราะห์ ป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม มี
เหตุผล และเป็นระบบ โดยใช้
รูปแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน การใช้
กรณีศึกษา การเรียนรู้จากชุมชน 
การเรียนรู้ด้วยโครงการพิเศษ การ
ใช้กระบวนการวิจัยในลักษณะที่ให้
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การเรียนการ
สอนแบบภาคสนาม และการ
มอบหมายงาน 

ประเมินโดยการสอบข้อเขียน 
การเขียนรายงาน การอภิปราย 
และการน าเสนอ 

3.2 สามารถบูรณาการความรู้ใน
สาขาวิชาต่าง ๆ ไปสู่การ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 

สอนโดยให้เนื้อหารายวิชานั้น ๆ มี
การเชื่อมโยงกับรายวิชาที่เรียน
มาแล้วและชี้ให้เห็นถึงการน าไป
ประยุกต์ในรายวิชาที่สูงขึ้น จน
น าไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่าง
เหมาะสม จัดการเรียนการสอนให้
นักศึกษาบูรณาการความรู้ใน

ประเมินโดยการสอบข้อเขียน 
การเขียนรายงาน การอภิปราย 
และการน าเสนอโดยใช้โจทย์หรือ
สถานการณ์ที่ต้องใช้องค์ความรู้
หลายสาขาเพ่ือแก้ปัญหา   
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน 
ที่ใช้พัฒนาผลการเรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมิน 
ผลการเรียนรู้ 

สาขาวิชาต่าง ๆ โดยจัดให้นักศึกษา
ไปเรียนในสถานปฏิบัติงานจริง 

3.3 มีทักษะการสรุปความคิดรวบ
ยอด 

มอบหมายงานให้นักศึกษาฝึกการ
น าข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และน าเสนอในเชิงการสรุป
ความคิดรวบยอด   

ประเมินโดยการสอบข้อเขียน
แบบเปิดต ารา การสอบข้อเขียน 
การเขียนรายงาน การอภิปราย 
และการน าเสนอ 

3.4 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใน
การปฏิบัติงาน 

สอนโดยกระตุ้นให้นักศึกษา
ตระหนักเห็นปัญหา ข้อจ ากัด ความ
ท้าทาย ซึ่งน าไปสู่การสร้าง
นวัตกรรม ได้แก่ เภสัชภัณฑ์หรือ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพรูปแบบใหม่ ๆ 
และ/หรือนวัตกรรมการให้บริการ
ด้านยาและสุขภาพ 

ประเมินจากผลงานนวัตกรรม 

3.5 มีทักษะในการรู้สารสนเทศ สอนให้เห็นความส าคัญของการรู้
สารสนเทศต่อระบบสุขภาพ รู้จัก
การสืบค้น การประเมินข้อมูลการ
เลือกสรรข้อมูล รวมทั้งมอบหมาย
งานให้นักศึกษาค้นหาข้อมูลใน
ระบบสารสนเทศ 

ประเมินจากรายงาน การ
อภิปราย และการน าเสนอ 
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4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน 

ที่ใช้พัฒนาผลการเรียนรู้ 
กลยุทธ์การประเมิน 

ผลการเรียนรู้ 
4.1 มีภาวะผู้น า สามารถท างาน
เป็นทีม แสดงและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม 

จัดให้มีการท างานเป็นกลุ่มเพ่ือฝึก
การมีภาวะผู้น าและการเป็นสมาชิก
ของทีมท่ีมีประสิทธิภาพ โดยการ
จัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุกทั้ง
ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
ภายใต้รูปแบบ การใช้ปัญหาเป็น
ฐาน (Problem based learning) 
การใช้กรณีศึกษา (Case based 
learning) การเรียนรู้จากชุมชน 
(Community based learning) 
การเรียนรู้จากการท าโครงการ 
(Project based learning) 

ประเมินพฤติกรรมการมีภาวะผู้น า
และความสามารถในการ
ปฏิสัมพันธ์ของนักศึกษากับกลุ่ม
เพ่ือนในรูปแบบการสังเกตการณ์ 
และประเมินผลสัมฤทธิ์ของการ
ท างานกลุ่มเพ่ือสะท้อน
ประสิทธิภาพของการท างานเป็น
ทีม จากรายงานหรือการน าเสนอ
ในรูปแบบต่าง ๆ โดยให้นักศึกษา
ประเมินตนเอง ร่วมกับการ
ประเมินโดยคณาจารย์และเพ่ือน
ในกลุ่ม 
 

4.2 สามารถใช้ความรู้ในวิชาชีพมา
บริการสังคมได้อย่างเหมาะสม 

จัดการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษา
ได้ฝึกทักษะทางวิชาชีพเภสัชกรรม
ในการบริการสังคมทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

ประเมินความสามารถในการใช้
ความรู้เพื่อการบริการสังคมได้
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

4.3 มีทักษะการบริหารงานบุคคล 
มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถปรับตัว
เข้ากับสังคมได้ 
 

จัดให้มีการเรียนการสอนที่ให้
นักศึกษาได้ฝึกทักษะทางวิชาชีพ
เภสัชกรรมร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ
ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

ประเมินพฤติกรรมการมี
ความสามารถในการประสานงาน 
ความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการเข้ากับคนอื่น
ได้ ประเมินโดยเพ่ือนและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 



 

 

 

136 
 

 

 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน 

ที่ใช้พัฒนาผลการเรียนรู้ 
กลยุทธ์การประเมิน 

ผลการเรียนรู้ 
5.1 ทักษะการค านวณ สามารถ
เลือกและประยุกต์เทคนิคทางสถิติ
หรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการ
แก้ปัญหาทางวิชาชีพ 
 

จัดให้มีแบบฝึกหัดเพ่ือฝึกการ
ค านวณทางสถิติหรือคณิตศาสตร์
ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มวิชาทางด้าน
เภสัชกรรมอุตสาหการและกลุ่ม
วิชาทางด้านบริบาลทางเภสัช
กรรม 

ประเมินโดยการทดสอบย่อย สอบ
ข้อเขียนและ/หรือสอบปฏิบัติ 

5.2 มีทักษะในการเขียนรายงาน
และการน าเสนอ โดยเลือกใช้
รูปแบบและวิธีการอย่างเหมาะสม 
 

จัดให้มีการท ารายงานและการ
น าเสนอทางวิชาการในรายวิชา
ต่าง ๆ  

ประเมินคุณภาพของรูปแบบการ
เขียนรายงานและวิธีการน าเสนอ 

5.3 มีทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

จัดให้มีการสืบค้นข้อมูล 
ประมวลผล และการน าเสนอโดย
ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
เหมาะสม 

ประเมินความถูกต้องของการ
สืบค้นข้อมูล และการใช้เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสมในการน าเสนอ 
 

5.4 มีทักษะในการสื่อสารทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ
ถ่ายทอดความรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

จัดให้มีการสื่อสารข้อมูลในรูปแบบ
รายงาน การน าเสนอในชั้นเรียน
และ/หรือในที่สาธารณะด้วย
ภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ
ได้อย่างเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย 

ประเมินความส าเร็จในการสื่อสาร 
เช่น ความเข้าใจ การใช้ภาษาที่
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย โดย
อาจารย์ เพื่อนนักศึกษาและ/หรือ
กลุ่มเป้าหมาย 
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6. ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน 

ที่ใช้พัฒนาผลการเรียนรู้ 
กลยุทธ์การประเมิน 

ผลการเรียนรู้ 
6.1 สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การผลิต การควบคุมและประกัน
คุณภาพ การวิจัยและพัฒนายา ชีว
วัตถุ สมุนไพร และผลิตภัณฑ์
สุขภาพอ่ืน ๆ โดยสาขาวิชาเภสัช
กรรมอุตสาหการจะต้องมีทักษะใน
การแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง 
 

จัดให้มีการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
ด้านเภสัชอุตสาหการในสถาน
ประกอบการ เช่น โรงงานผลิตยา 
สถาบันวิจัย ส านักยา ทั้งในภาครัฐ
และเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ 
และมอบหมายให้มีการจัดท า
รายงานและการน าเสนอผลการฝึก
ปฏิบัติงาน 

ประเมินทักษะการปฎิบัติทาง
วิชาชีพด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ
และพฤติกรรมโดยอาจารย์ประจ า
แหล่งฝึกและประเมินการจัดท า
รายงานและการน าเสนอโดย
อาจารย์ 

6.2 สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การให้การบริบาลทางเภสัชกรรม 
และบริหารจัดกรเรื่องยา โดย
สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัช
กรรมจะต้องมีทักษะในการแก้ไข
ปัญหาในสถานการณ์จริง 

จัดให้มีการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมใน
สถานประกอบการ เช่น 
โรงพยาบาล ร้านยา ทั้งในภาครัฐ
และเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ
และมอบหมายให้มีการจัดท า
รายงานและการน าเสนอผลการฝึก
ปฏิบัติงาน 

ประเมินทักษะการปฎิบัติทาง
วิชาชีพด้านการบริบาลทางเภสัช
กรรมและพฤติกรรมโดยอาจารย์
ประจ าแหล่งฝึกและประเมินการ
จัดท ารายงานและการน าเสนอโดย
อาจารย์ 

6.3 สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ระบบสุขภาพ ระบบยา และการ
คุ้มครองผู้บริโภค 
 

ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเกี่ยวกับการ
คุ้มครองผู้บริโภค ระบบสุขภาพ 
ระบบยาในโรงพยาบาล และ
มอบหมายให้มีการจัดท ารายงาน
และการน าเสนอผลการฝึก
ปฏิบัติงาน 

ประเมินทักษะการปฏิบัติทาง
วิชาชีพเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ระบบสุขภาพ และระบบ
ยาในโรงพยาบาลและพฤติกรรม
โดยอาจารย์ประจ าแหล่งฝึกและ
ประเมินการจัดท ารายงานและการ
น าเสนอโดยอาจารย์ 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping)  
 ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 มีความเข้าใจในความเป็นมนุษย์ทั้งของตนเองและผู้อ่ืน 
 1.2 มีความรับผิดชอบ มีวินัย ซื่อสัตย์ ตรงเวลา 
 1.3 มีส านึกสาธารณะ และมีความเป็นพลเมืองที่ดี 

2. ด้านความรู้ 
2.1 มีความรู้ในศาสตร์ของรายวิชา 
2.2 สามารถเชื่อมโยงศาสตร์ต่าง ๆ เข้ากับการด าเนินชีวิต 
2.3 แสวงหาความรู้ตลอดชีวิต 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากหลักฐานได้ 
3.2 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบแบบองค์รวม มีเหตุผล ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ 
3.3 ประยุกต์ใช้ข้อมูลเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนและรู้บทบาทของตนเองในกลุ่มท้ังในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่ม 
  4.2 ท างานกลุ่มอย่างเต็มความสามารถเพ่ือผลงานที่มีคุณภาพ  
  4.3 วางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง วิชาชีพและสังคม 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเลือกใช้รูปแบบที่

เหมาะสม 
5.2 สามารถเลือกประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมใน

ชีวิตประจ าวัน 
5.3 มีทักษะพ้ืนฐานและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร การน าเสนอ การ

สืบค้นข้อมูล เพ่ือการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องอย่างรู้เท่าทัน 
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เสียสละ มีจิตอาสา ซื่อสัตย์สุจริต 
มีระเบียบ วินัย และตรงต่อเวลา 

1.2 เคารพสิทธิ คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
1.3 เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ภายในหลักธรรมาภิบาลขององค์กรและ

สังคม 
2. ด้านความรู้ 

2.1 มีความรู้และเข้าใจทฤษฎี หลักการ ในวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
2.2 มีความรู้ด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ เกี่ยวกับเคมีทางยา การผลิต การควบคุมและประกัน

คุณภาพ การวิจัยและพัฒนา ยา ชีววัตถุ สมุนไพร และผลิตภัณฑ์สุขภาพอ่ืน ๆ โดยสาขาวิชา
เภสัชกรรมอุตสาหการจะต้องน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างช านาญ 

2.3 มีความรู้ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมเกี่ยวกับการวางแผนการรักษาด้วยยา การใช้ยา การ
ประเมินปัญหาด้านยาและสุขภาพ ความปลอดภัยในการใช้ยา และการบริหารจัดการเรื่องยา 
โดยสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรมจะต้องน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้
อย่างช านาญ 

2.4 มีความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพในด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง และการปรับปรุง
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

2.5 มีความรู้ในระบบสุขภาพ ระบบยา การคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายหรือข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพและการบริหารจัดการส าหรับการประกอบการด้านยาเบื้องต้น 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 สามารถคิด วิเคราะห์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม มีเหตุผล และเป็นระบบ 
3.2 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
3.3 มีทักษะการสรุปความคิดรวบยอด 
3.4 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน 
3.5 มีทักษะในการรู้สารสนเทศ 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีภาวะผู้น า สามารถท างานเป็นทีม แสดงและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม 
4.2 สามารถใช้ความรู้ในวิชาชีพมาบริการสังคมได้อย่างเหมาะสม 
4.3 มีทักษะการบริหารงานบุคคล มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ 
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5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 มีทักษะการค านวณ สามารถเลือกและประยุกต์เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องใน

การแก้ปัญหาทางวิชาชีพ 
5.2 มีทักษะในการเขียนรายงานและการน าเสนอ โดยเลือกใช้รูปแบบและวิธีการอย่างเหมาะสม 
5.3 มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.4 มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และถ่ายทอดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
6.1 สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิต การควบคุมและประกันคุณภาพ การวิจัยและพัฒนายา ชีว

วัตถุ สมุนไพร และผลิตภัณฑ์สุขภาพอ่ืน ๆ โดยสาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการจะต้องมีทักษะ
ในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง 

6.2 สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้การบริบาลทางเภสัชกรรม และบริหารจัดการเรื่องยา โดย
สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรมจะต้องมีทักษะในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง 

6.3 สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบสุขภาพ ระบบยา และการคุ้มครองผู้บริโภค 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 

Mapping) 

 หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก    ○ หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง 
 หมายถึง  ความรับผิดชอบหลักที่พัฒนาคุณลักษณะพิเศษ 

 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

รายวิชา 1. คุณธรรม 

จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์

ตัวเลขการสื่อสาร การรู้

สารสนเทศและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศที่

ต้องพัฒนา 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1. วิชาภาษาไทย                

GEN61-113 ภาษาไทยเพื่อการ

สื่อสารร่วมสมัย 
  ○   ○    ○  ○    

2. วิชาภาษาอังกฤษ                

GEN61-121 ทักษะการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ 
○  ○   ○          

GEN61-122 การฟังและการพูดเชิง

วิชาการ 
○  ○   ○          

GEN61-123 การอ่านและการเขียน

เชิงวิชาการ 
○  ○   ○          

GEN61-124 ภาษาอังกฤษเพือ่การ

สื่อสารเชิงวิชาการ 
○  ○   ○          

GEN61-127 ภาษาอังกฤษเพือ่การ

น าเสนองานทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

○  ○   ○          

GEN61-129 ภาษาอังกฤษส าหรับ

สื่อและการสื่อสาร 
○  ○   ○          

3. วิชามนุษยศาสตรแ์ละ

สังคมศาสตร ์
               

GEN61-141 ความเป็นไทยและ

พลเมืองโลก 
     ○  ○ ○    ○ ○  

GEN61-142 ปรัชญา จรยิศาสตร์ 
     ○   ○   ○   ○ 
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รายวิชา 1. คุณธรรม 

จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์

ตัวเลขการสื่อสาร การรู้

สารสนเทศและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศที่

ต้องพัฒนา 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
และวิธีคิดแบบวพิากษ ์

4. วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                

GEN61-151 การแสวงหาความรู้และ
ระเบียบวธิีวิจยั  

        ○     ○  

GEN61-152 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และสภาวะโลกร้อน 

  ○   ○   ○     ○  

5 5. วชิาบรูณาการ                

GEN61-161 นวัตกรรมและ
ผู้ประกอบการ 

    ○    ○     ○ ○ 

5 6. วชิาสารสนเทศ                

GEN61-171 เทคโนโลยีสารสนเทศใน
ยุคดิจิทัล 

 ○ ○  ○  ○ ○ 
 
 

 
 

 
 

 
 

○   
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
รายวิชา 1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ

ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ตัวเลข
การสื่อสาร การ
รู้สารสนเทศและ

การใช้
เทคโนโลยี

สารสนเทศที่
ต้องพัฒนา 

6. ทักษะ
การปฏบิัติ
ทางวิชาชีพ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 
 

2.5 
 

3.1 3.2 3.3 3.4 
 

3.5 
 

4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 
 

6.1 6.2 6.3 

1) รายวชิาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร ์

                    
   

PHY61-105 ฟิสิกส์ทางการแพทยพ์ื้นฐาน              ○          

CHM61-103 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน                ○        

CHM61-104 หลักเคมี                        

CHM61-110 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย ์                ○        

CHM61-113 เคมีอินทรีย์ 1                        

MAT61-001 คณิตศาสตร์พื้นฐาน                 ○       

MAT61-100 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี                     

   

MAT61-112 ชีวสถิติส าหรับการวจิัยทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพ                   ○  

   

2) รายวชิาพื้นฐานวิชาชีพ                        

PHA62-100 วทิยาศาสตร์การแพทย์ของมนุษย์ 1           ○        ○     

PHA62-101 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์ของ
มนุษย์ 1 ○          ○        ○  

   

PHA62-200 วิทยาศาสตร์การแพทย์ของมนุษย์ 2           ○        ○     

PHA62-201 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์ของ
มนุษย์ 2 ○          ○        ○  

   

PHA62-202 วิทยาศาสตร์การแพทย์ของมนุษย์ 3           ○        ○     

PHA62-203 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์ของ
มนุษย์ 3 ○          ○        ○  

   

PHA62-204 วิทยาศาสตร์การแพทย์ของมนุษย์ 4           ○        ○     

PHA62-205 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์ของ
มนุษย์ 4 ○          ○        ○  

   

PHA62-206 วิทยาศาสตร์การแพทย์ของมนุษย์ 5           ○        ○     
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รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ตัวเลข
การสื่อสาร การ
รู้สารสนเทศและ

การใช้
เทคโนโลยี

สารสนเทศที่
ต้องพัฒนา 

6. ทักษะ
การปฏบิัติ
ทางวิชาชีพ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 
 

2.5 
 

3.1 3.2 3.3 3.4 
 

3.5 
 

4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 
 

6.1 6.2 6.3 

PHA62-207 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์ของ
มนุษย์ 5 ○          ○        ○  

   

PHA62-210 เภสัชกรรมเชิงฟิสิกส์                        

3) รายวชิาชีพด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ                        

PHA62-310 เภสัชจลนศาสตร์เบื้องต้น                        
PHA62-311 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1                        

PHA62-312 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1                        
PHA62-313 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2           ○             

PHA62-314 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 2           ○             

PHA62-315 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3             ○    ○   ○    

PHA62-316 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 3             ○    ○   ○    

PHA62-410 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 4           ○             

PHA62-411 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 4           ○             

PHA62-412 ยาชีววัตถุบ าบัด                        

PHA62-413 ระบบน าส่งยารูปแบบใหม ่          ○ ○ ○       ○ ○    

PHA62-220 เคมีของยา 1   ○                ○     

PHA62-320 เคมีของยา 2   ○                ○     

PHA62-321 เภสัชวิเคราะห ์                        

PHA62-322 ปฏิบัติการเภสัชวิเคราะห ์           ○      ○       

PHA62-323 เคมีของยา 3   ○                ○     

PHA62-324 การควบคุมคุณภาพทางเภสัชกรรม           ○             

PHA62-325 ปฏิบัติการควบคุมคุณภาพทางเภสัช
กรรม           ○      ○  ○ ○    

PHA62-230 เภสัชเวทเบื้องต้น           ○        ○     

PHA62-231 ปฏิบัติการเภสัชเวทเบื้องต้น           ○             

PHA62-232 เภสัชเวท  ○ ○   ○              ○    
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รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 
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ธ์ระหว่าง
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การสื่อสาร การ
รู้สารสนเทศและ

การใช้
เทคโนโลยี

สารสนเทศที่
ต้องพัฒนา 

6. ทักษะ
การปฏบิัติ
ทางวิชาชีพ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 
 

2.5 
 

3.1 3.2 3.3 3.4 
 

3.5 
 

4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 
 

6.1 6.2 6.3 

PHA62-233 ปฏิบัติการเภสัชเวท  ○ ○   ○    ○       ○  ○ ○    

PHA62-430 สมุนไพรบ าบัด      ○    ○ ○  ○    ○  ○ ○    

4) รายวชิาชีพด้านการบริบาลทางเภสชักรรม                        

PHA62-240 เภสัชวิทยา 1  ○ ○                 ○    

PHA62-241 ปฏิบัติการเภสัชวิทยา  ○ ○       ○      ○ ○  ○ ○    

PHA62-340 เภสัชวิทยา 2  ○ ○               ○  ○    

PHA62-341 พิษวิทยา  ○ ○               ○  ○    

PHA62-345 บทน าการบริบาลทางเภสชักรรม  ○ ○             ○ ○  ○ ○    

PHA62-346 การบริบาลทางเภสัชกรรม   ○    ○  ○           ○    

PHA62-347 ปฏิบัติการการบริบาลทางเภสัชกรรม  ○ ○    ○    ○  ○ ○     ○ ○    

PHA62-350 เภสัชบ าบัด 1   ○             ○    ○    

PHA62-351 ปฏิบัติการเภสัชบ าบัดและเภสัชกรรม
ปฏิบัติ 1  ○ ○       ○ ○  ○   ○   ○ ○ 

   

PHA62-440 เภสัชกรรมจ่ายยา             ○    ○   ○    

PHA62-441 ปฏิบัติการเภสัชกรรมจ่ายยา  ○ ○        ○  ○  ○     ○    

PHA62-348 เภสัชกรรมสารสนเทศ  ○ ○       ○ ○  ○
 
  ○   ○ ○ 

   

PHA62-442 บูรณาการเภสัชศาสตร์  ○ ○       ○ ○  ○   ○   ○ ○    

PHA62-443 เภสัชจลนศาสตร์คลินิกเบื้องต้น  ○ ○       ○ ○ ○ ○   ○   ○ ○    

PHA62-444 การให้ค าปรึกษาในการบรบิาลทาง
เภสัชกรรม  ○ ○       ○ ○  ○   ○   ○ ○ 

   

PHA62-450 เภสัชบ าบัด 2   ○             ○    ○    

PHA62-451 ปฏิบัติการเภสัชบ าบัดและเภสัชกรรม
ปฏิบัติ 2  ○ ○       ○ ○  ○   ○   ○ ○ 

   

PHA62-452 เภสัชบ าบัด 3  ○ ○        ○  ○   ○   ○ ○    

PHA62-453 เภสัชบ าบัด 4  ○ ○        ○  ○   ○   ○ ○    
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รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพัน
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เทคโนโลยี
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6. ทักษะ
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1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 
 

2.5 
 

3.1 3.2 3.3 3.4 
 

3.5 
 

4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 
 

6.1 6.2 6.3 

5) รายวชิาชีพด้านเภสัชศาสตร์สังคมและการ
บริหาร 

                    
   

PHA62-160 ปฐมนิเทศทางเภสัชศาสตร ์   ○        ○   ○          

PHA62-260 การจัดการระบบสุขภาพและเภสัช
กรรม  ○ ○          ○ ○      ○ 

   

PHA62-460 ระเบียบวธิีวิจยัทางเภสัชศาสตร์   ○    ○           ○  ○    

PHA62-461 การประเมินผลลัพธ์เชิงระบาดวิทยา
และเศรษฐศาสตร์ในทางเภสัชกรรม   ○    ○           ○  ○ 

   

PHA62-360 นิติเภสัชและจริยธรรม   ○        ○   ○      ○    

PHA62-462 เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน   ○           ○          

PHA62-463 เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชนปฏิบัติ 
1  ○ ○       ○  ○  ○  ○  ○ ○     

PHA62-464 การจัดการทางเภสัชกรรม  ○ ○        ○  ○     ○      

6) รายวชิาโครงการพิเศษ                        
PHA62-570 โครงการพิเศษทางเภสัชกรรม    ○             ○  ○     

7) รายวชิาชีพเฉพาะด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ                        

   7.1) รายวชิาบังคับ                        

PHA62-510 สัมมนาทางเภสัชกรรมอุตสาหการ    ○     ○    ○      ○     

PHA62-511 การจัดการในระดับอุตสาหกรรมยา 1             ○ ○   ○   ○    

PHA62-512 การจัดการในระดับอุตสาหกรรมยา 2             ○ ○   ○   ○    

PHA62-520 ความคงสภาพของเภสัชภณัฑ์           ○             

PHA62-521 ปฏิบัติการความคงสภาพของเภสัช
ภัณฑ์           ○      ○  ○ ○    

PHA62-522 การบริหารระบบคุณภาพทางเภสัช
กรรม   ○        ○        ○ ○  

  

PHA62-561 ความเป็นผู้ประกอบการในทางเภสัช
กรรม   ○   ○     ○  ○       ○    
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3.5 
 

4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 
 

6.1 6.2 6.3 

   7.2) รายเลือก                        

PHA62-513 เทคโนโลยีเภสัชกรรมขั้นสูง                        
PHA62-514 วิทยาการเครื่องส าอาง                        

PHA62-515 ปฏิบัติการวิทยาการเครื่องส าอาง                   ○     

PHA62-516 หลักการทางวิศวเภสัชกรรม                 ○       

PHA62-517 เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสชัศาสตร์                        
PHA62-518 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัช
ศาสตร์                   ○  

   

PHA62-523 การวิเคราะหย์าในชีวสาร                        
PHA62-524 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ยาในชีวสาร                        

PHA62-525 ความเท่าเทียมกันของยา                        
PHA62-526 การออกแบบยา                        

PHA62-527 ปฏิบัติการการออกแบบยา                        
PHA62-528 เคมีอินทรีย์ของการสังเคราะห์ยา                        

PHA62-529 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ของการ
สังเคราะห์ยา 

                    
   

PHA62-530 การพิสูจน์เอกลกัษณ์ของยา                        
PHA62-531 เภสัชจลนศาสตร์ขั้นสูง  ○ ○                ○ ○    

PHA62-532 ปฏิบัติการเภสัชจลนศาสตร์ขั้นสูง  ○ ○                ○ ○    

PHA62-533 หลักการทางเภสัชพันธุศาสตร์และ
การแพทย์เฉพาะบุคคล                     

   

PHA62-534 การประเมินฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา    ○      ○ ○  ○           

PHA62-535 เทคโนโลยีการผลิตพฤกษเภสัชภัณฑ์    ○  ○    ○ ○  ○       ○    

PHA62-536 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตพฤกษ
เภสัชภัณฑ์    ○  ○    ○ ○  ○       ○ 

   

PHA62-537 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อส าหรับพืช
สมุนไพร                     

   

PHA62-538 ปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ                        
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ส าหรับพืชสมุนไพร 

PHA62-539 การวิจยัผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ    ○     ○   ○ ○    ○  ○ ○    

8) รายวชิาชีพเฉพาะด้านการบริบาลททางเภสัช
กรรม 

                    
   

   8.1) รายวชิาบังคับ                        
PHA62-540 การบริบาลทางเภสัชกรรมบนหลักฐาน
เชิงประจักษ์  ○ ○      ○ ○   ○   ○ ○  ○ 

○    

PHA62-542 การเฝ้าระวังความปลอดภยัด้านยา  ○ ○       ○ ○  ○   ○    ○    

PHA62-541 สัมมนาทางการบริบาลทางเภสัชกรรม  ○ ○         ○ ○   ○ ○   ○    

PHA62-543 บทน าการฝึกปฏิบัติงานวชิาชีพด้าน
การบริบาลทางเภสัชกรรม 1  ○ ○       ○ ○  ○  ○ ○ ○  ○ ○    

PHA62-544 บทน าการฝึกปฏิบัติงานวชิาชีพด้าน
การบริบาลทางเภสัชกรรม 2  ○ ○       ○ ○  ○  ○ ○ ○  ○ ○    

PHA62-550 เภสัชบ าบัด 5  ○ ○          ○   ○ ○  ○ ○    

PHA62-551 เภสัชบ าบัด 6  ○ ○          ○   ○ ○  ○ ○    

PHA62-560 เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชนปฏิบัติ 
2  ○ ○         ○   ○    ○ ○    

PHA62-562 การจัดการเภสัชสาธารณสุข  ○ ○                 ○    

PHA62-563 การจัดการดา้นยาเพือ่ความปลอดภัย  ○ ○       ○ ○  ○       ○    

PHA62-561 ความเป็นผู้ประกอบการในทางเภสัช
กรรม   ○   ○     ○  ○       ○    

   8.2) รายวชิาเลือก                        

PHA62-545 การติดตามการรักษาด้วยยา  ○ ○       ○ ○     ○   ○ ○    

PHA62-546 โภชนคลินิก  ○ ○        ○  ○   ○   ○ ○    

PHA62-547 สถิติประยุกต์ในงานบริบาลทางเภสัช
กรรม  ○ ○        ○  ○   ○  ○ ○ ○    

PHA62-564 การสร้างเสริมสุขภาพชุมชนส าหรับ  ○ ○        ○             
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วิเคราะห์ตัวเลข
การสื่อสาร การ
รู้สารสนเทศและ

การใช้
เทคโนโลยี

สารสนเทศที่
ต้องพัฒนา 

6. ทักษะ
การปฏบิัติ
ทางวิชาชีพ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 
 

2.5 
 

3.1 3.2 3.3 3.4 
 

3.5 
 

4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 
 

6.1 6.2 6.3 

เภสัชกร 

PHA62-565 วิทยาการจัดการข้อมูลในทางเภสัช
กรรมปฏิบัต ิ   ○   ○     ○      ○   ○    

9) รายวชิาฝึกปฏิบตัิงานวิชาชีพภาคบังคับ                        

PHA62-580 การฝึกปฏบิัติงานวิชาชพีเภสัชกรรม                        
10) รายวชิาฝึกปฏิบตัิงานวชิาชีพด้านเภสัชกรรม
อุตสาหการ 

                    
   

PHA62-680 การฝึกปฏบิัติงานวิชาชพีดา้นเภสัช
กรรมอุตสาหการ 1 

                       

PHA62-681 การฝึกปฏบิัติงานวิชาชพีดา้นเภสัช
กรรมอุตสาหการ 2                        

PHA62-682 การฝึกปฏบิัติงานวิชาชพีดา้นเภสัช
กรรมอุตสาหการ 3 

                       

PHA62-683 การฝึกปฏบิัติงานวิชาชพีดา้นเภสัช
กรรมอุตสาหการ 4                        

PHA62-684 การฝึกปฏบิัติงานวิชาชพีดา้นเภสัช
กรรมอุตสาหการ 5                        

PHA62-685 การฝึกปฏบิัติงานวิชาชพีดา้นเภสัช
กรรมอุตสาหการ 6                        

PHA62-697 การฝึกปฏบิัติงานวิชาชพีเภสัชกรรม
เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค                        

11) รายวชิาฝึกปฏิบตัิงานวชิาชีพด้านการบริบาล
ทางเภสัชกรรม 

                    
   

   11.1) รายวิชาบังคับ                        
PHA62-686 การฝึกปฏบิัติงานการบริบาลทางเภสัช
กรรมแก่ผู้ป่วยไปกลับ 1 

                       

PHA62-687 การฝึกปฏบิัติงานการบริบาลทางเภสัช
กรรมแก่ผู้ป่วยบนหอผู้ป่วย 1 

                       

PHA62-688 การฝึกปฏบิัติงานการบริบาลทางเภสัช                        
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รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ตัวเลข
การสื่อสาร การ
รู้สารสนเทศและ

การใช้
เทคโนโลยี

สารสนเทศที่
ต้องพัฒนา 

6. ทักษะ
การปฏบิัติ
ทางวิชาชีพ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 
 

2.5 
 

3.1 3.2 3.3 3.4 
 

3.5 
 

4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 
 

6.1 6.2 6.3 

กรรมการจัดการระบบยา 

PHA62-689 การฝึกปฏบิัติงานการบริบาลทางเภสัช
กรรมปฐมภูมิ 

                       

PHA62-690 การฝึกปฏบิัติงานการบริบาลทางเภสัช
กรรมในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 1 

                       

   11.2) รายวิชาเลือก                        

PHA62-691 การฝึกปฏบิัติงานการบริบาลทางเภสัช
กรรมแก่ผู้ป่วยไปกลับ 2 

                       

PHA62-692 การฝึกปฏบิัติงานการบริบาลทางเภสัช
กรรมแก่ผู้ป่วยบนหอผู้ป่วย 2 

                       

PHA62-693 การฝึกปฏบิัติงานการบริบาลทางเภสัช
กรรมในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 2 

                       

PHA62-694 การฝึกปฏบิัติงานการบริบาลทางเภสัช
กรรมการให้บริการเภสัชกรรมสารสนเทศ 

                       

PHA62-695 การฝึกปฏบิัติงานการบริบาลทางเภสัช
กรรมการผสมยาปลอดเชื้อและยาเตรียมเฉพาะ
คราว 

                       

PHA62-696 การฝึกปฏบิัติงานการบริบาลทางเภสัช
กรรมโดยการตรวจติดตามระดับยา 

                       

PHA62-697 การฝึกปฏบิัติงานวิชาชพีคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

                       

PHA62-698 การฝึกปฏบิัติงานวิชาชพีดา้นการ
บริหารเภสัชกรรม 

                       

PHA62-699 การฝึกปฏบิัติงานวิชาชพีดา้นเภสัช
สาธารณสุข 

                       

12) รายวชิาเลือกเสรี                        

PHA62-221 ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ   ○         ○ ○           

PHA62-234 การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก    ○                 
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รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ตัวเลข
การสื่อสาร การ
รู้สารสนเทศและ

การใช้
เทคโนโลยี

สารสนเทศที่
ต้องพัฒนา 

6. ทักษะ
การปฏบิัติ
ทางวิชาชีพ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 
 

2.5 
 

3.1 3.2 3.3 3.4 
 

3.5 
 

4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 
 

6.1 6.2 6.3 

PHA62-235 สปาและผลิตภัณฑ์สปาจากธรรมชาต ิ                        

PHA62-236 ปฏิบัติการสปาและผลิตภณัฑ์สปาจาก
ธรรมชาติ                     

   

PHA62-431 ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชพีเภสัชกร         ○  ○ ○      ○      
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
(ภาคผนวก ง)  
      
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

2.1  การทวนสอบระดับรายวิชา 
1) มีการพิจารณารายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3) ก่อนเปิดภาคเรียน ได้แก่ วัตถุประสงค์ แผนการสอน 

รูปแบบการสอน รูปแบบการประเมิน ความเหมาะสมของสัดส่วนการให้คะแนน สัดส่วนของ
จ านวนข้อสอบ และเกณฑ์การพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

2) มีการพิจารณาข้อสอบ ในประเด็นความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ความยากง่าย และเกณฑ์การ
ให้คะแนน  

3) มีการตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน ประกาศคะแนนเพ่ือให้นักศึกษารับทราบและสามารถ
อุทธรณ์ (ถ้ามี) 

4) มีการตัดเกรดตามเกณฑ์ที่ก าหนด นักศึกษาสามารถอุทธรณ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
(ถ้ามี) 

5)  หลังเสร็จสิ้นภาคการศึกษา ให้แต่ละรายวิชาท าการทวนสอบโดยน าผลการประเมินการเรียนรู้ของ
นักศึกษามาวิเคราะห์แยกตามวัตถุประสงค์รายวิชา เพ่ือดูผลส าเร็จในแต่ละวัตถุประสงค ์

6) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 
เพ่ือรายงานผลการจัดการเรียนการสอนที่ระบุไว้ใน มคอ. 3 น าผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในระดับ
รายวิชา ข้อสรุปต่าง ๆ และผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษา มาพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการสอบในปีการศึกษาถัดไป 

7) หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา แต่ละรายวิชาท าการทวนสอบตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา 
ในด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา จากสิ่งที่ได้เรียนผ่านมาแล้วในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การ
สัมภาษณ์ ก าหนดให้นักศึกษาส่งชิ้นงาน ใช้แบบทดสอบความรู้ แสดงทักษะปฏิบัติ โดยสุ่ม
นักศึกษาจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 และต้องไม่น้อยกว่า 10 คน  มาท าการทวนสอบ โดย
จ านวนนักศึกษาท่ีสุ่มมาต้องประกอบด้วยนักศึกษาที่มีผลการเรียนรู้ (เกรด) ในรายวิชาแตกต่างกัน 
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8)  ในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากข้อ 7) ก าหนดรูปแบบของการ
ทวนสอบให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ต้องการจะทวนสอบ เช่น ก าหนดให้ท าแบบทดสอบ หรือเข้า
สัมภาษณ์ภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือให้ส่งชิ้นงานตามเวลาที่ก าหนด เพ่ือทวนสอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ด้านการตรงต่อเวลา เป็นต้น 

9) ทวนสอบจากผลการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาต่อผลการเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาในด้าน
ต่าง ๆ ตามมาตรฐานผลการการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน ในรายวิชาต่าง ๆ  

2.2  การทวนสอบระดับหลักสูตร  
1) สอบประมวลความรู้ก่อนการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม (ชั้นปีที่ 4 และ ชั้นปีที่ 6) โดย

อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร 
2)  สอบประมวลทักษะปฏิบัติก่อนการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม (ชั้นปีที่ 4 และ ชั้นปีที่ 6) 

โดยอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร 
3) วิเคราะห์จากผลสัมฤทธิ์การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ ตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม 
4) วิเคราะห์จากผลสัมฤทธิ์การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพตามสาขา  ตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม 
5) สอบวัดความรู้ก่อนการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัช

กรรมส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 และ ชั้นปีที่ 6 สภาเภสัชกรรม  
6) ประเมินทักษะความสามารถของบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  

1) อาจารย์ใหม่ทุกคนไดร้ับการปฐมนิเทศ ซึ่งประกอบด้วย 
- แนะน าส านักวิชา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา วัตถุประสงค์ และอัตลักษณ์ของส านักวิชา 
- ท าความเข้าใจหลักสูตรและบทบาทของการเป็นอาจารย์ในรายวิชา 
- ชี้แนะแนวทางการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของส านักวิชา 

2) มีอาจารย์ประจ าสาขาวิชาผู้มีประสบการณ์เป็นอาจารย์พ่ีเลี้ยง  โดยท าหน้าที่ 
- ให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาในการปรับตัวเพ่ือการเป็นอาจารย์ 
- ให้ค าแนะน าเก่ียวกับการกระบวนการสอนทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

3) อาจารย์ทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างทั่วถึง ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอนและความรู้
ใหม่ในทางเภสัชกรรม ตลอดจนการวิจัย การบริการวิชาการ และการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  โดย
ส านักวิชาส่งเสริมเข้าร่วมกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
- การศึกษา อบรม ดูงาน และการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
- การเข้าร่วมงานประชุมวิชาการเพ่ือการน าเสนอผลงานวิจัย ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
- การเป็นสมาชิกของสถานวิจัย หน่วยวิจัย หรือศูนย์ความเป็นเลิศ หรือหน่วยงานสนับสนุนการวิจัย

อ่ืน ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
- การท างานร่วมกับนักวิจัยพ่ีเลี้ยงจากทั้งภายในและภายนอกส านักวิชา เพ่ือท างานวิจัยและตีพิมพ์

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
  

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
1) จัดระบบการประเมินผลด้านการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ และประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมี

ส่วนร่วมระหว่างผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา 
2) สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมการประชุม/สัมมนาเพ่ือพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน การ

ปฏิบัติงานวิชาชีพ การประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
3) สนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมอบรม ศึกษา ดูงาน สัมมนา ประชุมวิชาการในประเทศหรือต่างประเทศ 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ 
4) มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงส าหรับอาจารย์ใหม่ 
5) มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
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6) มีการวิจัยในชั้นเรียน 
7) พัฒนาการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา 
8) พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ  
1) สนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการอบรมด้านการปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม 
2) สนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกในสาขาที่เก่ียวข้อง 
3) สนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการสอบวุฒิบัตรผู้มีความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

จากวิทยาลัยเภสัชกรรมบ าบัด 
4) สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม 
5) สนับสนุนให้ท างานวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในระดับชาติ และนานาชาติ 
6) สนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
7) สนับสนุนให้แต่งต ารา/หนังสือ 
8) สนับสนุนกิจกรรมแลกเปลี่ยนอาจารย์ในสถาบันและมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ทั้งภายในและภายนอก

ประเทศ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
1. การก ากับมาตรฐาน 

1) มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2558  

2) ก าหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งมีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
โดยหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อย่างน้อย 6 คน มาจากคณาจารย์สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการอย่างน้อย 3 คน และคณาจารย์สาขา
การบริบาลทางเภสัชกรรมอย่างน้อย 3 คน โดยทุกคนต้องสังกัดในหลักสูตรนี้หลักสูตรเดียว และอยู่
ประจ าตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา 

3) ก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด 
โดยหลักสูตร 6 ปี ต้องท าการปรับปรุงหลักสูตรในปีที่ 7 และประกาศใช้ในปีที่ 8 ส าหรับหลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 จะต้องปรับปรุงในปี พ.ศ. 2568 และประกาศใช้ใน
ปี พ.ศ. 2569 

 
2. บัณฑิต 

1) ด าเนินการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ครอบคลุม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 6 ด้านตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

2) ด าเนินการส ารวจข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี  
 
3. นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา 
1) ก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้สอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ที่ประกาศโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมของสภาเภสัชกรรม  

2) หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกนิสิต/นักศึกษาต้องครอบคลุมการประเมินความรู้ทางด้านวิชาการ และ
เจตคติต่อวิชาชีพ 

3) หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกนิสิต/นักศึกษาที่ก าหนดจะต้องชัดเจนมีความโปร่งใส และยุติธรรม 
4) การก าหนดจ านวนนิสิต/นักศึกษาที่จะรับได้จริงในแต่ละปีการศึกษาจะต้องสอดคล้องกับจ านวน

คณาจารย์โดยใช้เกณฑ์ FTES 1:8 โดยพิจารณาทั้งในภาพรวมของอาจารย์ทั้งหมด และจ านวนของ
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อาจารย์ในแต่ละด้าน คือ ด้านพ้ืนฐานวิชาชีพ ด้านผู้ป่วย ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านเภสัชศาสตร์สังคม
และการบริหาร ส าหรับสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมต้องมีจ านวนอาจารย์ปฏิบัติวิชาชีพในแหล่ง
ฝึกต่อนักศึกษาสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมแต่ละชั้นปีตามสัดส่วนที่สภาเภสัชกรรมก าหนด โดย
แผนการรับนิสิตนักศึกษาให้เผื่อจากการค านวณตาม FTES 1:8 เนื่องจากการลาออก และตกออกอีก
ร้อยละ 20 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
1) มีคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 
2) มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียน

สามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ รวมทั้งการให้ค าแนะน าด้านการประกอบวิชาชีพ
และการศึกษาต่อ 

3) คณาจารย์ทุกคนจัดท าตารางการท างานติดไว้หน้าห้องท างาน และมีช่องทางให้นักศึกษาสามารถ
ขอรับค าปรึกษาและติดต่อกับอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาได้โดยสะดวก 

4) อาจารย์ที่ปรึกษาจัดท าแฟ้มข้อมูลนักศึกษาทุกคน เพ่ือบันทึกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการติดตามผล
การศึกษาของนักศึกษา 

5) จัดสรรงบประมาณส าหรับการจัดกิจกรรมนักศึกษาและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 
6) มีคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา เพ่ือเป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาที่มีปัญหาเกิน

กว่าความสามารถของอาจารย์ที่ปรึกษา 
7) จัดให้มีบุคลากรท าหน้าที่ประสานงานกิจกรรมนักศึกษา 
8) มีการแสวงหาทุน และการจัดสรรเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษา 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
1) ตรวจสอบข้อมูลจ านวนนักศึกษาคงอยู่ในแต่ละปีการศึกษา ค้นหาปัจจัย/สาเหตุที่มีผลกระทบต่อ

จ านวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา และหาแนวทางป้องกัน/แก้ไขปัญหา 
2) ตรวจสอบข้อมูลจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา มีกระบวนการก ากับติดตามนักศึกษาที่

มีแนวโน้มส าเร็จการศึกษาล่าช้ากว่าแผน 
3) สนับสนุนการเตรียมความพร้อมในการสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  
4) จัดให้มีช่องทางให้นักศึกษาได้แสดงความพึงพอใจและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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4. อาจารย ์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
1) จัดท าแผนอัตราก าลังระยะยาวและแผนการพัฒนาอาจารย์ และด าเนินการจัดหาอาจารย์ตามระเบียบ

และหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยและสภาเภสัชกรรม เพ่ือให้มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิและจ านวนในแต่ละ
ด้าน คือ ด้านพ้ืนฐานวิชาชีพ ด้านผู้ป่วย ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร  
เพียงพอต่อการด าเนินงานของหลักสูตร 

2) สนับสนุนให้อาจารย์มีคุณวุฒิและมีต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้นตามล าดับ 
3) สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติงานวิชาชีพ การ

ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
4.2 คุณภาพอาจารย์ 

1) สนับสนุนให้อาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติในสาขาวิชาชีพตาม
ความเหมาะสม โดยอัตราส่วนขั้นต่ าต้องเป็นปริญญาเอกหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 หรือ
เป็นไปตามท่ีสภาเภสัชกรรมก าหนด และมีแผนพัฒนาอาจารย์ไปสู่เป้าหมายอย่างชัดเจน 

2) มีกระบวนการพัฒนาทักษะด้านการสอนให้แก่อาจารย์ 
3) มีกระบวนการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย เพ่ือให้สามารถผลิตผลงานทางวิชาการ และสามารถขอ

ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
1) วิเคราะห์ข้อมูลการลาออกของอาจารย์และค้นหาปัญหาเพ่ือหาทางป้องกัน/แก้ไขปัญหาการคงอยู่ของ

อาจารย์ 
2) ส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารจัดการของหลักสูตร เพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุง

กระบวนการเป็นประจ าทุกปี 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
1) ก าหนดให้มีการปรับปรุงสาระของรายวิชาให้มีความทันสมัยและน่าสนใจ ตามรอบการปรับปรุง

หลักสูตร 
2) น าผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต ผลประเมินการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษา มาเป็นข้อมูลใน

การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละปีการศึกษา 
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5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
1) มีการก าหนดผู้สอนในรายวิชา และมีกระบวนการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการท าหน้าที่เกี่ยวกับ

การจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) และการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
2) มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในแต่ละภาค

การศึกษา เพ่ือน าข้อมูลไปปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไป 
5.3 การประเมินผู้เรียน 

1) ก าหนดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ. 5) ภายหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 

2) มีกระบวนการทวนสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
3) มีด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ. 7) หลังสิ้นสุดปีการศึกษา เพ่ือน าผล

การประเมินไปปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตรในปีการศึกษาถัดไป 
 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1 การบริหารงบประมาณ 

หลักสูตรได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปีจากมหาวิทยาลัย ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ 
เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ อย่างเพี ยงพอ เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและการศึกษาด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
ห้องเรียน เป็นอาคารเรียนรวมจ านวน 5 อาคาร มีการจัดสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศทางวิชาการ

และสภาพแวดล้อมที่ดีในการสร้างเสริมสุขภาพ มีห้องเรียนขนาด 35 ที่นั่ง จ านวน 12 ห้อง ขนาด 70 ที่นั่ง 
จ านวน 12 ห้อง ขนาด 150 ที่นั่ง จ านวน 9 ห้อง ขนาด 300 ที่นั่ง จ านวน 6 ห้อง และขนาด 1,500 จ านวน 1 
ห้อง โดยแต่ละห้องมีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนพร้อมทั้งอุปกรณ์ภาพและเสียง 

ห้องปฏิบัติการ มีห้องปฏิบัติการทางพรีคลินิก จ านวน 1 ห้อง ขนาด 60 ที่นั่ง ห้องปฏิบัติการทางเภสัช
กรรมอุตสาหการ จ านวน 4 ห้อง ขนาด 45 ที่นั่ง ห้องปฏิบัติการทางการบริบาลทางเภสัชกรรม จ านวน 2 ห้อง 
ขนาด 60 ที่นั่ง ห้องปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร จ านวน 1 ห้อง ขนาด 60 ที่นั่ง ห้อง
ทักษะทางเภสัชกรรม (รองรับการท าวิจัย) จ านวน 4 ห้อง ขนาด 30 ที่นั่ง ห้องเครื่องมือพิเศษ จ านวน 1 ห้อง 

ทรัพยากรสารสนเทศอยู่ในศูนย์บรรณสารและสื่อการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่สนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ข้อมูลเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 มีดังต่อไปนี้ 

 
 



 

 

 

160 
 

 

 

หนังสือกลุ่ม Health science     10,968  รายการ 
วารสารทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ    112  รายการ 
ฐานข้อมูลออนไลน์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ   7  ฐานข้อมูล 
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 6  ฐานข้อมูล 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
1) ติดต่อประสานงานกับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เพ่ือการจัดซื้อหนังสือ ต ารา และสื่อการเรียน

การสอนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส าหรับการศึกษา ค้นคว้า และประกอบการเรียนการสอนแก่อาจารย์และ
นักศึกษา 

2) จัดห้องเรียน โสตทัศนูปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ ส าหรับนักศึกษาเพ่ือใช้ในการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู้ 
1) วางแผนการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ รวมทั้ง

ประสานงานเพื่อการจัดซื้อจัดหาเพิ่มเติมร่วมกับศูนย์บรรณสาร 
2) จัดท าระบบติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน ทั้งต าราหลัก สิ่งพิมพ์และสื่อการเรียนการสอน

ต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของส านักวิชา และน าผลประเมินมาใช้ในการบริหารทรัพยากร 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
มีการก าหนดตัวชี้วัดมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรีสาขาเภสัชศาสตร์ โดยมีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

X X X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ . 2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ 
(หลักสูตรหกปี)  

X X X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X X X 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.  
5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 

X X X X X X X 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และมคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว   

- X X X X X X 

8. อาจารย์ใหม่ทุกคน (ถ้ามี) ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X X X 

9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X X X 



 

 

 

162 
 

 

 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 
10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0    

- - - - - X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่หลังจาก
ท างานไปแล้วอย่างน้อย 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - - - - X 

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละป ี 9 10 10 10 10 11 12 
ตัวบ่งช้ีบังคับ (ข้อที)่ 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบ่งช้ีต้องผ่านรวม (ข้อ) 8 8 8 8 8 9 10 
 
เกณฑ์ประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิ ฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 
1-5) มีผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 
80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

 ประเมินกลยุทธ์การสอนตามที่ได้วางแผนไว้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ โดยอาศัยกระบวนการ
จากการให้อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงกลยุทธ์
การสอน มีการประเมินกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ผู้สอนจากนักศึกษาด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การสอบถาม
ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อกระบวนการเรียนการสอน การสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน ผลการปฏิบัติการ 
ผลการอภิปรายหน้าชั้นเรียน และผลการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ และประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจาก
รายงานและการน าเสนอผลงาน ผลการทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค และสอบปฏิบัติการทักษะ
วิชาชีพ  หากพบว่าวิธีการสอนที่ใช้ไม่สามารถท าให้นักศึกษาเข้าใจในเนื้อหาหรือไม่สามารถปฏิบัติการได้อย่าง
ถูกต้อง จะต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์การสอนให้มีความเหมาะสมมากขึ้น 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

 นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ได้แก่ ด้านทักษะกลยุทธ์การสอน การตรงต่อเวลา 
การให้เวลานอกชั้นเรียน การให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือเป็นรายบุคคล การจัดท าเอกสารประกอบการเรียน
การสอน สิ่งที่อาจารย์ท าได้ดีและควรท าต่อไป และสิ่งที่อาจารย์ควรปรับปรุงเพ่ือให้การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการประเมินผลการสอนสามารถกระท าได้เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในรายวิชาด้วย
ระบบแสดงความคิดเห็นต่อการสอนของอาจารย์ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส่วนส่งเสริมวิชาการ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยผลการประเมินจะถูกรวบรวมและน ามาวิเคราะห์เพ่ือน ามาใช้ปรับปรุง
กระบวนการสอนของอาจารย์ 

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

1) ด าเนินการประเมินหลักสูตรในภาพรวมจากการส ารวจข้อมูลจากนักศึกษาชั้นปีที่ 6 และ/หรือบัณฑิต
ที่ส าเร็จการศึกษา ถึงความเหมาะสมของการด าเนินการของหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอน 

2) ด าเนินการประเมินหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาให้ข้อคิดเห็น หรือจากข้อมูลในรายงานผล
การด าเนินงานหลักสูตร หรือจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา หรือจาก
ผลการประเมินเพ่ือรับรองสถาบันผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร์ สภาเภสัชกรรม 

3) ด าเนินการประเมินหลักสูตรโดยการสัมภาษณ์ และ/หรือการส่งแบบสอบถามไปยังผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือ
ส ารวจความพึงพอใจ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิตท่ีจบจากหลักสูตร 
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในหมวด 7 ข้อ 7 

โดยคณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัย เพ่ือน าผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 7 ปี  

 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

 น าผลการประเมินหลักสูตรในระดับรายวิชา และระดับหลักสูตรในภาพรวม มาวิเคราะห์เพื่อหาปัญหา
และเสนอแนวทางในการวางแผนและพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร โดยด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรทุก 7 ปี ตาม
แนวปฏิบัติที่ก าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสภาเภสัชกรรม เพ่ือให้ได้หลักสูตรที่มีคุณภาพ ผลิต
บัณฑิตที่พึงประสงค์และตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก ก 
 

ตารางเปรียบเทียบหลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  
และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2562) 

 

1. เปรียบเทียบชื่อหลักสูตร และช่ือปริญญา 

หลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  

หลักสูตรเภสชัศาสตรบัณฑิต  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  

การเปลี่ยนแปลง 

1. ช่ือหลักสูตร    (ภาษาไทย) เภสัชศาสตรบณัฑิต 
(ภาษาอังกฤษ) Doctor of Pharmacy 
2. ช่ือปริญญา    (ภาษาไทย) เภสชัศาสตรบณัฑติ 
(ภาษาอังกฤษ) Doctor of Pharmacy 

1. ช่ือหลักสูตร    (ภาษาไทย) เภสัชศาสตรบณัฑิต 
(ภาษาอังกฤษ) Doctor of Pharmacy 
2. ช่ือปริญญา    (ภาษาไทย) เภสชัศาสตรบณัฑติ 
(ภาษาอังกฤษ) Doctor of Pharmacy 

- 

 

2. เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร  

หลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต 
(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2554)   

 หลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต  
(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562)  

 การเปลีย่นแปลง 

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป (พ.ศ. 2561)   40 หน่วยกติ ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป (พ.ศ. 2561)    40 หน่วยกติ - 
หมายเหตุ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554 
มีการแก้ไขหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป ในป ี
พ.ศ. 2561 

1) กลุ่มวิชาภาษา                                 
   1.1) วิชาภาษาไทย                            
   1.2) วิชาภาษาอังกฤษ                      

20 หน่วกิต 
4 หน่วยกิต 

16 หน่วยกิต 

1) กลุ่มวิชาภาษา                                 
   1.1) วิชาภาษาไทย                            
   1.2) วิชาภาษาอังกฤษ                      

20 หน่วยกิต 
4 หน่วยกิต 

16 หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์   8 หน่วยกิต 2) กลุ่มวิชามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์   8 หน่วยกิต 
3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     8 หน่วยกิต 3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     8 หน่วยกิต 
4) กลุ่มวิชาบูรณาการ                           4 หน่วยกิต 4) กลุ่มวิชาบูรณาการ                              4 หน่วยกิต 
5) กลุ่มวิชาสารสนเทศ                         
*ไม่นับหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตร 

4* หน่วยกิต 5) กลุ่มวิชาสารสนเทศ                         
*ไม่นับหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตร 

4* หน่วยกิต 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ                           273 หน่วยกติ ข. หมวดวิชาเฉพาะ  238 หน่วยกติ จ านวนหนว่ยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
ลดลงจาก 273 เป็น 
238 หน่วยกิต 

1) กลุ่มวิชาพื้นฐาน 
   1.1) รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
         
   1.2) รายวิชาพื้นฐานวิชาชีพ               

62 หน่วยกิต 
32 หน่วยกิต 

 
30 หน่วยกิต 

1) กลุ่มวิชาพื้นฐาน 
   1.1) รายวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 
   1.2) รายวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

46 หน่วยกิต 
20 หน่วยกิต 

 
26 หน่วยกิต 

 

2) กลุ่มวิชาชพี                                
   2.1) รายวิชาด้านเภสัชศาสตร์                 

116 หน่วยกิต 
44 หน่วยกิต 

2) กลุ่มวิชาชพี 
   2.1) รายวิชาชีพด้านเภสัชกรรมอุตสา

113 หน่วยกิต 
48 หน่วยกิต 
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   2.2) รายวิชาด้านการบริบาลทางเภสชั
กรรม  
   2.3) รายวิชาด้านเภสัชศาสตร์สังคมและ
การบริหาร 
   2.4) รายวิชาโครงการพิเศษ 

46 หน่วยกิต 
 

22 หน่วยกิต 
 

4 หน่วยกิต 

หการ 
   2.2) รายวิชาชีพด้านการบริบาลทางเภสัช
กรรม 
   2.3) รายวิชาชีพด้านเภสัชศาสตร์สังคม
และการบริหาร 
   

45 หน่วยกิต 
 

20 หน่วยกิต 
 
 

3) กลุ่มวิชาชพีเลือก 
   3.1) รายวิชาชีพเลือกสายเภสัชศาสตร์ 
 
   3.2) รายวิชาชีพเลือกสายบริบาลทาง
เภสัชกรรม 

36 หน่วยกิต 
36 หน่วยกิต 

 
36 หน่วยกิต 

3) กลุ่มวิชาชพีเฉพาะด้าน 
   3.1) รายวิชาชีพเฉพาะด้านเภสัชกรรมอุต
สาหการ 
   3.2) รายวิชาชีพเฉพาะด้านการบริบาล
ทางเภสัชกรรม 

32 หน่วยกิต 
32 หน่วยกิต 

 
32 หน่วยกิต 

 

4) กลุ่มวิชาฝกึปฏบิัติงานวิชาชพี 
   4.1) รายวิชาบังคับฝึกปฏิบัติงาน 
 
   4.2) รายวิชาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพตาม
สายวิชา 
      4.2.1) สายเภสัชศาสตร ์
      4.2.2) สายบริบาลทางเภสัชกรรม 

59 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 

 
47 หน่วยกิต 

 
47 หน่วยกิต 
47 หน่วยกิต 

4) กลุ่มวิชาฝกึปฏบิัติงานวิชาชพี 
   4.1) รายวิชาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาค
บังคับ 
   4.2) รายวิชาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะ
ด้าน 
      4.2.1) ด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ 
      4.2.2) ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม 

43 หน่วยกิต 
8 หน่วยกิต 

 
35 หน่วยกิต 

 
35 หน่วยกิต 
35 หน่วยกิต 

 

  5) รายวิชาโครงการพิเศษ 4 หน่วยกิต  
ค. หมวดวชิาเลือกเสร ี 8 หน่วยกิต ค. หมวดวชิาเลือกเสร ี 8 หน่วยกิต - 
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3. เปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตร  

หลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต 
(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2554) 

หลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต 
(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562) 

การเปลีย่นแปลง 

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป (พ.ศ. 2561) 40 หน่วยวชิา ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป (พ.ศ. 2561) 40 หน่วยวชิา - 
หมายเหตุ 
หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2554 มีการ
แก้ไขหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป ในป ี
พ.ศ. 2561 

1) กลุ่มวิชาภาษา                                 20 หน่วยกติ 1) กลุ่มวิชาภาษา                                 20 หน่วยกติ 
   1.1) วชิาภาษาไทย                            4 หน่วยกิต    1.1) วชิาภาษาไทย                            4 หน่วยกิต 
GEN61-001 ภาษาไทยพื้นฐาน 2(2-0-4)* GEN61-001 ภาษาไทยพื้นฐาน 2(2-0-4)* 
GEN61-113 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ร่วมสมัย 
2(2-4-6) GEN61-113 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ร่วมสมัย 
2(2-4-6) 

   1.2) วชิาภาษาอังกฤษ                      16 หน่วยกติ    1.2) วชิาภาษาอังกฤษ                      16 หน่วยกติ 
GEN61-002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2(2-0-4)* GEN61-002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2(2-0-4)* 
GEN61-121 ทักษะการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ 
2(2-0-4) GEN61-121 ทักษะการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ 
2(2-0-4) 

GEN61-122 การฟังและการพูดเชิง
วิชาการ  

2(2-0-4) GEN61-122 การฟังและการพูดเชิง
วิชาการ  

2(2-0-4) 

GEN61-123 การอ่านและการเขียนเชิง
วิชาการ 

2(2-0-4) GEN61-123 การอ่านและการเขียนเชิง
วิชาการ 

2(2-0-4) 

GEN61-124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
เชิงวิชาการ 

4(4-0-8) GEN61-124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
เชิงวิชาการ 

4(4-0-8) 

GEN61-127 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
น าเสนองานทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

3(3-0-6) GEN61-127 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
น าเสนองานทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

3(3-0-6) 

GEN61-129 ภาษาอังกฤษส าหรับสื่อและ
การสื่อสาร 

3(3-0-6) GEN61-129 ภาษาอังกฤษส าหรับสื่อและ
การสื่อสาร 

3(3-0-6) 

* ไม่นับหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตร * ไม่นับหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตร 
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   8 หน่วยกิต 2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   8 หน่วยกิต 
GEN61-141 ความเป็นไทยและพลเมือง

โลก   1(3-2-7) 
4(3-2-7) GEN61-141 ความเป็นไทยและพลเมือง

โลก   1(3-2-7) 
4(3-2-7) 

GEN61-142 ปรัชญา จริยศาสตร์ และวิธี
คิดแบบวิพากษ ์

4(3-2-7) GEN61-142 ปรัชญา จริยศาสตร์ และวิธี
คิดแบบวิพากษ ์

4(3-2-7) 

3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร์     8 หน่วยกิต 3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร์     8 หน่วยกิต 
GEN61-151 การแสวงหาความรู้และ

ระเบียบวธิีวิจยั 
4(2-4-6) GEN61-151 การแสวงหาความรู้และ

ระเบียบวธิีวิจยั 
4(2-4-6) 

GEN61-152 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
สภาวะโลกร้อน 

4(2-4-6) GEN61-152 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
สภาวะโลกร้อน 

4(2-4-6) 

4) กลุ่มวิชาบูรณาการ                           4 หน่วยกิต 4) กลุ่มวิชาบูรณาการ                           4 หน่วยกิต 
GEN61-161 นวัตกรรมและ

ผู้ประกอบการ 
4(2-4-6) GEN61-161 นวัตกรรมและ

ผู้ประกอบการ 
4(2-4-6) 
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หลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต 
(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2554) 

หลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต 
(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562) 

การเปลีย่นแปลง 

5) กลุ่มวิชาสารสนเทศ                         4* หน่วยกิต 5) กลุ่มวิชาสารสนเทศ                         4* หน่วยกิต 
GEN61-171 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุค

ดิจิทัล 
4(2-4-6)* GEN61-171 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุค

ดิจิทัล 
4(2-4-6)* 

* ไม่นับหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตร * ไม่นับหน่วยกิตในโครงสร้างหลักสูตร  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ                           273 หน่วยกติ ข. หมวดวิชาเฉพาะ                           238 หน่วยกติ  
1) กลุ่มวิชาพื้นฐาน 62 หน่วยกติ 1) กลุ่มวิชาพื้นฐาน 46 หน่วยกติ  
   1.1) รายวชิาวทิยาศาสตร์พื้นฐาน 32 หน่วยกติ    1.1) รายวชิาพื้นฐานดา้นวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร ์
20 หน่วยกติ  

PHY-105 ฟิสิกส์ทางการแพทย์พื้นฐาน 2(2-0-4) PHY61-105 ฟิสิกส์ทางการแพทย์พื้นฐาน 2(2-0-4)  
CHM-101 เคมีพื้นฐาน 2(2-0-4) CHM61-104 หลักเคมี 4(4-0-8)  
CHM-102 เคมีทั่วไป 4(4-0-8) 
CHM-106 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2(0-4-2) CHM61-103 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1(0-3-2)  
CHM-111 เคมีอินทรีย์ 4(3-3-8) CHM61-113 เคมีอินทรีย์ 1 4(4-0-8) แยกวิชาบรรยาย

และปฏิบัตกิาร CHM61-110 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1(0-3-2) 
CHM-231 เคมีเชิงฟิสิส์ 4(3-3-8) PHA62-210 เภสัชกรรมเชิงฟิสิกส์ 2(2-0-4) วิชา PHA62-210 

เภสัชกรรมเชิง
ฟิสิกส์ จัดการ
เรียนการสอนโดย
ส านักวิชาเภสัช ฯ 

BIO-103 ชีววิทยาทั่วไป 4(4-0-8) -   เนื้อหาเกี่ยวกับ
ชีววิทยาของเซลล์
น าไปเรียนใน
รายวิชา
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ของ
มนุษย์ 1 

BIO-104 ปฏิบัติการชีววิทยาทัว่ไป 2(0-4-2) 

   MAT61-001 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 0(0-0-4) ไม่คิดหน่วยกิตใน
โครงสร้าง
หลักสูตร 

MAT-113 คณิตศาสตร์ทั่วไป 4(4-0-8) MAT61-100 คณิตศาสตร์ส าหรับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

4(4-0-8)  

MAT-114 สถิติประยุกต ์ 4(4-0-8) MAT61-112 ชีวสถิติส าหรับการวิจยัทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

4(4-0-8)  

   1.2) รายวชิาพื้นฐานวิชาชีพ               30 หน่วยกติ    1.2) รายวชิาพื้นฐานวิชาชีพ               26 หน่วยกติ  
HMS-201 วิทยาศาสตร์การแพทย์ของ

มนุษย์ 1 
6(4-4-10) PHA62-100 วิทยาศาสตร์การแพทย์ของ

มนุษย์ 1 
4(2-0-4) แยกวิชาบรรยาย

และปฏิบัตกิาร 
PHA62-101 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1(0-3-2) 
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หลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต 
(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2554) 

หลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต 
(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562) 

การเปลีย่นแปลง 

การแพทย์ของมนุษย ์1 
HMS-202 วิทยาศาสตร์การแพทย์ของ

มนุษย์ 2 
6(4-4-10) PHA62-200 วิทยาศาสตร์การแพทย์ของ

มนุษย์ 2 
4(4-0-8) แยกวิชาบรรยาย

และปฏิบัตกิาร 
PHA62-201 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

การแพทย์ของมนุษย ์2 
1(0-3-2) 

HMS-203 วิทยาศาสตร์การแพทย์ของ
มนุษย์ 3 

6(4-4-10) PHA62-202 วิทยาศาสตร์การแพทย์ของ
มนุษย์ 3 

4(4-0-8) แยกวิชาบรรยาย
และปฏิบัตกิาร 

PHA62-203 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
การแพทย์ของมนุษย ์3 

1(0-3-2) 

HMS-204 วิทยาศาสตร์การแพทย์ของ
มนุษย์ 4 

6(4-4-10)  PHA62-204 วิทยาศาสตร์การแพทย์ของ
มนุษย์ 4 

4(4-0-8) แยกวิชาบรรยาย
และปฏิบัตกิาร 

PHA62-205 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
การแพทย์ของมนุษย ์4 

1(0-3-2) 

HMS-205 วิทยาศาสตร์การแพทย์ของ
มนุษย์ 5 

6(4-4-10) PHA62-206 วิทยาศาสตร์การแพทย์ของ
มนุษย์ 5 

3(3-0-6) แยกวิชาบรรยาย
และปฏิบัตกิาร 

PHA62-207 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
การแพทย์ของมนุษย ์5 

1(0-3-2) 

2) กลุ่มวิชาชีพ                                116 หน่วยกติ 2) กลุ่มวิชาชีพ                                113 หน่วยกติ  
   2.1) รายวชิาด้านเภสัชศาสตร์                 44 หน่วยกติ    2.1) รายวชิาชีพด้านเภสัชกรรมอุตสา

หการ                
48 หน่วยกติ  

PHD-321 ชีวเภสัชศาสตร ์ 2(2-0-4) PHA62-310 เภสัชจลนศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) ปรับปรุงเนื้อหา 
PHD-322 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1

  
4(3-3-8)  PHA62-311 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 2(2-0-4) แยกวิชาบรรยาย

และปฏิบัตกิาร PHA62-312 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัช
กรรม 1 

1(0-2-1) 

PHD-323 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 4(3-3-8)  PHA62-313 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 2(2-0-4) แยกวิชาบรรยาย
และปฏิบัตกิาร PHA62-314 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัช

กรรม 2 
1(0-2-1) 

PHD-421 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 4(3-3-8)   PHA62-315 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 3(3-0-6) แยกวิชาบรรยาย
และปฏิบัตกิาร PHA62-316 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัช

กรรม 3 
1(0-3-2) 

PHD-422 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 4  4(3-3-8)  PHA62-410 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 4 3(3-0-6) แยกวิชาบรรยาย
และปฏิบัตกิาร PHA62-411 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัช

กรรม 4 
1(0-3-2) 

PHD-331  เคมีของยา 1 4(4-0-8) PHA62-220 เคมีของยา 1 3(3-0-6) กระจายเนื้อหา
รายวิชาจากเดิม 2 
รายวิชาออกเป็น 
3 รายวิชา เนื้อหา

PHD-332  เคมีของยา 2  4(4-0-8) PHA62-320 เคมีของยา 2 3(3-0-6) 
PHA62-323 เคมีของยา 3 2(2-0-4) 
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หลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต 
(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2554) 

หลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต 
(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562) 

การเปลีย่นแปลง 

เน้นเคมีของยา
ตามบัญชียาหลัก
แห่งชาติ เพิ่ม
เนื้อหาเคมีที่มีการ
พัฒนาใหม่ ๆ 
และยาชวีวัตถ ุ

PHD-333 เภสัชวิเคราะห์ 1 4(3-3-8)   PHA62-321 เภสัชวิเคราะห์  3(3-0-6) แยกวิชาบรรยาย
และปฏิบัตกิาร 
เนื้อหามีทั้งการ
วิเคราะห์ยาแบบ 
classical และ 
instrument 
methods 

PHA62-322 ปฏิบัติการเภสัชวิเคราะห ์ 1(0-3-2) 

PHD-334 เภสัชวิเคราะห์ 2 4(3-3-8)  PHA62-324 การควบคุมคุณภาพทาง
เภสัชกรรม 

3(3-0-6) เปลี่ยนเน้ือหาจาก
ที่เป็นการ
วิเคราะห์ยาแบบ 
instrument 
methods เป็น
การควบคุม
คุณภาพทางเภสัช
ภัณฑ์ตามเภสัช
ต ารับ และ
กฏเกณฑ์ท่ี
เกี่ยวขอ้งกับการ
ควบคุมคุณภาพ
ยา 

PHA62-325 ปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ
ทางเภสัชกรรม 

1(0-3-2) 

PHD-241  ความรู้พื้นฐานทางเภสัช
พฤกษศาสตร์และเภสัชเวท 

2(2-0-4)   PHA62-230 เภสัชเวทเบื้องต้น 2(2-0-4) แยกวิชาบรรยาย
กับปฏิบัตกิาร PHA62-231 ปฏิบัติการเภสัชเวทเบื้องต้น 1(0-3-2) 

PHD-341  เภสัชเวท 4(3-3-8)  PHA62-232 เภสัชเวท 3(3-0-6) แยกวิชาบรรยาย
กับปฏิบัตกิาร PHA62-233 ปฏิบัติการเภสัชเวท 1(0-3-2) 

PHD-342 สมุนไพรเพื่อการสาธารณสุข
มูลฐาน 

4(4-0-8) PHA62-430 สมุนไพรบ าบัด 3(3-0-6) ปรับปรุงเนื้อหา 

   PHA62-412 ยาชีววัตถุบ าบัด 2(2-0-4) วิชาใหม ่
   PHA62-413 ระบบน าส่งยารูปแบบใหม ่ 3(3-0-6) เปลี่ยนจากราย

วิชาชีพเฉพาะด้าน
เภสัชกรรมอุตสา
หการมาเป็นราย
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หลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต 
(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2554) 

หลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต 
(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562) 

การเปลีย่นแปลง 

วิชาชีพด้านเภสัช
กรรมอุตสาหการ 

   2.2) รายวชิาด้านการบริบาลทางเภสัช
กรรม  

46 หน่วยกติ    2.2) รายวชิาชีพด้านการบรบิาลทางเภสัช
กรรม 

45 หน่วยกติ  

PHD-311 เภสัชวิทยาส าหรับนักศึกษา
เภสัชศาสตร์ 1 

6(4-4-10) PHA62-240 เภสัชวิทยา 1 4(4-0-8) แยกวิชาบรรยาย
กับปฏิบัตกิาร PHA62-241 ปฏิบัติการเภสัชวิทยา  1(0-3-2) 

PHD-312 เภสัชวิทยาส าหรับนักศึกษา
เภสัชศาสตร์ 2 

6(4-4-10) PHA62-340 เภสัชวิทยา 2 3(3-0-6) แยกเนื้อหาส่วน
พิษวิทยาออกมา
เป็นวิชาใหม่จาก
เดิมอยู่ในรายวิชา
เภสัชวิทยา 2  

PHA62-341 พิษวิทยา 2(2-0-4) 

PHD-351 เภสัชกรรมบ าบัด 1 4(3-3-8)  PHA62-345 บทน าการบริบาลทางเภสัช
กรรม 

3(3-0-6) - เปลี่ยนแปลง
เนื้อหาวิชาเภสัช
บ าบัด 1-5 เดิม 
โดยน าการใช้ยา
ในโรคที่มีความ
ซับซ้อนให้เรียนใน
วิชาเภสัชบ าบัด 5 
และ 6 ซ่ึงเนื้อหา
สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐาน ฯ 
สภาเภสัชกรรม 
- น าเนื้อหาความรู้
เบื้องต้นด้านการ
บริบาลทางเภสัช
กรรมไปอยู่ใน
รายวิชาบท านการ
บริบาลทางเภสัช
กรรม 

PHD-451 เภสัชกรรมบ าบัด 2 2(2-0-4) PHA62-450 เภสัชบ าบัด 2 4(4-0-8) - จัดกลุ่มเนื้อหา
ของเภสัชกรรม
บ าบัดใหม ่
- เพิ่มวิชา
ปฏิบัติการ 

PHD-452 เภสัชกรรมบ าบัด 3 6(6-0-12) 
PHA62-451 ปฏิบัติการเภสัชบ าบัดและ

เภสัชกรรมปฏิบัติ 2 
1(0-2-1) 

PHD-453 เภสัชกรรมบ าบัด 4 4(4-0-8)  PHA62-452 เภสัชบ าบัด 3 5(5-0-10) - จัดกลุ่มเนื้อหา
ของเภสัชกรรม
บ าบัดใหม ่

PHA62-453 เภสัชบ าบัด 4 3(3-0-6) 
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หลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต 
(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2554) 

หลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต 
(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562) 

การเปลีย่นแปลง 

- เพิ่มวิชา
ปฏิบัติการ 

PHD-454 เภสัชกรรมจ่ายยา 1 4(3-3-8)  PHA62-440 เภสัชกรรมจ่ายยา 2(2-0-4) - รวมเน้ือหาวิชา
เภสัชกรรมจ่ายยา 
1 และ 2 เน้น
ทักษะที่เกี่ยวข้อง
กับการจา่ยยา 
ส่วนรายละเอยีด
ของโรคเรียนใน
รายวิชาเภสัช
บ าบัด 
- แยกวิชา
บรรยายและ
ปฏิบัติการ 

PHA62-441 ปฏิบัติการเภสัชกรรมจ่ายยา 1(0-3-2) 

PHD-455 เภสัชกรรมจ่ายยา 2 4(3-3-8)  PHA62-350 เภสัชบ าบัด 1 3(3-0-6) ปรับปรุงเนื้อหาให้
ทันสมัย PHA62-351 ปฏิบัติการเภสัชบ าบัดและ

เภสัชกรรมปฏิบัติ 1 
1(0-3-2) 

PHD-456 การบริบาลทางเภสัชกรรม 4(3-3-8)  PHA62-346 การบริบาลทางเภสัชกรรม 2(2-0-4) เนื้อหาเดิมและ
เพิ่มเนื้อหาความรู้
ด้านการบริบาล
ทางเภสัชกรรมใน
รายวิชาต่าง ๆ 
ของหลักสูตรเดิม
มารวมอยู่ใน
รายวิชานี ้

PHD-457 เภสัชกรรมสารสนเทศ 1 2(2-0-4)  PHA62-348 เภสัชกรรมสารสนเทศ 3(3-0-6) เพิ่มกรณีศึกษา
เพื่อให้นักศึกษาได้
ฝึกการคิด
วิเคราะห ์

PHD-458 เภสัชจลนศาสตร์คลินิก 4(4-0-8) PHA62-443 เภสัชจลนศาสตร์คลินิก
เบื้องต้น 

3(3-0-6) ปรับปรุงเนื้อหา 
โดยยา้ยเนื้อหา
การติดตามระดับ
ยาในเลือดไปอยู่
ในรายวิชาการ
ติดตามการรักษา
ด้วยยาเพื่อให้
เนื้อหาสอดคล้อง



 

 

 

173 
 

 

 

หลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต 
(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2554) 

หลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต 
(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562) 

การเปลีย่นแปลง 

กับเกณฑ์
มาตรฐาน ฯ สภา
เภสัชกรรม 

   PHA62-442 บูรณาการเภสัชศาสตร์ 2(0-4-2) วิชาใหม ่
   PHA62-444 การให้ค าปรึกษาในการ

บริบาลทางเภสัชกรรม 
1(0-3-2) มาจากรายวิชา

การให้ค าปรึกษา
ส าหรับเภสัชกรซ่ึง
เป็นวิชาชีพเฉพาะ
ด้านการบริบาล ฯ 
มาเป็นวิชาชีพ
ด้านการบริบาล ฯ 

   2.3) รายวชิาด้านเภสัชศาสตร์สังคมและ
การบริหาร 

22 หน่วยกติ    2.3) รายวชิาชีพด้านเภสัชศาสตร์สงัคม
และการบริหาร 

20 หน่วยกติ  

PHD-161 เภสัชนิเทศ 2(2-0-4)   PHA62-160 ปฐมนิเทศทางเภสัชศาสตร์ 2(2-0-4) ปรับปรุงเนื้อหา 
PHD-261 พฤติกรรมสุขภาพ 2(2-0-4)     -   กระจายเนื้อหาไป

อยู่ในรายวิชา
เภสัชกรรม
ครอบครัวและ
ชุมชน 

PHD-361 ระบบสุขภาพและเภสัช
กรรม 

2(2-0-4) PHA62-260 การจัดการระบบสุขภาพ
และเภสัชกรรม 

2(2-0-4)     - เปลี่ยนชื่อ
รายวิชาให้มีความ
ชัดเจน ทันสมัย
มากขึ้น 
- ปรับปรุงเนื้อหา
ให้เข้าใจระบบ
สุขภาพและ
มุ่งเน้นการบริหาร
จัดการที่ค านึงถึง
บริบทของระบบ
สุขภาพประเทศ 

PHD-362 การคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สาธารณสุขเบื้องต้น 

2(2-0-4) -   เป็นวิชาที่เนื้อหามี
ความซ้ าซ้อนกับ
วิชานิติเภสัชและ
จริยธรรม 

PHD-461 นิติเภสัชและจริยธรรม 4(4-0-8) PHA62-360 นิติเภสัชและจริยธรรม 3(3-0-6) ปรับปรุงเนื้อหา 
PHD-462 เภสัชระบาดวิทยาและเภสัช

เศรษฐศาสตร์ 
4(4-0-8) PHA62-461 การประเมินผลลัพธ์เชิง

ระบาดวิทยาและ
4(4-0-8) - เปลี่ยนชื่อ

รายวิชาให้มีความ
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หลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต 
(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2554) 

หลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต 
(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562) 

การเปลีย่นแปลง 

เศรษฐศาสตร์ในทางเภสัช
กรรม 

ชัดเจน ทันสมัย
มากขึ้น 
- เพิ่มเน้ือหา
เกี่ยวกบัผลลัพธิ์
สุขภาพที่เกิดจาก
การใช้เทคโนโลยี
ทางการแพทย์
สมัยใหม่เข้าไป
ด้วย 
(นอกเหนือจากผล
จากยา) 

PHD-463 ระเบียบวธิีวิจยัทางเภสัช
ศาสตร์  

2(2-0-4) PHA62-460 ระเบียบวธิีวิจยัทางเภสัช
ศาสตร์ 

3(3-0-6)     - เพิ่มหวัข้อ
ระเบียบวธิีวิจยั
ทางด้านเภสัช
กรรมอุตสาหการ 
การใช้โปรแกรม R 

PHD-464 การบริหารเภสัชกรรม 2(2-0-4)   PHA62-464 การจัดการทางเภสัชกรรม 2(2-0-4)     - เปลี่ยนชื่อ
รายวิชาให้มีความ
ชัดเจน ทันสมัย
มากขึ้น 
- เน้นสอนการ
จัดการสมัยใหม ่
และความเป็น
ผู้ประกอบการ 

PHD-561 ประสบการณ์สาธารณสุขใน
ชุมชน 

2(0-4-2) PHA62-462 เภสัชกรรมครอบครัวและ
ชุมชน  

2(2-0-4)     เปลี่ยนชื่อรายวิชา
ให้มีความชัดเจน 
และแยกเนื้อหา
บรรยายกับ
ปฏิบัติการออก
จากกัน เพื่อให้
สามารถบริหาร
จัดการการเรียน
การสอนได้ดีขึ้น 

PHA62-463 เภสัชกรรมครอบครัวและ
ชุมชนปฏิบัติ 1 

2(0-4-2) 

   2.4) รายวชิาโครงการพิเศษ 4 หน่วยกิต    5) รายวชิาโครงการพิเศษ 4 หน่วยกิต  
PHD-571 โครงการพิเศษทางเภสัช

กรรม 
4(0-8-4) PHA62-570 โครงการพิเศษทางเภสัช

กรรม 
4(0-12-6) ปรับปรุงเนื้อหา 

3) กลุ่มวิชาชีพเลือก 36 หน่วยกติ 3) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะดา้น 32 หน่วยกติ  
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หลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต 
(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2554) 

หลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต 
(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562) 

การเปลีย่นแปลง 

   3.1) รายวชิาชีพเลือกสายเภสชัศาสตร ์ 36 หน่วยกติ    3.1) รายวชิาชีพเฉพาะด้านเภสัชกรรมอุต
สาหการ 

32 หน่วยกติ  

PHD-521 เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัช
กรรม  

4(3–3–8) PHA62-517 เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัช
ศาสตร์ 

3(3-0-6) แยกวิชาบรรยาย
และปฏิบัตกิาร 

PHA62-518 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเภสัชศาสตร์ 

1(0-3-2) 

PHD-522 เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัช
กรรมขั้นสูง 

4(4-0-8) -   ย้ายเนื้อหาไปอยู่
ในวิชายาชีววัตถุ
บ าบัดและรายวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเภสัชศาสตร ์

PHD-523 ระบบน าส่งยารูปแบบใหม่  4(4-0-8) -   ย้ายไปเป็นวิชาชีพ
ด้านเภสัชกรรมอุต
สาหการ 

PHD-524 วิทยาการเครื่องส าอาง 4(3-3-8) PHA62-514 วิทยาการเครื่องส าอาง 2(2-0-4) แยกวิชาบรรยาย
และปฏิบัตกิาร PHA62-515 ปฏิบัติการวิทยาการ

เครื่องส าอาง 
1(0-3-2) 

PHD-525 สัตวเภสัชภัณฑ์  2(2-0-4) -   กระจายเนื้อหาไป
อยู่ในรายวิชา
เทคโนโลยีเภสัช
กรรม 1-4 

PHD-526 วิศวกรรมเภสัช 4(4-0-8) PHA62-516 หลักการทางวิศวเภสัชกรรม 2(2-0-4) ปรับปรุงเนื้อหา 
PHD-531 กฎเกณฑ์ทางเภสัชกรรม 2(2-0-4)   -   เนื้อหาอยู่ในวิชา 

PHA62-522 การ
บริหารระบบ
คุณภาพทางเภสัช
กรรม 

PHD-532 การบริหารคุณภาพทาง
เภสัชกรรม 

4(3-3-8) PHA62-522 การบริหารระบบคุณภาพ
ทางเภสัชกรรม 

3(3-0-6) ปรับปรุงเนื้อหาให้
ทันสมัยตามความ
ต้องการในการ
ประกันคุณภาพ/ 
การขึ้นทะเบียน
ยาในทาง
อุตสาหกรรมยา
มากขึ้น 
วิชาบังคับ 

PHD-533 ความคงสภาพของเภสัช 4(3-3-8) PHA62-520 ความคงสภาพของเภสัช 3(3-0-6) แยกวิชาบรรยาย
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หลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต 
(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2554) 

หลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต 
(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562) 

การเปลีย่นแปลง 

ภัณฑ์ ภัณฑ์ และปฏิบัตกิาร 
วิชาบังคับ PHA62-521 ปฏิบัติการความคงสภาพ

ของเภสัชภัณฑ์ 
1(0-3-2) 

PHD-534 การออกแบบยา 4(3-3-8)  PHA62-526 การออกแบบยา 3(3-0-6) แยกวิชาบรรยาย
และปฏิบัตกิาร PHA62-527 ปฏิบัติการการออกแบบยา  1(0-3-2) 

PHD-541 เทคโนโลยีการผลิตพฤกษ
เภสัชภัณฑ์ 

4(3-3-8) PHA62-535 เทคโนโลยีการผลิตพฤกษ
เภสัชภัณฑ์ 

3(3-0-6) แยกวิชาบรรยาย
และปฏิบัตกิาร 

PHA62-536 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการ
ผลิตพฤกษเภสัชภัณฑ์ 

1(0-3-2) 

PHD-542 เภสัชเวทขั้นสูง 4(3-3-8) -   กระจายเนื้อหาไป
อยู่ในรายวิชา
เภสัชเวทเบื้องต้น
และรายวิชาเภสัช
เวท 

PHD-543 เภสัชเวททางทะเล 2(2-0-4) -   กระจายเนื้อหาไป
อยู่ในรายวิชา
เภสัชเวทเบื้องต้น
และรายวิชาเภสัช
เวท 

PHD-544 เทคนิคการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อส าหรับพืชสมุนไพร 

4(3-3-8) PHA62-537 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ส าหรับพืชสมุนไพร 

3(3-0-6) แยกวิชาบรรยาย
และปฏิบัตกิาร 

PHA62-538 ปฏิบัติการการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อส าหรับพืชสมุนไพร 

1(0-3-2) 

PHD-545 เภสัชกรรมแผนไทย 4(3-3-8) -   เปลี่ยนเป็น
รายวิชา 
การแพทย์แผน
ไทยและ
การแพทย์
ทางเลือก (วิชา
เลือกเสรี) 

PHD-546 การประเมินคุณค่าทาง
ชีวภาพ 

4(3-3-8)  PHA62-534 การประเมินฤทธิ์ทางเภสัช
วิทยา 

4(4-0-8) ปรับปรุงเนื้อหา 

PHD-572 สัมมนาทางเภสัชศาสตร ์ 2(2-0-4) PHA62-510 สัมมนาทางเภสัชกรรมอุตสา
หการ  

2(2-0-4) ปรับปรุงเนื้อหา 
วิชาบังคับ 

 PHA62-511 การจัดการในระดับ
อุตสาหกรรมยา 1 

3(3-0-6) วิชาใหม ่
วิชาบังคับ 

PHA62-512 การจัดการในระดับ 3(3-0-6) วิชาใหม ่
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หลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต 
(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2554) 

หลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต 
(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562) 

การเปลีย่นแปลง 

อุตสาหกรรมยา 2 วิชาบังคับ 
PHA62-561 ความเป็นผู้ประกอบการ

ในทางเภสัชกรรม 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

วิชาบังคับ 
   PHA62-513 เทคโนโลยีเภสัชกรรมขั้นสูง 2(2-0-4) วิชาใหม ่
   PHA62-523 การวิเคราะหย์าในชีวสาร 3(3-0-6) วิชาใหม ่
   PHA62-524 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ยา

ในชีวสาร 
1(0-3-2) วิชาใหม ่

   PHA62-525 ความเท่าเทียมกันของยา 3(3-0-6) วิชาใหม ่
   PHA62-528 เคมีอินทรีย์ของการ

สังเคราะห์ยา  
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   PHA62-529 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ของ
การสังเคราะห์ยา 

1(0-3-2) วิชาใหม ่

   PHA62-530 การพิสูจน์เอกลกัษณ์ของยา 3(3-0-6) วิชาใหม ่
   PHA62-531 เภสัชจลนศาสตร์ขั้นสูง 2(2-0-4) วิชาใหม ่
   PHA62-532 ปฏิบัติการเภสัชจลนศาสตร์

ขั้นสูง 
1(0-3-2) วิชาใหม ่

   PHA62-533 หลักการทางเภสัชพันธุ
ศาสตร์และการแพทย์เฉพาะ
บุคคล 

3(3-0-6) วิชาใหม ่

   PHA62-539 การวิจยัผลิตภัณฑ์ธรรมชาต ิ 3(3-0-6) วิชาใหม ่
   3.2) รายวชิาชีพเลือกสายบริบาลทาง
เภสัชกรรม 

36 หน่วยกติ    3.2) รายวชิาชีพเฉพาะด้านการบรบิาล
ทางเภสัชกรรม 

32 หน่วยกติ  

PHD-511 เภสัชวิทยาขั้นสูง 4(4-0-8) -   ย้ายเนื้อหาไปอยู่
ในรายวิชาเภสัช
วิทยา 1 และ 2 

PHD-512 พิษวิทยาคลินิก 4(4-0-8) -   ย้ายเนื้อหาไปอยู่
ในวิชาพิษวิทยา 

PHD-513 การผสมยาที่ให้ทางหลอด
เลือดด า  

4(3-3-8)  -    

PHD-551 ทักษะการให้ค าปรึกษา
ส าหรับเภสัชกร 

4(3-3-8) -   เปลี่ยนเป็น
วิชาการให้
ค าปรึกษาในการ
บริบาลทางเภสัช
กรรม (วิชาชพี
ด้านการบริบาล 
ฯ) 

PHD-552 การเฝ้าระวังการใช้ยาและ 2(2-0-4) PHA62-541 การเฝ้าระวังความปลอดภยั 2(2-0-4) ปรับปรุงเนื้อหาให้
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หลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต 
(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2554) 

หลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต 
(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562) 

การเปลีย่นแปลง 

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้านยา สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐาน ฯ 
สภาเภสัชกรรม 
วิชาบังคับ 

PHD-553 เภสัชกรรมบ าบัดในผู้ป่วยที่
มีความเส่ียงสูง  

2(2-0-4) -   กระจายเนื้อหาไป
ยังรายวิชาการเฝ้า
ระวังความ
ปลอดภัยดา้นยา 

PHD-554 เภสัชกรรมสารสนเทศ 2 4(4-0-8) PHA62-540 การบริบาลทางเภสัชกรรม
บนหลักฐานเชิงประจักษ ์

3(3-0-6) ปรับปรุงเนื้อหาให้
สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐาน ฯ 
สภาเภสัชกรรม 
วิชาบังคับ 

PHD-555 เภสัชกรรมบ าบัด 5 4(4-0-8) PHA62-550 เภสัชบ าบัด 5 5(5-0-10) เปลี่ยนแปลง
เนื้อหาวิชาเภสัช
บ าบัด 1-5 เดิม 
โดยน าการใช้ยา
ในโรคที่มีความ
ซับซ้อนมาเรียนใน
วิชาเภสัชบ าบัด 5 
และ 6 ซ่ึงเนื้อหา
สอดคล้องกับ
มาตรฐานฯ สภา
เภสัชกรรม 
วิชาบังคับ 

PHA62-551 เภสัชบ าบัด 6 6(6-0-12) 

PHD-556 ประสบการณ์บริบาลทาง
เภสัชกรรมเบื้องต้น 

4(0-8-4) PHA62-543 บทน าการฝึกปฏิบัติงาน
วิชาชีพด้านการบริบาลทาง
เภสัชกรรม 1 

2(0-6-3) เพิ่มทักษะการฝึก
ปฏิบัต ิ
วิชาบังคับ 

PHD-557 การบริบาลทางเภสัชกรรม
ประยุกต ์

2(0-4-2) PHA62-544 บทน าการฝึกปฏิบัติงาน
วิชาชีพด้านการบริบาลทาง
เภสัชกรรม 2 

2(0-6-3) เพิ่มทักษะการฝึก
ปฏิบัต ิ
วิชาบังคับ 

PHD-558 โภชนคลินิก 4(4-0-8) PHA62-546 โภชนคลินิก 2(2-0-4) ปรับปรุงเนื้อหา 
PHD-559  เภสัชจลนศาสตร์ประยุกต์

และการตรวจติดตามระดับ
ยาในร่างกาย  

2(2-0-4) PHA62-545 การติดตามการรักษาด้วยยา 3(3-0-6) ปรับปรุงเนือ้หา 

PHD-562 การประยกุต์ใช้คอมพิวเตอร์
ในงานเภสัชกรรม 

4(3-3-8)    PHA62-565 วิทยาการจัดการข้อมูล
ในทางเภสัชกรรมปฏิบัต ิ

2(2-0-4) ปรับปรุงเนื้อหา 
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หลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต 
(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2554) 

หลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต 
(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562) 

การเปลีย่นแปลง 

PHD-563 การจัดการร้านยา  2(2-0-4) -   ปรับเนื้อหาไปอยู่
ในรายวิชาความ
เป็น
ผู้ประกอบการ
ในทางเภสัชกรรม 

PHD-564 การตลาดยา 4(4-0-8) -   ปรับเนื้อหาไปอยู่
ในรายวิชาความ
เป็น
ผู้ประกอบการ
ในทางเภสัชกรรม 

PHD-565 การบริหารเภสัชกรรม
โรงพยาบาล 

2(2-0-4) -   ปรับเนื้อหาไปอยู่
ในรายวิชาการ
จัดการเภสัช
สาธารณสุข 

PHD-566 ระบบประกันคุณภาพทาง

เภสัชกรรม 

2(2-0-4) PHA62-563 การจัดการด้านยาเพื่อความ
ปลอดภัย 

2(2-0-4) - เปลี่ยนชื่อ
รายวิชาให้มีความ
ชัดเจน ทันสมัย
มากขึ้น 
- เน้นการจัดการ
ระบบยาใน
โรงพยาบาลเพือ่
ความปลอดภยั 
วิชาบังคับ 

PHD-567 พฤติกรรมองค์กรทางเภสัช
กรรม 

4(4-0-8) -   ปรับเนื้อหาไปอยู่
ในรายวิชาการ
จัดการเภสัช
สาธารณสุข 

PHD-568 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ทางเภสัชกรรม 

4(4-0-8) -   ปรับเนื้อหาไปอยู่
ในรายวิชาการ
จัดการเภสัช
สาธารณสุข 

PHD-569 การสร้างเสริมสุขภาพชุมชน  2(2-0-4) PHA62-564 การสร้างเสริมสุขภาพชุมชน
ส าหรับเภสัชกร 

2(2-0-4)     เปลี่ยนชื่อรายวิชา
ให้มีความชัดเจน 
ทันสมัยมากขึ้น 

PHD-573 สัมมนาทางการบริบาลทาง
เภสัชกรรม 

2(2-0-4) PHA62-542 สัมมนาทางการบริบาลทาง
เภสัชกรรม 

2(2-0-4) ปรับปรุงเนื้อหา 
วิชาบังคับ 

PHD-574 สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ 2(2-0-4) -   รวมเน้ือหา
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หลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต 
(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2554) 

หลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต 
(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562) 

การเปลีย่นแปลง 

สังคมและการบริหาร ทางด้านการ
บริบาลเภสัชกรรม
และเภสัชศาสตร์
สังคม ฯ ใน
รายวิชาสัมมนา
ทางการบริบาล
ทางเภสัชกรรม 

PHD-575 ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพ
เภสัชกร 

2(2-0-4) -   ย้ายไปเป็นวิชา
เลือกเสร ี

   PHA62-562 การจัดการเภสัชสาธารณสุข 2(2-0-4)     วิชาใหม ่
   PHA62-547 สถิติประยุกต์ในงานบริบาล

ทางเภสัชกรรม 
3(3-0-6) วิชาใหม ่

   PHA62-560 เภสัชกรรมครอบครัวและ
ชุมชนปฏิบัติ 2 

2(0-4-2) วิชาใหม ่
วิชาบังคับ 

   PHA62-561 ความเป็นผู้ประกอบการ
ในทางเภสัชกรรม 

2(2-0-4) วิชาใหม ่
วิชาบังคับ 

4) กลุ่มวิชาฝึกปฏิบตัิงานวิชาชีพ 59 หน่วยกติ 4) กลุ่มวิชาฝึกปฏิบตัิงานวิชาชีพ 43 หน่วยกติ  
   4.1) รายวชิาบังคับฝึกปฏิบตัิงาน 12 หน่วยกติ    4.1) รายวชิาฝึกปฏิบตัิงานวชิาชีพภาค

บังคับ 
8 หน่วยกิต  

PHD-581 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
เภสัชกรรม 

12(0-35-0)    PHA62-580 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
เภสัชกรรม 

8(0-40-20) เป็นไปตามเกณฑ์ 
ฯ สภาเภสัชกรรม 

   4.2) รายวชิาฝึกปฏิบตัิงานวชิาชีพตาม
สายวิชา 

47 หน่วยกติ    4.2) รายวชิาฝึกปฏิบตัิงานวชิาชีพตาม
สายวิชา 

  

      4.2.1) สายเภสชัศาสตร ์ 47 หน่วยกติ       4.2.1) ด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ 35 หน่วยกติ  
PHD-582 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ

คุ้มครองผู้บริโภค 
5(0-14-0) PHA62-697 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ

เภสัชกรรมเพื่อการคุ้มครอง
ผูบ้ริโภค 

5(0-40-20) เน้นการฝึกงาน
คุ้มครองผู้บริโภค
ในสถาน
ปฏิบัติการ
หลากหลายทั้ง 
สสจ. โรงพยาบาล 
ร้านยา ฯ ฯลฯ 

PHD-681 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
ด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ 
1 

7(0-20-0) PHA62-680 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
ด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ 
1 

5(0-40-20) เป็นไปตามเกณฑ ์
ฯ สภาเภสัชกรรม 

PHD-682 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
ด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ 
2 

7(0-20-0) PHA62-681 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
ด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ 
2  

5(0-40-20) เป็นไปตามเกณฑ์ 
ฯ สภาเภสัชกรรม 
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หลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต 
(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2554) 

หลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต 
(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562) 

การเปลีย่นแปลง 

PHD-683 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
ด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ 
3 

7(0-20-0) PHA62-682 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
ด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ 
3 

5(0-40-20) เป็นไปตามเกณฑ์ 
ฯ สภาเภสัชกรรม 

PHD-684 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
ด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ 
4 

7(0-20-0) PHA62-683 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
ด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ 
4 

5(0-40-20) เป็นไปตามเกณฑ์ 
ฯ สภาเภสัชกรรม 

PHD-685 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
ด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ 
5 

7(0-20-0) PHA62-684 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
ด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ 
5 

5(0-40-20) เป็นไปตามเกณฑ์ 
ฯ สภาเภสัชกรรม 

PHD-686 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
ด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ 
6 

7(0-20-0) PHA62-685 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
ด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ 
6 

5(0-40-20) เป็นไปตามเกณฑ์ 
ฯ สภาเภสัชกรรม 

      4.2.2) สายบรบิาลทางเภสัชกรรม 47 หน่วยกติ       4.2.2) ด้านการบรบิาลทางเภสัชกรรม 35 หน่วยกติ  
PHD-582 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ

คุ้มครองผู้บริโภค 
5(0-14-0) PHA62-697 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ

คุ้มครองผู้บริโภค 
5(0-40-20) เป็นไปตามเกณฑ์ 

ฯ สภาเภสัชกรรม 
PHD-690 การฝึกปฏิบัติงานการ

บริบาลทางเภสัชกรรมแก่
ผู้ป่วยไปกลับ 1 

7(0-20-0) PHA62-686 การฝึกปฏิบัติงานการ
บริบาลทางเภสัชกรรมแก่
ผู้ป่วยไปกลับ 1 

5(0-40-20) เป็นไปตามเกณฑ์ 
ฯ สภาเภสัชกรรม 

PHD-691 การฝึกปฏิบัติงานการ
บริบาลทางเภสัชกรรมแก่
ผู้ป่วยบนหอผู้ป่วย 1 

7(0-20-0) PHA62-687 การฝึกปฏิบัติงานการ
บริบาลทางเภสัชกรรมแก่
ผู้ป่วยบนหอผู้ป่วย 1 

5(0-40-20) เป็นไปตามเกณฑ์ 
ฯ สภาเภสัชกรรม 

PHD-692 การฝึกปฏิบัติงานการ
บริบาลทางเภสัชกรรมปฐม
ภูมิ 

7(0-20-0) PHA62-689 การฝึกปฏิบัติงานการ
บริบาลทางเภสัชกรรมปฐม
ภูมิ 

5(0-40-20) เป็นไปตามเกณฑ์ 
ฯ สภาเภสัชกรรม 

PHD-693 การฝึกปฏิบัติงานการ
บริบาลทางเภสัชกรรมการ
จัดการระบบยา 

7(0-20-0) PHA62-688 การฝึกปฏิบัติงานการ
บริบาลทางเภสัชกรรมการ
จัดการระบบยา 

5(0-40-20) เป็นไปตามเกณฑ ์
ฯ สภาเภสัชกรรม 

PHD-687 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
ด้านการบริหารเภสัชกรรม 

7(0-20-0) PHA62-698 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
ด้านการบริหารเภสัชกรรม 

5(0-40-20) เป็นไปตามเกณฑ์ 
ฯ สภาเภสัชกรรม 

PHD-688 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
ด้านเภสัชสาธารณสุข 

7(0-20-0) PHA62-699 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
ด้านเภสัชสาธารณสุข 

5(0-40-20) เป็นไปตามเกณฑ์ 
ฯ สภาเภสัชกรรม 

PHD-694 การฝึกปฏิบัติงานการ
บริบาลทางเภสัชกรรมการ
ให้บริการเภสัชกรรม
สารสนเทศ 

7(0-20-0) PHA62-694 การฝึกปฏิบัติงานการ
บริบาลทางเภสัชกรรมการ
ให้บริการเภสัชกรรม
สารสนเทศ 

5(0-40-20) เป็นไปตามเกณฑ์ 
ฯ สภาเภสัชกรรม 

PHD-695 การฝึกปฏิบัติงานการ
บริบาลทางเภสัชกรรมใน

7(0-20-0) PHA62-690 การฝึกปฏิบัติงานการ
บริบาลทางเภสัชกรรมใน

5(0-40-20) เป็นไปตามเกณฑ์ 
ฯ สภาเภสัชกรรม 
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หลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต 
(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2554) 

หลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต 
(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562) 

การเปลีย่นแปลง 

สถานปฏิบัตกิารเภสัชกรรม
ชุมชน 

สถานปฏิบัตกิารเภสัชกรรม
ชุมชน 1 

PHD-696 การฝึกปฏิบัติงานการ
บริบาลทางเภสัชกรรมการ
ผสมยาปลอดเชื้อและยา
เตรียมเฉพาะคราว 

7(0-20-0) PHA62-695 การฝึกปฏิบัติงานการ
บริบาลทางเภสัชกรรมการ
ผสมยาปลอดเชื้อและยา
เตรียมเฉพาะคราว 

5(0-40-20) เป็นไปตามเกณฑ์ 
ฯ สภาเภสัชกรรม 

PHD-697 การฝึกปฏิบัติงานการ
บริบาลทางเภสัชกรรมแก่
ผู้ป่วยไปกลับ 2 

7(0-20-0) PHA62-691 การฝึกปฏิบัติงานการ
บริบาลทางเภสัชกรรมแก่
ผู้ป่วยไปกลับ 2 

5(0-40-20) เป็นไปตามเกณฑ์ 
ฯ สภาเภสัชกรรม 

PHD-698 การฝึกปฏิบัติงานการ
บริบาลทางเภสัชกรรมแก่
ผู้ป่วยบนหอผู้ป่วย 2 

7(0-20-0) PHA62-692 การฝึกปฏิบัติงานการ
บริบาลทางเภสัชกรรมแก่
ผูป้่วยบนหอผู้ป่วย 2 

5(0-40-20) เป็นไปตามเกณฑ์ 
ฯ สภาเภสัชกรรม 

PHD-699 การฝึกปฏิบัติงานการ
บริบาลทางเภสัชกรรมโดย
การตรวจติดตามระดับยา 

7(0-20-0) PHA62-696 การฝึกปฏิบัติงานการ
บริบาลทางเภสัชกรรมโดย
การตรวจติดตามระดับยา 

5(0-40-20) เป็นไปตามเกณฑ์ 
ฯ สภาเภสัชกรรม 

   PHA62-693 การฝึกปฏิบัติงานการ
บริบาลทางเภสัชกรรมใน
สถานปฏิบัตกิารเภสัชกรรม
ชุมชน 2 

5(0-40-20) วิชาใหม ่
เป็นไปตามเกณฑ์ 
ฯ สภาเภสัชกรรม 

ค. หมวดวชิาเลือกเสร ี 8 หน่วยกิต ค. หมวดวชิาเลือกเสร ี 8 หน่วยกิต  
PHD-206 ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพใน

ชีวิตประจ าวัน 
2(2-0-4) PHA62-221 ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 2(2-0-4) ปรับปรุงเนื้อหา 

PHD-343 สปาและผลิตภัณฑ์สปาจาก
ธรรมชาติ 

4(3–3–8) PHA62-235 สปาและผลิตภัณฑ์สปาจาก
ธรรมชาติ 

2(2-0-4) แยกวิชาบรรยาย
และปฏิบัตกิาร 

PHA62-236 ปฏิบัติการสปาและ
ผลิตภัณฑ์สปาจากธรรมชาต ิ

1(0-3-2) 

   PHA62-234 การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 

2(2-0-4) วิชาใหม ่

   PHA62-431 ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพ
เภสัชกร  

2(2-0-4) ย้ายมาจากวิชาชีพ
เฉพาะด้านการ
บริบาลทางเภสัช
กรรม 
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ภาคผนวก ข   
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
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ภาคผนวก ค  
 

 ประวัติและผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

แบบฟอร์มประวัตแิละผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae) 
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภก. กิจจา  สว่างเจริญ 

 

มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์
ส านักวิชา เภสัชศาสตร ์
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 

โทรศัพท์
โทรสาร 
Email 

075-282819 
075-282814 
kitja.sa@wu.ac.th 

 
1. การศึกษา (เรียงล าดับจากปีล่าสดุ) 

คุณวุฒิ สาขาวชิา/สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. 
Ph.D. Physiology/The University of Queensland 2540 
วท.ม. เภสัชวิทยา/มหาวิทยาลัยมหิดล 2524 
ภ.บ. เภสัชศาสตร์/มหาวิทยาลัยมหิดล 2521 

 
2. ประสบการณ์การท างาน (เรียงล าดบัจากปีลา่สุด)  

ต าแหน่งงาน - องค์กรหรือหน่วยงาน ปี พ.ศ. 
ส านักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ ์ 2560-ปัจจุบัน 
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2524-2560 

 
3. ความเชี่ยวชาญ  

1) Ethnopharmacology 
2) Endocrine pharmacology 

 

4. ประสบการณ์การสอน 

   ม ี    ไมม่ ี

ชื่อสถาบันการศึกษา คณะ/ส านักวิชา/

ภาควิชา 

สาขาวิชา/หลักสูตร ชื่อรายวิชา ปี พ.ศ. 

ระดับปริญญาตร ี     
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ชื่อสถาบันการศึกษา คณะ/ส านักวิชา/

ภาควิชา 

สาขาวิชา/หลักสูตร ชื่อรายวิชา ปี พ.ศ. 

 มหาวิทยาลยัวลยัลักษณ ์ เภสัชศาสตร ์ เภสัชศาสตร์/เภสัชศา

สตรบัณฑิต 

Human Medical Science I 

Human Medical Science II 

Human Medical Science III 

Human Medical Science IV 

Human Medical Science V 

Pharmacology for Pharmacy 

Students I 

Pharmacology for Pharmacy 

Students II 

 

2560- ปัจจุบัน 

  แพทยศาสตรบัณฑิต Pharmacology II 2560-ปัจจุบัน 

 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาศาสตร์/เภสัช

วิทยา 

เภสัชศาสตร์/ 

เภสัชศาสตรบัณฑิต 

 

Pharmacology for Pharmacy 
Students 

2525-2560 

Pharmacology in 
Pharmaceutical Care 

2545-2556 

Basic Toxicology 2530-2560 

Basic Toxicology in 
Pharmaceutical Care 

2553-2560 

พยาบาลศาสตร

บัณฑิต 

Basic Medical Pharmacology 2525-2560 

ทันตแพทยศาสตร์

บัณฑิต 

Essential Pharmacology for 
Dentist 

2529-2560 

เทคนิคการแพทย์/

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

Pharmacology for Medical 
Technology Students 

2551-2560 

การแพทย์แผนไทย

บัณฑิต 

Pharmacology and Toxicology 2550-2560 
Thai Medicine III 2555-2560 

แพทยศาสตรบัณฑิต Body Defense, Immunity and 
Infection 

2542-2560 

Digestive System and 2542-2560 
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ชื่อสถาบันการศึกษา คณะ/ส านักวิชา/

ภาควิชา 

สาขาวิชา/หลักสูตร ชื่อรายวิชา ปี พ.ศ. 

Nutrition 
Endocrine System and 
Metabolism 

2542-2560 

Urinary and Reproductive 
System 

2542-2560 

กายภาพบ าบัด/วิทยา

ศาสตรบัณฑิต 

Integrated Musculoskeletal 
System : Upper Extremity 

2550-2560 

Integrated Neurological 
System I 

2550-2560 

Integrated Neurological 
System II 

2550-2560 

ทุกสาขาวิชา General Pharmacology 2550-2560 
Drugs and Health Products in 
Daily Life 

2550-2560 

Toxic Substances in Daily Life 2552-2560 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

มหาวืทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาศาสตร์/เภสัช

วิทยา 

เภสัชวิทยา/วิทยา

ศาสตรมหาบัณฑิต 

Pharmacology 2547-2554 
Integrated Basic Biomedical 
Science 

2552-2560 

Principle of Drug Action 2547-2554 
Pharmacokinetics and 
Principle of Drug Action 

2555-2560 

Systemic Pharmacology 2555-2560 
Toxicology 2547-2560 
Experimental Techniques 
and Research Methodology 
in Pharmacology 

2547-2560 

Advanced Pharmacology 2547-2560 
Seminar in Pharmacology I 2555-2560 
Seminar in Pharmacology II 2555-2560 
Special Topics in 
Pharmacology (Molecular 
Targets for Drugs Therapy) 

2556-2560 

Thesis 2547-2560 
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5. ผลงานทางวชิาการย้อนหลัง 5 ป ี(ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา) 

5.1 บทความวิจัย  

1) Sukketsiri, W., Sawangjaroen, K.  & Tanasawet, S. (2016). Anti-apoptotic effects of phyllanthin against alcohol-
induced liver cell death. Tropical Journal of Pharmaceutical Research, 15(5), 981-988. 

2) Radenahmad, N., Sawangjaroen, K., Mitranun, W. & Sayoh, I. (2016). Beneficial effects of young coconut juice 
feeding on the lipid, renal and liver profiles, in ovariectomized rats: Preliminary novel findings. Songklanakarin 
Journal of Science and Technology, 38(1), 57-65. 

3) Cheaha, D., Keawpradub, N., Sawangjaroen, K., Phukpattaranont, P. & Kumarnsit, E. (2015). Effects of an alkaloid-
rich extract from Mitragyna speciosa leaves and fluoxetine on sleep profiles, EEG spectral frequency and ethanol 
withdrawal symptoms in rats. Phytomedicine, 22(11), 1000-1008. 

4) Cheaha, D., Sawangjaroen, K., & Kumarnsit, E. (2014). Characterization of fluoxetine effects on ethanol 
withdrawal-induced cortical hyperexcitability by EEG spectral power in rats. Neuropharmacology, 77, 49-56. 

 

5.2 บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ 

1) Sawangjaroen, K. (2016, September). Effects of methanolic extract from Piper longum L. fruits on uterine 
contraction in rats. The International Bioscience Conference and the 6th International PSU – UNS Bioscience 
Conference (IBSC 2016), Novi Sad, Serbia. 

2) Sukketsiri, W., Sawangjaroen, K. & Tanasawet, S. (2016, March). Cytoprotective effects of phyllanthin against 
ethanol induced HepG2 cell death. The 89th Annual Meeting of The Japanese Pharmacological Society, 
Department of Molecular Pharmacology, Kitasato University School of Pharmaceutical Sciences, PACIFICO 
Yokohama Conference Center, Yokohama, Japan. 

3) Sawangjaroen, K. & Sarnkhaeveerakul, P. (2015, May). Effects of methanolic extract from Piper nigrum Linn. on 
uterine contraction in rats. The 15th International Congress of the International Society for Ethnopharmacology, 
Petra Panorama Hotel, Petra, Jordan.  

4) Sarnkhaeveerakul, P. & Sawangjaroen, K. (2015, May). Spasmolytic action of white pepper grains (Piper nigrum) 
methanolic extract in non-pregnant rat uterus. Proceedings of the 37th Congress on Pharmacology of Thailand, 
Sunee Grand Hotel & Convention Center, Ubon Ratchathani, Thailand. 

5) Radenahmad, N., Sawangjaroen, K., Puripattanavong, J. & Mitranun, W. (2014, December). Young coconut juice, a 
potential therapeutic agent for postmenopausal women: Novel findings. 18th World Congress on Clinical Nutrition 
(WCCN 2014) “Agriculture, Food and Nutrition for Health and Wellness”. Sunee Grand Hotel & Convention Center, 
Ubon Ratchathani, Thailand. 

5.3 บทความทางวิชาการ 

ไม่ม ี

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cheaha%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26407942
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Keawpradub%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26407942
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sawangjaroen%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26407942
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Phukpattaranont%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26407942
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kumarnsit%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26407942
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24076335
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24076335
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5.4 หนังสือ/ต ารา/เอกสารการสอน  
1) กิจจา  สว่างเจริญ. (2533). ฮอร์โมนเพศและฮอร์โมนคุมก ำเนิด. สงขลา: ภาควชิาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 

5.5 สิทธบิัตร  

ไม่ม ี

5.6 สิ่งประดิษฐ์  

ไม่ม ี

6. เกียรติคณุและรางวัล 

เกียรติคุณ/รางวัลที่ได้รับ ปี พ.ศ. 

นักวิจยัที่มีจ านวนผลงานตีพิมพ์ที่ได้รับการอ้างอิง(citation)สูงสุด 20 อันดับแรกจากฐานข้อมูล ISI ช่วงปพี.ศ. 

2543-2548 มหาวิทยาลยัสงขลานรินทร์ 

2550 

นักวิจยัที่มีผลงานวิจยัที่มีการเผยแพร่ทางสื่อสารมวลชนทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาต ิ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2550 
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แบบฟอร์มประวัตแิละผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae) 
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภญ. ชุตมิา จันทรตัน์ 

 
มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์
ส านักวิชาเภสัชศาสตร์ 
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 

โทรศัพท์
โทรสาร
Email 

075-67-2830 
075-67-2814 
chutima.ja@wu.ac.th 

 
1. การศึกษา (เรียงล าดับจากปีล่าสดุ) 

คุณวุฒิ สาขาวชิา/สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 2552 
เภสัชศาสตรบัณฑิต  
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) 

เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 2546 

2. ประสบการณ์การท างาน (เรียงล าดบัจากปีลา่สุด)  
ต าแหน่งงาน – องค์กรหรือหน่วยงาน ปี พ.ศ. 

รองคณบดี ส านักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัวลยัลักษณ์          2559 - ปัจจุบัน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ส านักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัวลัยลกัษณ์          2556 - ปัจจุบัน 
อาจารย์ ส านกัวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์          2553 - 2556 
นักวิจยัอาวุโส บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ไบโอ เซอร์วิส (บริษัทในเครือมหาวิทยาลัยมหิดล)          2552 - 2553 
3. ความเชี่ยวชาญ  

1) Pharmaceutical Chemistry, Pharmaceutical Analysis 
2) Drug Delivery 
3) Molecularly Imprinted Polymers 

4. ประสบการณ์การสอน 

  ม ี   ❒ ไม่ม ี
ชื่อสถาบันการศึกษา คณะ/ส านักวิชา/ภาควิชา สาขาวิชา/หลักสูตร ชื่อรายวิชา ปี พ.ศ. 

มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ ส านักวิชาเภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตรบัณฑิต PHD-331 เคมีของยา 1 2553 - ปัจจุบัน 
PHD-332 เคมีของยา 2 
PHD-333 เภสัชวิเคราะห์ 1 
PHD-334 เภสัชวิเคราะห์ 2 
PHD-533 ความคงสภาพของเภสัชภัณฑ์ 
PHD-523 ระบบน าส่งยารูปแบบใหม ่

 
5. ผลงานทางวชิาการย้อนหลัง 5 ป ี(ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา) 

5.1 บทความวิจัย 
1. Jantarat, C., Sirathanarun, P., Chuchue, T., Konpian, A., Sukkua, G., & Wongprasert, P. (2018). In vitro 

antimicrobial activity of gel containing the herbal ball extract against Propionibacterium acnes. Scientia 
Pharmaceutica, 86(1), 8. 

2. Sedtasiriphokin, N., Supornsilchai, V., Jantarat, C., & Nosoongnoen, W. (2017). Phthalate exposure in Thai 
children and adolescents. Asian Biomedicine, 11(4), 343-352. 
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3. Srilanchakon, K., Thadsri, T., Jantarat, C., Thengyai, S., Nosoognoen, W., & Supornsilchai, V. (2017). Higher 
phthalate concentrations are associated with precocious puberty in normal weight Thai girls. Journal of 
Pediatric Endocrinology and Metabolism, 30(12), 1293-1298. 

4. Saengkaew, T., Jantarat, C., Nosoognoen, W., & Supornsilchai, V. (2017). Association between urinary 
phthalates and metabolic abnormalities in obese Thai children and adolescents. Journal of Pediatric 
Endocrinology and Metabolism, 30(9), 931-938. 

5. Supornsilchai, V., Jantarat, C., Nosoognoen, W., Pornkunwilai, S., Wacharasindhu, S., Soder, O. (2016). 
Increased levels of bisphenol A (BPA) in Thai girls with precocious puberty. Journal of Pediatric 
Endocrinology and Metabolism, 29(11), 1233-1239. 

6. SaeYoon, A., Sukkarn, B., Nosoongnoen, W., Jantarat, C., Hiransai, P., Sakdiset, P., Chingunpitak, J., Makchuchit, 
S., Itharat, A. (2016). Determination of N-trans-feruloyltyramine content and nitric oxide inhibitory and 
antioxidant activities of Tinospora crispa. Asian Journal of Pharmaceutical Sciences, Article in press. doi: 
10.1016/j.ajps.2015.11.001 

7. Pornkunwilai, S., Nosoongnoen, W., Jantarat, C., Wachrasindhu, S., & Supornsilchai, V. (2015). Urinary 
bisphenol A detection is significantly associated with young and obese Thai children. Asian Biomedicine, 9(3), 
363-372. 

8. Jantarat, C., Sirathanarun, P., Ratanapongsai, S., Watcharakan, P., Sunyapong, S., & Wadu, A. (2014). Curcumin-

Hydroxypropyl--Cyclodextrin inclusion complex preparation methods: Effect of common solvent 
evaporation, freeze drying, and pH shift on solubility and stability of curcumin. Tropical Journal of 
Pharmaceutical Research, 13(8), 1215-1223. 

9. Jantarat, C., Sirathanarun, P., Songserm, W., Srinornate, W., & Daengprom, S. (2013). A simple and rapid HPLC 
technique for determination of arecoline in areca nut (Areca catechu L.) extract. Walailak Journal of Science 
and Technology, 10(1), 57-66. 

10. Jantarat, C., & Keskanokwong. (2013). Pharmacokinetic and bioequivalence evaluation of two formulations of 
levocetirizine 5 mg in healthy Thai volunteers. Thai Journal of Pharmaceutical Sciences, 37(1), 1-11. 

5.2 บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวชิาการ 
1. Jantarat, C., Sirathanarun, P., Attakitmongkol, K., & Nichasapa, S. Molecularly imprinted bacterial cellulose for 

sustained release drug delivery (Poster). The 6th APS International PharmSci 2015: Innovation in 
Pharmaceutical Sciences. 7-9 September 2015. East Midlands Conference Centre, Nottingham, UK. 

2. Jantarat, C., Sirathanarun, P., Hirun, N., & Atipairin, A. Development and stability evaluation of 
extemporaneous propranolol oral suspension from propranolol tablets (Poster). The 7th Walailak Research 
National Conference. 2-3 July 2015. Walailak University, Nakhon Si Thammarat, Thailand. 

3. Sirathanarun, P., Jantarat, C., Atipairin, A., & Hirun, N. Optimum concentration of red lime solution for 
preventing mosquito larvae growth (Poster). The 7th Walailak Research National Conference. 2-3 July 2015. 
Walailak University, Nakhon Si Thammarat, Thailand. 

4. Jantarat, C., Sirathanarun, P., Boonmee, S., Meechoosin, W., & Wangpittaya, H. Determination of curcumin and 
piperine in a mixture containing curcumin and piperine using binary wavelengths of UV-vis 
spectrophotometry (Poster). The 6th Walailak Research National Conference. 3-4 July 2014. Walailak 
University, Nakhon Si Thammarat, Thailand. 
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5. Jantarat, C., Ratanapongsai, S., Watcharakan, P., Sunyapong, S., & Wadu, A. Effect of cyclodextrin inclusion 
complex preparation method on solubility and stability of curcumin (Poster). The 4th International 
Conference on Nutrition and Physical Activity in Aging, Obesity, and Cancer. 14-17 August 2013. Pattaya, 
Thailand. 

6. Jantarat, C., Ratanapongsai, S., Watcharakan, P., Sunyapong, S., & Wadu, A. Effect of Cyclodextrin Type on 
Solubility of Curcumin (Poster). The 5th Walailak Research Conference. 1-2 August 2013. Walailak University, 
Nakhon Si Thammarat, Thailand. 

7. Songserm, W., Srinornate, W., Daengprom, S., Sirathanarun, P., & Jantarat, C. A simple and rapid HPLC 
technique for determination of arecoline in Areca catechu Linn. nut extract (Poster). The 4th Walailak 
Research Conference. 21 June 2012. Walailak University, Nakhon Si Thammarat, Thailand. 

5.3 บทความทางวิชาการ 
Jantarat., C. (2013). Bioavailability enhancement techniques of herbal medicine: A case example of curcumin. 
International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 5(Suppl.1), 493-500. 

5.4 หนังสือ/ต ารา/เอกสารการสอน   
ไม่ม ี

5.5 สิทธบิัตร  
 ไม่ม ี
5.6 สิ่งประดิษฐ์  
 ไม่ม ี
 

6. เกียรติคณุและรางวัล 
เกียรติคุณ/รางวัลที่ได้รบั ปี พ.ศ. 

Outstanding oral presentation in RGJ – Ph.D. Congress VII 2549 
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แบบฟอร์มประวัตแิละผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae) 
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภญ. ศรรีัตน์ กสิวงศ ์

 

มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์
ส านักวิชา เภสัชศาสตร ์
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 

โทรศัพท์
โทรสาร 
Email 

075-288831 
075-282814 
srirat.ka@wu.ac.th 

 
1. การศึกษา (เรียงล าดับจากปีล่าสดุ) 

คุณวุฒิ สาขาวชิา/สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. 
Ph.D. Pharmacy/Oregon State University 2540 
ภ.ม. เภสัชเวท/จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2531 
ภ.บ. เภสัชศาสตร์/มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2529 

 
2. ประสบการณ์การท างาน (เรียงล าดบัจากปีลา่สุด)  

ต าแหน่งงาน - องค์กรหรือหน่วยงาน ปี พ.ศ. 
ส านักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ ์ 2558-ปัจจุบัน 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2531-2556 

 
3. ความเชี่ยวชาญ  

1) การพัฒนาวิธวีิเคราะห์หาปริมาณสารในเภสัชภัณฑ์และในตัวอยา่งทางชีวภาพ 
2) การศึกษาชวีสมมูล 
3) เภสัชจลนศาสตร์และเภสัชจลนศาสตร์คลินิก 
4) เภสัชกรรมคลินิก 
 

4. ประสบการณ์การสอน 

   ม ี    ไมม่ ี

ชื่อสถาบันการศึกษา คณะ/ส านักวิชา/

ภาควิชา 

สาขาวิชา/หลักสูตร ชื่อรายวิชา ปี พ.ศ. 

 มหาวิทยาลยัวลยัลักษณ ์ เภสัชศาสตร ์ เภสัชศาสตรบัณฑิต  Biopharmaceutics 

 Dispensing I, II 

 Pharmacotherapeutics I - V 

 Clinical Pharmacokinetics 

 Clinical Toxicology 

 Experience in Pharmacy  

 Seminar 

 Project 

2558-ปัจจุบัน 

 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เภสัชศาสตร ์  เภสัชศาสตร  Basic Pharmacokinetics 2531-2556 
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ชื่อสถาบันการศึกษา คณะ/ส านักวิชา/

ภาควิชา 

สาขาวิชา/หลักสูตร ชื่อรายวิชา ปี พ.ศ. 

บัณฑิต/ 

 ภาควิชาเภสัชกรรม   

คลินิก 

 Seminar 

 Project 

 Clinical Pharmacokinetics 

 Dispensing 

 Pharmacotherapy 

 Introduction to Clerkship 

2549-2556 

ภาควิชาเภสัชเคมี  Pharmaceutical Analysis I, II 

 Pharmaceutical Analysis Lab I, 

II 

 Biomedical Analysis 

2536-2549 

  ภาควิชาเภสัช

พฤกษศาสตร์และ

เภสัชเวท 

 Pharmaceutical Botany 

 Pharmacognosy 

2531-2535 

   เภสัชศาสตรมหา

บัณฑิต 

 Advance Bioanalytical Analysis 

 Advance Pharmacokinetics 

 Advance Biopharmaceutics 

2545-2556 

 

5. ผลงานทางวชิาการย้อนหลัง 5 ปี 

5.1 บทความวิจัย  
1) Chanattha Engchuan, Nitchakarn Subchokanan, Patcharintorn Mingmuang, Tanavij Pannoi, Srirat Kasiwong (2018) 

Assessment of Appropriateness of Prescribed Dose of Gabapentin for Patients with Chronic Kidney Disease 
at a Hospital in Nakhon Si Thammarat. Thai Journal of Pharmacy Practice; 10(2)(Jul-Dec): 337-344.  

5.2 บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ 

1)  ณัฐนนท์ เลาหบูรณะกิจ, จิราภา โอทอง, กรวิกา ไชยเดช, มุทิตา พรหมมา, ศรีรัตน์ กสิวงศ์, บงกชกร พลไชย (2559) การศึกษารูปแบบ

ปัญหาที่เกีย่วขอ้งกับการใช้ยาจากการบริบาลทางเภสัชกรรมของผู้ป่วยโรคหืดวยัผู้ใหญ่ในคลินิกโรคหืดอยา่งง่ายของโรงพยาบาล

ท่าศาลา อ าเภอทา่ศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช. การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจยั” ครั้งที่  8, หนา้ 753-759. 

5.3 บทความทางวิชาการ  

ไม่ม ี

5.4 หนังสือ/ต ารา/เอกสารการสอน   
1)  โพยม วงศ์ภูวรักษ ์และ ศรีรัตน์ กสิวงศ์  Cross Allergy of Antibacterials ใน ณัฐาศิริ ฐานะวุฑฒ์ และคณะ  Trends in Infectious 

Disease Pharmacotherapy 2011 (2554) บริษัทประชาชน จ ากัด กรุงเทพฯ หน้า 221-243. 

5.5 สิทธบิัตร  

ไม่ม ี
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5.6 สิ่งประดิษฐ์  

ไม่ม ี

6. เกียรติคณุและรางวัล 

เกียรติคุณ/รางวัลที่ได้รับ ปี พ.ศ. 

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านการส่งเสริมด้านคุณธรรม และจริยธรรม 2560 

ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่ สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ “เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์” ซ่ึงพระราชทาน

ให้แก่ผู้กระท าความดี ความชอบ อันเปน็ประโยชน์แก่ประเทศชาติจากเหตุการณ์สึนามิ 

2553 

อาจารย์ตัวอย่างด้านศิลปวัฒนธรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 2553 
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แบบฟอร์มประวัตแิละผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae) 
อาจารย์ ดร. ภญ. จิราพร ชินกุลพิทักษ์ 

 
มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์
ส านักวิชาเภสัชศาสตร์ 
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 

โทรศัพท์
โทรสาร 
Email 

075-67-2860 
075-67-2814 
chjirapo@wu.ac.th 

 
1. การศึกษา (เรียงล าดับจากปีล่าสดุ) 

คุณวุฒิ สาขาวชิา/สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต         เภสัชการ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหดิล                   2549 
เภสัชศาสตรบัณฑิต  
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)        

เภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล         2541 

2. ประสบการณ์การท างาน (เรียงล าดบัจากปีลา่สุด)  
ต าแหน่งงาน – องค์กรหรือหน่วยงาน ปี พ.ศ. 

อาจารย์ส านักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์     2551 - ปัจจุบัน 
คณบดี ส านักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์      2558 - ปัจจุบัน 
รักษาการรองคณบดี ส านักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์      2557 - 2558 
รองผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      2553 – 2557 
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดหาและตรวจรับครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์     2551 - ปัจจุบัน 
คณะกรรมการจัดจ้างและตรวจการจ้างการปรับปรุงห้องปฏิบัตกิาร     2551 - ปัจจุบัน 
เภสัชกรปฏิบัติงานบางเวลา โรงพยาบาลคามิลเลียน กรุงเทพมหานคร      2548 - 2549 
เภสัชกรหัวหนา้ฝ่ายผลิต โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว      2541 - 2544 

3. ความเชี่ยวชาญ  
1) Nanotechnology 
2) Pharmaceutical Technology 
3) Drug Delivery Systems and Cosmetics 

4. ประสบการณ์การสอน 

  ม ี    ไมม่ ี
ชื่อสถาบันการศึกษา คณะ/ส านักวิชา/ภาควิชา สาขาวิชา/หลักสูตร ชื่อรายวิชา ปี พ.ศ. 

มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ ์

ส านักวิชาเภสัชศาสตร์  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
พ.ศ. 2551 

PHA-322 ชีวเภสัชศาสตร ์
PHA-321 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 
PHA-323 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 
PHA-421 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 
PHA-422 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 4 
PHA-582 โครงการพิเศษทางเภสัชกรรม 
PHA-522 หน่วยการผลิตในอุตสาหกรรมยา 
PHA-523 ระบบน าส่งยารูปแบบใหม ่
PHA-524 วิทยาการเครื่องส าอาง 
PHA-526 สัตวเภสัชภัณฑ์ 

2551-2554 
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PHA-525 เทคโนโลยีการวิจยัและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ ์

ส านักวิชาเภสัชศาสตร์  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
พ.ศ. 2554 

PHD-321 ชีวเภสัชศาสตร ์
PHD-322 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 
PHD-322 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 
PHD-421 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 
PHD-422 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 4 
PHD-571 โครงการพิเศษทางเภสัชกรรม 
PHD-523 ระบบน าส่งยารูปแบบใหม่ 
PHD-524 วิทยาการเครื่องส าอาง 
PHD-525 สัตวเภสัชภัณฑ์ 
PHD-541 เทคโนโลยีการผลิตพฤกษเภสัชภัณฑ์ 
PHD-572 สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ 
PHD-575 ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพเภสัชกร 

2554- 
ปัจจุบัน 

มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ ์

ส านักวิชาเภสัชศาสตร์  หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิทยาการด้านยา
และเครื่องส าอาง พ.ศ. 2557 

PMS-601 ทฤษฎแีละหลักการพัฒนาของยาและ
เครื่องส าอาง 
PMS-604 ปัญหาพิเศษทางยาและเครื่องส าอาง 
PMS-611 สัมมนาทางยาและเครื่องส าอาง 1 
PMS-612 สัมมนาทางยาและเครื่องส าอาง 2 
PMS-623 ชีววัสดุศาสตร์ทางเภสัชกรรมและ
ระบบน าส่งยา 
PMS-624 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม
และเครื่องส าอาง 
  PMS-921 วิทยานิพนธ ์

2557-
ปัจจุบัน 

 

5. ผลงานทางวชิาการย้อนหลัง 5 ป ี(ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา) 

5.1 บทความวิจัย  
1. Lourith, N., Kanlayavattanakul, M., & Chingunpitak, J. (2017). Development of sunscreen products containing 

passion fruit seed extract. Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences, 53.  

2. Sarmphim, P., Soontaranon, S., Sirisathitkul, C., Harding, P., Kijamnajsuk, S., Chayasombat, B., . . . Chingunpitak, 

J. (2017). FePt3 nanosuspension synthesized from different precursors – a morphological comparison by 

SAXS, DLS and TEM. 65(1), 79. doi: https://doi.org/10.1515/bpasts-2017-0010 

3. Chongruchiro, S., Kongsawadworakul, P., Nukoolkarn, V., Jaturanpinyo, M., Nosoong-noen, W., Chingunpitak, J., 

& Pratuangdejkul, J. (2017) Protein-Protein Docking and Molecular Dynamics Simulations Elucidated Binding 

Modes of FUBI-p62 UBA Complex. The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences, 39 (4). 

4. SaeYoon, A., Sukkarn, B., Nosoongnoen, W., Jantarat, C., Hiransai, P., Sakdiset, P., . . . Itharat, A. (2015). 

Determination of N-trans-feruloyltyramine content and nitric oxide inhibitory and antioxidant activities of 

Tinospora crispa. Asian Journal of Pharmaceutical Sciences. doi: https://doi.org/10.1016/j.ajps.2015.11.001 

https://doi.org/10.1515/bpasts-2017-0010
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5.2 บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ  
1. Formulation development and evaluation of multifunctional cosmetic cream. The 4th current drug 

development international conference 2016, 1-3 June 2016, Phuket ,Thailand (Proceeding) 
2. Primary care pharmacy curriculum in Walailak University. The 2016 US-Thai Pharmacy Education Consortium, 

1-3 June 2016, Khon Kaen, Thailand. 
3. Efficacy evaluation of a multifunctional cosmetic cream. The 4th current drug development international 

conference 2016, 1-3 June 2016, Phuket ,Thailand (Proceeding) 
4. การพัฒนาแผ่นมาส์คหน้าจากสารสกัดเมล็ดหมากเพื่อการชะลอวัย (โปสเตอร์) วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 2559  
5. Formulation of denture cleanser effervescent tablets  from Areca seeds extract. The 5 th Walailak Research 

National Conference. 2013 

5.3 บทความทางวิชาการ  

จิราพร ชินกุลพิทักษ์.  เทคโนโลยีในการผลิตผลึกระดับนาโนเมตรส าหรับระบบน าส่งยา ใน :  ณรงค์ สาริสุต,  บรรณาธิการ.  

ระบบน าส่งยาใหม่: ความเป็นไปได้ในการพัฒนาและผลิตใช้ภายในประเทศ .  หจก. สามลดา, กรุงเทพฯ มีนาคม 2550  หน้า   

177-199 

5.4 หนังสือ/ต ารา/เอกสารการสอน   

ไม่ม ี

5.5 สิทธบิัตร  

ไม่ม ี

5.6 สิ่งประดิษฐ์  

ไม่ม ี

6. เกียรติคณุและรางวัล 
 ไม่ม ี
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แบบฟอร์มประวัตแิละผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae) 
ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร. ภญ. ธิพาพรรณ  พลายด้วง 

 
มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์
ส านักวิชาเภสัชศาสตร์ 
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 

โทรศัพท์
โทรสาร 
Email 

075-67-2847 
075-67-2814 
thipapun.pl@wu.ac.th 

 
1. การศึกษา (เรียงล าดับจากปีล่าสดุ) 

คุณวุฒิ สาขาวชิา/สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต         เภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ 2556 
เภสัชศาสตรบัณฑิต 
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) 

เภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ 2550 

2. ประสบการณ์การท างาน (เรียงล าดบัจากปีลา่สุด)  
ต าแหน่งงาน - องค์กรหรือหน่วยงาน ปี พ.ศ. 

อาจารย์ ส านกัวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2557-ปัจจุบัน 
3. ความเชี่ยวชาญ  

1) Pharmaceutical Technology 
2) Drug delivery systems 
3) Cosmetic sciences 

4. ประสบการณ์การสอน 

  ม ี    ไมม่ ี

ชื่อสถาบันการศึกษา คณะ/ส านักวิชา/ภาควิชา สาขาวิชา/หลักสูตร ชื่อรายวิชา ปี พ.ศ. 

มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ ส านักวิชาเภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์บัณฑิต PHD-322 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 2557 - 2560 
PHD-323 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 2557 - 2560 
PHD-421 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 2557 - 2560 
PHD-422 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 4 2557 - 2560 
PHD-525 สัตวเภสัชภัณฑ์ 2557 - 2559 
PHD-341 เภสัชเวท 2557 
PHD-521 เทคโนโลยีชีวภาพทาง
เภสัชกรรม 

2557 - 2560 

PHD-524 วิทยาการเครื่องส าอาง 2557 - 2560 
PHD-321 ชีวเภสัชศาสตร ์ 2557 - 2560 
PHD- หนว่ยการผลิตในอุตสาหกรรม
ยา 

2557 

PHD-571 โครงการพิเศษทางเภสัช
กรรม 

2557 - 2560 

PHD-362 การคุ้มครองผู้บริโภคด้าน 2557 
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ชื่อสถาบันการศึกษา คณะ/ส านักวิชา/ภาควิชา สาขาวิชา/หลักสูตร ชื่อรายวิชา ปี พ.ศ. 
สาธารณสุขเบื้องต้น 
PHD-454 เภสัชกรรมจ่ายยา 1 2559 
PHD-572 สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ 2559 - 2560 
PHD-575 ภาษาอังกฤษส าหรับ
วิชาชีพเภสัชกร 

2559 

PHD-522 เทคโนโลยีชีวภาพทาง
เภสัชกรรมขั้นสูง 

2559 - 2560 

PHD-541 เทคโนโลยีการผลิตพฤกษ
เภสัชภัณฑ์ 

2559 - 2560 

มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ ส านักวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต และปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต สาขา

วิทยาการด้านยาและ

เครื่องส าอาง  

PMS-601 ทฤษฎแีละหลักการพัฒนา
ของยาและเครื่องส าอาง 

2558 - 2559 

PMS-604 ปัญหาพิเศษทางยาและ
เครื่องส าอาง 

2558 - 2559 

PMS-621 ความกา้วหน้าของ
วิทยาการและเทคโนโลยีเครื่องส าอาง 

2558 - 2559 

PMS-623 ชีววัสดุศาสตร์ทางเภสัช
กรรมและระบบน าส่งยา 

2558 - 2559 

PMS-721 เทคโนโลยีเภสัชกรรมขั้น
สูง 

2558 - 2559 

PMS-611 สัมมนาทางยาและ
เครื่องส าอาง 1 

2558 - 2560 

PMS-612 สัมมนาทางยาและ
เครื่องส าอาง 2 

2558 - 2560 

 

5. ผลงานทางวชิาการย้อนหลัง 5 ป ี(ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา) 

5.1 บทความวิจัย 

Sermkaew, N., Plyduang, T. & Sakunpak, A. (2017). Sustained Release Multiparticulate Oral Drug Delivery System of 

Piper betle Leaf Extract. Thai Journal of Pharmaceutical Sciences (TJPS), 41, 57-60. 

5.2 บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ 

Plyduang, T., Pongmanawut, S., Pongthai, P. & Ruksritong, W. (2016). Development and Evaluation of Hydrogel 

Formulation of Gac Fruit Extract. The 4th Current Drug Development International Conference 2016, 221-224. 

5.3 บทความทางวิชาการ 

ไม่ม ี

5.4 หนังสือ/ต ารา/เอกสารการสอน 

ไม่ม ี

5.5 สิทธบิัตร  
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ไม่ม ี

5.6 สิ่งประดิษฐ์  

ไม่ม ี

6. เกียรติคณุและรางวัล 

เกียรติคุณ/รางวัลที่ได้รบั ปี พ.ศ. 

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจ าปี 2558 2559 
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แบบฟอร์มประวัตแิละผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae) 
ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร. ภก. กรวิทย ์อยูส่กุล 

 

มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์
ส านักวิชาเภสัชศาสตร์ 
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 

โทรศัพท์
โทรสาร 
Email 

0-7567-2839 
0-7567-2814 
gorawit.yu@wu.ac.th 

 
1. การศึกษา (เรียงล าดับจากปีล่าสดุ) 

คุณวุฒิ สาขาวชิา/สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. 
Doctor of Philosophy Medicinal Sciences, Kyushu University 2560 
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชภัณฑ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2556 
เภสัชศาสตรบัณฑิต  
(เกียรตินิยมอันดับสอง) 

เภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

2554 

2. ประสบการณ์การท างาน (เรียงล าดบัจากปีลา่สุด)  
ต าแหน่งงาน – องค์กรหรือหน่วยงาน ปี พ.ศ. 

อาจารย์ ส านกัวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2560-ปัจจุบัน 
3. ความเชี่ยวชาญ  

1) การเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อพืช 
2) เภสัชเวท 
3) Antibody production และ Immunoassay 

4. ประสบการณ์การสอน 

  ม ี    ไมม่ ี

ชื่อสถาบันการศึกษา คณะ/ส านักวิชา/ภาควิชา สาขาวิชา/หลักสูตร ชื่อรายวิชา ปี พ.ศ. 

มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ ส านักวิชาเภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตรบัณฑิต PHD-341 เภสัชเวท 2560-

ปัจจุบัน PHD-5725 ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชพี
เภสัชกร 
PHD-572 สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ 
PHD-546 การประเมินคุณค่าทางชีวภาพ 
PHD-544 เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ส าหรับพืชสมุนไพร 
PHD-541 เทคโนโลยีการผลิตพฤกษเภสัช
ภณัฑ์ 
PHD-534 การออกแบบยา 
PHD 463 ระเบียบวธิีวจิัยทางเภสัชศาสตร์ 

 

5. ผลงานทางวชิาการย้อนหลัง 5 ปี (ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา) 

5.1 บทความวิจัย 
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1. Yusakul, G., Kitisripanya, T., Juengwatanatrakul, T., Sakamoto, S., Tanaka, H., & Putalun, W. (2018). Enzyme linked 
immunosorbent assay for total potent estrogenic miroestrol and deoxymiroestrol of Pueraria candollei, a Thai 
herb for menopause remedy. J Nat Med. doi:10.1007/s11418-018-1194-x 

2. Kitisripanya, T., Udomsin, O., Komaikul, J., Inyai, C., Limsuwanchote, S., Yusakul, G., & Putalun, W. (2018). A pilot 
pharmacokinetic study of miroestrol and deoxymiroestrol on rabbit sera using polyclonal antibody-based 
icELISA analysis. Phytother Res, 32(2), 365-369. 

3. Yusakul, G., Nuntawong, P., Sakamoto, S., Ratnatilaka Na Bhuket, P., Kohno, T., Kikkawa, N., . . . Morimoto, S. (2017). 
Bacterial expression of a single-chain variable fragment (scfv) antibody against ganoderic Acid A: a cost-effective 
approach for quantitative analysis using the scfv-based enzyme-linked immunosorbent assay. Biol Pharm Bull, 
40(10), 1767-1774. 

4. Sakamoto, S., Yusakul, G., Tsuneura, Y., Putalun, W., Usui, K., Miyamoto, T., . . . Morimoto, S. (2017). Sodium 
periodate-mediated conjugation of harringtonine enabling the production of a highly specific monoclonal 
antibody, and the development of a sensitive quantitative analysis method. Analyst, 142(7), 1140-1148. 

5. Sakamoto, S., Nagamitsu, R., Yusakul, G., Miyamoto, T., Tanaka, H., & Morimoto, S. (2017). Ultrasensitive 
immunoassay for monocrotaline using monoclonal antibody produced by N, N’-carbonyldiimidazole mediated 
hapten-carrier protein conjugates. Talanta, 168, 67-72. 

6. Kitisripanya, T., Jutathis, K., Inyai, C., Komaikul, J., Udomsin, O., Yusakul, G., . . . Putalun, W. (2016). Anti-miroestrol 
polyclonal antibodies: a comparison of immunogen preparations used to obtain desired antibody properties. J 
Nat Med, 70(2), 296-299. 

7. Udomsin, O., Juengwatanatrakul, T., Yusakul, G., & Putalun, W. (2015). Chromene stability: The most potent 
estrogenic compounds in White Kwao Krua (Pueraria candollei var mirifica) crude extract. Journal of Functional 
Foods, 19, Part A, 269-277. 

5.2 บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ  
 ไม่ม ี

5.3 บทความทางวิชาการ 
ไม่ม ี

5.4 หนังสือ/ต ารา/เอกสารการสอน   
ไมม่ี 

5.5 สิทธบิัตร  
ไม่ม ี

5.6 สิ่งประดิษฐ์  
ไม่ม ี

6. เกียรติคณุและรางวัล 

เกียรติคุณ/รางวัลที่ได้รบั ปี พ.ศ. 
ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุม 10th HOPE Meeting with Nobel Laureate ที่เมือง Yokohama 

ประเทศญี่ปุ่น สนับสนุนทุนโดยส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.)  และ Japan Society for the 

Promotion of Science (JSPS) 

2561 
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Outstanding Graduate (Ph. D.) for Excellent Research Outcome  

Kyushu University, Fukuoka, Japan 

2560 

รางวัลศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2560 

Egon-Stahl Award in Bronze 2016 จากสมาคมระหว่างประเทศด้านการวิจยัสมุนไพรและผลิตภัณฑ์

ธรรมชาติ (Society for Medicinal Plant and Natural Product Research (GA)) 
2559 
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แบบฟอร์มประวัตแิละผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae) 
ชื่อ-สกุล อาจารย์ ภญ. สาวติรี เหล่าไพบูลย์กุล 

 
มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์
ส านักวิชาเภสัชศาสตร์ 
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 

โทรศัพท์
โทรสาร 
Email 

0-7567-2836 
0-7567-2814 
sawitree.th@wu.ac.th 

 
1. การศึกษา (เรียงล าดับจากปีล่าสดุ) 

คุณวุฒิ สาขาวชิา/สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. 
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชกรรมคลินิก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2555 
เภสัชศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 2549 
 
2. ประสบการณ์การท างาน (เรียงล าดบัจากปีลา่สุด)  

ต าแหน่งงาน - องค์กรหรือหน่วยงาน ปี พ.ศ. 
อาจารย์ ส านกัวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2556-ปัจจุบัน 
เภสัชกรคลินิก โรงพยาบาลกรุงเทพ-หาดใหญ่ 2550 
 
3. ความเชี่ยวชาญ  

- การบริบาลเภสัชกรรม 
4. ประสบการณ์การสอน 

   ม ี   ❒ ไม่ม ี

ชื่อสถาบันการศึกษา ส านักวิชา หลักสูตร ชื่อรายวชิา ปี พ.ศ. 
มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ เภสัชศาสตร์ เภสัชศา

สตรบัณฑิต 
Social and administrative  
PHD-574 Seminar in Social and 
Administrative Pharmacy  
PHD-566 Quality Assurance System in 
Pharmacy 
Clinic  
PHD-351 Pharmacotherapeutics I  
PHD-451 Pharmacotherapeutics II 
PHD-452 Pharmacotherapeutics III 
PHD-453 Pharmacotherapeutics IV 
PHD-555 Pharmacotherapeutics V 
PHD-454 Dispensing Pharmacy I  
PHD-455 Dispensing Pharmacy II  
PHD-457 Pharmaceutical Information I 
PHD-554 Pharmaceutical Information II 
PHD-552 Pharmacovigilance  

2556 – ปัจจุบัน 
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PHD-553 Pharmacotherapeutics in High 
Risk Patients  
PHD-458 Clinical Pharmacokinetics 
PHD-512 Clinical Toxicology 
PHD-573 Seminar in Pharmaceutical Care 
PHD-551 Counseling Skill for Pharmacists 
PHD-456 Pharmaceutical Care  
PHD-556 Basic Experience in 
Pharmaceutical Care 
Others  
PHD-571 Special Projects in Pharmacy 

 

5. ผลงานทางวชิาการย้อนหลัง 5 ป ี(ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา) 
5.1 บทความวิจัย  

1. สาวิตรี ทองอาภรณ์, ภัทรสุดา กิริยะ, ศศิกานต์ กลึงโรจน์พงษ์, กัลยภัทร ชูสุวรรณ, วรรณดี คงเทพ. (2559). ความชุกของการใช้ยา 
สมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เกดิอันตรกิริยากบัยาวาร์ฟาริน ในผู้ป่วยนอก ณ คลินิกวาร์ฟาริน  โรงพยาบาลแหง่หนึ่งใน
ภาคใต้: Proceedings of  8th Walailak Research National Conference. Nakhon Si Thammarat, Thailand. 

5.2 บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวชิาการ  
1. Tanawat Kongyot*, Sawitree Thongarporn, Kanjana Sudrith, Prathanporn Rochprakasit, Radeepas Suebsa-ard, 

Sukanda Phiwmou, Natthayakorn Termkung. (2558). Retrospective descriptive study of appropriate medicines in 

hospitalized patients with congestive heart failure in Medicine department at Maharaj Nakhon Si Thammarat 

hospital: Poster of the 7th Walailak Research National Conference. Nakhon Si Thammarat, Thailand. 

2. Napaphat Pokkeawliporn, Pariya Jaipean, Kingkamon Jongwilaikasame, Sawitree Thongarporn Wanwipa 

Kaewmanee. (2558). Prevalence of Adverse Drug Reactions from Antiretroviral Drugs in Outpatients at Sichon 

Hospital : Poster of the 7th Walailak Research National Conference. Nakhon Si Thammarat, Thailand. 

5.3 บทความทางวิชาการ  
ไม่ม ี

5.4 หนังสือ/ต ารา/เอกสารการสอน  
ไม่ม ี

5.5 สิทธบิัตร  
ไม่ม ี

5.6 สิ่งประดิษฐ ์ 
ไม่ม ี

6. เกียรติคณุและรางวัล  
ไม่ม ี
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ภาคผนวก ง   
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์  
ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
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ภาคผนวก จ 
 

การพัฒนาผลการเรียนรู้รายวิชารายวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  และ
ความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. การพัฒนาผลการเรียนรู้รายวิชารายวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ท าให้คนได้พัฒนา
วิธีคิดทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์คิดวิเคราะห์วิจารณ์ ท าให้มีทักษะในการค้นคว้าหาความรู้
สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลหลากหลายและประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้เป็น
วัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งความรู ้ บัณฑิตทุกคนจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพ่ือที่จะมีความรู้ความเข้าใจโลกธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น
และน าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผลสร้างสรรค์ มีคุณธรรมมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์
การดูแลรักษา การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน ช่วยเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจท าให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศและด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมโลกได้อย่างมี
ความสุข 

สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการประชุมครั้งที่ 7/2559 วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ได้มี
มติเห็นชอบกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning outcomes)ซึ่งเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยครอบคลุม 5 ด้าน คือ 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. 
ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้กระจายความหมายของแต่ละผลการ
เรียนรู้แต่ละด้านออกเป็นรายข้อที่สามารถวัดและประเมินผล เพ่ือให้คณาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาพ้ืนฐาน
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ น าไปก าหนดใช้ตามความเหมาะสม ดังนี้  
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1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ค าอธิบาย: เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม ความกล้าหาญทางจริยธรรม และเป็น

พลเมืองที่ด ี
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 1.1 มีความเข้าใจในความเป็นมนุษย์ทั้งของตนเองและผู้อ่ืน 
 1.2 มีความรับผิดชอบ มีวินัย ซื่อสัตย์ ตรงเวลา 
 1.3 มีส านึกสาธารณะ และมีความเป็นพลเมืองที่ดี 

2. ด้านความรู้ 
ค าอธิบาย: มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อการด าเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 2.1 มีความรู้ในศาสตร์ของรายวิชา  
 2.2 สามารถเชื่อมโยงศาสตร์ต่าง ๆ เข้ากับการด าเนินชีวิต  

2.3 แสวงหาความรู้ตลอดชีวิต 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 

ค าอธิบาย: สามารถคิดอย่างเป็นระบบ มีวิจารณญาณและมีเหตุผล 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 3.1 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากหลักฐานได้ 
 3.2 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบแบบองค์รวม มีเหตุผล ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ 
 3.3 ประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ค าอธิบาย: น าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตและด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 4.1 สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นและรู้บทบาทของตนเองในกลุ่มทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่ม 
 4.2 ท างานกลุ่มอย่างเต็มความสามารถเพ่ือผลงานที่มีคุณภาพ  
 4.3 วางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง วิชาชีพและสังคม 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ค าอธิบาย: สามารถสื ่อสาร ใช้สถิติ/คณิตศาสตร์เพื ่อท าความเข้าใจข้อมูล และใช้เทคโนโลยี   

สารสนเทศได้ 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
5.1 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเลือกใช้รูปแบบที่เหมาะสม 
5.2 สามารถเลือกประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมใน
ชีวิตประจ าวัน 

5.3 มีทักษะพ้ืนฐานและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร การน าเสนอการสืบค้นข้อมูลเพื่อ
การแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องอย่างรู้เท่าทั 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
● หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก    ○ หมายถึง ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์
ตัวเลขการสื่อสาร การรู้
สารสนเทศและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
ต้องพัฒนา 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
PHY61-105 ฟิสิกส์ทางการแพทย์
พื้นฐาน  ●  ● ○ ○ ● ○  ○   ● ● ● 
CHM61-103 ปฏิบัติการเคมี
พื้นฐาน  ●  ● ○ ○ ● ●  ● ● ○ ● ● ● 

CHM61-104 หลักเคมี  ●  ● ○ ○ ● ○  ●   ● ● ● 
CHM61-110 ปฏิบัติการเคมี
อินทรีย ์  ●  ● ○ ○ ● ●  ● ● ○ ● ● ● 

CHM61-113 เคมีอินทรีย์1  ●  ● ○ ○ ● ●  ●   ● ● ● 
MAT61-001 คณิตศาสตร์พื้นฐาน  ●  ● ○  ● ○    ●  ○  
MAT61-100 คณิตศาสตร์ส าหรับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  ●  ● ○  ● ○    ●  ●  
MAT61-112 ชีวสถิติส าหรับการ
วิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ●  ● ○  ● ○  ○ ○ ●  ● ○ 
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2. ความสอดคล้องของมาตรฐานผการเรียนรู ้รายวิชารายวิชาพื ้น ฐานด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์กับมาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตร 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
หมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตร 

มาตรฐาน
ผการเรียนรู้
รายวิชา
รายวิชา
พื้นฐาน
ด้าน
วิทยาศาสต
ร์และ
คณิตศาสต
ร์ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เสียสละ มีจิตอาสา ซื่อสัตย์

สุจริต มีระเบียบ วินัย และตรงต่อเวลา 
1.2 มีความ
รับผิดชอบ มี
วินัย ซื่อสัตย์ 
ตรงเวลา 
1.3 มีส านึก
สาธารณะ 
และมีความ
เป็นพลเมือง
ที่ด ี
 

1.2 เคารพสิทธิ คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 1.1 มีความ
เข้าใจใน
ความ
เป็น
มนุษย์
ทั้งของ
ตนเอง



 

 

 

224 
 

 

 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
หมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตร 

มาตรฐาน
ผการเรียนรู้
รายวิชา
รายวิชา
พื้นฐาน
ด้าน
วิทยาศาสต
ร์และ
คณิตศาสต
ร์ 

และ
ผู้อื่น 

1.3 เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ภายในหลักธรรมาภิบาลขององค์กร
และสังคม 

 

2. ด้านความรู้ 
2.1 ความรู้และเข้าใจทฤษฎี หลักการ ในวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2.1 มีความรู้

ในศาสตร์
ของรายวิชา 
2.2 สามารถ

เชื่อมโยง
ศาสตร์
ต่าง ๆ 
เข้ากับ
การ
ด าเนิน
ชีวิต 

2.3 แสวงหา
ความรู้
ตลอด
ชีวิต 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
หมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตร 

มาตรฐาน
ผการเรียนรู้
รายวิชา
รายวิชา
พื้นฐาน
ด้าน
วิทยาศาสต
ร์และ
คณิตศาสต
ร์ 

2.2 มีความรู้ด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ เกี่ยวกับเคมีทางยา การผลิต การควบคุมและ
ประกันคุณภาพ การวิจัยและพัฒนา ยา ชีววัตถุ สมุนไพร และผลิตภัณฑ์สุขภาพอ่ืน ๆ 
โดยสาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการจะต้องน าความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้
อย่างช านาญ 

 

2.3 มีความรู้ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมเกี่ยวกับการวางแผนการรักษาด้วยยา การใช้
ยา การประเมินปัญหาด้านยาและสุขภาพ ความปลอดภัยในการใช้ยา และการบริหาร
จัดการเรื่องยา โดยสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรมจะต้องน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จริงได้อย่างช านาญ 

 

2.4 มีความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพในด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง และการ
ปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

 

2.5 มีความรู้ในระบบสุขภาพ ระบบยา การคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายหรือข้อตกลงที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและการบริหารจัดการส าหรับการประกอบการด้านยาเบื้องต้น 

 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 สามารถคิด วิเคราะห์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม มีเหตุผล และเป็นระบบ 3.1 สามารถ

ค้นหา
ข้อเท็จจ
ริง ท า
ความ
เข้าใจ 



 

 

 

226 
 

 

 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
หมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตร 

มาตรฐาน
ผการเรียนรู้
รายวิชา
รายวิชา
พื้นฐาน
ด้าน
วิทยาศาสต
ร์และ
คณิตศาสต
ร์ 

และ
ประเมิน
ข้อมูล
จาก
หลักฐาน
ได้ 

3.2 สามารถ
คิด
วิเคราะ
ห์อย่าง
เป็น
ระบบ
แบบองค์
รวม มี
เหตุผล 
ความคิด
สร้างสร
รค์และ
จินตนาก
าร 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
หมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตร 

มาตรฐาน
ผการเรียนรู้
รายวิชา
รายวิชา
พื้นฐาน
ด้าน
วิทยาศาสต
ร์และ
คณิตศาสต
ร์ 

3.2 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 3.3 
ประยุกต์ใช้
ข้อมูลเพ่ือ
พัฒนาองค์
ความรู้ใหม่ 

3.3 มีทักษะการสรุปความคิดรวบยอด  
3.4 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน  
3.5 มีทักษะในการรู้สารสนเทศ  
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคและความรับผิดชอบ 
4.1 มีภาวะผู้น า สามารถท างานเป็นทีม แสดงและรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืนได้อย่าง

เหมาะสม 
4.1 สามารถ

ท างาน
ร่วมกับ
ผู้อื่นและ
รู้บทบาท
ของ
ตนเองใน
กลุ่มทั้ง
ในฐานะ
ผู้น าและ
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
หมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตร 

มาตรฐาน
ผการเรียนรู้
รายวิชา
รายวิชา
พื้นฐาน
ด้าน
วิทยาศาสต
ร์และ
คณิตศาสต
ร์ 

สมาชิก
กลุ่ม 

4.2 ท างาน
กลุ่ม
อย่าง
เต็ม
ความสา
มารถ
เพ่ือ
ผลงานที่
มี
คุณภาพ 

 
4.2 สามารถใช้ความรู้ในวิชาชีพมาบริการสังคมได้อย่างเหมาะสม  
4.3 มีทักษะการบริหารงานบุคคล มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ 4.3 วางแผน

และ
รับผิดชอบใน
การเรียนรู้
เพ่ือพัฒนา
ตนเอง 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
หมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตร 

มาตรฐาน
ผการเรียนรู้
รายวิชา
รายวิชา
พื้นฐาน
ด้าน
วิทยาศาสต
ร์และ
คณิตศาสต
ร์ 
วิชาชีพ และ
สังคม 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 มีทักษะการค านวณ สามารถเลือกและประยุกต์เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่

เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาทางวิชาชีพ 
5.2 สามารถ

เ ลื อ ก
ประยุกต์
ใ ช้
เท ค นิ ค
ทางสถิติ
ห รื อ
คณิตศา
ส ต ร์ ที่
เกี่ยวข้อ
ง อ ย่ า ง
เหมาะส
ม ใ น
ชีวิตประ
จ าวัน 

 
5.2 มีทักษะในการเขียนรายงานและการน าเสนอ โดยเลือกใช้รูปแบบและวิธีการอย่าง

เหมาะสม 
 

5.3 มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 5.3 มีทักษะ
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
หมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตร 

มาตรฐาน
ผการเรียนรู้
รายวิชา
รายวิชา
พื้นฐาน
ด้าน
วิทยาศาสต
ร์และ
คณิตศาสต
ร์ 

พ้ื น ฐ า
น แ ล ะ
ประยุก
ต์ ใ ช้
เทคโน
โ ล ยี
สารสน
เทศใน
ก า ร
ติ ด ต่ อ
สื่อสาร 
ก า ร
น าเสน
อ ก า ร
สืบค้น
ข้ อ มู ล
เ พ่ื อ
ก า ร
แสวงห
า
ความรู้
อ ย่ า ง
ต่อเนื่อ



 

 

 

231 
 

 

 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
หมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตร 

มาตรฐาน
ผการเรียนรู้
รายวิชา
รายวิชา
พื้นฐาน
ด้าน
วิทยาศาสต
ร์และ
คณิตศาสต
ร์ 

งอย่าง
รู้ เ ท่ า
ทัน 

5.4 มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และถ่ายทอดความรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5.1 สามารถ
สื่ อ ส า ร
ภาษาไท
ย แ ล ะ
ภาษาอัง
ก ฤ ษ ได้
อ ย่ า ง มี
ประสิทธิ
ภ า พ 
แ ล ะ
เลื อกใช้
รู ปแบบ
ที่
เหมาะส
ม 

 
6. ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
6.1 สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิต การควบคุมและประกันคุณภาพ การวิจัยและพัฒนา

ยา ชีววัตถุ สมุนไพร และผลิตภัณฑ์สุขภาพอ่ืน ๆ โดยสาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ
- 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
หมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตร 

มาตรฐาน
ผการเรียนรู้
รายวิชา
รายวิชา
พื้นฐาน
ด้าน
วิทยาศาสต
ร์และ
คณิตศาสต
ร์ 

จะต้องมีทักษะในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง 
6.2 สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้การบริบาลทางเภสัชกรรม และบริหารจัดการเรื่อง

ยา โดยสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรมจะต้องมีทักษะในการแก้ไขปัญหาใน
สถานการณจ์ริง 

6.3 สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบสุขภาพ ระบบยา และการคุ้มครองผู้บริโภค 

 


