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หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ป�) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

************************************************** 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยบูรพา 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะเภสัชศาสตร� 
 

หมวดที ่1 ข0อมูลทั่วไป 
1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

 ระบุรหัส   25530191104386 

 ชื่อภาษาไทย: หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต   
 ชื่อภาษาอังกฤษ: Doctor of Pharmacy Programme 
 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

 ชื่อปริญญาภาษาไทย:  เภสัชศาสตรบัณฑิต 

 ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ: Doctor of Pharmacy 

 อักษรย=อภาษาไทย:  ภ.บ. 
 อักษรย=อภาษาอังกฤษ: Pharm.D. 
 

3. วิชาเอก 

 ไม=มี 
 

4. จํานวนหน8วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

 ไม=นAอยกว=า 233 หน=วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ 
  � หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปC   
  � หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปC   
  � หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปC  
 5.2 ภาษาท่ีใชA   
  � หลักสูตรจัดการศึกษาเปHนภาษาไทย 
  � หลักสูตรจัดการศึกษาเปHนภาษาต=างประเทศ  
  � หลักสูตรจัดการศึกษาเปHนภาษาไทยและภาษาต=างประเทศ (ภาษาอังกฤษบางรายวิชา)  
 5.3 การรับเขAาศึกษา  
  � รับเฉพาะนิสิตไทย 
  � รับเฉพาะนิสิตต=างชาติ 
  � รับท้ังนิสิตไทยและนิสิตต=างชาติ 
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 5.4 ความร=วมมือกับมหาวิทยาลัยอ่ืน  
  � เปHนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
  � เปHนหลักสูตรท่ีไดAรับความร=วมมือสนับสนุนจากสถาบันอ่ืน 
     ชื่อสถาบัน................................................................................................... 
     รูปแบบของความร=วมมือสนับสนุน.............................................................  
  �    เปHนหลักสูตรร=วมกับสถาบันอ่ืน 
     ชื่อสถาบัน.......................................ประเทศ............................................... 
     รูปแบบของการร=วม 
     �   ร=วมมือกัน โดยสถาบันฯ เปHนผูAใหAปริญญา 
     �   ร=วมมือกัน โดยสถาบันฯอ่ืน เปHนผูAใหAปริญญา 
     �   ร=วมมือกัน โดยผูAศึกษาอาจไดAรับปริญญาจากสองสถาบัน  
                                    (หรือมากกว=า 2 สถาบัน) 
 5.5 การใหAปริญญาแก=ผูAสําเร็จการศึกษา  
  � ใหAปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
  � ใหAปริญญามากกว=า 1 สาขาวิชา (เช=น ทวิปริญญา) 
  � อ่ืน ๆ (ระบุ)............................................... 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร รวมการรับรองหลักสูตร 

  �  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 เปUดสอน ภาคการศึกษาตAน ปCการศึกษา 2556 

    ปรับปรุงจากหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปC) หลักสูตรใหม= พ.ศ. 2553 
   �   สภาวิชาการใหAความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งท่ี 2/2556  
    วันอังคารท่ี 23 เมษายน 2556  
  �  สภามหาวิทยาลัยใหAความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งท่ี 3/2556 

         วันท่ีพุธ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 

  �  สภาเภสัชกรรม เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม  
         ครั้งท่ี 246 (13) / 2558 วันท่ี 14 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
  �  สภามหาวิทยาลัยใหAความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งท่ี 3/2559 

         วันท่ีพุธ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

     
7. ความพร0อมในการเผยแพร8หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพรAอมในการเผยแพร=คุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห=งชาติในปC
การศึกษา 2559  
 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได0หลังสําเร็จการศึกษา 

 ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในสาขาเนAนต=าง ๆ โดยเฉพาะอย=างยิ่ง ดAานการบริบาลทางเภสัชกรรม 
การคุAมครองผูAบริโภคและผูAปZวยดAานยาและผลิตภัณฑ�สุขภาพ ดAานเภสัชกรรมชุมชนการวิจัยและพัฒนาทางเภสัช
ศาสตร� เภสัชกรรมการตลาด สารสนเทศศาสตร�ทางสุขภาพ การบริหารเภสัชกิจ และภาคอุตสาหกรรม เปHนอาทิ
สารัตถะขององค�ความรูAภาคบังคับของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา อาจจําแนกไดAเปHนดังนี้ 
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 8.1 ส=วนท่ีเก่ียวขAองกับวิชาชีพเภสัชกรรมโดยตรง ท่ีสําคัญคือ 

  Product–Based Orientation: 
  8.1.1 Pharmaceutics / Pharmaceutical Technology / Industrial Pharmacy 

  8.1.2 PharmaceuticalChemistry/QAQC/MedicinalChemistry/Drug Designs 

  8.1.3 Ecological–Concerned Marine–Based Pharmacy & Technologies 

  Patient–Based Orientation: 
  8.1.4 Practiced–Based/Research–Based Clinical Pharmacy หรืออาจเรียกชื่อว=าดAาน 
Pharmaceutical Care including Residency/Fellowship Programmes or The Boards of Certified 
Pharmacy Specialists หรืออิงตามระบบ Residency / Fellowships ของ EU / USA ในแขนงต=างๆ เปHน
อาทิ 

  Social Administrative Pharmacy& Management: 
  8.1.5 Pharmaceutical Regulations and Control/Legislation/Jurisprudence รวมถึงการ
คุAมครองผูAบริโภคดAานยา (Consumers Protection in Pharmacy& Health–Related Products) 
 8.2 ส=วนท่ีเก่ียวขAองกับวิชาชีพเภสัชกรรม โดยเนAนการวิจัยควบคู=ปฏิบัติการ ท่ีสําคัญคือ 

  8.2.1 Clinical Pharmacology/Toxicology/ (Clinical) Forensic Sciences 

  8.2.2 Health–Related Informatics / Bio–Informatics  
  8.2.3 Biopharmaceutical Sciences &Technologyincluding Proteomics and Genomics 
/Biological Products 

  8.2.4 Socia lAdministrative Sciences/Pharmacy covering Pharmaceutical 
Management; Pharmaceutical Marketing, Logistics, Strategic Marketing Planning, and other 
Sub–Disciplines/Sub–Specialization; etc. 
  8.2.5 PharmaceuticalBotany/MarinePharmacognosy/Pharmacognosy /Medical 
Deep–Sea Sciences (กําหนดเปHนอัตลักษณ�หนึ่งโดยกําหนดเปHนเอกลักษณ�ของมหาวิทยาลัยบูรพา) 
  8.2.6 Pharmacy Education ตามอัตลักษณ�ของศาสตร�ทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 8.3 คณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยบูรพา ยังเนAนการเรียนการสอนการเรียนรูA การจัดทํากิจกรรม
นอกหลักสูตร และการฝ~กปฏิบัติร=วมกันกับนิสิตดAานวิทยาศาสตร�สุขภาพสาขาวิชาอ่ืน ๆ ใหAรูAจักทํางานกันเปHน
ทีมสุขภาพ ภายใตAแนวคิดของวิชาชีพสัมพันธ�ศึกษา (Integrated Multi–Disciplinary Health Sciences) 
 8.4 อ่ืน ๆ ตามอัธยาศัย ความชอบ และความถนัด ของผูAเรียนเปHนสําคัญ เปHนตAนว=า 

  8.4.1 นักวิจัยเชิงบูรณาการทางเภสัชศาสตร�และหรือวิทยาการสุขภาพ 

  8.4.2 ครู–อาจารย�ในสถาบันการศึกษาดAานวิทยาการสุขภาพและเทคโนโลยีเภสัชศาสตร� 
  8.4.3 อุตสาหการดAานสมุทรเภสัชศาสตร� (Marine Pharmaceutical Sciences) ท่ีเปHนจุดเชื่อม
ระหว=างสาขาวิชาเภสัชศาสตร�กับสาขาวิชาวาริชศาสตร�–เทคโนโลยีทางทะเล 
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9. ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน8ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย[ผู0รับผิดชอบ
หลักสูตร  
 1) นายยศนันท[ วีระพล  เลขประจําตัวประชาชน     1-1790-0000X-XX-X 

 คุณวุฒิ ภ.ด. (เทคโนโลยีเภสชักรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2558 
    ภ.บ. (เทคโนโลยีเภสัชกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2551  

 ตําแหน8งทางวิชาการ   อาจารย� 
 2) นางสาวณัฐธยาน[ เชาว[ธนาพัฒน[ เลขประจําตัวประชาชน     3–2099–0003X-XX-X 

 คุณวุฒิ วท.ด. (เภสัชศาสตร�ชวีภาพ) จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 
    ภ.ม. (เภสัชวิทยา) จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2543 
    ภ.บ. (เภสชัศาสตร�) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2541 

 ตําแหน8งทางวิชาการ   อาจารย� 
 3) นางสาววิภาวรรณ ศิริกุลพาณิชย[ เลขประจําตัวประชาชน     3-3399-0018X-XX-X 
 คุณวุฒิ ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร�) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2549 
    ภ.บ. (เภสชัศาสตร�) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2541  

 ตําแหน8งทางวิชาการ   อาจารย� 
 4) นายธาราธีร[ ศรีจนัทร[  เลขประจําตัวประชาชน     3-4303-0074X-XX-X 
 คุณวุฒิ ภ.ม. (เภสัชศาสตร�ชวีภาพ) มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2554 
    ภ.บ. (เภสชัศาสตร�) มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2550 
 ตําแหน8งทางวิชาการ   อาจารย� 
 5) นายวรัญ]ู ประเสริฐเจริญสุข เลขประจําตัวประชาชน     1-4099-0010X-XX-X 
 คุณวุฒิ  ภ.ม. (เภสัชเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554 
     ภ.บ. (เภสชัศาสตร�) มหาวิทยาลัยขอนแก=น พ.ศ. 2550  

 ตําแหน8งทางวิชาการ   อาจารย� 
 
10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอนและปฏิบัติการทางวิทยาการและวิชาชีพ 

 � ในสถานท่ีตั้ง 

 � นอกสถานท่ีตั้ง 
 

11. สถานการณ[ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเป̀นต0องนํามาพิจารณาในการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ�หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม 

  ป�จจัยในการกําหนดยุทธศาสตร�การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู=สังคมแห=งภูมิป�ญญาและ
การเรียนรูAอย=างยั่งยืน โดยมุ=งพัฒนาคนและสังคมไทยใหAครอบคลุม 3 เรื่องหลักคือ 

  11.1.1) การพัฒนาคนไทยใหAมีคุณธรรมและจริยธรรมนําความรูAโดยพัฒนาจิตใจควบคู=กับการ
พัฒนาการเรียนรูAของคนทุกกลุ=มทุกวัยตลอดชีวิตต้ังแต=ปฐมวัย ใหAมีความรูAพ้ืนฐานท่ีเขAมแข็งมีทักษะชีวิตพัฒนา
สมรรถนะทักษะของกําลังแรงงานสอดคลAองกับความตAองการพรAอมกAาวสู=โลกของการทํางานและการแข=งขัน
อย=างมีคุณภาพ ท้ังภายในประเทศและต=างประเทศโดยเฉพาะอย=างยิ่ง การเตรียมความพรAอมในทุกดAานหรือมาก
ดAานท่ีสุด ต=อกระแสการเปลี่ยนแปลงดAานเศรษฐิจ สังคม การเมือง การเงินการคลัง พฤติกรรม วิถีชีวิต ของทุก
ภาคส=วน ท่ีตAองมีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงบริบทของบทบาท หนAาท่ี และความรับผิดชอบ ตามกระแสกระทบ 



5 
 

นั้น ๆ อีกท้ังทําใหAสามารถรองรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสากล เปHนตAนว=า การเขAาสู=ประชาคมอาเซียน 
(ASEAN Harmonization) AFTA WTO/GATS และแนวโนAม/ทิศทางการพัฒนาหลักสูตรและวิชาชีพทางเภสัช
ศาสตร�ของ FIP, UNESCO, WHO, AACP, ESCP, AASP, FAPA เปHนตAน โดยมีเป�าหมายและวัตถุประสงค�ในการ
พัฒนากําลังคนดAานเภสัชศาสตร�ของมหาวิทยาลัยบูรพา ใหAมีท้ังสมรรถนะ ความรูA ความรับผิดชอบ ควบคู=กันไป
กับการมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติ เขAาสู=ระดับการเปHน Green 9–Star Pharmacists ซ่ึงกําหนดไวAเปHน
วิสัยทัศน�ในการพัฒนาบุคคลในอนาคต ตามความคาดหวังและความตAองการของสังคม 

  11.1.2) การสรAางและพัฒนากําลังคนท่ีเปHนเลิศ โดยเฉพาะการสรAางสรรค�นวัตกรรมและองค�
ความรูAส=งเสริมใหAคนไทยเกิดการเรียนรูAอย=างต=อเนื่องตลอดชีวิตการจัดการองค�ความรูAท้ังภูมิป�ญญาทAองถ่ินและ
องค�ความรูAสมัยใหม=ต้ังแต=ระดับชุมชนถึงระดับประเทศ สามารถนําไปใชAในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

  11.1.3) การเสริมสรAางสุขภาวะคนไทยใหAมีสุขภาพแข็งแรงท้ังกายและใจเนAนการพัฒนาระบบ
สุขภาพอย=างครบวงจรมุ=งการดูแลสุขภาพเชิงป�องกันการฟ��นฟูสภาพร=างกายและจิตใจเสริมสรAางคนไทยใหAมี
ความม่ันคงทางอาหารและการบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ�สุขภาพท่ีปลอดภัย การลดละ–เลิกพฤติกรรมเสี่ยง
ต=อสุขภาพและการเสริมสรAางคนไทยใหAอยู=ร=วมกันในสังคมไดAอย=างสันติสุข โดยเสริมสรAางความสัมพันธ�ท่ีดีของคน
ในสังคมบนพ้ืนฐานของความมีเหตุมีผลดํารงชีวิตอย=างม่ันคงท้ังในระดับครอบครัวและชุมชนพัฒนาระบบการ
คุAมครองทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีหลากหลายและครอบคลุมท่ัวถึงสรAางโอกาสในการเขAาถึงแหล=งทุนส=งเสริมการ
ดํารงชีวิตท่ีมีความปลอดภัยน=าอยู=บนพ้ืนฐานของความยุติธรรมในสังคมเสริมสรAางกระบวนการยุติธรรมแบบ
บูรณาการและการบังคับใชAกฎหมายอย=างจริงจังควบคู=กับการเสริมสรAางจิตสํานึกดAานสิทธิและหนAาท่ีของ
พลเมืองและความตระหนักถึงคุณค=าและเคารพศักด์ิศรีความเปHนมนุษย�เพ่ือลดความขัดแยAง 

 11.2 สถานการณ�หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมภูมิภาค/ทAองถ่ิน 

  ในการจัดทําหลักสูตรนี้ไดAคํานึงถึงแผนพัฒนาประเทศท่ีมุ=งพัฒนาคุณภาพ “คน” และมาตรการ
การกําหนดนโยบายสรAางหลักประกันสุขภาพแห=งชาติ กระทรวงสาธารณสุข แผนการลงทุนดAานสุขภาพ 
แผนงานท่ี 1 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขขAางตAน มหาวิทยาลัยบูรพาไดAตระหนักและ
เล็งเห็นถึงคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชากรในป�จจุบันท่ีไดAรับการตอบสนองจากท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชนยังไม=ครอบคลุมในทุกดAานและไม=ท่ัวถึงประชากรทุกระดับ เนื่องจากสภาพป�ญหาการขาดแคลน
บุคลากรสนับสนุนทางการแพทย� จึงจําเปHนอย=างยิ่งท่ีจะตAองเร=งผลิตบุคลากรทางการแพทย�หรือดAานสุขภาพเพ่ิม
มากข้ึนเพ่ือใหAสามารถกระจายไปสู=ระดับชุมชน ไดAสัดส=วนท่ีเหมาะสมและสอดรับกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห=งชาติ และแผนการลงทุนดAานสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ปC 2552–2555 และระยะต=อ ๆ ไป 
อย=างต=อเนื่องและยั่งยืน  
 11.3 สถานการณ�หรือการพัฒนาดAานวิทยาการและวิชาชีพทางเภสัชศาสตร� 
  การศึกษาทางเภสัชศาสตร�มีปรัชญาและจุดมุ=งหมายหลักในการใหAบริการการศึกษาการเรียนรูA 
และการพัฒนากุลบุตรกุลธิดา ใหAเปHนบัณฑิตดAานสุขภาพท่ีพรAอมดAวยคุณธรรม จริยธรรม สติป�ญญาความคิด
อ=าน  ความรูA ความสามารถ ทักษะ และความรับผิดชอบเห็นการณ�ไกลในการประกอบสัมมาชีวะแห=งวิชาชีพ
เภสัชกรรม รวมท้ังเหมาะสมสอดคลAองกับแผนพัฒนาระบบสุขภาพและการสาธารณสุข แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา และสภาพป�ญหาสังคมไทย 

  วิชาชีพทางเภสัชศาสตร� เปHนวิชาชีพท่ีเก่ียวเนื่องดAวยศิลปวิทยาการและวิทยาศาสตร�ของการเสาะ
แสวงหา การประดิษฐ�สารจากแหล=งกําเนิดตามธรรมชาติหรือสารท่ีสังเคราะห�ข้ึนเปHนยาสําเร็จรูปในรูปแบบ   
ต=าง ๆ เพ่ือใหAมีความเหมาะสมและสะดวกในการแจกจ=ายและใชAเพ่ือบําบัด บรรเทาป�องกัน พิเคราะห�โรค และ
สรAางเสริมสุขภาพวิชาชีพนี้ครอบคลุมเนื้อหาวิชาการของการกําหนดจดจําเอกลักษณ�และการตรวพิสูจน�        
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การเลือกสรรฤทธิ์หรือสรรพคุณของยา การคัดสรร การเก็บถนอมรักษายามิใหAเสื่อมคุณภาพ การประดิษฐ�    
การปรุง การผสม การวิเคราะห�การผลิต และทําใหAไดAมาตรฐานตามกําหนดของยาและเภสัชตํารับและเวชภัณฑ� 
การวิจัยและการพัฒนาสูตรตํารับและเทคโนโลยีการผลิตยา อีกท้ังยังครอบคลุมถึงการเลือกสรร การแจกจ=าย 
การติดตามผลการใชAการประเมินการทบทวน และการเลือกใชAอย=างถูกตAองปลอดภัยโดยเหมาะสม ไม=ว=าจะเปHน
การจ=ายตามใบสั่งยาของผูAประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผูAประกอบโรคศิลปะอ่ืนใด รวมท้ังสัตวแพทย� หรือจะ
เปHนการจ=ายใหAโดยตรง หรือขายจําหน=าย หรือใหAบริการดAานความรูAแก=ผูAบริโภคภายใตAกรอบบัญญัติแห=งกฎหมาย
และนิติธรรม อีกท้ังตAองตามจรรยาบรรณแห=งวิชาชีพเภสัชกรรม นอกจากนี้แลAว ยังบูรณาการเขAาสู=องค�ความรูA
ดAานภูมิป�ญญาทAองถ่ินเพ่ือพัฒนาเขAาสู=เภสัชกรรมทางเลือก (Alternative Pharmacy) ไดAอย=างเปHนรูปธรรม 

  ในป�จจุบัน ภารกิจอันใหญ=หลวงของวิชาชีพเภสัชกรรมไม=อาจท่ีจะกระทําใหAสําเร็จไดAโดยเภสัชกร
เพียงคนเดียวภารกิจเหล=านี้จะสําเร็จลงไดAก็ดAวยเภสัชกรจากหลาย ๆ ฝZายร=วมกันทําหนAาท่ีของตนตามกําหนด 

ดังนั้นวัตถุประสงค�ของการจัดการศึกษา ตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยบูรพา จึงเนAนหนัก
เนื้อหาวิทยาการของภารกิจและพันธกิจหลักท้ังสิ้นท้ังมวลของเภสัชกรตลอดจนความสัมพันธ�ของภารกิจหลัก
ของเภสัชกรท่ีมีต=อระบบบริการสุขภาพและการสาธารณสุขแนวนโยบายแห=งชาติทางดAานยาและการคุAมครอง
ผูAบริโภค การป�องกันอุบัติการณ�อันไม=พึงประสงค�จากการใชAยาและผลิตภัณฑ�สุขภาพ รวมท้ังเปHนการศึกษาเพ่ือ
เพ่ิมพูนประสบการณ�ต=าง ๆ และสมรรถนะใหAมากข้ึน ท้ังนี้ โดยมิไดAมุ=งหวังไวAแต=เพียงการจํากัดขอบข=ายของการ
จัดการศึกษาทางเภสัชศาสตร�แบบในอดีต หากแต=มุ=งพัฒนาใหAสามารถกAาวสู=ระดับคุณภาพและมาตรฐานสากล 
ใหAมีสมรรถนะในระดับสูงมาก เพ่ือสามารถรองรับต=อการกAาวเขAาเปHนเปHนหนึ่งในสังคมเศรษฐกิจของอาเซียน 
(ASEAN Economic Community หรือ AEC) และพ้ืนท่ีใกลAเคียง ไดAอย=างโดดเด=น นับเปHนการขยายโอกาสเพ่ิม
มากข้ึนใหAแก=นิสิตและผูAสําเร็จการศึกษาทางเภสัชศาสตร�และหรือเภสัชกรรมจากมหาวิทยาลัยบูรพา 

 ดAวยเหตุนี้ สถานการณ�วัตถุประสงค�และจุดมุ=งหมายของการศึกษาเภสัชศาสตร�ในมหาวิทยาลัยบูรพา
จึงเสนอเปHนลําดับไดAดังนี้ 
 11.3.1) วัตถุประสงค�ท่ัวไป: นิสิตเภสัชศาสตร�ของมหาวิทยาลัยบูรพาตAองมีลักษณะท่ัวไปดังนี้ 
  1) มีความรูAและเขAาใจป�ญหาดAานสุขภาพและการสาธารณสุขของประเทศไทยและเพ่ือนบAาน 
ตลอดจนตระหนักถึงบทบาทของเภสัชกรท่ีตAองมีส=วนร=วมในการแกAป�ญหานั้น ๆ และทํางานร=วมไปกับบุคลากร
สาขาอ่ืนท่ีเก่ียวขAอง สามารถรองรับการเขAามาตามบริบทของเวทีการคAาเสรีและการบริการระหว=างประเทศ 

  2) มีความรอบรูAในศิลปวิทยาต=าง ๆ สมกับเปHนเภสัชกรท่ีดี ท่ีเพียบพรAอมดAวยคุณธรรม ยึดม่ันใน
จรรยาบรรณแห=งวิชาชีพ มีมนุษยสัมพันธ�อันดี รวมท้ังมีความรับผิดชอบต=อตนเอง หน=วยงาน ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ และสามารถประยุกต�ความรูA ท้ังในดAานวิชาชีพและนอกวิชาชีพ เพ่ือบริการประชาชนดAานสุขภาพ
อนามัยอย=างมีประสิทธิภาพ เปC�ยมประสิทธิผล เต็มสมรรถนะสากล 

  3) มีความเขAาใจว=า “วิชาชีพเภสัชกรรม” นั้นเปHนวิชาชีพท่ีตAองเรียนรูAใฝZศึกษาติดต=อกันไปตลอด
ชีวิตเยี่ยงวิชาชีพอ่ืน ๆ และมีความสามารถพอท่ีจะศึกษาคAนควAาดAวยตนเองต=อไปไดA 
  4) มีความสามารถวิเคราะห�และปรับปรุงตนเองใหAเหมาะสมกับสถานการณ�เม่ือร=วมทํางานกับผูAอ่ืน
ท้ังในฐานะผูAนําและผูAร=วมงาน 

  5) มีความตระหนักและรูAซ้ึงถึงความจําเปHนและความสําคัญในการพัฒนาท้ังคุณภาพและมาตรฐาน 
ท้ังของตนเอง ของวิทยาการ และของวิชาชีพ ใหAสามารถปฏิบัติกิจกรรมท่ีรองรับและกําหนดไวAตามพันธกิจและ
ภารกิจ เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค�และเจตนารมณ�ท่ีกําหนดไวAเปHนหลักฐานแห=งบุคลากรในสายวิชาชีพ และในการ
คุAมครองผูAบริโภคท้ังในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ หรือในระดับท่ีสูงข้ึนไปอีกตามทิศทางและแนวโนAมของ
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การพัฒนาท่ีจักดําเนินต=อไปไดAอย=างยั่งยืนสามารถบรรลุข้ึนมาเปHนศูนย�ความเปHนเลิศทางเภสัชศาสตร�ศึกษาแห=ง
ภูมิภาคอาเซียน (AEC Excellent Pharmaceutical Education Hub)  
 11.3.2) วัตถุประสงค�เฉพาะของหลักสูตรปรับปรุง: นิสิตเภสัชศาสตร�มหาวิทยาลัยบูรพาตAองเปHนผูAมี
ความรูAความสามารถและสมรรถนะดAานวิชาการและวิชาชีพ ดังนี้ 
  1) การเสาะแสวงหา ปรุง ผสม และประดิษฐ�วัตถุใด ๆ ข้ึนเปHนยาท่ีมีลักษณะดี เหมาะสม 

  2) การควบคุมมาตรฐานของยา ตลอดจนผลิตภัณฑ�สุขภาพ ใหAมีคุณภาพและปลอดภัยถูกตAองตาม
หลักของวิชาการและตามขAอกําหนดดAานมาตรฐานการผลิต (GMP, PIC/S, GPP) และความปลอดภัย (GLP, 
GPP, GCP, ISOs, BSLs) รวมถึงมาตรการกําหนดในระดับสูงท่ีเทียบเท=า หรือดีกว=า 

  3) การจําแนกประเภทและหมวดหมู=ของยา เพ่ือประโยชน�ในการใชAการเก็บรักษา การผลิต และ
การจําแนกตามฤทธิ์หรือสรรพคุณของยา 

  4) สมรรถนะและทักษะในการสื่อสาร ท้ังดAานวิชาการ วิชาชีพ วิจัย และการใหAบริการ 

  5) การใหAบริการและคําแนะนําเก่ียวกับยาใด ๆ อย=างถูกตAอง ตามหลักวิชาการ ประหยัด 
ปลอดภัย เปHนท่ียอมรับแก=ผูAรับบริการ อันไดAแก=ผูAประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผูAประกอบโรคศิลปะอ่ืน ๆ      
และประชาชน 

  6) การไตร=ตรองวินิจฉัยผลของยาท่ีมีต=อร=างกาย ท้ังในดAานท่ีเปHนคุณและเปHนพิษ รวมท้ังการ
ติดตามประเมินผลการใชAยาในลักษณะต=าง ๆ เพ่ือนํามาทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานใหAดียิ่งข้ึน 

  7) เขAาใจอาการของโรคบางอย=างท่ีปรากฏมากในประเทศและมีระดับความสามารถท่ีจะ
ดําเนินการตามข้ันตอน เพ่ือช=วยเหลือเยียวยา หรือคัดเลือกผูAปZวยส=งต=อโรงพยาบาลไดA 
  8) การเลือกและคัดสรรยา เพ่ือใชAใหAเหมาะสมกับเศรษฐภาวะและอาการของโรคไดA 
  9) การใหAการศึกษา ฝ~กอบรม การเขAาถึง แพร=กระจายข=าวสารความรูAและสารสนเทศเรื่องยา 
รวมถึงผลิตภัณฑ�สุขภาพ การส=งเสริมสุขภาพ การป�องกันโรค และการช=วยเหลือตนเองแก=ประชาชนและ
เจAาหนAาท่ีอ่ืน ๆ เพ่ือสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐานและการคุAมครองประโยชน�ผูAบริโภค 

  10) การจัดการ บริหาร วางแผน ตลอดจนการกําหนดนโยบายต=าง ๆ ท้ังท่ีเก่ียวขAองกับงานเภสัช
กรรมโดยตรงและงานอ่ืน ๆ ท่ีสัมพันธ�กันท้ังในภาครัฐและหรือภาคเอกชน 

  11) การวิจัยและพัฒนาเบ้ืองตAนดAานเทคโนโลยีเภสัชกรรม เพ่ือการพ่ึงพาตนเองไดAมากท่ีสุด โดย
ไดAเภสัชภัณฑ�และผลิตภัณฑ�สุขภาพท่ีมีคุณค=า คุณภาพ และมาตรฐาน ตามเกณฑ�มาตรฐานสากล 

  12) ศักยภาพต=อเนื่องในการศึกษา คAนควAา วิจัย ประยุกต�ใชAเชิงธุรกรรมและเชิงพานิชย�         
จากแนวโนAมและทิศทางการพัฒนาดAานสมุนไพร ภูมิป�ญญา สมุทรเภสัชเวท (Marine Pharmacognosy)        
ชีวสารสนเทศศาสตร� (Health Bioinformatics) การสรAางฐานขAอมูลดAานสุขภาพและการสาธารสุข (Health 
Database & Data Mining) ผลิตภัณฑ�ชีวภาพ (Bio–Products) ฯลฯ เปHนอาทิ   

 11.4 บริบทดAานวิทยาการและวิชาชีพทางเภสัชศาสตร� 
  วิทยาการและเทคโนโลยีทางเภสัชศาสตร�และวิชาชีพเภสัชกรรมเปHนส=วนท่ีมีการพัฒนาไปอย=าง
รวดเร็วตามแนวโนAมของกระแสการเปลี่ยนแปลงดAานเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา การสื่อสาร พฤติกรรมการ
บริโภค การประกันตนดAานสุขภาพ สิ่งแวดลAอม ความตAองการของสังคมและชุมชนดAานขAอมูลข=าวสารและการ
คุAมครองผูAบริโภคดAานยาและผลิตภัณฑ�สุขภาพ การคAาและการบริการเสรี ฯลฯ เปHนอาทิ ซ่ึงลAวนต=างส=งผล
กระทบต=อบทบาท หนAาท่ี ความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณ ของเภสัชกร ท้ังในป�จจุบันและในอนาคต ทAาทาย
ต=อการผลิตกําลังคนใหAมีสมรรถนะสอดคลAองกับความตAองการใหม= ๆ ดังกล=าว ภายใตAกรอบกําหนดท่ีเหมาะสม
ดAานจริยธรรม (และจรรยาบรรณกําหนด) การมีสมรรถนะและใชAความรูAความสามารถ–ทักษะดAานวิชาชีพ และ
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ความเยAายวนของสิทธิผลประโยชน�ทางการคAาและการบริการท่ีก=อใหAเกิดป�ญหาดAานจรรยาบรรณและจริยธรรม 
ท่ีสืบเนื่องมาจากสิทธิประโยชน�และผลประโยชน�ทับซAอนตามมาข้ึน (Conflicts of Interest) นอกเหนือจาก
ผลกระทบจากป�ญหาดAานการไม=อยู=ปฏิบัติการเต็มเวลาและการขาดแคลนกําลังคนทางเภสัชกรรม/เภสัชศาสตร� 
  คณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยบูรพา จึงเห็นสมควรปรับปรุงหลักสูตรใหAทันต=อกาล เพ่ือปรับตัวใหA
รองรับไดAทันกับสถานการณ�ของความเปลี่ยนแปลงดังกล=าว โดยขยายวิสัยทัศน� ปรัชญา วัตถุประสงค� เป�าหมาย 
และแผนดําเนินการ ของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพาออกไปใหAครอบคลุมและสอดคลAอง
กับเกณฑ�กําหนดของสภาเภสัชกรรมและตามเจตนารมณ�ของการศึกษา–วิชาชีพ ท้ังความรูA ทักษะ สมรรถนะ 
ความสนใจ ความตAองการ ของผูAเรียน ไดAตามอัธยาศัยและความถนัดของแต=ละคน  
 

12. ผลกระทบจากข0อ11.1, 11.2, 11.3 และ 11.4 ต8อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข0องกับพันธกิจ
และภารกิจของสถาบัน ท้ังระดับคณะวิชาและระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือนําไปสู8การมีอัตลักษณ[เฉพาะ 

 ผลจากการปรับสมรรถนะบังคับของสภาเภสัชกรรมในปC พ.ศ. 2554 ฯลฯ ประกอบกับสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไดAกําหนดใหAทุกหลักสูตรมีคุณภาพและมาตรฐานใหAเปHนไป
ตามเกณฑ�มาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยบูรพาไดAกําหนดนโยบายและวิสัยทัศน�
สําหรับทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยบูรพาตAองมีเอกลักษณ�ของศาสตร�ทางทะเลและศาสตร�ของการศึกษา ดังนั้น 

 12.1 การพัฒนาและการปรับปรุงหลักสูตร 

  มีความจําเปHนตAองพัฒนาหลักสูตรเชิงรุกท่ีมีศักยภาพในการผลิตบุคลากรดAานเภสัชกรรม สามารถ
สนองความตAองการกําลังคนท่ียังมีความขาดแคลน ท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมถึงการกระจายตัวของ
เภสัชกร อยู=อีกมากท้ังในรัฐและเอกชน โดยกําลังคนท่ีผลิตข้ึนนั้นจะตAองมีความพรAอมท่ีจะปฏิบัติงานไดAทันที 
และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองใหAเขAากับลักษณะงานท่ีจะไปปฏิบัติตามความตAองการของประเทศและ
ภูมิภาค 

 12.2 ความเก่ียวขAองกับพันธกิจของสถาบัน 

  มหาวิทยาลัยบูรพาเปHนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ต้ังอยู=ในภูมิภาคตะวันออกท่ีมีศักยภาพและ
ความพรAอมในระดับสูง สามารถรองรับการผลิตบัณฑิตในกลุ=มสาขาวิชาเภสัชศาสตร�ไดA ท้ังนี้ เนื่องจากมี
โครงสรAางและป�จจัยพ้ืนฐาน ประสบการณ�ในการดําเนินการบริหารจัดการการศึกษาและผลิตบัณฑิตสาขา
วิทยาศาสตร�สุขภาพและวิทยาศาสตร�การแพทย�หลายสาขา เช=น เวชกรรม การพยาบาล สหเวชศาสตร� ดังกล=าว
แลAวขAางตAน  ดังนั้น จึงมีการจัดต้ังคณะเภสัชศาสตร�ข้ึนและรับนิสิตเภสัชศาสตร�ตั้งแต=ปCการศึกษา พ.ศ. 2553 
เพ่ือผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร�สําหรับปฏิบัติหนAาท่ีตามพันธกิจของวิชาชีพเภสัชกรรม โดยเฉพาะอย=างยิ่ง 
สารัตถะและความชํานาญดAานการบริบาลทางเภสัชกรรม การปฏิบัติงานดAานเภสัชกรรมชุมชนในบริบทสากล
ระดับกAาวนํา การคุAมครองผูAบริโภคดAานยาและผลิตภัณฑ�สุขภาพ อีกท้ังสามารถเขAาอยู=ในกลุ=มสาขาวิชาวิทยาการ
ทางการแพทย� (Medical Sciences) และเปHนส=วนหนึ่งของทีมสุขภาพใหAเพียงพอกับความตAองการของประชากร
และประเทศชาติในระยะยาวไดAอย=างยั่งยืน 

  นอกจากนั้น สารัตถะสําคัญขององค�ความรูAดAานวิทยาการเภสัชศาสตร� (Pharmaceutical 
Sciences) ท่ีครอบคลุมรวมถึงวิทยาการพรีคลินิกและคลินิก (Pre–Clinical & Clinical Sciences) เฉพาะส=วน
ของความเปHนเภสัชกรยังคงเปHนสารัตถะและทักษะภาคบังคับท่ีนิสิตเภสัชศาสตร�จะละท้ิงเสียไม=ไดA คณะเภสัช
ศาสตร�จําเปHนตAองมีการควบคุมและประเมินอย=างใกลAชิด เพ่ือเปHนหลักประกันดAานคุณภาพและดAานมาตรฐาน
ของวิชาชีพและสถาบัน 
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  อนึ่ง ภูมิภาคตะวันออก 7 จังหวัดและพ้ืนท่ีใกลAเคียงเปHนอาณาพ้ืนท่ีสําคัญแห=งหนึ่งท่ีมีเยาวชนผูAมี
ศักยภาพและคุณภาพสูงทางการศึกษา การวิจัย และการใหAบริการ แต=ยังไม=มีสถาบันผลิตบุคลากรดAานนี้โดยตรง 
จึงนับเปHนภูมิรัฐศาสตร�ท่ีสําคัญ (Strategic Geo–Political Location) ในการผลิตบุคลากรคุณภาพใหAแก=สังคม
ของ ASEAN 

  จังหวัดชลบุรีและภูมิภาคตะวันออกของประเทศไทยเปHนเขตพ้ืนท่ีท่ีมีธุรกรรมดAานการเกษตร การ
ประมง การคAา การอุตสาหกรรม การบริการ ฯลฯ ท่ีสําคัญมากท่ีสุดแห=งหนึ่ง ไม=ดAอยกว=ากรุงเทพมหานครและ
ภาคใตA รวมถึงภูมิภาคอ่ืน ๆ ซ่ึงมหาวิทยาลัยบูรพาเปHนสถาบันอุดมศึกษาภูมิภาคแห=งแรกของภาคตะวันออกและ
ของประเทศ ท่ีมีประวัติการพัฒนามายาวนาน โดยเฉพาะอย=างยิ่ง ดAานการศึกษาและวิทยาศาสตร�ทางทะเล 
คณะเภสัชศาสตร�มีวิสัยทัศน�และแผนแม=บทเชิงกลยุทธ�ระยะยาว (พ.ศ. 2554 – 2583/ต=อเนื่องถึง 2593)        
ท่ีสอดคลAองกับมหาวิทยาลัยบูรพา ในการสรAางและพัฒนาอัตลักษณ�ดAานเภสัชศาสตร�ศึกษา (Pharmacy 
Education) และสมุทรเภสัชศาสตร� (Green Marine Pharmacy) โดยผสานและบูรณาการองค�ความรูA ทักษะ 
นวัตกรรม การวิจัย การพัฒนา ประโยชน�ใชAในเชิงวิสาหกิจ ท่ีมีอยู=และท่ีจักจรรโลงใหAมีและใหAครบวงจรเพ่ิม
คุณค=าของธุรกรรม (Value – Emphasized Incentive – Directed Innovations Circles) และการพัฒนา
เชิงกลยุทธ�ดAานเภสัชกรรม/เภสัชศาสตร� (Strategic Developemnt in Pharmacy / Pharmaceutical 
Sciences) เปHน 9 – Star Pharmacy 
 

13. ความสัมพันธ[ (ถ0ามี) กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปeดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน (เช8นรายวิชา 

ท่ีเปeดสอนเพ่ือให0บริการคณะ/ภาควิชาอ่ืนหรือต0องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอ่ืน) 
 13.1 กลุ=มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปUดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

  กลุ=มรายวิชาท่ีเปHนพ้ืนฐานเฉพาะดAานซ่ึงนิสิตสังกัดคณะเภสัชศาสตร� ตAองไปเรียนในคณะวิชาอ่ืน
ประกอบดAวยวิทยาศาสตร� สหเวชศาสตร� แพทยศาสตร� มนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� วิทยาศาสตร�การกีฬา 
พยาบาลศาสตร� เปHนอาทิ 

 13.2 รายวิชาท่ีเปUดสอนใหAคณะวิชา/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

  รายวิชาท่ีเปUดสอนในหลักสูตรนี้ นิสิตสาขาวิชาอ่ืนภายในคณะพยาบาลศาสตร� คณะสาธารณสุข
ศาสตร� คณะแพทยศาสตร� คณะสหเวชศาสตร� และส=วนงานอ่ืน ๆ สามารถเรียนรายวิชาตามท่ีไดAกําหนดไวAใน
หลักสูตรนั้น ๆ และสามารถเลือกเรียนเสรีไดAในบางรายวิชาท่ีมีสหสัมพันธ�กับสาขาวิชา/วิชาชีพของตนเอง 

  ประการสําคัญท่ีเปHนป�จจัยหลักในการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2556 คือสรAาง
ความเชื่อมต=ออย=างเปHนระบบของสารัตถะการเรียนรูAและการเตรียมทักษะความพรAอมท่ีจะออกไปฝ~กปฏิบัติงาน
วิชาชีพ และใหAลดความซํ้าซAอนของเนื้อหาบางส=วน เสริมการมีความบูรณาการขององค�ความรูAดAานต=างๆแก=นิสิต 
ไดAอย=างชัดเจน 

 13.3 การบริหารจัดการหลักสูตรเชิงกลยุทธ� 
  ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหAไดAมาตรฐานระดับนําตามมาตรฐานของสากลและสามารถมี  
อัตลักษณ�เฉพาะนั้น จะตAองมีการประสานงานอย=างใกลAชิดกับคณะวิชาต=าง ๆ ท่ีสามารถจัดรายวิชาซ่ึงนิสิตใน
หลักสูตรนี้ตAองไปเรียน โดยตAองมีการวางแผนร=วมกันระหว=างผูAเก่ียวขAอง ต้ังแต=ผูAบริหารและอาจารย�ผูAสอนซ่ึงอยู=
ต=างคณะวิชา ต=างสถาบัน หรือนานาประเทศ เปHนอาทิ เพ่ือกําหนดเนื้อหาสาระและกลยุทธ�การสอนตลอดจน
การวัดและประเมินผลอย=างเปHนระบบตามขAอกําหนดของสภาเภสัชกรรม และของวิทยาการ วิชาชีพระดับสูงทาง
เภสัชศาสตร� ซ่ึงคณะวิชาบริการตAองสามารถจัดสอนใหAไดAตามกําหนดไวAในหลักสูตรท้ังนี้เพ่ือใหAนิสิตไดAบรรลุผล
การเรียนรูAตามหลักสูตรกําหนดนี้ นอกจากนั้น ยังเนAนการใหAความร=วมมืออย=างใกลAชิดกับสถาบันแหล=งฝ~ก



10 
 

ปฏิบัติงานวิชาชีพทุกภาคส=วน ท้ังดAานวิทยาการ วิจัย บริการ และอ่ืน ๆ เพ่ือนําไปสู=การพัฒนาข้ึนมาเปHน
“สถาบันสมทบ” ในระยะต=อไป 

  ส=วนนิสิตต=างสาขาท่ีมาเลือกเรียนเปHนวิชาเลือกเสรีนั้น ตAองมีการประสานกับคณะตAนสังกัดเพ่ือใหA
ทราบถึงผลการเรียนรูAของนิสิตว=าสอดคลAองกับหลักสูตรท่ีนิสิตเหล=านั้นเรียนหรือไม= 
 

หมวดที ่2 ข0อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค[ของหลักสูตร 
  

-ปรัชญา- 

 การจัดการศึกษาเพ่ือผลิตเภสัชกรใหAสามารถใหAการบริบาลทางเภสัชกรรมอย=างมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนสามารถเตรียมยา ผลิตยา เลือกสรรยา กระจายยา ควบคุมและประกันคุณภาพ ใหAการบริการดAานยา
และผลิตภัณฑ�สุขภาพ การประเมินผลสัมฤทธิ์ โดยเนAนบทบาท ความรับผิดชอบ และภาระหนAาท่ีของเภสัชกร
ดAานเภสัชกรรมปฏิบัติท่ีเก่ียวขAองกับการติดต=อปฏิสัมพันธ�ระหว=างเภสัชกรกับบุคลากรวิชาชีพดAานสุขภาพ ผูAปZวย
หรือผูAรับบริการ ตลอดจนชุมชนและสังคม โดยใชAกระบวนการสืบคAนป�ญหาท่ีเก่ียวขAองดAานการรักษาดAวยยา การ
วางแผน การดําเนินการ การพิสูจน� ท้ังนี้เพ่ือใหAผูAปZวยและหรือผูAรับบริการไดAรับประโยชน�สูงสุดจากการใชAยาและ
ผลิตภัณฑ�สุขภาพเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี  การคุAมครองประชาชนในดAานยาและผลิตภัณฑ�สุขภาพ รวมถึงการสรAาง
เสริมสุขภาพ การวิจัยและพัฒนายาใหAไดAคุณภาพและมาตรฐาน เพ่ือใหAเปHนไปตามเจตนารมณ�แห=งวิชาชีพ   
  

-ความสําคัญ- 

 ทิศทางการพัฒนาประเทศในช=วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห=งชาติ ฉบับท่ี 10–14 และระยะ
ต=อเนื่อง (พ.ศ. 2550 – 2554/2574) ไดAกําหนดข้ึนบนพ้ืนฐานการเสริมสรAางทุนของประเทศ ท้ังทุนทางสังคมทุน
เศรษฐกิจ และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลAอม ใหAเขAมแข็งอย=างต=อเนื่อง โดยน=าจะยังคงยึด “คนเปHน
ศูนย�กลางการพัฒนา” และอัญเชิญ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปHนแนวทางปฏิบัติ มุ=งสู= “สังคมอยู=เย็นเปHน
สุขร=วมกัน” ไดAอย=างยั่งยืน ดังนั้นยุทธศาสตร�การพัฒนาคนและสังคมไทยจึงจัดลําดับการพัฒนาคุณภาพคนใหAอยู=
ในระดับความสําคัญสูง เนื่องจาก “กําลังคน” เปHนท้ังเป�าหมายสุดทAายท่ีจะไดAรับผลประโยชน�และผลกระทบจาก
การพัฒนา ขณะเดียวกัน  “กําลังคน” เปHนผูAขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือไปสู=เป�าประสงค�ท่ีตAองการ จึงจําเปHนตAอง
พัฒนาคุณภาพ  “กําลังคน” ในทุกมิติอย=างสมดุล ท้ังจิตใจ ร=างกาย ความรูA และทักษะความสามารถ มีศักยภาพ
ระดับนําในการนําชุมชนบนฐานของการมีจรรยาบรรณกํากับ 

 วิชาชีพทางเภสัชศาสตร�เปHนวิชาท่ีเก่ียวเนื่องดAวยศิลปะวิทยาการและวิทยาศาสตร� (State–of–the–
Art of Pharmaceutical Sciences/Pharmacy and Technologies) ของการเสาะแสวงหา การประดิษฐ�สาร
จากแหล=งธรรมชาติหรือสารท่ีสังเคราะห�ข้ึนเปHนยาสําเร็จรูปในรูปแบบต=าง ๆ เพ่ือใหAมีความเหมาะสมและสะดวก
ในการขายแจกจ=ายและเพ่ือใชAในการบําบัด บรรเทา ป�องกัน วิเคราะห�โรค และสรAางเสริมสุขภาพ สาขาวิชานี้
ครอบคลุมเนื้อหาวิชาวิทยาการของการกําหนดจดจําเอกลักษณ�และการตรวจพิสูจน� การเลือก/คัดสรรฤทธิ์หรือ
สรรพคุณยา การเก็บยาและเวชภัณฑ� อีกท้ังครอบคลุมถึงการแจกจ=ายและการเลือกใชAอย=างถูกตAอง ปลอดภัย ไม=
ว=าจะเปHนการจ=ายตามใบสั่งยาของผูAประกอบการวิชาเภสัชกรรมหรือผูAประกอบโรคศิลปะอ่ืนใดรวมท้ังสัตวแพทย�
หรือจะเปHนการจ=ายยาใหAโดยตรงหรือขายยาหรือใหAบริการดAานความรูAแก=ผูAบริโภคภายในกรอบบัญญัติแห=ง
กฎหมาย 
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 ดAวยวิทยาการและเทคโนโลยีดAานต=าง ๆ ท่ีกAาวหนAาอย=างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย=างยิ่ง ยาและผลิตภัณฑ�
สุขภาพท่ีมีตAนแบบพัฒนามาจากสารชีวภาพ (Bio–Products) ดังนั้น เภสัชกรท่ีสําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยบูรพาจะตAองสามารถพัฒนาตนเปHนผูAทรงคุณวุฒิท่ีมีศักยภาพในการประมวลความรูAและทักษะ
ปฏิบัติเชิงบูรณาการดAานวิทยาการและเทคโนโลยีพันธุกรรม การคิดคAน การประดิษฐ� การประเมินสรรพคุณ   
เขAากับเทคโนโลยีเภสัชกรรม ท้ังนี้ โดยมีองค�ความรูAและทักษะเสริมดAานสารสนเทศศาสตร�ดAานสุขภาพ (Health–
Related Informatics) ประกอบดAวยความรูAและทักษะปฏิบัติดAานการจัดซ้ือ จัดหา ดูแล กํากับ ควบคุม บริหาร
จัดการ ท้ังดAานการเงิน การบัญชี และโลจิสติกส� ทางเภสัชศาสตร� ซ่ึงนับเปHนพ้ืนฐานสําคัญเช=นกันสําหรับการ
เตรียมความพรAอมในการเขAาสู=ปฏิบัติการดAานรAานยาและหน=วยงานวิชาชีพเภสัชกรรมท่ีเก่ียวขAอง และเปHนการ
สรAางอัตลักษณ�ท่ีโดดเด=นใหAแก=นิสิตและบัณฑิตทางเภสัชศาสตร�ของมหาวิทยาลัยบูรพา สนองต=อความตAองการ
ของตลาดและผูAใชA–ธุรกรรมตนเอง 

 นอกจากนั้น จากการพัฒนาและรุดหนAาอย=างกAาวกระโดดของวิทยาการและเทคโนโลยีดAาน
สารสนเทศศาสตร�ท่ีมีส=วนเขAามาสัมพันธ�กับสารัตถะดAานวิทยาศาสตร�สุขภาพ โดยเฉพาะอย=างยิ่ง ดAานเภสัช
ศาสตร� จึงมีแนวโนAมและทิศทางของการปรับเปลี่ยนบทบาท หนAาท่ี และความรับผิดชอบมากข้ึนของเภสัชกรใน
ขอบข=ายนี้ เพ่ือปฏิบัติหนAาท่ีเปHน “เภสัชกรสารสนเทศ” (Informatics Pharmacists) ท่ีมีคุณลักษณะ ความรูA
ความสามารถเฉพาะทาง ในดAานสารสนเทศศาสตร�ทางสุขภาพ เพ่ือพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะดAานเภสัช
กรรมคลินิกปฏิบัติ และเขAาสู=หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือระบบผูAชํานาญการ/ระบบวุฒิบัตรทางวิชาชีพ
เภสัชกรรม (Board of Specializationin Pharmacy –Residency / Fellowship) และหรือปริญญาข้ันสูง 
(ปริญญาโท หรือ โท – เอกทางเภสัชศาสตร� (วิทยาการและเทคโนโลยีทางเภสัชศาสตร�และสุขภาพ)) 
  1) การจัดเก็บขAอมูลดAานเภสัชกรรมและดAานสุขภาพอย=างเปHนระบบเพ่ือความสะดวกในการ
เรียกใชAขAอมูลสําหรับการตัดสินใจหรือการดําเนินการต=าง ๆ 

  2) การดูแลบํารุงรักษาระบบขAอมูลดAานเภสัชกรรมและดAานสุขภาพรวมถึงระบบความปลอดภัย
ของขAอมูลสารสนเทศดAานการสาธารณสุขและสุขภาพ 

  3) การสืบคAนและการเรียกใชAขAอมูลจากแหล=งหรือจากฐานขAอมูลต=าง ๆ รวมถึงการประเมิน 
วิเคราะห� และสรุปผลขAอมูลเพ่ือการนําเสนอในรูปแบบต=าง ๆ 

  4) การประยุกต�ความรูAและทักษะดAานสารสนเทศศาสตร�ทางสุขภาพในงานบริบาลทางเภสัช
กรรมการวิจัยและพัฒนายาและผลิตภัณฑ�ยา/ผลิตภัณฑ�สุขภาพ 

  5) งานวิจัยและนวัตกรรมดAานสารสนเทศศาสตร�ทางสุขภาพ และฐานขAอมูลทางสมุทรเภสัช
ศาสตร� 
 

-วัตถุประสงค[- 
 เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้แลAว บัณฑิตเภสัชศาสตร�จะมีสมรรถนะ ดังนี้ 
  1. ความรูAความเขAาใจดAานพ้ืนฐานและสารัตถะบังคับทางเภสัชศาสตร�และเภสัชกรรม 

  2. ทักษะและสมรรถนะดAานบริบาลเภสัชกรรมซ่ึงเปHนไปตามมาตรฐานระดับสูงของวิชาชีพ 

  3. ความสามารถในการประยุกต�วิทยาการและเทคโนโลยีทางเภสัชศาสตร�และดAานสุขภาพไดAอย=าง
ถูกตAอง และสอดคลAองกับสภาพเศรษฐกิจของผูAปZวยและสังคม 

  4. ความรูAความเขAาใจการวางแผนงานเชิงกลยุทธ�ดAานระบบสุขภาพและการสาธารณสุข โดยเนAน
ดAานยา ผลิตภัณฑ�สุขภาพ และการคุAมครองผูAบริโภค ไดAอย=างสมบูรณ�และมีประสิทธิผลมากท่ีสุด 
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  5. ความสามารถในการศึกษา คAนควAา วิจัยและเรียนรูAดAวยตนเองโดยตระหนักว=าวิชาชีพเภสัช
กรรมเปHนวิชาชีพท่ีตAองติดตามศึกษาอย=างต=อเนื่องเพ่ือส=งเสริมความกAาวหนAาของวิชาชีพเภสัชกรรม และการ
พัฒนา–การสรAางองค�ความรูAทางเภสัชศาสตร�/วิทยาการสุขภาพท่ีเก่ียวขAองเพ่ือกAาวสู=ระดับสมรรถนะข้ันสูงข้ึน 

  6. คุณธรรม จริยธรรม/จรรยาบรรณ เจตคติแห=งวิชาชีพเภสัชกรรม ความรับผิดชอบ มนุษย
สัมพันธ� ความเสียสละต=อผูAปZวย ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติและมนุษยชาติเปHนอาทิ 

  บริบทท่ีโดดเด=นดAานการศึกษาและศาสตร�ทางทะเลของมหาวิทยาลัยบูรพายังสามารถเอ้ือใหAจัดทํา 
ปรับปรุง และการจัดการ หลักสูตรเภสัชศาสตร�บัณฑิต 6 ปC ของมหาวิทยาลัยบูรพา (คณะเภสัชศาสตร�) ใหAมีอัต
ลักษณ�ท่ีไม=เหมือนหลักสูตรท่ีอ่ืน คือ การเปUดและขยายโอกาสทางการศึกษาทางเภสัชศาสตร�ไปสู=การพัฒนาดAาน
เภสัชศาสตร�ศึกษา (Pharmaceutical Education) สมุทรเภสัชศาสตร� (Marine Pharmacy) และวิศวเภสัช
กรรม (Engineering Pharmacy/Pharmaceutical Engineering and Bioengineering) เปHนอาทิ 

  คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค� คณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยบูรพา 
  ป�จจุบัน คณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยบูรพา มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร�
เพ่ือออกไปเปHนเภสัชกรท่ีสามารถปฏิบัติงานวิชาชีพไดAอย=างมีประสิทธิภาพมีบทบาทและมีส=วนร=วมในระบบ
บริการดAานสาธารณสุขและการสรAางเสริมสุขภาพตามแนวนโยบายแห=งชาติทางดAานยาและระบบสุขภาพการ
สาธารณสุขท่ีสอดคลAองกับแนวทางการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศและสากลซ่ึงตลอดมาในหลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิตของคณะกําหนดใหAจัดการเรียนการสอนมุ=งหมายใหAนิสิตมีคุณลักษณะตามกําหนดในภารกิจ
และพันธกิจของคณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือสรAางใหAมีเอกลักษณ�เฉพาะตามบริบทของ
มหาวิทยาลัยบูรพา 

 เม่ือมีการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตหลักสูตร 6 ปC (ปรับปรุงพ.ศ. 2556) ตามขAอบังคับของ
สภาเภสัชกรรมคณะวิชาไดAกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค� “คนเก=งมีป�ญญาในสังคมอย=างมี
เอกลักษณ�”ดังนี้ 
 คนเก=งมีป�ญญาในสังคมอย=างมีเอกลักษณ� 
 1. มีทักษะในการฟ�งพูดคิดอ=านเขียนการใชAภาษาและสมรรถนะทางเทคโนโลยีในระดับสูง 

 2. มีคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณทัศนคติในการดํารงชีวิตและจิตสํานึกท่ีดีต=อการปฏิบัติหนAาท่ีตาม
พันธกิจและความรับผิดชอบของวิชาชีพ 

 3. มีสุขภาพแข็งแรงสุขภาพจิตดีมีพฤติกรรมและพฤติปฏิบัติท่ีเหมาะสมในการสรAางเสริมสุขภาพ 

 4. มีความขยันอดทนสูAงานใฝZใจเรียนรูAอย=างต=อเนื่องและสมํ่าเสมอ 

 5. รูAจักประมาณตนตามศักยภาพเพ่ือพัฒนาใหAกAาวหนAาไดAอย=างยั่งยืนและพอเพียง 

 6. แสวงหาและพัฒนาเชิงบูรณาการศาสตร�ทางทะเลและเภสัชศาสตร�ศึกษา 

 เก=ง 

 1. มีความรูAทักษะสมรรถนะท้ังทางวิทยาการเทคโนโลยีทางวิชาชีพและศาสตร�ท่ีเก่ียวขAอง 

 2. ใฝZเรียนรูAติดตามความกAาวหนAาทางวิชาการและเทคโนโลยีอย=างสมํ่าเสมอและต=อเนื่อง 

 3. สามารถบูรณาการความรูAวิจัยและถ=ายทอดไดAดAวยสมรรถนะการสื่อสารระดับสูง 

 มีป�ญญา 

 1. วิเคราะห�ป�ญหาและสถานการณ�ไดAอย=างถAวนท่ัวและสามารถสังเคราะห�ข้ึนเปHนฐานขAอมูลท่ีเชื่อถือ
ไดA 
 2. วิจัยเชิงบูรณาการและพัฒนาองค�ความรูAทางเภสัชศาสตร�–ท่ีเก่ียวขAองไดAอย=างต=อเนื่อง 
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 3. แสวงหาทางออกท่ีเหมาะสมและยั่งยืนในการปฏิบัติหนAาท่ีไดAอย=างเปHนสุขครอบคลุมการคุAมครอง
ผูAบริโภคไดAอย=างเหมาะสมและถูกตAองโดยดํารงชีพไดAอย=างพอเพียง 

 ในสังคม 

 1. มีความรับผิดชอบต=อบทบาทและหนAาท่ีตามพันธกิจกําหนดของวิชาชีพ 

 2. มีบุคลิกภาพดีมนุษยสัมพันธ�เด=นและทํางานร=วมกับผูAอ่ืนไดAดีมีประสิทธิภาพ 

 3. มีจิตสาธารณะและจิตอาสามีสํานึกต=อส=วนรวม 

 4. มีระเบียบวินัยตรงต=อเวลารูAกาละเทศะไม=เอาเปรียบผูAดAอยกว=า 

 เอกลักษณ� 
 1. มีคุณสมบัติครบตามบริบทกําหนดไวAโดยคณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยบูรพา 

 2. มีสมรรถนะของความเปHน 9–Star Pharmacists ไดAอย=างเหมาะสม 

 โดยระบุไวAเปHนเง่ือนไขของการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและมีกลไกในการจัดการดAานกิจกรรมใน
หลักสูตรและเสริมหลักสูตรพรAอมการติดตามตรวจสอบและประเมินเพ่ือใหAนิสิตเปHนไปตามคุณลักษณะท่ีกําหนด 

 ในการประเมินประเด็นกําหนดใหAไดAผลลัพธ�อย=างเปHนรูปธรรมคณะเภสัชศาสตร�มหาวิทยาลัยบูรพา
กําหนดใหAมีระบบ กระบวนการและข้ันตอนของการทดสอบก=อนและหลัง (Pre–Test & Post–Test)  
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุงด0านเภสัชศาสตร[ 
 

แผนการพัฒนา แนวโน0ม/ 
การเปล่ียนแปลง 

ยุทธศาสตร[ หลักฐาน/ดัชนีช้ีวัด 

- ปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตร
บัณฑิตใหAมีมาตรฐานไม=ต่ํากว=า
มาตรฐาวิชาชีพ ท้ังท่ี
กระทรวงศึกษาธิการและสภาเภสัช
กรรมกําหนดและสอดคลAองกับ
ความตAองการของระบบสาธารณสุข
ของประเทศและความทันสมัย
ทางดAานเทคโนโลยี 
- ยกระดับทรัพยากรสายวิชาการ
เพ่ือสนับสนุนการเรียนรูAและทักษะ
ของนิสิต รวมถึงพัฒนาสมรรถนะ 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงและความ
ตAองการกําลังคนในระบบสาธารณสุข
ของประเทศเพ่ือเปHนขAอมูลในการ
พัฒนาหลักสูตร รวมถึงแนวโนAมและ
ทิศทางสากล 

- เชิญผูAเชี่ยวชาญท้ังภาครัฐและเอกชน
มามีส=วนร=วมในการพัฒนาหลักสูตร 

- ประสานความร=วมมือกับสถาบันและ
สถานประกอบการในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนในการฝ~กงานวิชาชีพ 

- มีการติดตามประเมินหลักสูตรอย=าง
สมํ่าเสมอและอย=างต=อเนื่อง 

- อาจารย�ใหม=ตAองผ=านการอบรม
หลักสูตรเบ้ืองตAนเก่ียวกับเทคนิคการ
สอนการวัดและประเมินผล 

- อาจารย�ทุกคนตAองเขAาอบรมเก่ียวกับ
หลักสูตรการสอนรูปแบบต=าง ๆ และ
การวัดผลประเมินผลท้ังนี้เพ่ือใหAมี
ความรูAความสามารถในการประเมินผล

- รายงานผลการดําเนินงานทุกปC    
ปCละ 2 ครั้งเปHนอย=างนAอย 

- รายงานผลการฝ~กปฏิบัติงาน
วิชาชีพเภสัชกรรม 

- นิสิตรAอยละ 100 ผ=านการฝ~ก
ปฏิบัติงานวิชาชีพและสามารถเขAา
สอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ไม=นAอยกว=าจํานวนรAอยละ 50 ของ
จํานวนนิสิตเภสัชศาสตร�ผูAเขAาสอบ
รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฯ 
ครั้งแรกในแต=ละปC** 

- เอกสารการประสานงานกับแหล=ง
ฝ~กปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม 

- ผูAใชAบัณฑิตมีความพึงพอใจในตัว
บัณฑิตโดยเฉลี่ยระดับ 3.5 จาก
ระดับคะแนนเต็ม 5 

- หลักฐานหรือเอกสารแสดงผลการ
ดําเนินการ รวมถึงการจัดสรร
ทุนการศึกษาและหรือฝ~กอบรมตาม
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แผนการพัฒนา แนวโน0ม/ 
การเปล่ียนแปลง 

ยุทธศาสตร[ หลักฐาน/ดัชนีช้ีวัด 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิท่ีผูAสอน
จะตAองสามารถวัดและประเมินผลไดA
เปHนอย=างดี 

- บุคลากรสายวิชาการทุกคนตAองผ=าน
การเพ่ิมพูนศักยภาพและอบรมความ
เปHนครูเปHนระยะ ๆ และอย=าง
สมํ่าเสมอ 

สาขากําหนด (โครงการทุนอุดหนุน
การศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากร คณะ
เภสัชศาสตร� ฯ ซ่ึงผ=านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยบูรพาแลAว เม่ือคราว
ประชุม ครั้งท่ี 8/2554 วันท่ี 2 
สิงหาคม พ.ศ. 2554) 

 

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษาการดําเนินการและโครงสร0างของหลักสูตร 
 

1.ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1 ระบบ 
�  ระบบทวิภาค  
�  ระบบไตรภาค  
�  ระบบจตุรภาค  
�  ระบบอ่ืน ๆ (ระบุรายละเอียด)...........................................................    

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดรู0อน 
 �  มีภาคฤดูรAอน      จํานวน 2 ภาค ภาคละ 8 สัปดาห� 
 �  ไม=มีภาคฤดูรAอน 

1.3 การเทียบเคียงหน8วยกิตในระบบทวิภาค 
-ไม=มี- 
 

2. การดําเนินการหลักสูตร 

          2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
 �  วัน-เวลาราชการปกติ 
 �  นอกวัน-เวลาราชการ  

2.2 คุณสมบัติของผู0เข0าศึกษา 
�  เปHนผูAสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท=า  
�  เปHนผูAสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท=า หรืออนุปริญญา 
�  มีเกณฑ�คุณสมบัติเพ่ิมเติม ดังนี้ 

    1. เปHนผูAสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท=า ในโปรแกรมท่ีเนAนดAาน
วิทยาศาสตร� (เคมี ชีววิทยา ฟUสิกส�) คณิตศาสตร� และภาษาอังกฤษ และ 

    2. ตAองเปHนผูAมีคุณสมบัติเบ้ืองตAนครบถAวนตามขAอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว=าดAวยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2553 และ/หรือท่ีปรับปรุง และ/หรือสาขาวิชาเภสัชศาสตร� (ถAามี) สําหรับ
การสอบคัดเลือกบุคคลเขAาศึกษาดAวยระบบรับตรง (Direct Admissions) ซ่ึงจัดการโดยคณะเภสัชศาสตร�เอง
ท้ังหมด รวมถึงคุณสมบัติกําหนดเฉพาะสําหรับกรณีของโควตาพิเศษสําหรับกลุ=มเป�าหมายกําหนด 
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    3. ผูAสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาสาขาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีดAานต=าง ๆ ท่ีไม=ใช=
สาขาวิชาเภสัชศาสตร�ใหAสามารถเขAาศึกษาในหลักสูตรนี้ไดAตามกระบวนการและข้ันตอนการคัดเลือกเขAาศึกษา 
โดยใหAมีสิทธิ์ไดAรับการพิจารณาเทียบโอนและ/หรือยกเวAนรายวิชาและหน=วยกิต ท้ังนี้จํานวนรายวิชาและ   
หน=วยกิตท่ีไดAรับการเทียบโอนและ/หรือยกเวAนจะเปHนไปตามธรรมชาติของสาขาท่ีสําเร็จการศึกษามาก=อน     
แต=รวมจํานวนแลAวจะตAองมีระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตรไม=นAอยกว=า 8–10 ภาคการศึกษาปกติ หรือ 4½–5 ปC
การศึกษาปกติ ตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปC ยกเวAนรายกรณีอาจารย�ประจําคณะเภสัชศาสตร�
ของมหาวิทยาลัยบูรพา ท่ีอาจไดAรับการยกเวAน/เทียบโอนเพ่ิมเติม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํา
คณะเภสัชศาสตร� 
    อนึ่งคณะกรรมการประจําคณะ ฯ อาจพิจารณาใหAผูAเขAาศึกษาตามเกณฑ�คุณสมบัติ
ขAอ  2.2.3 ลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานไดA หากพิจารณาว=าผูAเขAาศึกษายังขาดองค�ความรูAและ/หรือทักษะ
ปฏิบัติจําเปHนพ้ืนฐานของหลักสูตรท้ังนี้นิสิตจะตAองสอบไดA “S” ในรายวิชาปรับพ้ืนฐานก=อนการลงทะเบียน
รายวิชาในหลักสูตรและไม=นําหน=วยกิตของรายวิชาปรับพ้ืนฐานมานับรวมเพ่ือสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

    ผูAเขAาศึกษาอาจสมัครเขAาศึกษาตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ปC) โดยระบุสาขาวิชา
เนAนท่ีสนใจต้ังแต=แรกเขAา หรือสมัครโดยไม=ระบุสาขาแต=มาแสดงความจํานงเลือกสาขาภายในก=อนสิ้นภาคตAนปC 4 
ก็ไดA     แต=คณะวิชาสงวนสิทธิ์การคัดเลือกเขAาสาขาเนAน โดยใหAความสําคัญแก=ผูAสมัครท่ีระบุสาขาเนAนต้ังแต=แรก
เขAาก=อน 

   อนึ่งคณะเภสัชศาสตร� ฯ สนับสนุนใหAคณาจารย�ประจําท่ีประสงค�จะศึกษาในลักษณะต=อยอด 
โดยการเทียบโอนหรือยกเวAนหน=วยกิตจะเปHนไปตามธรรมชาติของวุฒิและประสบการณ� ท้ังนี้ เปHนรายกรณี ๆ ไป 
 

 2.3 ปiญหาของนิสิตแรกเข0า 
   การปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษา 
 

 2.4 กลยุทธ[ในการดําเนินการเพ่ือแก0ไขปiญหา/ข0อจํากัดของนิสิต (ถ0ามี) ในข0อ 2.3  

   นิสิตทุกคนมีอาจารย�ท่ีปรึกษาดAานวิชาการและดAานกิจการนิสิตเปHนระบบหลัก ในสัดส=วน
ประมาณ 1: 8 (อาจารย�ต=อนิสิต) และรวมถึงการจัดใหAมีครูประจําชั้นของแต=ละชั้นปC 
 

 2.5 แผนการรับนิสิตและผู0สําเร็จการศึกษาในระยะ 7 ป� 
 

ป�การศึกษา 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

จํานวนรับเขAา  ปCท่ี 1 120 130 140 150 200 200 200 

ปCท่ี 2 - 120 130 140 150 200 200 

ปCท่ี 3 - - 120 130 140 150 200 

ปCท่ี 4 - - - 120 130 140 150 

ปCท่ี 5 - - - - 120 130 140 

ปCท่ี 6 - - - - - 120 130 

รวม 120 250 390 540 740 940 1020 
คาดว=าจะสําเร็จการศึกษา - - - - - - 120 
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 2.6 งบประมาณตามแผน 
  ปรับแผนโดยหลักการ ผ=านคณะกรรมการบริหารการเงินงบประมาณตามแผนอAางอิงตามระเบียบ
และขAอบังคับของสภาเภสัชกรรมในการรับรองหลักสูตร สถาบัน และปริญญา ออกตามความในพระราชบัญญัติ
วิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2537 และท่ีปรับปรุง ไม=นAอยกว=า ดังนี้ 
 

                                                                       หน=วย  :  พันบาท 

หมวดรายจ8าย 2556 2557 2558 2559 2560 

1. งบบุคลากร 4,920 6,060 21,890 32,835 45,970 

2. งบดําเนินการ 3,000 3,000 4,000 6,000 10,000 

3. งบลงทุน (อาคารและครุภัณฑ�) 58,800 128,330 128,330 128,330 135,980 

4. งบเงินอุดหนุนท่ัวไป 2,000 3,000 5,000 10,000 20,000 

รวมไม=นAอยกว=า 68,720 140,390 159,220 177,165 211,950 
 

 การกําหนดอัตราค=าลงทะเบียนเรียนแบบเหมาจ=าย ใหAเปHนไปตามขAอกําหนดสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 2.7 ระบบการศึกษา 

  � แบบชั้นเรียน 

  �  แบบทางไกลผ=านสื่อสิ่งพิมพ�เปHนหลัก 

  �  แบบทางไกลผ=านสื่อแพร=ภาพและเสียงเปHนสื่อหลัก 

  �  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส�เปHนสื่อหลัก (E–Learning) 
  �  แบบทางไกลทางอินเตอร�เน็ต 

  �  อ่ืน ๆ (ระบุ) 
 
 2.8 การเทียบโอนหน8วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข0ามมหาวิทยาลัย (ถ0ามี) 
  2.8.1 นิสิตท่ีเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษานี้ หรือแห=งอ่ืนมาก=อนหรือศึกษาตามอัธยาศัยเม่ือเขAา
มาศึกษาในหลักสูตรนี้ อาจสามารถเทียบโอนหน=วยกิตไดA ท้ังนี้เปHนไปตามขAอบังคับหรือระเบียบของมหาวิทยาลัย
บูรพาและ/หรือของคณะเภสัชศาสตร� โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร� โดยตAอง
แสดงหลักฐานประกอบการพิจารณาตามเง่ือนไขกําหนดทางเภสัชศาสตร� 
  2.8.2 นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยอ่ืนแลAวโอนหน=วยกิตไดA ท้ังนี้เปHนไป
ตามขAอบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร� 
  นิสิตสาขาวิชาเภสัชศาสตร�ของ/จากมหาวิทยาลัยอ่ืนสามารถมาเรียนบางรายวิชาในหลักสูตรนี้ 
แลAวโอนหน=วยกิตกลับไปยังมหาวิทยาลัยตAนสังกัดไดA ท้ังนี้การลงทะเบียนเรียนขAามมหาวิทยาลัยนั้น หลักสูตร
ของท้ังสองมหาวิทยาลัยจะตAองเปHนไปตามกรอบมาตรฐานและคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาสาขาวิชา  
เภสัชศาสตร� และตามขAอตกลงระหว=างกัน 

  2.8.3 สําหรับนิสิตสาขาวิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัยบูรพา คณะเภสัชศาสตร�ไม=มีนโยบายการรับโอน
ขAามคณะวิชา เวAนแต=กรณีความจําเปHนเฉพาะราย ดAวยเหตุผลความม่ันคง ผลิตภาพดAานกําลังคน การแกAไข
ป�ญหาการขาดแคลน ควบคู=ไปกับการกระจายตัวของเภสัชกรในภูมิภาคตะวันออก ผลสัมฤทธิ์ของสาขาตAนสังกัด 
เปHนอาทิ 
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3. หลักสูตรและอาจารย[ผู0สอน 

 3.1 หลักสูตร 

  3.1.1 จํานวนหน8วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม8น0อยกว8า 233 หน8วยกิต 

  3.1.2 โครงสร0างหลักสูตร 

   1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     30  หน8วยกิต 

    1.1) กลุ=มวิชาภาษา      12 หน=วยกิต  
    1.2) กลุ=มวิชามนุษยศาสตร�      3 หน=วยกิต 
    1.3) กลุ=มวิชาสังคมศาสตร�       3 หน=วยกิต 
    1.4) กลุ=มวิชาวิทยาศาสตร�และคณิตศาสตร�      4 หน=วยกิต 
    1.5) วิชาคอมพิวเตอร�        3 หน=วยกิต 
    1.6) กลุ=มวิชาเลือก (รวมวิชาทางดAานสุขภาพ)     5 หน=วยกิต 
   2) หมวดวิชาเฉพาะด0าน                          197  หน8วยกิต 

    2.1) กลุ=มวิชาบังคับพ้ืนฐาน    38 หน=วยกิต 

     2.1.1) กลุ=มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ    22 หน=วยกิต 

     2.1.2) กลุ=มวิชาวิทยาการพรีคลินิก   16 หน=วยกิต 

    2.2) กลุ=มวิชาบังคับแกนวิชาชีพ               149 หน=วยกิต 

     2.2.1) กลุ=มวิชาเภสัชศาสตร�ชีวภาพและการบริบาลเภสัชกรรม 43 หน=วยกิต 

     2.2.2) กลุ=มวิชาเภสัชภัณฑ�และเภสัชอุตสาหกรรม  38 หน=วยกิต 

     2.2.3) กลุ=มวิชาเภสัชศาสตร�สังคมและการบริหารเภสัชกิจ 30 หน=วยกิต 

     2.2.4) การฝ~กปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ    7    หน=วยกิต 

     2.2.5) การฝ~กปฏิบัติงาน Clerkships    28 หน=วยกิต 

     2.2.6) จุลนิพนธ�       3 หน=วยกิต 

    2.3) กลุ=มวิชาเลือกวิชาชีพสาขาเนAนไม=นAอยกว=า  10 หน=วยกิต 

   3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม8น0อยกว8า        6 หน8วยกิต 

  3.1.3 รายวิชาและจํานวนหน8วยกิต 
   1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป      30  หน8วยกิต 
    1.1) กลุ=มวิชาภาษา     12 หน=วยกิต 
     1.1.1) กลุ=มวิชาภาษาอังกฤษ       9 หน=วยกิต 
      1.1.1.1) ภาษาอังกฤษข้ันพ้ืนฐาน    6 หน=วยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน8วยกิต 
999041 ภาษาอังกฤษ 1 

English I 
3(3-0-6) 

999042 ภาษาอังกฤษ 2 
English II 

3(3-0-6) 

999043 ภาษาอังกฤษ 3 
English III 

3(3-0-6) 
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      1.1.1.2) ภาษาอังกฤษวิชาชีพ   3 หน=วยกิต 

รหัสวิชา                                   ช่ือวิชา หน8วยกิต 

790201 ภาษาอังกฤษทางดAานวิชาชีพเภสัชกรรม 
English for Pharmaceutical Professional  
  

3(3-0-6) 

   1.1.1.3) กลุ=มวิชาภาษาอ่ืน ๆ    3 หน=วยกิต 
     

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน8วยกิต 

999044 การฟ�ง-พูดภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ 
English Listening and Speaking for Careers 

3(3-0-6) 

999045 การอ=านภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ 
English Reading for Careers 

3(3-0-6) 

999046 การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ 
English Writing for Careers 

3(3-0-6) 

999047 ภาษาอังกฤษสําหรับการสมัครงาน 
English for Job Application 

3(3-0-6) 

999048 ภาษาอังกฤษสําหรับสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ 
English for Standardized Tests 

3(3-0-6) 

999049 ไวยากรณ�และโครงสรAางภาษาอังกฤษ 
English Grammar and Structure 

3(3-0-6) 

999071 ภาษาสเปนเพ่ือการสื่อสาร 
Spanish for Communication 

3(3-0-6) 

999081 ภาษารัสเซียเพ่ือการสื่อสาร 
Russian for Communication 

3(3-0-6) 

999091 ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 
German for Communication 

3(3-0-6) 

999101 ภาษาโปรตุเกสเพ่ือการสื่อสาร 
Portuguese for Communication 

3(3-0-6) 

999111 ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสาร 1 
French for Communication I 

3(3-0-6) 

999112 ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสาร 2 
French for Communication II 

3(3-0-6) 

228101 ทักษะการใชAภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
Thai Language Skills for Communication 

3(3-0-6) 

228202 การเขียนบทความวิชาการและงานวิจัย 
Academic Article and Research Writing 

3(3-0-6) 

เลือกจากรายวิชาดังต=อไปนี้    
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รหัสวิชา ช่ือวิชา หน8วยกิต 

999121 ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร 1 
Khmer for Communication I 

3(3-0-6) 

999122 ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร 2 
Khmer for Communication II 

3(3-0-6) 

999131 ภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสาร 1  
Vietnamese for Communication I 

3(3-0-6) 

999132 ภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสาร 2 
Vietnamese for Communication II 

3(3-0-6) 

999141 ภาษาอินโดนีเซียเพ่ือการสื่อสาร  
Bahasa Indonesia for Communication  

3(3-0-6) 

999151 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 1 
Korean for Communication I 

3(3-0-6) 

999152 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 2 
Korean for Communication II 

3(3-0-6) 

999161 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1 
Chinese for Communication I 

3(3-0-6) 

999162 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 2 
Chinese for Communication II 

3(3-0-6) 

999171 ภาษาญ่ีปุZนเพ่ือการสื่อสาร 1 
Japanese for Communication I 

3(3-0-6) 

999172 ภาษาญ่ีปุZนเพ่ือการสื่อสาร 2 
Japanese for Communication II 

3(3-0-6) 

999181 ภาษามาเลเซียเพ่ือการสื่อสาร 1 
Bahasa Malaysia for Communication I  

3(3-0-6) 

999182 ภาษามาเลเซียเพื่อการสื่อสาร 2 
Bahasa Malaysia for Communication II 

3(3-0-6) 

999191 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร 1 
Lao for Communication I  

3(3-0-6) 

999192 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร 2 
Lao for Communication  II 

3(3-0-6) 

999201 ภาษาพม=าเพื่อการสื่อสาร 1 
Burmese for Communication I 

3(3-0-6) 

999202 ภาษาพม=าเพื่อการสื่อสาร 2 
Burmese for Communication II 

3(3-0-6) 

999221 ภาษาฟUลิปUโนเพื่อการสื่อสาร 1 
Filipino for Communication I 

3(3-0-6) 

999222 ภาษาฟUลิปUโนเพื่อการสื่อสาร 2 
Filipino for Communication  II 

3(3-0-6) 
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    1.2) กลุ=มวิชามนุษยศาสตร�    3 หน=วยกิต 

     
    1.3) กลุ=มวิชาสังคมศาสตร�    3 หน=วยกิต 

     1.4) กลุ=มวิชาวิทยาศาสตร�และคณิตศาสตร�   4 หน=วยกิต 

     

    1.5) วิชาคอมพิวเตอร�     3 หน=วยกิต 

     

    1.6) กลุ=มวิชาเลือก     5 หน=วยกิต 
    (รวมวิชาทางดAานสุขภาพ) จากรายวิชาดังต=อไปนี้ 
     1.6.1) กลุ=มสรAางเสริมสุขภาพ  
      1.6.1.1) กลุ=มสรAางเสริมสุขภาพ (กลุ=มท่ี 1) 
      บังคับใหAเรียน 1 รายวิชา จํานวน 1 หน=วยกิต จาก 25 รายวิชาต=อไปนี้ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน8วยกิต 
228102 ศิลปะการพูดและการนําเสนอ 

Art of Speaking and Presentation 
3(3-0-6) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน8วยกิต 
414101 พลวัตกลุ=มและภาวะผูAนํา 

Group Dynamics and Leadership 
3(3-0-6) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน8วยกิต 
306106 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ� 

Biodiversity and Conservation 
2(2-0-4) 

309103 วิทยาศาสตร�ทางทะเล 
Marine Science 

2(2-0-4) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน8วยกิต 
885101 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน 

Information Technology in Daily Life 
3(2-2-5) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน8วยกิต 

850101 การฝ~กดAวยเครื่องน้ําหนักเพ่ือสุขภาพ   
Weight Training for Health 

1(0-2-1) 

850102 การเดิน- วิ่งเพ่ือสุขภาพ    
Walking and Jogging for Health 

1(0-2-1) 

850103 ฟุตบอลเพ่ือสุขภาพ   
Football for Health 

1(0-2-1) 

850104 บาสเกตบอลเพ่ือสุขภาพ  
Basketball for Health 

1(0-2-1) 
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850110 เทนนิสเพ่ือสุขภาพ  
Tennis for Health 

1(0-2-1) 

850111 ซอฟท�เทนนิสเพ่ือสุขภาพ   
Soft Tennis for Health 

1(0-2-1) 

850112 เทเบิลเทนนิสเพ่ือสุขภาพ   
Table Tennis  for Health 

1(0-2-1) 

850113 มวยไทยเพ่ือสุขภาพ   
Muay Thai for Health 

1(0-2-1) 

850114 กระบ่ีกระบองเพ่ือสุขภาพ   
Krabi Krabong for Health 

1(0-2-1) 

850115 ตะกรAอเพ่ือสุขภาพ   
Takraw for Health 

1(0-2-1) 

850116 ศิลปะสูAป�องกันตัวเพ่ือสุขภาพ   
Martial Art for Health 

1(0-2-1) 

850117 เทควันโดเพ่ือสุขภาพ   
Taekwando for Health 

1(0-2-1) 

850118 โบว�ลิ่งเพ่ือสุขภาพ  
Bowling for Health 

1(0-2-1) 

850119 เปตองเพ่ือสุขภาพ  
Petangue for Health 

1(0-2-1) 

850120 ลีลาศเพ่ือสุขภาพ   
Social Dance for Health 

1(0-2-1) 

850121 แอโรบิกด�านซ�เพ่ือสุขภาพ   
Aerobic Dance for Health 

1(0-2-1) 

850122 กิจกรรมเขAาจังหวะเพ่ือสุขภาพ   
Rhythmic Activities for Health 
 

1(0-2-1) 

 รหัสวิชา ช่ือวิชา หน8วยกิต 
850105 วอลเลย�บอลเพ่ือสุขภาพ   

Volleyball for Health 
1(0-2-1) 

850106 ว=ายน้ําเพ่ือสุขภาพ  
Swimming for Health 

1(0-2-1) 

850107 ฟุตซอลเพ่ือสุขภาพ  
Futsal for Health 

1(0-2-1) 

850108 แฮนด�บอลเพ่ือสุขภาพ   
Handball for Health 

1(0-2-1) 

850109 แบดมินตันเพ่ือสุขภาพ    
Badminton for Health 

1(0-2-1) 
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 รหัสวิชา ช่ือวิชา หน8วยกิต 
850123 โยคะเพ่ือสุขภาพ   

 Yoga for Health 
1(0-2-1) 

850124 วูAดบอลเพ่ือสุขภาพ    
Woodball for Health 

1(0-2-1) 

850125 แชร�บอลเพ่ือสุขภาพ    
 Chairball  for  Health 

1(0-2-1) 

      

      1.6.2.1) กลุ=มสรAางเสริมสุขภาพ (กลุ=ม 2) 

  
1.6.2) กลุ=มการพัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิต 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน8วยกิต 
107101 การเสริมสรAางสุขภาพแบบองค�รวม     

Holistic Health Promotion 
2(2-0-4) 

107103 ยาสูบ  แอลกอฮอล�  กับสุขภาพ     
Tobacco, Alcohol  and  health 

2(2-0-4) 

107106 การปฐมพยาบาลและการช=วยฟ��นคืนชีพเบ้ืองตAน  
First Aid and Basic Life Support 

2(1-2-3) 

107107 สุขภาพและความงาม  
Health and Beauty 

2(2-0-4) 

441110 พลศึกษา สันทนาการเพ่ือการสรAางเสริมสมรรถภาพ  
Physical Education and  Recreation for Fitness Promotion 

2(1-2-3) 

700110 สุขภาพ สิ่งแวดลAอมและความปลอดภัย 
Health, Environment and  Safety 

2(2-0-4) 

700111 ความสุขและสุขภาพสรAางสรรค� 
Happiness and Creative Health 

2(2-0-4) 

710101 วัยรุ=นกับความปลอดภัย   
Teenagers and Safety 

2(2-0-4) 

731101 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ=น   
Life Skills  and  Adolescent  Health 

2(2-0-4) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน8วยกิต 
107104 การพัฒนาจิตใหAเกิดป�ญญา   

Mindfulness  Cultivation  for  Wisdom 
2(1-3-2) 

107105 การจัดการครอบครัว  
Family  Management 
 

2(2-0-4) 
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245107 ความรูAและความสามารถดAานสารสนเทศในยุคดิจิทัล   
Information Literacy in the Digital Age 

2(2-0-4) 

245108 การจัดการความรูAสําหรับการเรียนรูAท่ียั่งยืน    
Knowledge Management  for Sustainable Learning 

2(2-0-4) 

311191 รูAรอบเรื่องอาหาร    
Food Scholar 

2(2-0-4) 

402401 การฝ~กอบรมเพ่ือพัฒนาอาชีพ    
Training  for  Professional  Development 

2(2-0-4) 

414202 อารมณ�และการจัดการความเครียด   
Emotion and Stress Management 

2(2-0-4) 

423104 การใชAเครื่องมือทางเทคโนโลยีการศึกษา   
Educational  Technology  Equipment  Operation 

2(2-0-4) 

423321 การออกแบบและการนําเสนออย=างสรAางสรรค�    
Design  and  Creative  Presentation 

2(2-0-4) 

430312 การบริหารคุณภาพในองค�การทางการศึกษา   
Quality  Management  in  Educational Organizations 

2(2-0-4) 

430314 การจัดการองค�การแห=งการเรียนรูA 
Learning  Organization  Management 

2(2-0-4) 

 
1.6.3) กลุ=มปรัชญา ศาสนา และหนAาท่ีพลเมือง   

 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน8วยกิต 
245109 สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาภูมิป�ญญา 

Information for Wisdom  Development 
2(2-0-4) 

250108 มรดกทางภูมิป�ญญาไทย 
Thai Wisdom Heritage 

2(2-0-4) 

250109 อาเซียนศึกษา  
ASEAN Studies 

2(2-0-4) 

257102 เศรษฐศาสตร�ในชีวิตประจําวัน  
Economics of Everyday Life 

2(2-0-4) 

265108 มนุษย�กับศาสนา 
Man  and  Religions 
 

2(2-0-4) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน8วยกิต 
107108 ศิลปะการทํางานอย=างเปHนสุข   

Art of Working for Happiness 
2(2-0-4) 

241102 การเสริมสรAางบุคลิกภาพและพัฒนาตน  
Personality and Self  Development 

2(2-0-4) 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา หน8วยกิต 
265127 ความจริงและความหมายของชีวิต 

Reality  and  Meaning  of  life 
2(2-0-4) 

402402 รูปแบบชีวิตและการเรียนรูAพหุวัฒนธรรม 
Lifestyle and Multi Cultural Learning 

2(2-0-4) 

402403 หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม 
Sufficiency  Economy  and  Social  Development 

2(2-0-4) 

402404 จิตอาสาเพ่ือการพัฒนาสังคม 
Volunteer  Spirit  for  Social  Development 

2(2-0-4) 

610102 ศิลปะพ้ืนบAานกับภูมิป�ญญาไทย 
Thai Folk Art and Wisdom  

2(2-0-4) 

 
1.6.4)  กลุ=มตรรกะและการพัฒนาความคิด   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน8วยกิต 
265503 มนุษย�กับทักษะการคิด 

Man and Thinking  Skills 
2(2-0-4) 

402405 การคิดสรAางสรรค�เพ่ือสังคม   
Creative  Thinking  for  Society 

2(2-0-4) 

404211 ทักษะการคิดนอกกรอบ   
Lateral  Thinking  Skills 

2(2-0-4) 

404306 จิตตป�ญญาศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเอง 
Contemplative  Education  for  Self  Development 

2(2-0-4) 
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   2) หมวดวิชาเฉพาะด0าน จํานวนรวมไม8น0อยกว8า   197  หน8วยกิต 
    2.1) กลุ8มวิชาบังคับพ้ืนฐาน จํานวนรวม      38  หน8วยกิต 

     2.1.1) กลุ8มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จํานวน      22  หน8วยกิต  

รหัสวิชา     ช่ือวิชา    หน8วยกิต 

302114  แคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตร�สุขภาพ    3(3-0-6) 
    Calculus for Health Science 

303105  เคมีท่ัวไป       3(3-0-6) 
    General Chemistry 

303106  ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป      1(0-3-1) 
    General Chemistry Laboratory 

303222  เคมีอินทรีย� 1      3(3-0-6) 
    Organic Chemistry I 

303224  เคมีอินทรีย� 2      3(3-0-6) 
    Organic Chemistry II 

303225  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย�พ้ืนฐาน 1     1(0-3-1) 
    Fundamental Organic Chemistry Laboratory I 

303226  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย�พ้ืนฐาน 2     1(0-3-1) 
    Fundamental Organic Chemistry Laboratory II 

303230  เคมีฟUสิกัล       3(3-0-6) 
    Physical Chemistry 

308108  ฟUสิกส�ทางการแพทย�      3(3-0-6) 
    Medical Physics 

308109  ปฏิบัติการฟUสิกส�ทางการแพทย�     1(0-3-1) 
    Medical Physics Laboratory 
 

     2.1.2) กลุ8มวิชาวิทยาการพรีคลินิก จํานวน  16  หน8วยกิต 

รหัสวิชา     ช่ือวิชา    หน8วยกิต  

680101  กายวิภาคศาสตร�พ้ืนฐานของมนุษย�    2(2-0-4)  
    Basic Human Anatomy 

680102  ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร�พ้ืนฐานของมนุษย�   1(0-3-1) 
    Basic Human Anatomy Laboratory 

681162  เซลล�และชีววิทยาเชิงโมเลกุลของเซลล�    3(3-0-6) 
    Cell and Molecular Biology  

682323  จุลชีววิทยาทางการแพทย�     4(3-3-6)  
    Medical Microbiology  
 
 
 
 



26 
 

รหัสวิชา     ช่ือวิชา    หน8วยกิต 
791271  ชีวเคมีการแพทย�สําหรับเภสัชศาสตร� 1    3(3-0-6) 

  Medical Biochemistry for Doctor of Pharmacy I 
791272  ปฏิบัติการชีวเคมีการแพทย�สําหรับเภสัชศาสตร�   1(0-3-0) 

    Medical Biochemistry Laboratoryfor Doctor of Pharmacy 

791273  ชีวเคมีการแพทย�สําหรับเภสัชศาสตร� 2    2(2-0-4) 
    Medical Biochemistry for Doctor of Pharmacy II 
 

    2.2) กลุ8มวิชาบังคับแกนวิชาชีพ จํานวน    149  หน8วยกิต 
     2.2.1) กลุ8มวิชาเภสัชศาสตร[ชีวภาพและการบริบาลเภสัชกรรม 
              จํานวน        43 หน8วยกิต 

กําหนดเปHนรายวิชาบังคับเนAนดAานการบริบาลทางเภสัชกรรมและเภสัชกรรมคลินิก (Patient–Based 
Foundations)  

รหัสวิชา     ช่ือวิชา    หน8วยกิต 

791232  พยาธิสรีรวิทยาสําหรับเภสัชศาสตร� 1    4(3-3-6) 
    Pathophysiology for Doctor of Pharmacy I 

791233  พยาธิสรีรวิทยาสําหรับเภสัชศาสตร� 2    4(3-3-6) 
    Pathophysiology for Doctor of Pharmacy II 

791234  พยาธิสรีรวิทยาสําหรับเภสัชศาสตร� 3    2(2-0-4) 
    Pathophysiology for Doctor of Pharmacy III 

791331  เภสัชวิทยา 1      4(4-0-8)  
    Pharmacology I 
              791332  ปฏิบัติการเภสัชวิทยา 1                 1(0-3-0)  
    Pharmacology Laboratory I 

791333  เภสัชวิทยา 2      3(3-0-6)  
    Pharmacology II 

791334  ชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลศาสตร�คลินิก    4(4-0-8)  
    Biopharmaceutics and Clinical Pharmacokinetics 

791431  พิษวิทยา       2(2-0-4)  
    Toxicology 

791432  การทบทวนขAอมูลยาใหม=     1(0-3-0)  
     Current Drug Review 

791433  เภสัชวิทยาคลินิก      2(2-0-4)  
    Clinical Pharmacology 

791434  เภสัชบําบัด 1      5(4-3-8)  
    Pharmacotherapeutics I 

791435  เภสัชบําบัด 2      5(4-3-8) 
    Pharmacotherapeutics II 



27 
 

รหัสวิชา     ช่ือวิชา    หน8วยกิต 

791436  การรักษาโรคท่ีพบบ=อย      3(2-3-4) 
    Treatment in Common Disease 

791481  เภสัชสนเทศ      3(2-3-4)  
    Pharmacoinformatics 
 

     2.2.2) กลุ8มวิชาเภสัชภัณฑ[และเภสัชกรรมอุตสาหการ จํานวน 38  หน8วยกิต 
รหัสวิชา      ชื่อวิชา    หน=วยกิต 

791201  การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ� 1      3(2-3-4)  
    Pharmaceutical Quality Control I 

791211  เภสัชพฤกษศาสตร�      2(1-3-2) 
    Pharmaceutical Botany  

791221  รูปแบบและเทคนิคของเภสัชภัณฑ�เบ้ืองตAน    2(2-0-4) 
    Introduction to Pharmaceutical Dosage Forms and Technology 

791222  เภสัชกรรม 1      3(2-3-4) 
    Pharmaceutics I 

791301  เภสัชเคมี 1       3(3-0-6) 
    Pharmaceutical Chemistry I 

791302  การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ� 2     4(3-3-6) 
    Pharmaceutical Quality Control II  

791303  เภสัชเคมี 2       3(3-0-6) 
    Pharmaceutical Chemistry II  

791311  เภสัชเวท 1       4(3-3-6) 
    Pharmacognosy I 

791312  เภสัชเวท 2       3(2-3-4)  
    Pharmacognosy II 

791321  เภสัชกรรม 2      4(3-3-6)  
    Pharmaceutics II 

791322  เภสัชกรรม 3      4(3-3-6)  
    Pharmaceutics III 

791421  เภสัชภัณฑ�ปราศจากเชื้อและชีวเภสัชภัณฑ�    3(2-3-4)  
    Sterile Pharmaceutical Products and Bioproducts 
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     2.2.3) กลุ8มวิชาเภสัชศาสตร[สังคมและการบริหารเภสัชกิจ  
              จํานวน      30  หน8วยกิต 

รหัสวิชา     ช่ือวิชา    หน8วยกิต 

791141  บทนําสู=วิชาชีพเภสัชกรรม     1(0-3-0) 
  Introduction to Pharmacy Profession 

791341  เภสัชสาธารณสุข      3(2-3-4) 
    Public Health Pharmacy 

791342  กฎหมายและจริยธรรมทางเภสัชกรรม    3(3-0-6) 
    Laws and Ethics in Pharmacy 

791343  การจัดการคุณภาพในองค�กรสุขภาพ    2(2-0-4) 
    Quality Management in Health Care Organization   

791441  เภสัชศาสตร�สังคมและพฤติกรรม     2(2-0-4) 
    Social and Behavioural Aspects in Pharmacy  

791442  การคุAมครองผูAบริโภคดAานอาหารและยา    2(2-0-4) 
    Consumer Protection in Foods and Drugs 

791443  การบริหารทางเภสัชศาสตร�     3(3-0-6) 
    Pharmacy Administration 

791444  เภสัชศาสตร�ชุมชน      3(2-3-4) 
    Community Pharmacy 

791446  ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสําหรับนิสิตเภสัชศาสตร�   3(2-3-3) 
    Research Methodology and Biostatistics for Pharmacy Student 

791541  การสื่อสารเชิงวิชาชีพ      2(1-3-2)  
    Professional Communication 

791542  เภสัชสาธารณสุขในชุมชน     2(1-3-2) 
    Public Health Pharmacy in Community 

791543  เภสัชระบาดวิทยา      2(2-0-4) 
    Pharmacoepidemiology 

791544  เภสัชเศรษฐศาสตร�           2(2-0-4) 
    Pharmacoeconomics 

 
     2.2.4) การฝkกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ จํานวน  7  หน8วยกิต 

รหัสวิชา     ช่ือวิชา    หน8วยกิต 

791451  การฝ~กงานวิชาชีพเภสัชกรรม     7(0-28-14) 
    Clerkship: Pharmacy Training 
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     2.2.5) การฝkกปฏิบัติงานวิชาชีพ (Clerkships) จํานวน  28  หน8วยกิต 
                    ประกอบดAวยการฝ~กปฏิบัติงานวิชาชีพตามกลุ=มสาขาเนAน 3 กลุ=มสาขาเนAน 

             1) การฝkกปฏิบัติงานวิชาชีพด0านการบริบาลทางเภสัชกรรม  
        จํานวน      28  หน=วยกิต 

     ปฏิบัติงานบังคับ จํานวน 16 หน=วยกิต 
รหัสวิชา     ช่ือวิชา    หน8วยกิต 

791551  การฝ~กปฏิบัติงานเภสัชกรรมชุมชน    4(0-16-8) 
    Clerkship: Community Pharmacy 

791552  การฝ~กปฏิบัติงานเภสัชกรรมผูAปZวยนอก    4(0-16-8) 
    Clerkship: Ambulatory Care 

791553  การฝ~กปฏิบัติงานเภสัชกรรมอายุรศาสตร�    4(0-16-8) 
    Clerkship: Medicine 

791554  การฝ~กปฏิบัติงานระบบยา     4(0-16-8) 
    Clerkship: Pharmaceutical System 
 

      ปฏิบัติงานเลือกรวมไม=นAอยกว=า 12 หน=วยกิต จากปฏิบัติการต=อไปนี้ 
 

รหัสวิชา     ช่ือวิชา    หน8วยกิต 

794651  การฝ~กปฏิบัติงานเภสัชกรรมคลินิกข้ันสูง    4(0-16-8) 
    Clerkship: Advanced Clinical Pharmacy 

794652  การฝ~กปฏิบัติงานยาเตรียมเฉพาะราย    4(0-16-8) 
    Clerkship: Extemporaneous Preparation 

794653  การฝ~กปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมสําหรับผูAปZวยเฉพาะกลุ=ม   4(0-16-8) 
    Clerkship: Pharmaceutical Care in Special Group 

794654  การฝ~กปฏิบัติงานเภสัชจลนศาสตร�คลินิก    4(0-16-8) 
    Clerkship: Clinical Pharmacokinetics 

794655  การฝ~กปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมข้ันสูง    4(0-16-8) 
    Clerkship: Advanced Pharmaceutical Care 

794661  การฝ~กปฏิบัติงานโภชนาการของเกลือแร=และวิตามิน   4(0-16-8) 
    Clerkship: Minerals and Vitamins in Nutrtion 

794662  การฝ~กปฏิบัติงานเภสัชวิทยาของยาท่ีออกฤทธิ์ต=อจิตประสาท  4(0-16-8) 
    Clearship: Pharmacology of Neuropsychoactive Drugs 
 
 
 
 
 
 
 



30 
 

      2) การฝkกปฏิบัติงานวิชาชีพด0านเภสัชอุตสาหการ 
          จํานวน     28  หน=วยกิต 

      ปฏิบัติงานบังคับ จํานวน 12 หน=วยกิต 

รหัสวิชา     ช่ือวิชา    หน8วยกิต 

791501  การฝ~กปฎิบัติงานควบคุมคุณภาพยา    4(0-16-8) 
    Clerkship: Pharmaceutical quality control 
791521  การฝ~กปฎิบัติงานเภสัชภัณฑ�การผลิต    4(0-16-8)  
    Clerkship: Pharmaceutical production  

791522  การฝ~กปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ�    4(0-16-8) 
    Clerkship: Research and Development of Pharmaceutical Products 
 

      ปฏิบัติงานทางเลือกรวมไม=นAอยกว=า16 หน=วยกิต จากปฏิบัติการต=อไปนี้ 
 

รหัสวิชา     ช่ือวิชา    หน8วยกิต 

794502  การฝ~กปฏิบัติงานวิเคราะห�ยาในสารชีวภาพ    4(0-16-8) 
    Clerkship: Biomedical Analysis 

794528  การฝ~กปฏิบัติงานข้ึนทะเบียนยา     4(0-16-8) 
    Clerkship: Drug Registration 

794529  การฝ~กปฏิบัติงานเคลือบยาเม็ด     4(0-16-8) 
    Clerkship: Tablet Coating 

794611  การฝ~กปฏิบัติงานวิจัยทางผลิตภัณฑ�ธรรมชาติและเคมียา   4(0-16-8) 
    Clerkship: Natural Products and Medicinal Chemistry Research 

 

      3) การฝkกปฏิบัติงานวิชาชีพด0านเภสัชศาสตร[สังคมและการบริหารเภสัชกิจ  
          จํานวน     28  หน=วยกิต 

      ปฏิบัติงานบังคับ จํานวน 8 หน=วยกิต 

รหัสวิชา     ช่ือวิชา    หน8วยกิต 

791545  การฝ~กปฏิบัติงานระบบการคุAมครองผูAบริโภค               4(0-16-8) 
                 Clerkship: Consumer Protection   

791546   การฝ~กปฏิบัติงานคุAมครองผูAบริโภคในชุมชน                   4(0-16-8) 
    Clerkship: Consumer Protection in Community 
 

      สําหรับกลุ=มเนAนการคุAมครองผูAบริโภคปฏิบัติงานบังคับอีก 8  หน=วยกิต 
รหัสวิชา     ช่ือวิชา    หน8วยกิต 

791547  การฝ~กปฏิบัติงานบริหารกฎหมายเภสัชกรรม                         4(0-16-8) 
    Clerkship: Administration of Pharmaceutical Law 

791548  การฝ~กปฏิบัติงานการจัดการความปลอดภัยดAานยา    
    และผลิตภัณฑ�สุขภาพ         4(0-16-8)  

    Clerkship:  Medication and health products safety management 



31 
 

      ปฏิบัติงานทางเลือกรวมไม=นAอยกว=า 20 หน=วยกิต หรือ 12 หน=วยกิต สําหรับ
กลุ=มเนAนการคุAมครองผูAบริโภค จากปฏิบัติงานต=อไปนี้ 

รหัสวิชา     ช่ือวิชา    หน8วยกิต 

791641  การฝ~กปฏิบัติงานเภสัชปฐมภูมิ                                                4(0-16-8) 
                 Clerkship: Primary Care Pharmacy 

794642  การฝ~กปฏิบัติงานเภสัชกรและสุขอนามัยชนบท      4(0-16-8)
         Clerkship: Pharmacists and Rural Health Care 

794643  การฝ~กปฏิบัติงานการจัดการวิจัยทางคลินิก                                     4(0-16-8) 
    Clerkship: Clinical Research Associate  

794644  การฝ~กปฏิบัติงานดAานการตลาดและการเสนอแนะยา                          4(0-16-8) 
                 Clerkship: Drug Marketing and Detailing 

794645  การฝ~กปฏิบัติงานจัดการเภสัชกรรมชุมชน                                      4(0-16-8) 
        Clerkship: Community Pharmacy Management 
794646  การฝ~กปฏิบัติงานบริหารเภสัชกิจ                                                4(0-16-8) 

                 Clerkship:  Pharmacy Administration 
 

     2.2.6) จุลนิพนธ[จํานวน     3  หน8วยกิต 

รหัสวิชา     ช่ือวิชา    หน8วยกิต 

791491  โครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร� 1     1(0-3-1)  
    Research Project in Pharmaceutical Sciences I 

791591  โครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร� 2     2(0-6-2)  
    Research Project in Pharmaceutical Sciences II 
 

    2.3) กลุ8มวิชาเลือกวิชาชีพสาขาเน0น จํานวนรวมไม8น0อยกว8า  10  หน8วยกิต 

    โดยกําหนดใหAนิสิตเลือกศึกษาและปฏิบัติการไดAตามอัธยาศัย ความถนัด ความสนใจ       
ในเสAนทางวิชาชีพใดเสAนทางหนึ่ง ท้ังนี้ นิสิตเภสัชศาสตร�อาจขอเลือกบางรายวิชาในลักษณะท่ีขAามสาขาเนAนไดA 
หากว=ามีความสัมพันธ�และเอ้ือประโยชน�ต=อนิสิตในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมหรือธุรกรรมสาขาเนAน       
นั้น ๆ  โดยผ=านความเห็นชอบจากอาจารย�ท่ีปรึกษาและอาจารย�ผูAดูแลรายวิชานั้น ๆ ก=อนเสนอคณะกรรมการ
ประจําคณะเภสัชศาสตร� เพ่ือพิจารณาต=อไป ท้ังนี้เพ่ือเปHนการสรAางเสริมบุคลากรใหAมีครบท้ังความรูAและทักษะ
เพ่ือกAาวสู=การเปHนนักวิจัยดAานสุขภาพและหรือเทคโนโลยีดAานยาและผลิตภัณฑ�สุขภาพ หรือสู=ความรูAระดับกAาวนํา
สูงข้ึน 

    นิสิตเภสัชศาสตร�สามารถเลือกลงทะเบียนเรียนในกลุ=มสาขาวิชาเลือกวิชาชีพใดก็ไดA โดย
หลักการ บนความพรAอมของสาขาวิชาเลือกวิชาชีพนั้น ๆ ซ่ึงคณะเภสัชศาสตร�จักไดAประกาศเปHนการล=วงหนAาไม=
นAอยกว=า 1 ปCการศึกษา โดยจํานวนนิสิตท่ีจะรับเขAาในแต=ละสาขาจะข้ึนอยู=กับสัดส=วนจํานวนของอาจารย�ผูAมีวุฒิ
การศึกษาไม=ต่ํากว=าปริญญาโท และเง่ือนไขเฉพาะของกลุ=มวิชาเลือกวิชาชีพนั้น ๆ ท้ังนี้ใหAอยู=ภายใตAความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร� 

    การจําแนกสารัตถะการเรียนรูAของนิสิตเภสัชศาสตร� ตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต      
ท่ีสอดคลAองกับการจําแนกหมวดหมู=กําหนดโดยสภาเภสัชกรรม อาจจําแนกกวAาง ๆ ไดAเปHน 3 กลุ=ม กลุ=มละไม=
นAอยกว=า 45 หน=วยกิต (รวมท้ังรายวิชาบังคับ รายวิชาบังคับเลือก รายวิชาเลือก) โดยอาจมีการปฏิบัติงานเพ่ิม
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แบบการเข0าเวร หมวดหมู=ดังกล=าวประกอบดAวย หมวดหมู=เนAนผูAปZวย (Patient–Oriented Pharmacy) และ
หมวดหมู=เนAนผลิตภัณฑ� (Product–Oriented Pharmaceutical Sciences)  
  

     2.3.1) กลุ8มวิชาเลือกวิชาชีพสาขาเน0นการบริบาลทางเภสัชกรรม  
              รวมไม=ต่ํากว=า     10  หน=วยกิต 

      1.) กลุ8มสาขาเน0นการบริบาลทางเภสัชกรรมและเภสัชกรรมคลินิกปฏิบัติ  
(Clinical Pharnmacy Practice /Pharmaceutical Care)  

รหัสวิชา     ช่ือวิชา    หน8วยกิต
794531  เภสัชบําบัด 3      5(4-3-8) 

    Pharmacotherapeutics III 
794532  เภสัชบําบัด 4      5(4-3-8) 

    Pharmacotherapeutics IV 

794555  การประเมินการใชAยา      3(2-3-4) 
    Drug Use Evaluation  

794556  การบริบาลทางเภสัชกรรมบนพ้ืนฐานของหลักฐานทางวิชาการ  3(2-3-4) 
    Evidence Base in Pharmaceutical Care  

794557  หัวขAอป�จจุบันของเภสัชกรรมปฏิบัติ    4(3-3-6)    
    Current Topics in Pharmacy Practice 

794559  โภชนาการและโภชนบําบัด     2(2-0-4)  
    Nutrition and Nutritional Therapy 
   

     2.3.2) กลุ8มวิชาเลือกวิชาชีพสาขาเน0นเภสัชอุตสาหการ  
              รวมไม8ต่ํากว8า     10  หน8วยกิต 
     ซ่ึงประกอบดAวย 3 กลุ=มสาขาเนAน 

      1.) กลุ8มสาขาเน0นวิจัยและพัฒนาด0านเภสัชอุตสาหกรรม (Industrial 
Pharmacy R & D and Pharmaceutical Innovatives)  

รหัสวิชา     ช่ือวิชา    หน8วยกิต 
794523  การบริหารการผลิตทางเภสัชกรรม    4(3-3-6) 

    Pharmaceutical Manufacturing Management 
794524  การประกันคุณภาพทางเภสัชศาสตร�    2(2-0-4) 

    Quality Assurance in Pharmaceutical Sciences 

794525  วิทยาการพอลิเมอร�เบ้ืองตAนทางเภสัชกรรม    2(2-0-4) 
    Introductory Polymer Sciences in Pharmacy 

794526  วิทยาการเครื่องสําอาง      4(3-3-6) 
    Cosmeticology 

794527  เภสัชบรรจุภัณฑ�      2(2-0-4) 
    Pharmaceutical Packaging 
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รหัสวิชา     ช่ือวิชา    หน8วยกิต 
794622  รังสีเภสัชภัณฑ�      2(2-0-4) 

    Radiopharmaceuticals 

794623  อนามัยเภสัชการอุตสาหกรรม     4(3-3-6) 
    Pharmaceutical Industrial Hygiene 

794624  ระบบนําส=งยาแบบใหม=      3(3-0-6) 
    Novel Drug Delivery System 

794625  นาโนเทคโนโลยีทางเภสัชศาสตร�     3(3-0-6) 
    Pharmaceutical Nanotechnology 

794626  การเคลือบยาเม็ด      3(2-3-4) 
  Tablet Coating 

794627  เทคโนโลยีเภสัชกรรมข้ันสูง     2(2-0-4) 
  Advance Pharmaceutical Technology 

794628  การวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ�     2(2-0-4) 
    Research and Development of Pharmaceutical Products 

794629  การพัฒนาเภสัชภัณฑ�      3(1-6-4) 
  Pharmaceutical Product Development    

794630  การผลิตยาสําหรับสัตว�      3(2-3-4) 
  Veterinary medicine manufacturing 

  

      2.) กลุ8มสาขาเน0นการพัฒนาและการประกันคุณภาพทางเภสัชศาสตร[
รวมถึงการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรและผลิตภัณฑ[จากธรรมชาติ (Pharmaceutical Quality Assurance 
Quality Control –QAQC –Natural Product Development)  

รหัสวิชา     ช่ือวิชา    หน8วยกิต 
794503  การควบคุมคุณภาพอาหารและเครื่องสําอาง    4(3-3-6) 

    Pharmaceutical Quality Control of Food and Cosmetics 

794511  พฤกษบําบัดบนหลักฐานทางวิชาการ    2(2-0-4)  
    Evidence Base Phytotherapy 

794513  เภสัชเวทประยุกต�      3(3-0-6) 
    Applied Pharmacognosy 

794515  เทคนิคข้ันสูงการสกัดแยกสารทางเภสัชศาสตร�   3(2-3-4) 
    Advanced Separation Technique in Pharmaceutical Sciences 
 

หมายเหตุ : สาขาเนAนดAานนี้เปHนการนําร=องสู=การสรAางหลักสูตรระบบสุขภาพและการสาธารณสุขทางเลือก โดย
เนAนระบบยาและภูมิป�ญญาทAองถ่ิน (Alternative Pharmacy in Health System) ในลักษณะของการบูรณา
การองค�ความรูA ทักษะปฏิบัติ และภูมิป�ญญาทAองถ่ิน เขAากับสากล 
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      3.) กลุ8มสาขาเน0นการวิจัยและพัฒนาด0านสมุทรเภสัชศาสตร[ (Marine 
Pharmacy Researcg and Development)  

รหัสวิชา     ช่ือวิชา    หน8วยกิต 
794581  สมุทรเภสัชศาสตร� 1      4(3-3-6) 

    Marine Pharmacy I 
794582    สมุทรเภสัชศาสตร� 2       4(3-3-6)  

    Marine Pharmacy II 
794240  ความหลากหลายขององค�ประกอบทางเคมีจากสิ่งมีชีวิตทางทะเล   2(2-0-4) 

    Chemodiversity of marine natural products 
 

     2.3.3) กลุ8มวิชาเลือกวิชาชีพสาขาเน0นเภสัชศาสตร[สังคมและการบริหารเภสัชกิจ  
              รวมไม8ต่ํากว8า     10 หน8วยกิต 
      1.) กลุ8มสาขาเน0นเภสัชศาสตร[สังคมและการบริหารเภสัชกิจเชิงกลยุทธ[
เภสัชกรรมสารสนเทศ การจัดการ และเภสัชกรรมชุมชน (Social Managerial Pharmacy & Development 
including Strategic Business–Focused Informatics, Marketing & Community Pharmacies) 

รหัสวิชา     ช่ือวิชา    หน8วยกิต  

794547  ป�ญหาพิเศษทางเภสัชกรรมสังคม     3(2-3-4) 
    Special Problems in Social Pharmacy 

794548  การบริหารสาธารณสุขเชิงกลยุทธ�     3(2-3-4) 
    Strategic Public Health Administration 

794549  วิทยาการระบาดข้ันสูงทางเภสัชศาสตร�    3(2-3-4)   
    Advanced Pharmacoepidemiology 

794571  ชีวสถิติประยุกต�สําหรับนิสิตเภสัชศาสตร�    3(2-3-4) 
    Applied Bio–Statistics for Pharmacy Sudents 

794647  การบริหารเภสัชกิจเชิงกลยุทธ�     3(2-3-4) 
    Strategy in Pharmacy Administration 
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   3) หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนรวมไม8น0อยกว8า    6  หน8วยกิต 
   ใหAนิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาท่ีเปUดสอนในมหาวิทยาลัยบูรพา หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  

รหัสวิชา     ช่ือวิชา    หน8วยกิต 

793121  หลักการออกแบบทางเภสัชศาสตร�    2(1-3-2) 
  Principle of Pharmaceutical Design 

793231  ความรูAเรื่องยาบําบัดโรค     2(2-0-4) 
  Drug Knowledges  

793232  ความรูAท่ัวไปสําหรับการใชAยา                                 2(2-0-4) 
  General Knowledge for the Use of Drugs 

793234  พืชสมุนไพร       2(2-0-4) 
  Medicinal Plants 

793239  เครื่องสําอางกับความงาม     2(2-0-4) 
  Cosmetic and Beauty 

793240    สารอาหารและผลิตภัณฑ�เสริมอาหาร    2(2-0-4) 
  Nutrition and nutrition supplement 

793241  ผลิตภัณฑ�สุคนธบําบัด       2(2-0-4) 
  Aromatherapy Product 

793242  ภาษาอังกฤษข้ันสูงสําหรับนิสิตเภสัชศาสตร� 2   3(2-3-4) 
    Advanced English for Pharmacy Students II 

793341  ภาษาอังกฤษข้ันสูงสําหรับนิสิตเภสัชศาสตร� 3   3(2-3-4) 
  Advanced English for Pharmacy Students III 
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ความหมายของเลขรหัสวิชา 

 เลขรหัส  79  หมายถึง  คณะเภสัชศาสตร� 
 เลขรหัสตัวท่ี 3 หมายถึง  หมวดวิชา 

  เลข 0   หมายถึง    หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

  เลข 1   หมายถึง    หมวดวิชาเอกบังคับสาขาเภสัชศาสตร� 
  เลข 2   หมายถึง    หมวดวิชาสําหรับวิทยาศาสตร�สุขภาพ 

  เลข 3   หมายถึง    หมวดวิชาเลือกเสรี 
  เลข   4   หมายถึง  หมวดวิชาเลือกวิชาชีพสาขาเนAน 

 เลขรหัสตัวท่ี 4 หมายถึง    ชั้นปCท่ีเปUดสอน 

 เลขรหัสตัวท่ี 5 หมายถึง    กลุ=มวิชา ดังต=อไปนี้ 
  เลข 0   หมายถึง    เภสัชเคมีและเภสัชวิเคราะห� 
  เลข 1   หมายถึง    เภสัชเวทและผลิตภัณฑ�ธรรมชาติ 

  เลข 2   หมายถึง    เทคโนโลยีเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหการ 

  เลข 3   หมายถึง    เภสัชวิทยาและเภสัชกรรมบําบัด 

  เลข 4   หมายถึง    เภสัชศาสตร�สังคมและการบริหาร 

  เลข 5  หมายถึง    เภสัชกรรมคลินิกและการบริบาลทางเภสัชกรรม 

  เลข  6  หมายถึง  เภสัชศาสตร�ชีวภาพ 

  เลข 7  หมายถึง    พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร� 
  เลข 8  หมายถึง    เภสัชสารสนเทศศาสตร�และสมุทรเภสัชศาสตร� 
  เลข 9  หมายถึง    โครงงาน ป�ญหาพิเศษ สัมมนา วิชาชีพสัมพันธ�ศึกษา 

 การศึกษาอิสระ และการฝ~กงาน 

 เลขรหัสตัวท่ี 6 หมายถึง    ลําดับรายวิชาโดยหลักการในหมวดวิชาของ 
        เลขรหัสตัวท่ี 5 
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  3.1.4 แผนการศึกษาโดยหลักการ 

  แผนการศึกษาปกติของนิสิตเภสัชศาสตร�ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  ในแต=ละภาคเรียนของ
ชั้นปCการศึกษา อาจมีการปรับเปลี่ยนไดAตามความเหมาะสม ตามสถานภาพและแนวโนAมการเปลี่ยนแปลงของ
สาขาวิชาชีพเนAนสาขานั้นๆ อนึ่ง การจัดการศึกษาสําหรับชั้นปCตAนๆจะเปHนไปในระบบทวิภาค โดยอาจจัดใหAมี
การศึกษาภาคฤดูรAอนตามความจําเปHนส=วนการศึกษาในระดับของชั้นปCท่ี 4 เปHนตAนไปจนถึงชั้นปCท่ี 6 อาจจัดเปHน
ในรูปของทวิภาค (Semester) หรือไตรภาค (Trimester) โดยมีการหยุดพักระหว=าภาคการศึกษา 1–2 สัปดาห� 
รวมถึงการจัดการเรียนการสอนแบบชุดวิชา (Modular System) หรืออาจเปHนระบบเต็มปCการศึกษา 

  ต้ังแต=ปCการศึกษาชั้นปCท่ี 3 เปHนตAนไป คณะเภสัชศาสตร�จักดําเนินการกําหนดเปUด–ปUดภาคเรียน
เอง เพ่ือใหAสอดคลAองกับการสําเร็จการศึกษารายวิชาต=าง ๆ ดAานวิชาชีพเภสัชกรรม และสําเร็จการศึกษาไดAทัน
ตามกําหนดของสภาเภสัชกรรมในการสอบเพ่ือรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ท้ังนี้ โดยจักตAองมีการ
สอบร=วมกันจํานวน 2 ครั้ง เปHนอย=างนAอย ท้ังนี้ ระยะเวลาการฝ~กปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม เนAนแต=ละ
สาขาวิชาเฉพาะดAาน จะมีเวลาของการเริ่มตAนและการสิ้นสุดรอบปฏิบัติการท่ีไม=ตรงกันซ่ึงจักเป̀นไปตาม
ข0อตกลงระหว8างกันและกัน ระหว8างคณะเภสัชศาสตร[ มหาวิทยาลัยบูรพา กับสถาบันแหล8งฝkกปฏิบัติงาน 
 

   แผนการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตในแต8ละภาคเรียนจํานวนรวม
ท้ังหมด 233 หน8วยกิต ดังนี้ 

 ช้ันป�ท่ี 1 ภาคการศึกษาต0น 

  99904X  ภาษาอังกฤษ (1 หรือ 2)   3(3-0-6) 
      English I or II 
  302114   แคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตร�สุขภาพ  3(3-0-6) 

      Calculus for Health Science 

  303105   เคมีท่ัวไป     3(3-0-6) 
    General Chemistry 

  303106   ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป    1(0-3-1) 
    General Chemistry Laboratory 

  309103  วิทยาศาสตร�ทางทะเล   2(2-0-4) 
      Marine Science 

  681162   เซลล�และชีววิทยาเชิงโมเลกุลของเซลล�  3(3-0-6) 
   Cell and Molecular Biology  

  791141   บทนําสู=วิชาชีพเภสัชกรรม   1(0-3-1) 
    Introduction to Pharmacy Profession 

  885101   เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน  3(2-2-5)   
      Information Technologyin Daily Life   

  xxxxxx    กลุ=มวิชาเลือก       1(0-2-1) 
      (วิชาสรAางเสริมสุขภาพ) 
 

        จํานวนรวม 20 หน8วยกิต 
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  ช้ันป�ท่ี 1 ภาคการศึกษาปลาย 

  99904X  ภาษาอังกฤษ (2 หรือ 3)   3(3-0-6) 
      English II or III  

  228102   ศิลปะการพูดและการนําเสนอ   3(3-0-6) 
 Art of Speaking and Presentation 

  303222   เคมีอินทรีย� 1    3(3-0-6) 
      Organic Chemistry I 
  303225   ปฏิบัติการเคมีอินทรีย�พ้ืนฐาน 1   1(0-3-1) 
      Fundamental Organic Chemistry Laboratory I 

  306106  ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ� 2(2-0-4) 
 Biodiversity and Conservation 

  308108   ฟUสิกส�ทางการแพทย�    3(3-0-6) 
      Medical Physics  
  308109   ปฏิบัติการฟUสิกส�ทางการแพทย�   1(0-3-1) 
      Medical Physics Laboratory 

  680101  กายวิภาคศาสตร�พ้ืนฐานของมนุษย�  2(2-0-4) 
      Basic Human Anatomy 

  680102  ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร�พ้ืนฐานของมนุษย� 1(0-3-1) 
      Basic Human Anatomy Laboratory 

  XXXXXX  หมวดวิชาเลือกเสรี    2 หน=วยกิต 
  

        จํานวนรวม  21  หน8วยกิต 
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 ช้ันป�ท่ี 2 ภาคการศึกษาต0น       

  303224   เคมีอินทรีย� 2    3(3-0-6) 
      Organic Chemistry II    

  303226   ปฏิบัติการเคมีอินทรีย�พ้ืนฐาน 2   1(0-3-1)  
      Fundamental Organic Chemistry Laboratory II    
  303230   เคมีฟUสิกัล     3(3-0-6)  
      Physical Chemistry 

  682323   จุลชีววิทยาทางการแพทย�   4(3-3-6)  
      Medical Microbiology  

  791221  รูปแบบและเทคนิคของเภสัชภัณฑ�เบ้ืองตAน  2(2-0-4) 
      Introduction to Pharmaceutical Dosage Forms and Technology 

  791271   ชีวเคมีการแพทย�สําหรับเภสัชศาสตร� 1  3(3-0-6) 
      Medical Biochemistry for Doctor of Pharmacy I 
  791272   ปฏิบัติการชีวเคมีการแพทย�สําหรับเภสัชศาสตร�    1(0-3-1) 
      Medical Biochemistry Laboratory for Doctor of Pharmacy  
  791232  พยาธิสรีรวิทยาสําหรับเภสัชศาสตร� 1  4(3-3-6)  
      Pathophysiology for Doctor of Pharmacy I 
 

       จํานวนรวม  21  หน8วยกิต 
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 ช้ันป�ท่ี 2 ภาคการศึกษาปลาย 

  414101  พลวัตกลุ=มและภาวะผูAนํา   3(3-0-6) 
 Group Dynamics and Leadership 

  791201  การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ� 1   3(2-3-4)  
      Pharmaceutical Quality Control I    

  791211   เภสัชพฤกษศาสตร�    2(1-3-2)  
      Pharmaceutical Botany 

  791222  เภสัชกรรม 1    3(2-3-4)  
      Pharmaceutics I 
  791273   ชีวเคมีการแพทย�สําหรับเภสัชศาสตร� 2  2(2-0-4)  
      Medical Biochemistry for Doctor of Pharmacy II   

  791233  พยาธิสรีรวิทยาสําหรับเภสัชศาสตร� 2  4(3-3-6)  
      Pathophysiology for Doctor of Pharmacy II 
  XXXXXX  ภาษาอ่ืน ๆ    3(3-0-6) 

  XXXXXX   กลุ=มวิชาเลือก                      2 หน=วยกิต 
 

        จํานวนรวม  22  หน8วยกิต 
 

 ช้ันป�ท่ี 2 ภาคการศึกษาฤดูร0อน 

  790201  ภาษาอังกฤษทางดAานวิชาชีพเภสัชกรรม  3(3-0-6)  
      English for Pharmaceutical Profession 

  791234  พยาธิสรีรวิทยาสําหรับเภสัชศาสตร� 3  2(2-0-4)  
      Pathophysiology for Doctor of Pharmacy III 
  XXXXXX  หมวดวิชาเลือกเสรี    2 หน=วยกิต 
 

       จํานวนรวม  7 หน8วยกิต 
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ช้ันป�ท่ี 3 ภาคการศึกษาต0น 

  791302  ควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ� 2   4(3-3-6) 
      Pharmaceutical Quality Control II 
  791311  เภสัชเวท 1    4(3-3-6)  
      Pharmacognosy I 
  791321  เภสัชกรรม 2    4(3-3-6)  
      Pharmaceutics II 
  791331   เภสัชวิทยา 1    4(4-0-8)  
      Pharmacology I    

  791332   ปฏิบัติการเภสัชวิทยา 1   1(0-3-1)  
      Pharmacology Labaoratory I 
  XXXXXX   กลุ=มวิชาเลือก                       2 หน=วยกิต 

  XXXXXX    หมวดวิชาเลือกเสรี                                        2 หน=วยกิต 
 

        จํานวนรวม  21 หน8วยกิต 
 

 ช้ันป�ท่ี 3 ภาคการศึกษาปลาย  

  791301  เภสัชเคมี 1    3(3-0-6)  
      Pharmaceutical Chemistry I 
  791312  เภสัชเวท 2    3(2-3-4)  
      Pharmacognosy II 
  791322  เภสัชกรรม 3    4(3-3-6)  
      Pharmaceutics III 
  791333  เภสัชวิทยา 2    3(3-0-6)  
      Pharmacology II 
  791334  ชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลนศาสตร�คลินิก  4(4-0-8)  
      Biopharmaceutics and Clinical Pharmacokinetics 

  791341    เภสัชสาธารณสุข    3(2-3-4)  
      Public Health Pharmacy 

  791342   กฎหมายและจริยธรรมทางเภสัชกรรม  3(3-0-6)  
      Laws and Ethics in Pharmacy 

 

        จํานวนรวม  23  หน8วยกิต 
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 ช้ันป�ท่ี 3 ภาคการศึกษาภาคฤดูร0อน 

     นิสิตอาจเริ่มฝ~กปฏิบัติงานเพ่ือเขAาสู=วิชาชีพเภสัชกรรมในภาคฤดูรAอน โดยไม=กําหนดเปHน
ค=าหน=วยกิต แต=ตAองมีการวัดและประเมินผลเปHนท่ีพอใจ มีค=าเปHน S (S = Satisfactory) ภายใตAการฝ~กสอน ดูแล 
กํากับ ของคณาจารย�ประจํา (Teacher Practitioner) คณาจารย� ณ สถาบันแหล=งฝ~ก (Practitioner Teacher) 
และหรือนิสิตชั้นปCระดับสูงกว=า เพ่ือสามารถตัดสินใจในการเลือกสาขาเนAนตามความถนัดและตามธรรมชาติของ
ตนเอง 

 

 ช้ันป�ท่ี 4 ภาคการศึกษาต0น    

  791303  เภสัชเคมี 2    3(3-0-6)  
      Pharmaceutical Chemistry II 
  791421  เภสัชภัณฑ�ปราศจากเชื้อและชีวเภสัชภัณฑ�  3(2-3-4) 
      Sterile Pharmaceutical Product and Bioproducts 

  791431  พิษวิทยา     2(2-0-4)  
      Toxicology 

  791432  การทบทวนขAอมูลยาใหม=   1(0-3-1)  
      Current Drug Review 

  791433  เภสัชวิทยาคลินิก    2(2-0-4)  
      Clinical Pharmacology  

  791434  เภสัชบําบัด 1    5(4-3-8)  
      Pharmacotherapeutics I  
  791343  การจัดการคุณภาพในองค�กรสุขภาพ  2(2-0-4)  
      Quality Management in Health Care Organization 

  791441  เภสัชศาสตร�สังคมและพฤติกรรม   2(2-0-4)  
      Social and Behavioral Aspects in Pharmacy 

  791442  การคุAมครองผูAบริโภคดAานอาหารและยา  2(2-0-4)  
      Consumer Protection in Food and Drugs 
 

        จํานวนรวม  22  หน8วยกิต 
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 ช้ันป�ท่ี 4 ภาคการศึกษาปลาย      

  791435  เภสัชบําบัด 2    5(4-3-8)  
      Pharmacotherapeutics II 
  791436  การรักษาโรคท่ีพบบ=อย   3(2-3-4)  
      Treatment in Common Disease  

  791444   เภสัชศาสตร�ชุมชน    3(2-3-4)  
      Community Pharmacy 

  791443  การบริหารทางเภสัชศาสตร�   3(3-0-6)   
 Pharmacy Administration  

  791446  ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสําหรับนิสิตเภสัชศาสตร� 3(2-3-3)  
      Research Methodology and Biostatistics for Pharmacy Student 
  791481  เภสัชสนเทศ    3(2-3-4)  
      Pharmacoinformatics 

  791491  โครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร� 1   1(0-3-1) 
      Research Project in Pharmaceutical Sciences I 
  

        จํานวนรวม  21  หน8วยกิต 
 

 ช้ันป�ท่ี 4 ภาคการศึกษาฤดูร0อน     

  791451  การฝ~กงานวิชาชีพเภสัชกรรม   7(0-28-14) 
      Clerkship: Pharmacy Training 
 

        จํานวนรวม  7  หน8วยกิต 
 

  อย=างไรก็ตาม ก=อนท่ีนิสิตจะออกไปฝ~กภาคปฏิบัติการวิชาชีพภาคบังคับ นิสิตตAองผ=านการสอบการ
เตรียมความพรAอม ท้ังก=อนและหลังการฝ~ก (Pre–Test & Post–Test) หากนิสิตยังไม=อาจผ=านการเตรียมความ
พรAอมไดA ก็จะไดAมีการสอบแกAตัวภายใน 1 สัปดาห� หากไม=ผ=านอีก ใหAอยู=ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจํา
คณะวิชา 

  หมายเหตุ การฝ~กงานวิชาชีพเภสัชกรรม (Pharmacy Training) นิสิตจะตAองฝ~กปฏิบัติงานภาค
บังคับ (ในสถานปฏิบัติการโรงพยาบาลและเภสัชกรรมชุมชน รวมกันท้ังสิ้นไม=นAอยกว=า 420 ชั่วโมงทําการ    
(โดยแบ=งเปHน 2 ผลัด ผลัดละ 6 สัปดาห�หรือไม=นAอยกว=า 210 ชั่วโมงทําการ/ผลัด) 
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 ช้ันป�ท่ี 5 ภาคการศึกษาต0น  

  791541  การสื่อสารเชิงวิชาชีพ    2(1-3-2)  
      Professional Communication 

  791542  เภสัชสาธารณสุขในชุมชน   2(1-3-2)  
      Public Health Pharmacy in Community 

  791543  เภสัชระบาดวิทยา    2(2-0-4) 
      Pharmacoepidemiology 

  791544   เภสัชเศรษฐศาสตร�    2(2-0-4)  

      Pharmacoeconomics 

  791591  โครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร� 2   2(0-6-2)  
      Research Project in Pharmaceutical Sciences II 
  794XXX  กลุ=มวิชาเลือกวิชาชีพสาขาเนAน   10(X-X-X) 
 

      จํานวนรวม  20  หน8วยกิต 
 

 หมายเหตุ รายวิชา 791591 โครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร� 2 กําหนดใหAมีการนําเสนอในรูปแบบ 
Poster PresentationเปHนอย=างนAอย และอาจมีรูปแบบ Oral Presentation ดAวย 

  

 ช้ันป�ท่ี 5 ภาคการศึกษาปลาย (ต8อเนื่องฤดูร0อน)    
 สําหรับนิสิตสาขาบริบาลทางเภสัชกรรม  

  791551  การฝ~กปฏิบัติงานเภสัชกรรมชุมชน  4(0-16-8) 
      Clerkship: Community Pharmacy 

  791552  การฝ~กปฏิบัติงานเภสัชกรรมผูAปZวยนอก  4(0-16-8) 
      Clerkship: Ambulatory Care 

  791553  การฝ~กปฏิบัติงานเภสัชกรรมอายุรศาสตร�  4(0-16-8) 
      Clerkship: Medicine 

  791554  การฝ~กปฏิบัติงานระบบยา   4(0-16-8) 
      Clerkship: Drug System 

  794XXX   การฝ~กปฏิบัติงานทางเลือกวิชาชีพเนAน  4(0-16-8) 
      Clerkship:  
        จํานวนรวม  20  หน8วยกิต 
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 สําหรับนิสิตสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ  

  791501   การฝ~กปฎิบัติงานการควบคุมคุณภาพยา  4(0-16-8) 
      Clerkship: Pharmaceutical quality control 
  791521  การฝ~กปฎิบัติงานเภสัชภัณฑ�การผลิต  4(0-16-8)  
      Clerkship: Pharmaceutical production 

  791522  การฝ~กปฏิบัติงานการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ� 4(0-16-8) 
      Clerkship: Research and Development of Pharmaceutical Products 

  794XXX  การฝ~กปฏิบัติงานทางเลือกวิชาชีพเนAน  4(0-16-8) 
      Clerkship: 
  794XXX  การฝ~กปฏิบัติงานทางเลือกวิชาชีพเนAน  4(0-16-8) 
      Clerkship: 
          
        จํานวนรวม  20  หน8วยกิต 
 

 สําหรับนิสิตสาขาเภสัชศาสตร�สังคมและบริหารเภสัชกิจ  

  791545  การฝ~กปฏิบัติงานระบบการคุAมครองผูAบริโภค 4(0-16-8) 
      Clerkship: Consumer Protection   

  791546  การฝ~กปฏิบัติงานการคุAมครองผูAบริโภคในชุมชน 4(0-16-8) 
      Clerkship: Consumer Protection in community 

  794XXX  การฝ~กปฏิบัติงานทางเลือกวิชาชีพเนAน  4(0-16-8) 
      Clerkship: 
  794XXX  การฝ~กปฏิบัติงานทางเลือกวิชาชีพเนAน  4(0-16-8) 
      Clerkship: 
  794XXX  การฝ~กปฏิบัติงานทางเลือกวิชาชีพเนAน  4(0-16-8) 
      Clerkship: 
        จํานวนรวม  20  หน8วยกิต 
 

  ท้ังนี้ ตลอดปCการศึกษาเทียบชั้นเรียนปCท่ี 5 รวมถึงภาคฤดูรAอน นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียน
รายวิชาฝ~กปฏิบัติงานเลือกวิชาชีพสําหรับสาขาเนAนดAานการบริบาลทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical Care) 
หรือสาขาเนAนดAานวิทยาการเภสัชศาสตร� (Pharmaceutical Sciences) หรือสาขาเนAนสารสนเทศศาสตร�ดAาน
สุขภาพ (Health–Related Bio–Informatics) หรือสาขาเนAนการคุAมครองผูAบริโภคและการบริหารเภสัชกิจ 
(Health–Related Consummers' Protection & Pharmacy AdministrativeSciences) ท้ังหมดนี้ ลAวน
นําไปสู=ทิศทางของการใหAบริการท่ีมุ=งเนAนและสรAางคุณค=า (Value–Oriented Practice & Services) ท้ังนี้ โดย
คําแนะนําของอาจารย�ท่ีปรึกษาทางวิชาการ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําหลักสูตรคณะ
เภสัชศาสตร� 
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  ช้ันป�ท่ี 6  ภาคการศึกษาต0นและปลาย (ตลอดท้ังป�การศึกษา)   
   794XXX  การฝ~กปฏิบัติงานทางเลือกวิชาชีพเนAน  4(0-16-8) 
       Clerkship: 
   794XXX  การฝ~กปฏิบัติงานทางเลือกวิชาชีพเนAน  4(0-16-8) 
       Clerkship: 
         จํานวนรวม           8 หน8วยกิต 
 

 หมายเหตุ: เปUดโอกาสใหAนิสิตเภสัชศาสตร�ศึกษาสาขาเนAนเพ่ิมเติม โดยมุ=งเนAนปฏิบัติการเชิงทักษะ
และเพ่ิมพูนสมรรถนะข้ันสูง และการเตรียมความพรAอมเพ่ือสอบรับใบอนุญาตวิชาชีพเภสัชกรรมเพ่ือใหAจํานวน
ชั่วโมงฝ~กงานรวมตลอดหลักสูตรมีไม=นAอยกว=า 2,000 ชั่วโมงทําการตลอดหลักสูตร ตามเกณฑ�กําหนดใน
หลักสูตร 
 

  3.1.5 คําอธิบายรายวิชา  

    (เอกสารแนบหมายเลข 1) 
 

 3.2 ช่ือ สกุล ตําแหน8งและคุณวุฒิของอาจารย[ 
 3.2.1 อาจารย[ผู0รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย[ประจําหลักสูตร 

 1) นายยศนันท[ วีระพล  เลขประจําตัวประชาชน     1-1790-0000X-XX-X 
 คุณวุฒิ ภ.ด. (เทคโนโลยีเภสชักรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2558 

    ภ.บ. (เทคโนโลยีเภสัชกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2551  
 ตําแหน8งทางวิชาการ   อาจารย� 
 ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

 ภาระงานสอนเดิม – 
 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
  791321 เภสัชกรรม 2  

  791421 เภสัชภัณฑ�ปราศจากเชื้อและชีวเภสัชภัณฑ� 
  

 2) นางสาวณัฐธยาน[ เชาว[ธนาพัฒน[ เลขประจําตัวประชาชน     3–2099–0003X-XX-X 
 คุณวุฒิ วท.ด. (เภสัชศาสตร�ชวีภาพ) จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 

    ภ.ม. (เภสัชวิทยา) จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2543 
    ภ.บ. (เภสชัศาสตร�) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2541 

 ตําแหน8งทางวิชาการ   อาจารย� 
 ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

 ภาระงานสอนเดิม – 
 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
  791333 เภสัชวิทยา 2   
  791433 เภสัชวิทยาคลินิก  
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 3) นางสาววิภาวรรณ ศิริกุลพาณิชย[ เลขประจําตัวประชาชน     3-3399-0018X-XX-X 
 คุณวุฒิ ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร�) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2549 
    ภ.บ. (เภสชัศาสตร�) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2541  

 ตําแหน8งทางวิชาการ   อาจารย� 
 ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

 ภาระงานสอนเดิม – 
 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
  791232 พยาธิสรีรวิทยาสําหรับเภสัชศาสตร� 1  

  791233 พยาธิสรีรวิทยาสําหรับเภสัชศาสตร� 2  

 
 4) นายธาราธีร[ ศรีจนัทร[  เลขประจําตัวประชาชน     3-4303-0074X-XX-X 
 คุณวุฒิ ภ.ม. (เภสัชศาสตร�ชวีภาพ) มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2554 
    ภ.บ. (เภสชัศาสตร�) มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2550 
 ตําแหน8งทางวิชาการ   อาจารย� 
 ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
 ภาระงานสอนเดิม – 
 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
  791331 เภสัชวิทยา 1     
  791332 ปฏิบัติการเภสัชวิทยา 1               
  791333 เภสัชวิทยา 2     
  791334  ชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลศาสตร�คลินิก 
 

 5) นายวรัญ]ู ประเสริฐเจริญสุข เลขประจําตัวประชาชน     1-4099-0010X-XX-X 
 คุณวุฒิ  ภ.ม. (เภสัชเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554 
     ภ.บ. (เภสชัศาสตร�) มหาวิทยาลัยขอนแก=น พ.ศ. 2550  

 ตําแหน8งทางวิชาการ   อาจารย� 
 ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
 ภาระงานสอนเดิม – 
 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
  791201 การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ� 1 
  791302 การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ� 2   
 

  3.2.2 อาจารย[พิเศษดังคณะเภสัชศาสตร[จักได0ประกาศเป̀นรายป�ไป 
 1) นายมณฑล สงวนเสริมศรี  เลขประจําตัวประชาชน     3-1020-0245X-XX-X 
 คุณวุฒิ Ph.D. (Biochem) Cambridge U (CANTAB), UK พ.ศ. 2525  
    M.Phil. (Biochem) Cambridge U (CANTAB), UK พ.ศ. 2523 
    วท.ม. (ชีวเคมี)  มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2519 
    ภ.บ.จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2515 

 ตําแหน8งทางวิชาการ  ศาสตราจารย�พิเศษ 
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 2) นายนุวัตร วิศวรุ8งโรจน[  เลขประจําตัวประชาชน  3-1012-0165X-XX-X 
 คุณวุฒิ Ph.D.(Phar.Tech.) State University of Ghent, Belgium พ.ศ. 2534 

    ภ.บ.มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2527 
 ตําแหน8งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย� 
 
 3) นายเนติ วระนุช    เลขประจําตัวประชาชน  3-2097-0011X-XX-X 

 คุณวุฒิ Ph.D.(Pharmaceutics) The University of Michigan, USA พ.ศ. 2540 
 M.Sc.(Pharmaceutics) The University of Michigan, USA พ.ศ. 2538 
 ภ.บ.จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2531 

 ตําแหน8งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย� 
 
 4) นางสาวกรกนก อิงคนินันท[  เลขประจําตัวประชาชน  3-1005-0408X-XX-X 
 คุณวุฒิ Ph.D. (Pharmacognosy) Leiden University, The Netherlands พ.ศ. 2543 

 ภ.ม. (เภสัชเวท)  จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2537 
 ภ.บ.จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2532 

 ตําแหน8งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย� 
 
 5) นายณัถวุฒิ แซ8ล้ิม  เลขประจําตัวประชาชน  3-8499-0016X-XX-X 

 คุณวุฒิ Ph.D. (Cellular and Structural Biology) University of Texas Health Science  
 Center, USA, พ.ศ. 2546 
 Pharm.D. University of Wisconsin, USA พ.ศ.2541 
 M.S. (Applied Sciences in Food Science and Technology, University of New  
  South Wales, Australia พ.ศ. 2538 
 ภ.บ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� พ.ศ. 2529 

 ตําแหน8งทางวิชาการ  ผูAช=วยศาสตราจารย� 
 
 6) นายณธร ชัยญาคุณาพฤกษ[  เลขประจําตัวประชาชน  3-1006-0071X-XX-X 
  คุณวุฒิ Ph.D.(Pharmaceutical Outcomes Research and Policy) University of  
      Washington, USA พ.ศ. 2544 

 Pharm.D. University of Wisconsin USA พ.ศ. 2540 
 ภ.บ.จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2537 

 ตําแหน8งทางวิชาการ รองศาสตราจารย� 
 
 7) นายนวัชรนนท[ ธนากีรติรชัตะกุล  เลขประจําตัวประชาชน  3-3299-0034X-XX-X 
 คุณวุฒิ ภ.บ. (บริบาลเภสชักรรม) มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2549 

 ภ.บ. (เภสชัศาสตร�) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2547 
 ตําแหน8งทางวิชาการ   อาจารย� 
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4. องค[ประกอบเก่ียวกับประสบการณ[ภาคสนาม (การฝkกงานหรือวิชาชีพสัมพันธ[ศึกษา) 
 โดยท่ีผูAใชAบัณฑิตตAองการใหAบัณฑิตมีประสบการณ�ก=อนเขAาสู=อาชีพ ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชา
ฝ~กงานวิชาชีพ ซ่ึงนิสิตทุกคนตAองลงทะเบียนเรียนกลุ=มวิชาเหล=านี้ 
 4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู0ของประสบการณ[ภาคสนาม 

  4.1.1 มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขAาใจในทฤษฎีและ 

หลักการมากยิ่งข้ึน 

  4.1.2 สามารถบูรณาการความรูAท่ีเรียนมาเพ่ือนําไปแกAป�ญหาทางเภสัชกรรมไดAอย=างเหมาะสม 

  4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ�และสามารถทํางานร=วมกับผูAอ่ืน 

  4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเขAาใจวัฒนธรรมขององค�กร ตลอดจนสามารถปรับตัวใหAเขAากับ
สถานประกอบการไดA 

 4.2 ช8วงเวลา 

  ชั้นปCท่ี 4 ภาคฤดูรAอน ชั้นปCท่ี 5 ภาคปลายและชั้นปCท่ี 6 ท้ังปC 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

  จัดเต็มเวลา 1 ภาคเรียน/ปCการศึกษาและ/หรือท้ังปCการศึกษาของชั้นปCท่ี 5–6  
 

5. ข0อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัยหรือจุลนิพนธ[ 
 นิสิตทุกคนตAองทําจุลนิพนธ�หรือโครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร� 

 5.1 คําอธิบายโดยย8อ 

  กระบวนการวางแผนการวิจัย  การทําการวิจัย  การวิเคราะห�การแปลผล การอภิปรายผลสรุปผล 
และการนําเสนอผลงานวิจัย 

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู0 
  นิสิตมีทักษะในการวิจัยเพ่ือพัฒนาองค�ความรูAดAานเภสัชศาสตร�และเรียนรูAการปฏิบัติเปHนกลุ=ม 

 5.3 ช8วงเวลา 

  ช=วงระหว=างภาคการศึกษาปลายชั้นปCท่ี 4 และภาคการศึกษาตAนชั้นปCท่ี 5 

 5.4 จํานวนหน8วยกิต 

  จํานวนรวม 3 หน=วยกิต จาก 2 รายวิชา ซ่ึงประกอบดAวยวิชา 791491 โครงงานวิจัยทางเภสัช
ศาสตร� 1 จํานวน 1(0-3-1) หน=วยกิต และวิชา 791591 โครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร� 2 จํานวน 2(0-6-2) 
หน=วยกิต 

 5.5 การเตรียมการ 

  นิสิตผ=านการเรียนรายวิชา 791446ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสําหรับนิสิตเภสัชศาสตร�จํานวน 

3(2-3-3) หน=วยกิต 

 5.6 กระบวนการประเมิน 
  ประเมินผลดAวยระบบเกรด (Grading System) 

 
 
 
 
 
 
 



50 
 

6. เกณฑ[ของการฝkกปฏับัติงาน 

 การกําหนดคิดเกณฑ�ภาคสนามเชิงสมรรถนะ เปHนไปตามขAอกําหนดจากสภาเภสัชกรรมโดยหลักการ
คิดจํานวนชั่วโมงต=อหน=วยกิตตามเกณฑ�กําหนดของสภาเภสัชกรรม สําหรับรายวิชาเนAนทักษะและสมรรถนะเชิง
ปฏิบัติการวิชาชีพเภสัชกรรม (Competent Clerkships**) เปHนดังนี้ 
 รายวิชาเนAนปฏิบัติการแบบ Clerkships ท่ีมีการคิดและกําหนดชั่วโมงปฏิบัติการเชิงสมรรถนะ ท่ี
กําหนดโดยสภาเภสัชกรรม (ดังเอกสารประกอบขAอท่ี 2 และขAอท่ี 4 ตามหนังสือสภาเภสัชกรรมท่ี สภ 01/01/
กศภ.07 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2555 การเขียนจํานวนชั่วโมงในรายวิชาฝ~กปฏิบัติงานวิชาชีพ ใหAเปHนไปตาม
ขAอบังคับ ฯ และสอดคลAองกับจํานวนหน=วยกิตรายวิชาฝ~กปฏิบัติงานเฉลี่ยเปHน 60 ชั่วโมงสนามต=อ 1 หน=วยกิต
หรือเท=ากับ 4(0-16-8) หน=วยกิตสําหรับรายวิชาฝ~กปฏิบัติงาน 4 หน=วยกิต คิดเปHน 240 ชั่วโมงปฏิบัติงานนิสิต
เภสัชศาสตร�ของมหาวิทยาลัยบูรพาอาจจะฝ~กปฏิบัติงานในลักษณะคู=เคียงขนานไปกับนิสิตเวชกรรมสําหรับกรณี
รายวิชาท่ีมีจํานวนหน=วยกิตศึกษาควบคู=กับปฏิบัติการเชิงสมรรถนะของวิชาชีพเภสัชกรรม โดยท่ีมิใช=เปHนการจัด
รวมเขAาไวAเปHนรายวิชาเดียวกัน ตัวเลขของส=วนท่ีเปHนการบรรยายจะเปHนไปตามกฎเกณฑ�กําหนดปกติ 

 รายวิชาอ่ืนท่ีเหลือ ท้ังท่ีเปHนรายวิชาบังคับวิชาชีพและรายวิชาเลือกวิชาชีพ ท่ีไม=มีลักษณะเปHน 
Clerkships ใหAเปHนไปตามเกณฑ�กําหนดปกติ คูณจํานวนของหน=วยกิตรายวิชาดAวย Factor 3–4 ท้ังนี้ การ
กําหนดจํานวนหน=วยกิตปฏิบัติการเชิงสมรรถนะ จะแบ=งตามธรรมชาติของแต=ละสาขาเนAน โดยไม=จําเปHนตAองเปHน
รายวิชาละ 6 หน=วยกิต 
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แผนการฝkกปฏิบัติงาน 
 

โครงสร0างของการฝkกงานในหลักสูตรแสดงได0ตามตารางดังต8อไปนี้ 
 

ปCท่ี ภาคการศึกษา รายวิชา หน=วยกิต จํานวนชั่วโมง
ต=อรายวิชา 

3 ภาคฤดูรAอน Study tour ประเมินเปHน S/U - 20 ชั่วโมง 

4 ภาคฤดูรAอน 791451การฝ~กงานวิชาชีพเภสัชกรรม 7(0-28-14) 420 ชั่วโมง 

5 ภาคปลาย 

(ต=อเนื่องฤดูรAอน) 
-สําหรับนิสิตท่ีเลือกสาขา
การบริบาลทางเภสัช
กรรม 

791551การฝ~กปฏิบัติงานเภสัชกรรมชุมชน 4(0-16-8) 240 ชั่วโมง 

791552การฝ~กปฏิบัติงานเภสัชกรรมผูAปZวยนอก 4(0-16-8) 240 ชั่วโมง 

791553การฝ~กปฏิบัติงานเภสัชกรรมอายุรศาสตร� 4(0-16-8) 240 ชั่วโมง 

791554การฝ~กปฏิบัติงานระบบยา 4(0-16-8) 240 ชั่วโมง 

794xxx การฝ~กปฎิบัติการทางเลือก 4(0-16-8) 240 ชั่วโมง 

ภาคปลาย 
(ต=อเนื่องฤดูรAอน) 

-สําหรับนิสิตท่ีเลือกสาขา
เภสัชกรรมอุตสาหการ 

791501 การฝ~กปฎิบัติการฝ~กควบคุมคุณภาพยา 4(0-16-8) 240 ชั่วโมง 

791521 การฝ~กปฎิบัติการผลิตเภสัชภัณฑ� 4(0-16-8) 240 ชั่วโมง 

791522การฝ~กปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาฯ 4(0-16-8) 240 ชั่วโมง 

794xxx การฝ~กปฎิบัติการทางเลือก 4(0-16-8) 240 ชั่วโมง 

794xxx การฝ~กปฎิบัติการทางเลือก 4(0-16-8) 240 ชั่วโมง 

ภาคปลาย (ต=อเนื่องฤดู
รAอน) 
-สําหรับนิสิตท่ีเลือกสาขา
เภสัชศาสตร�สังคมฯ 

791545การฝ~กปฏิบัติงานการคุAมครองผูAบริโภค 4(0-16-8) 240 ชั่วโมง 

791545การฝ~กปฏิบัติงานการคุAมครองผูAบริโภคใน
ชุมชน 

4(0-16-8) 240 ชั่วโมง 

794xxx การฝ~กปฎิบัติการทางเลือก 4(0-16-8) 240 ชั่วโมง 

794xxx การฝ~กปฎิบัติการทางเลือก 4(0-16-8) 240 ชั่วโมง 

794xxx การฝ~กปฎิบัติการทางเลือก 4(0-16-8) 240 ชั่วโมง 

6 ภาคตAน 

และภาคปลาย 

ฝ~กงานตามกลุ=มเลือก 

794xxx การฝ~กปฎิบัติการทางเลือก 4(0-16-8) 240 ชั่วโมง 

794xxx การฝ~กปฎิบัติการทางเลือก 4(0-16-8) 240 ชั่วโมง 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู0กลยุทธ[การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะและสมรรถนะพิเศษ รวมถึงสภาวะผู0นําของนิสิต 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ�หรือกิจกรรมของนิสิต 

- ดAานบุคลิกภาพ 
 

- มีการสอดแทรกเรื่องมนุษยสัมพันธ�และการวางตัวในองค�กรธุรกิจในบาง
รายวิชา 
 

- ดAานภาวะผูAนํา และความ
รับผิดชอบตลอดจนมีวินัยใน
ตนเอง 

- กําหนดใหAมีรายวิชาซ่ึงนิสิตตAองทํางานเปHนกลุ=ม และมีหัวหนAากลุ=มในการทํา
รายงานตลอดท้ังการนําเสนอรายงาน เพ่ือเปHนการฝ~กใหAนิสิตไดAสรAางภาวะผูAนํา
และการเปHนสมาชิกกลุ=มท่ีดี 
- มีกิจกรรมนิสิตท่ีมอบหมายใหAนิสิตหมุนเวียนกันเปHนหัวหนAาในการดําเนิน
กิจกรรมเพ่ือฝ~กใหAนิสิตมีความรับผิดชอบและมีภาวะผูAนํา 

- มีกติกาท่ีจะสรAางวินัยในตนเอง เช=น การเขAาเรียนตรงเวลา เขAาเรียนอย=าง
สมํ่าเสมอ การมีส=วนร=วมในชั้นเรียน และส=งงานท่ีไดAรับมอบหมายตรงเวลาเสมอ 
 

- ทักษะดAาน IT 
 

- นอกจากตAองเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปHนวิชาท่ัวไปแลAว 
ในหลักสูตรจะกําหนดใหAเรียนรายวิชาระบบสารสนเทศสําหรับเภสัชกรรม 

-รายวิชาท่ีมีการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน กําหนดใหAนําเสนอโดยใชA Power 
Point หรือสื่ออ่ืนใด เพ่ือเพ่ิมทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการนําเสนอ 
 

- ทักษะการเรียนรูAดAวยตนเอง - การจัดการเรียนการสอนท่ีส=งเสริมใหAนิสิตเรียนรูAดAวยตนเอง โดยใชAระบบการ
เรียนการสอนท่ียึดผูAเรียนเปHนสําคัญ 
 

-ทักษะและสมรรถนะดAาน
ภาษา 

- สามารถใชAภาษา ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เปHนภาษาหลักในการสื่อสาร 
รวมถึงดAานวิชาการ 

- คณะเภสัชศาสตร�สนับสนุนใหAเรียนรูAและเพ่ิมพูนทักษะทางภาษาในระดับ
สมรรถนะสูง ดAวยการอบรมและการแลกเปลี่ยนกับประเทศต=างๆ รวมถึง IPSF, 
APSF, FIP, FAPA, AASP, AACP, WHO เปHนตAน 

   

2. การพัฒนาผลการเรียนรู0ในแต8ละด0าน 

 2.1 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม โดยบรรจุไวAในหลักสูตรและเสริมหลักสูตร 

  2.1.1 ผลการเรียนรูAดAานคุณธรรมและจริยธรรม 

   1) มีวินัย ตรงเวลา และมีความรับผิดชอบสูง ท้ังต=อตนเอง วิชาชีพ และสังคม 

   2) มีคุณธรรมและจริยธรรม/จรรยาบรรณวิชาชีพท่ีเหมาะสมตามกรอบกําหนด 

   3) เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ�ขององค�กรและสังคมท้ังระดับชาติและสากล 

  2.1.2 กลยุทธ�การสอนท่ีใชAพัฒนาการเรียนรูAดAานคุณธรรมจริยธรรม 

  คณะเภสัชศาสตร�กําหนดใหAมีวัฒนธรรมองค�กร เพ่ือเปHนการปลูกฝ�งใหAนิสิตมีระเบียบวินัย โดยเนAน
การเขAาชั้นเรียนใหAตรงเวลาตลอดจนการแต=งกายท่ีเปHนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและวิชาชีพ นิสิตซ่ึงตAอง
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มีความรับผิดชอบโดยในการทํางานกลุ=มนั้นตAองฝ~กใหAรูAหนAาท่ีของการเปHนผูAนํากลุ=มและการเปHนสมาชิกกลุ=ม มี
ความซ่ือสัตย�โดยตAองไม=กระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบAานของผูAอ่ืน  เปHนตAน ท้ังนี้ รวมถึงการสรAาง 
ส=งเสริม และพัฒนานิสิตเภสัชศาสตร�ของมหาวิทยาลัยบูรพา ใหAมีความพากภูมิใจในวิชาชีพและเกียรติภูมิของ
องค�กร/สถาบัน นอกจากนี้อาจารย�ผูAสอนทุกคนตAองสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการสอนทุก
รายวิชา รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมส=งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

  2.1.3 กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรูAดAานคุณธรรมและจริยธรรม   
   1) ประเมินจากการตรงต=อเวลาของนิสิตในการเขAาชั้นเรียน การส=งงานท่ีไดAรับมอบหมาย และ
การร=วมกิจกรรม เปHนอาทิ 

   2) ประเมินจากการมีวินัยและพรAอมเพรียงของนิสิตในการเขAาร=วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือ
พัฒนาสมรรถนะ/ทักษะปฏิบัติควบคู=กับจรรยาบรรณปฏิบัติ 
   3) ประเมินจากปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบและหรือการลอกผลงานผูAอ่ืน 

4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนAาท่ีท่ีไดAรับมอบหมาย 
 

 2.2 ความรู0 
  2.2.1 ผลการเรียนรูAดAานความรูA 

   1) เขAาใจและสามารถวิเคราะห�หลักการสมมติฐาน ตรรกะ และทฤษฎีทางเภสัชศาสตร� และ
สามารถนําไปประยุกต�ใชA 
   2) เขAาใจและสามารถวิเคราะห�หลักการของศาสตร�อ่ืนท่ีเก่ียวขAองและนํามาใชAเปHนพ้ืนฐานของ
วิชาชีพ 

   3) สามารถเขAาใจเก่ียวกับความกAาวหนAาของความรูAและงานวิจัยในป�จจุบันท่ีเก่ียวขAองกับป�ญหา
และต=อยอดองค�ความรูAดAานเภสัชศาสตร� 
  2.2.2 กลยุทธ�การสอนท่ีใชAพัฒนาการเรียนรูAดAานความรูA 

   ใชAการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนAนผูAเรียนเปHนสําคัญ ท้ังนี้ใหAเปHนไปตาม
ลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ จัดใหAมีการเรียนรูAจากสถานการณ�จริง
โดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูAเชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณ�ตรงมาเปHนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจน
สนับสนุนใหAมีการฝ~กปฏิบัติงานและทัศนศึกษา (Study Tours) ในสถานประกอบการจริง 

  2.2.3 กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรูAดAานความรูAโดยประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
การปฏิบัติของนิสิตในดAานต=าง ๆ คือ 

   1) การทดสอบย=อยตลอดปCการศึกษา 

   2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

   3) ประเมินจากรายงานท่ีนิสิตจัดทําและส=งเพ่ือตรวจอย=างสมํ่าเสมอ 

   4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียนและสถาบันแหล=งฝ~ก 

   5) ประเมินจากรายวิชาฝ~กงานวิชาชีพและรายวิชาเลือกฝ~กปฏิบัติงานวิชาชีพ 

   6) รูปแบบอ่ืนท่ีเหมาะสมและเชื่อถือไดA 
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 2.3 ทักษะทางปiญญา 

  2.3.1 ผลการเรียนรูAดAานทักษะทางป�ญญา 

   1) มีความสามารถในการวิเคราะห�สถานการณ� โดยใชAหลักการท่ีไดAเรียนมา ตลอดจนสามารถ
นําความรูAไปประยุกต�ในสถานการณ�จริงไดA 
   2) สามารถแกAป�ญหาทางเภสัชศาสตร�ไดAโดยนําหลักการต=างๆมาอAางอิงไดAอย=างเหมาะสม  
   3) มีความใฝZหาความรูA 
  2.3.2 กลยุทธ�การสอนท่ีใชAในการพัฒนาการเรียนรูAดAานทักษะทางป�ญญา 

   1) ในการเรียนการสอน ตAองฝ~กกระบวนการคิดอย=างสรAางสรรค�ตั้งแต=เริ่มเขAาศึกษา โดยเริ่ม
จากป�ญหาอย=างง=ายและเพ่ิมระดับความยากข้ึนเรื่อยๆ ท้ังนี้ตAองจัดใหAเหมาะสมและสอดคลAองกับรายวิชา 

   2) จัดระบบการเรียนรูAท่ียึดผูAเรียนเปHนสําคัญแกAป�ญหาจากสถานการณ�จําลอง 

   3) ใหAมีการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ เพ่ือเปHนการเรียนวิธีการแกAป�ญหาในสถานการณ�
จริง และทักษะปฏิบัติในการแกAไข–ป�องกันการเกิดป�ญหา 

  2.3.3 กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรูAดAานทักษะทางป�ญญา ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน
และการปฏิบัติดAานต=าง ๆ ของนิสิต เช=น ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชA
แบบทดสอบหรือสัมภาษณ� เปHนตAน 

 

 2.4 ทักษะความสัมพันธ[ระหว8างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  2.4.1 ผลการเรียนรูAดAานทักษะความสัมพันธ�ระหว=างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

   1) มีมนุษยสัมพันธ�ท่ีดีสามารถปรับตัวเขAากับสถานการณ�และวัฒนธรรมขององค�กร 
   2) มีความรับผิดชอบต=องานท่ีไดAรับมอบหมาย 

   3) มีภาวะผูAนําและเปHนแบบอย=างท่ีดี 
  2.4.2 กลยุทธ�การสอนท่ีใชAในการพัฒนาผลการเรียนรูAดAานทักษะความสัมพันธ�ระหว=างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ จัดกิจกรรมการเรียนรูAในรายวิชาใหAนิสิตเรียนรูAแบบร=วมมือ ฝ~กการทํางานเปHนกลุ=ม ตลอดจนมี
การสอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบต=อตนเองและต=อสังคม การมีมนุษยสัมพันธ� การเขAาใจในวัฒนธรรมองค�กร 
การนําเขAาไปในรายวิชาต=าง ๆ รวมถึงเรียนรูAการใหAเกียรติกันและกัน การไม=เก่ียงเลี่ยงหนีหรือละท้ิงงาน การรูAจัก
และเขAาใจเพ่ือถือปฏิบัติในวัฒนธรรมของการอุทิศตน อย=างเต็มสติกําลังและสติป�ญญา ในการพัฒนาองค�กร 
สังคม และวิชาชีพ เปHนอาทิ 

  2.4.3 กลยุทธ�การประเมินผลของการเรียนรูAดAานทักษะความสัมพันธ�ระหว=างบุคคลและองค�กร 
โดยมีความรับผิดชอบ ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในการนําเสนอรายงานกลุ=มในชั้นเรียน 
และสังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการร=วมกิจกรรมต=าง ๆ เปHนอาทิ 

 
 2.5 ทักษะการวิเคราะห[เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช0เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  2.5.1 ผลการเรียนรูAดAานทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชAเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

   1) มีทักษะการใชAภาษาไดAอย=างมีประสิทธิภาพ 

   2) สามารถใชAเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขAอมูลและการนําเสนอ 

   3) มีความรูAทางคณิตศาสตร�และชีวสถิติในการวิเคราะห�และนําเสนอ 
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  2.5.2 กลยุทธ�การสอนท่ีใชAในการพัฒนาการเรียนรูAดAานทักษะการวิเคราะห� การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศดAานสุขภาพ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูAในรายวิชาต=าง ๆ ใหAนิสิตไดAเรียนรูAดAวยการปฏิบัติใน
หลากหลายสถานการณ� 
  2.5.3 กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรูAดAานทักษะการคิดวิเคราะห� การสังเคราะห� การสื่อสาร 
ชีวสถิติ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชAเทคโนโลยีสารสนเทศคณิตศาสตร� 
   2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย การบรรยาย การอภิปราย กรณีศึกษาต=าง ๆ      
ท่ีมีการนําเสนอต=อชั้นเรียน 

  
 2.6 ทักษะเชิงวิชาชีพ 

  2.6.1 ผลการเรียนรูAดAานทักษะเชิงวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร�จักดําเนินการปรับปรุงเปHนระยะ ๆ
ตามสมรรถนะร=วมของการเปHนเภสัชกรระดับมาตรฐานนําตามเกณฑ�กําหนดของสภาเภสัชกรรมดังนี้ 
   1) มีฐานความรูAท่ีดีและทักษะทางดAานวิทยาการทางเภสัชศาสตร� 
   2) มีองค�ความรูAเชิงบูรณาการและทักษะทางดAานเภสัชกรรมคลินิก ท้ังทฤษฎี 
    และปฏิบัติ 
        3) มีความรูA ความเขAาใจ และตระหนัก พรAอมดAวยทักษะทางดAานเภสัชศาสตร� 
    สังคมและทักษะเนAนท่ีสัมพันธ�และเชื่อมโยงผ=านสารสนเทศศาสตร�ทางสุขภาพ 
 

     2.6.2 กลยุทธ�การสอนท่ีใชAในการพัฒนาการเรียนรูAดAานทักษะปฏิบัติโดยจัดกิจกรรมการ
เรียนรูAในรายวิชาต=าง ๆ ใหAนิสิตไดAเรียนรูAดAวยการปฏิบัติในหลากหลายสถานการณ� การฝ~กปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการจริง ท้ังท่ีเปHนสถานปฏิบัติการตAนแบบ (Role Model Idealistics) และธุรกรรมวิสาหกิจ 
(Business-Oriented Enterprises) 

  2.6.3 กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรูAดAาน 

   1) ประเมินจากเทคนิคการใหAความรูAท่ีดีแก=ผูAปZวยเก่ียวกับการใชAยาและผลิตภัณฑ�สุขภาพ ต=อผูA
มารับบริการ ต=อชุมชน ฯลฯ เปHนอาทิ 

   2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย การบรรยาย การอภิปราย กรณีศึกษาต=าง ๆ ท่ีมี
การนําเสนอต=อชั้นเรียนหรือต=อท่ีประชุมระดับต=าง ๆ 
 

3. แผนท่ี/ผังแสดงการกระจายความรับผิดชอบต8อมาตรฐานของผลการเรียนรู0จากหลักสูตรสู8รายวิชาต8าง ๆ 
(Curriculum Mapping) 
  (เอกสารแนบหมายเลข 3) 
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ[ในการประเมินผลนิสิต 
 

1. กฎ ระเบียบหรือหลักเกณฑ[ ในการให0ระดับคะแนน 

 1.1 ใชAระบบการใหAคะแนนแบบมีค=าระดับข้ัน และแบบไม=มีค=าระดับข้ัน ดังนี้ 
  1.1.1 การใหAคะแนนแบบมีค=าระดับข้ัน แบ=งเปHน 8 ระดับ คือ A, B+, B, C+, C, D+, D และ F  ซ่ึง
คิดเปHนค=าระดับข้ัน 4.0, 3.5, 3.0, 2.5, 2.0, 1.5, 1.0 และ 0 ตามลําดับ 

  1.1.2 การใหAคะแนนแบบไม=มีค=าระดับข้ัน ในบางรายวิชา จะใหAคะแนนเปHน S ซ่ึงหมายความถึงผล
การศึกษาผ=านตามเกณฑ� และ U ซ่ึงหมายถึงผลการศึกษาไม=ผ=านตามเกณฑ� 
  

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 2.1 อาจารย�ผูAรับผิดชอบหลักสูตรประเมินขAอสอบของแต=ละรายวิชา ว=าสอดคลAองกับความรับผิดชอบ
ต=อผลการเรียนรูAหรือไม= ตรงตามกําหนดใน Curriculum Mappings เพียงใดผิดไปจากสารัตถะกําหนดหรือไม= 
 2.2 การประเมินผลของแต=ละรายวิชาตAองผ=านท่ีประชุมของคณะกรรมการประจําหลักสูตร 

 2.3 พิจารณาจากรายงานการประเมินผลการฝ~กงานในรายวิชาฝ~กงานวิชาชีพซ่ึงทางสถาน
ประกอบการเปHนผูAรายงานว=านิสิตปฏิบัติงานไดAครบและไดAตามมาตรฐานกําหนดหรือไม= 
 2.4 ตรวจสอบจากรายงานและผลการประเมินรายวิชา 

 
3. เกณฑ[การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 เกณฑ�การสําเร็จการศึกษาเปHนไปตามขAอบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพาว=าดAวยการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2555 และท่ีแกAไขเพ่ิมเติม โดยมีหลักเกณฑ�การใหAปริญญาดังนี้ 
 3.1 เรียนครบตามจํานวนหน=วยกิตท่ีกําหนดไวAในหลักสูตร 

 3.2 ปริญญาบัณฑิต นิสิตผูAมีสิทธิไดAรับปริญญาบัณฑิตตAองสอบไดAจํานวนหน=วยกิตครบตามหลักสูตร 
และไดAค=าระดับข้ันเฉลี่ยสะสมไม=นAอยกว=า 2.00 

 3.3 ไดAค=าระดับเฉลี่ยสะสมเฉพาะวิชาของคณะเภสัชศาสตร� ไม=นAอยกว=า 2.00 

 3.4 ตAองผ=านการฝ~กปฏิบัติงานวิชาชีพดAวยระดับการประเมินเปHนท่ีพอใจ ไม=นAอยกว=า 2,000 ชั่วโมง
ปฏิบัติงาน 

 3.5 ตAองทําจุลนิพนธ�ตามแผนการเรียนการสอนแบบโครงการ (รายวิชาโครงงานวิจัยทางเภสัช
ศาสตร�) อีกไม=นAอยกว=า 135–270 ชั่วโมงปฏิบัติการและไดAผลสรุปภายใน 3 เดือนทําการเพ่ือนําเสนอและ
สัมมนา 

 3.6 หากคณะเภสัชศาสตร�จัดใหAมีการสอบรวบยอด นิสิตตAองสอบผ=านการสอบรวบยอดเชิงบูรณาการ 
(Integrated Comprehensive Examination) ดAวย โดยกําหนดสอบปลายปCการศึกษาท่ี 4 และ 6 

 3.7 ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง นิสิตผูAมีสิทธิไดAรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
ตAองสอบไดAจํานวนหน=วยกิตครบตามหลักสูตรไดAค=าระดับข้ันเฉลี่ยสะสมต้ังแต= 3.25 ข้ึนไป และไม=เคยสอบไดA 
D+, D, F หรือ U ในรายวิชาใด 

 3.8 ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง นิสิตผูAมีสิทธิไดAรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
ตAองสอบไดAจํานวนหน=วยกิตครบตามหลักสูตรไดAค=าระดับข้ันเฉลี่ยสะสมต้ังแต= 3.60 ข้ึนไป และไม=เคยสอบไดA 
D+, D, F หรือ U ในรายวิชาใด 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย[ 
 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารย[ใหม8 
 1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารย�ใหม=ใหAรูAจักมหาวิทยาลัยและคณะวิชา และใหAเขAาใจวัตถุประสงค�และ
เป�าหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยจัดใหAมีอาจารย�พ่ีเลี้ยงเพ่ือใหAคําแนะนําต=าง ๆ
แก=อาจารย�ใหม=ท้ังนี้ โดยมีมัชฌิมนิเทศเปHนระยะ ๆ เช=นเดียวกับนิสิต 

 1.2 ใหAอาจารย�ใหม=เขAาใจการบริหารวิชาการของคณะเภสัชศาสตร� และเรื่องของการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับ TQMA ท่ีคณะวิชาตAองดําเนินการ และส=วนท่ีอาจารย�ทุกคนตAองปฏิบัติ 
 1.3 มีการแนะนําอาจารย�พิเศษใหAเขAาใจเก่ียวกับวัตถุประสงค�ของหลักสูตรตลอดจนรายวิชาท่ีจะสอน 
พรAอมท้ังมอบเอกสารท่ีเก่ียวขAองใหAกับอาจารย�พิเศษการติดตามขAอสอบ การติดตามผลสอบ ฯลฯ เปHนอาทิ 

 1.4 อาจารย�ประจําและอาจารย� ณ แหล=งฝ~ก ทุกคนตAองผ=านกระบวนการเรียนรูAความเปHนครู การ
ถ=ายทอดวิชาการและทักษะ กิจกรรมเสริม ตามกรอบกําหนดดAาน TQF สู= TQMA เปHนประจําทุกปCตามกําหนด 
 

2. การพัฒนาความรู0และทักษะให0แก8คณาจารย[โดยมีการดําเนินการเพ่ือช8วยให0คณาจารย[ได0พัฒนาเชิง
วิชาชีพดังนี้ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดผล และการประเมินผล 

  1) จัดใหAมีหลักสูตรอบรมสําหรับอาจารย�ใหม= โดยทุกคนตAองผ=านการอบรมสองหลักสูตร คือ 
หลักสูตรเก่ียวกับการสอนท่ัวไป และหลักสูตรการวัดและประเมินผล ซ่ึงอาจารย�ใหม=ทุกคนตAองผ=านการอบรม
ภายใน 1 ปC ท่ีไดAรับการบรรจุและแต=งต้ัง โดยคณะเภสัชศาสตร�มีกระบวนการจัดเสริมเพ่ิมใหAเปHนระยะ ๆ 

  2) อาจารย�รAอยละ 100 ของจํานวนอาจารย�ท้ังหมดตAองผ=านการอบรมหลักสูตรเก่ียวกับการสอน
แบบต=าง ๆ การสรAางแบบทดสอบต=าง ๆ ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรูAท่ีอิงพัฒนาการของผูAเรียน การใชA
คอมพิวเตอร�ในการจัดการเรียนการสอน การใชAและผลิตสื่อการสอน โดยอย=างนAอยตAองอบรมปCละ 40 ชั่วโมง 

  3) อาจารย�ท้ังหมดจะตAองผ=านการอบรมและการฝ~กฝนทักษะการใชAเทคโนโลยีการศึกษาและ
สารสนเทศท่ีสอดคลAองกับทิศทางการเรียนการสอนและการจัดการ โดยมีนิสิตเปHนศูนย�กลาง 
 

3. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด0านอ่ืน ๆ 

 3.1 สนับสนุนใหAอาจารย�ใหม=ไปอบรมหรือประชุมสัมมนาท้ังในวิชาชีพและวิชาการอ่ืน ๆ โดยอาจ
ร=วมกับคณาจารย� ณ สถาบันแหล=งฝ~ก (Preceptors / Practice Sites) เช=น ความรูAเก่ียวกับคอมพิวเตอร� การใชA
ชีวสถิติในการวิจัย ความเปHนครูดAานวิทยาศาสตร�สุขภาพ ทักษะและสมรรถนะวิชาชีพ ฯลฯ เปHนตAน 

 3.2 สนับสนุนใหAอาจารย�จัดทําผลงานทางวิชาการ เพ่ือใหAมีตําแหน=งทางวิชาการสูงข้ึน โดยภายใน
ระยะเวลา 5–6 ปC จะตAองมีตําแหน=งทางวิชาการในระดับผูAช=วยศาสตราจารย� เวAนแต=อยู=ในระหว=างการศึกษาต=อ
ในระดับปริญญาข้ันสูง/เทียบเท=า จะตAองมีตําแหน=งทางวิชาการในระดับผูAช=วยศาสตราจารย�ภายใน 3 ปC ภายหลัง
การสําเร็จการศึกษา/อบรมระดับข้ันสูงนั้นๆและสู=ตําแหน=งวิชาการระดับสูงข้ึนในระยะเวลาต=อไป 

 3.3 ส=งเสริมใหAอาจารย�ทําวิจัยท้ังการวิจัยในสาขาวิชาชีพ และการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
เภสัชศาสตร�ศึกษา การบริบาลทางเภสัชกรรม ตลอดจนใหAแรงจูงใจแก=ผูAท่ีมีผลงานทางวิชาการอย=างประจักษ� 
 3.4 ส=งเสริม สนับสนุน ท้ังหมดหรือบางส=วน ในการส=งนิสิตเขAาสู=เวทีโลกทางเภสัชศาสตร� เช=น การเขAา
ร=วมประชุม IPSF/FIP, IPSF, APSF, FAPA, AASP เปHนอาทิโดยรวมถึงคณาจารย�ดAวย 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การบริหารจัดการหลักสูตร 

 ในการบริหารหลักสูตร จะมีอาจารย�ผูAรับผิดชอบหลักสูตรจํานวน 3–5 คนเปHนผูAรับผิดชอบ โดยมี
คณบดีเปHนผูAกํากับดูแลและคอยใหAคําแนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบายปฏิบัติใหAแก=อาจารย�ผูAรับผิดชอบหลักสูตร 

 อาจารย�ผูAรับผิดชอบหลักสูตรจะวางแผนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาร=วมกับผูAบริหารของ
คณะวิชาและอาจารย�ผูAสอน ติดตามและรวบรวมขAอมูล สําหรับใชAในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระทํา
ทุกปCอย=างต=อเนื่อง 

 การบริหารจัดการองค�กรและหลักสูตรของคณะเภสัชศาสตร�ใหAเปHนไปตามกรอบกําหนด TQF เพ่ือ
กAาวสู=ระดับ TQMA โดยมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพและการจัดการความรูAของส=วนงาน และมีการประเมิน
ตนเองโดยคณะกรรมการประเมิน ท้ังจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพา รวมถึงจากสภาเภสัชกรรม 
ตามกําหนด 
 

2. การบริหารทรัพยากรสําหรับการจัดการการเรียนการสอน 

 2.1 การบริหารจัดการดAานงบประมาณ 

  ในการดําเนินการตามหลักสูตรนั้น จะใชAอาคารท่ีมีอยู=ของคณะเภสัชศาสตร�เปHนหลักและค=าใชAจ=าย
เก่ียวกับบุคลากรจะขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลควบคู=ไปกับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัยบูรพา 

  ส=วนงบลงทุนก็จะขอรับการจัดสรรสนับสนุนจากรัฐบาลเช=นกัน โดยในระยะแรก คณะเภสัชศาสตร�
อาจจําเปHนตAองขอยืมสมทบหรือจากการกูAยืม (แบบชําระคืน) จากมหาวิทยาลัยบูรพา ตามมาตรการเชิงกลยุทธ� 
  สําหรับหมวดค=าใชAสอยและเงินอุดหนุนดAานต=างๆ จะขอรับการสนับสนุนจากเงินรายไดAของ
มหาวิทยาลัยซ่ึงเปHนรายรับ/รายไดAจากค=าหน=วยกิตศึกษานิสิตและจากเงินกูAยืมมหาวิทยาลัยบูรพา (สําหรับระยะ 
6–10 ปCแรก) 
 2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู=เดิม 

  คณะเภสัชศาสตร�มีความพรAอมดAานหนังสือ ตํารา และการสืบคAนผ=านฐานขAอมูลโดยมีสํานัก
หอสมุดกลางท่ีมีหนังสือดAานเภสัชศาสตร�และดAานวิทยาศาสตร�สุขภาพสาขาอ่ืน การบริหารจัดการและจัดหา
ฐานขAอมูลท่ีจะใหAสืบคAน ส=วนระดับคณะวิชาก็มีหนังสือ ตํารา และวารสารเฉพาะทาง นอกจากนี้ คณะวิชายังมี
อุปกรณ�สารสนเทศทางการศึกษาท่ีใชAสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย=างพอเพียงสําหรับระยะต=อไป 

 2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

  ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลางในการจัดซ้ือหนังสือและตําราท่ีเก่ียวขAอง เพ่ือบริการใหA
อาจารย�และนิสิตไดAคAนควAา และใชAประกอบการเรียนการสอน ในการประสานงานการจัดซ้ือหนังสือนั้น อาจารย�
ผูAสอนแต=ละรายวิชาจะมีส=วนร=วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืนๆ ท่ีจําเปHน นอกจากนี้อาจารย�
พิเศษท่ีเชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวขAอ สามารถมีส=วนร=วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือสําหรับใหA
หอสมุดกลางจัดซ้ือหนังสือดAวยในส=วนของคณะเภสัชศาสตร� จะมีหAองสมุดย=อยในลักษณะหAองเอกสารอAางอิง
เฉพาะสาขา เพ่ือใหAบริการหนังสือ ตํารา หรือวารสารเฉพาะทาง และคณะวิชาจะตAองจัดสื่อการสอนอ่ืนเพ่ือใชA
ประกอบการสอนของอาจารย� เช=น เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร� คอมพิวเตอร� เครื่องถ=ายทอดภาพ 3 มิติ เครื่อง
ฉายสไลด� เปHนตAน 
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  ทรัพยากรสําหรับการเรียนการสอน การคAนควAา การวิจัย ฯลฯ ท่ีเปHนครุภัณฑ�สําหรับการจัดการ
การศึกษาทางเภสัชศาสตร� จะเปHนไปตามขAอกําหนดแนบทAายประกาศ (ฉบับท่ี 12/2551) และขAอบังคับของสภา
เภสัชกรรมท่ีว=าดAวยการดังกล=าว สําหรับการรับรองปริญญา หลักสูตร และสถาบันผูAผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร� 
พ.ศ. 2551 

 2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรจัดใหAมีเจAาหนAาท่ีดAานโสตทัศนอุปกรณ�ซ่ึงจะอํานวย
ความสะดวกในการใชAสื่อของอาจารย�แลAวยังตAองประเมินความพอเพียงและความตAองการใชAสื่อของอาจารย�ดAวย 
รวมถึงจํานวนบุคลากรสายสนับสนุน 
 

3. การบริหารจัดการคณาจารย[และอัตรากําลัง 

 3.1 การรับอาจารย�ใหม= 
  กําหนดมีการคัดเลือกอาจารย�ใหม=ตามระเบียบและหลักเกณฑ�ท่ัวไปโดยหลักการ ของ
มหาวิทยาลัยบูรพาหรือโดยการคัดเลือก โดยอาจารย�ใหม=จะตAองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท=า
ข้ึนไปในสาขาวิชาเภสัชศาสตร�หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวขAอง ภายใตAเกณฑ�กําหนดของสภาเภสัชกรรม 

  อนึ่ง การดําเนินการเริ่มแรกดAานจัดหาอัตรากําลังสายวิชาการของคณะเภสัชศาสตร� นั้น คณะ
เภสัชศาสตร�อาจมีความจําเปHนตAองรับบุคคลท่ีมีวุฒิปริญญาบัณฑิตทางเภสัชศาสตร� เพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
สมรรถนะ ศักยภาพ ใหAตรงตามความตAองการ การรองรับการเตรียมความพรAอม และบางส=วนท่ีตAองมีลักษณะ
ตรงตามเกณฑ�กําหนดของสภาเภสัชกรรมและหรือตามบริบทเฉพาะของคณะเภสัชศาสตร� ในการจัดการศึกษา
และการฝ~กปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเนAนดAานการบริบาลเภสัชกรรมและรAานยา (ไดAมาตรฐาน GPP สถาน
ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน) รวมถึงดAานเภสัชกรรมอุตสาหการ และสาขาเนAนอ่ืนๆท่ีสัมพันธ�โดยตรงกับสาขา
เภสัชศาสตร�/เภสัชกรรม 

 3.2 การมีส=วนร=วมของคณาจารย�ในการวางแผน การติดตาม และการทบทวนหลักสูตร 

  คณาจารย�ผูAรับผิดชอบหลักสูตร และผูAสอนจะตAองประชุมร=วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ
สอน ประเมินผล และใหAความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขAอมูลเพ่ือเตรียมไวAสําหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะทําใหAบรรลุเป�าหมายตามหลักสูตร และบัณฑิตมีผลการ
เรียนรูAอย=างนAอยตามท่ีมาตรฐานคุณวุฒิสาขาเภสัชศาสตร�กําหนด ภายใตAความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจําคณะเภสัชศาสตร� 
 3.3 การแต=งต้ังคณาจารย�พิเศษ 

  สําหรับอาจารย�พิเศษถือว=ามีความสําคัญมาก เพราะจะเปHนผูAถ=ายทอดประสบการณ�ตรงจากการ
ปฏิบัติมาใหAกับนิสิต ดังนั้นคณะวิชากําหนดนโยบายว=าก่ึงหนึ่งของรายวิชาบังคับจะตAองมีการเชิญอาจารย�พิเศษ
หรือวิทยากร มาบรรยายอย=างนAอยรายวิชาละ 3 ชั่วโมงและอาจารย�พิเศษนั้น ไม=ว=าจะสอน ท้ังรายวิชาหรือบาง
ชั่วโมงจะตAองเปHนผูAมีประสบการณ�ตรง และมีวุฒิการศึกษาอย=างตํ่าปริญญาโท/เอกหรือประสบการณ�เทียบเท=า
โดยตAองผ=านการคัดกรองและเห็นชอบจากฝZายวิชาการของคณะเภสัชศาสตร�ก=อน 
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

 4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน=ง 

  บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิข้ันตํ่าปริญญาตรีและมีความรูAดAานเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
เทคโนโลยีทางการศึกษาหากมีประสบการณ�มาก=อนจะยิ่งเปHนท่ีตAองการ ท้ังนี้ อาจยกเวAนสําหรับบางตําแหน=ง 

 4.2 การเพ่ิมทักษะความรูAเพ่ือการปฏิบัติงาน 

  บุคลากรตAองเขAาใจโครงสรAางและธรรมชาติของหลักสูตร และจะตAองสามารถบริการใหAอาจารย�
สามารถใชAสื่อการสอนไดAอย=างสะดวก ซ่ึงจําเปHนตAองใหAมีการฝ~กอบรมเฉพาะทางทุกคนอย=างนAอยคนละ 30 
ชั่วโมงต=อปC 
  กรณีท่ีบุคลากรท่ีบรรจุในตําแหน=งนักวิจัย นอกจากจะทําหนAาท่ีสนับสนุนการวิจัยแลAว ยังตAองทํา
วิจัยร=วมกับคณาจารย�ดAวยและอาจช=วยแนะนําโครงการจุลนิพนธ�แก=นิสิตตามจําเปHน 
 

5. การสนับสนุนและการให0คําแนะนํานิสิต 

 5.1 การใหAคําปรึกษาดAานวิชาการและดAานอ่ืนๆแก=นิสิตคณะเภสัชศาสตร�มีการแต=งต้ังอาจารย�ท่ี
ปรึกษาทางวิชาการใหAแก=นิสิตทุกคน โดยนิสิตท่ีมีป�ญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย�ท่ีปรึกษาทาง
วิชาการไดA โดยอาจารย�ของคณะวิชาทุกคนจะตAองทําหนAาท่ีอาจารย�ท่ีปรึกษาทางวิชาการใหAแก=นิสิต และทุกคน
ตAองกําหนดชั่วโมงว=าง (Office Hours) เพ่ือใหAนิสิตเขAาปรึกษาไดAนอกเหนือจากการกําหนดใหAอาจารย�ปฏิบัติ
หนAาท่ีเปHนครูประจําชั้นของแต=ละชั้นปC 
 5.2 การอุทธรณ�ของนิสิต 

  กรณีท่ีนิสิตมีความสงสัยเก่ียวกับผลการประเมินในรายวิชาใด ก็สามารถท่ีจะยื่นคํารAองขอดู
กระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย�ในแต=ละรายวิชาไดA ท้ังนี้ใหAเปHนไป
ตามหลักเกณฑ�และวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยและหรือคณะเภสัชศาสตร�กําหนด 
 

6. ความต0องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู0ใช0บัณฑิต  

 ในปC พ.ศ. 2551 คณะเภสัชศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย ไดAศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย�ในระบบยาผลการศึกษา พบว=า ป�จจุบันมีเภสัชกรท่ีปฏิบัติงานท้ังในภาครัฐและเอกชนประมาณ 11,600 
คน โดยเปHนเภสัชกรโรงพยาบาลมากท่ีสุดคือรAอยละ 46 รองลงมาไดAแก=เภสัชกรการตลาดเภสัชกรชุมชนและ
เภสัชกรภาคอุตสาหกรรมในสัดส=วนรAอยละ 16,14 และ 10 ตามลําดับ 

 ส=วนเจAาพนักงานเภสัชกรรมท่ีปฏิบัติงานในภาครัฐมีจํานวน 2,980 คน และจากการรวบรวม
การศึกษาท่ีมีการคาดการณ�จํานวนเภสัชกรในอนาคตคาดการณ�ว=าในปCพ.ศ. 2555 ควรจะมีจํานวนเภสัชกร
ประมาณ 22,500 คนอย=างไรก็ตามหากพิจารณาจากป�จจัยท่ีคาดว=าจะมีผลกระทบต=อความตAองการเภสัชกรใน
อนาคต พบว=าจะมีความตAองการเภสัชกรเพ่ิมข้ึนประมาณ 2,700 คนเท=านั้นจากป�จจุบันนั่นคือในปCพ.ศ. 2555 
น=าจะมีความตAองการเภสัชกรเพียง 14,300 คนในขณะท่ีการคาดการณ�จํานวนเจAาพนักงานเภสัชกรรม พบว=ามี
ความตAองการประมาณไม=นAอยกว=า 14,000 คน ในระบบสุขภาพและการสาธารณสุขของประเทศ โดยกระทรวง
สาธารณสุข 

 สําหรับป�จจัยท่ีคาดว=าจะมีผลกระทบต=อความตAองการเภสัชกรในอนาคต ไดAแก= โครงการเภสัชกร
คู=สัญญานโยบายหลักประกันสุขภาพถAวนหนAาการปฏิรูประบบราชการการปฏิรูประบบสุขภาพ (ร=าง) พ.ร.บ. ยา
ฉบับใหม=ผลกระทบจากสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจปC พ.ศ. 2540 ตลอดจนความกAาวหนAาทางดAานวิทยาศาสตร�และ
เทคโนโลยีอย=างไรก็ดี จากการหารือในคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนิสิตนักศึกษาแพทยศาสตร� เภสัชศาสตร� 
และทันตแพทยศาสตร� ผูAทําสัญญาชดใชAทุนฯ ซ่ึงแต=งต้ังโดยคณะรัฐมนตรี ไดAความสรุปว=า หากพิจารณาจาก
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จํานวนท่ีมีการชดใชAทุนในช=วงระยะเวลา 30 ปCท่ีผ=านมา มีขAอมูลสนับสนุนอย=างพอเพียง ว=า จํานวนของความ
ขาดแคลนท้ัง 3 สาขาไดAทุเลาบรรเทาลง สิ่งท่ียังคงเปHนป�ญหาอยู=คือการกระจายตัวของบุคลากรท้ังหมดเหล=านี้ 
บางพ้ืนท่ีมีมากเกินความตAองการหรือจําเปHน ในขณะท่ีบางพ้ืนท่ียังขาดแคลนอย=างหนัก แต=หากพิจารณาในเชิง
คุณภาพแลAว ก็ยังมีความขาดแคลนอยู=อีกเปHนอย=างมาก โดยเฉพาะเภสัชกร นอกเหนือจากป�ญหาเดิมของการ
กระจายตัวของบุคลากรและการไม=อยู=ปฏิบัติการดAานเภสัชศาสตร� 
 เฉพาะเภสัชกรนั้น หากตAองการพัฒนาท้ังคุณภาพและมาตรฐานของการใหAบริการเภสัชกรรม รวมถึง
การปฏิบัติงานตามแนวโนAมและทิศทางในอนาคต ก็จะคาดการณ�ไดAจากฐานขAอมูลป�จจุบันว=า ประเทศไทยยังคง
มีความตAองการทันทีอีกไม=นAอยกว=า 62,000 คน สําหรับสัดส=วน 1 คนต=อประชากร 800 – 1,000 คน (ซ่ึงเปHน
จํานวนคาดการพึงมีเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของการใหAบริการในประเทศท่ีมีระบบเภสัชกรรมร=วมกับระบบ
สุขภาพและการสาธารณสุขท่ีไดAมาตรฐานระดับนํา เช=น ประเทศญ่ีปุZน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใตA กลุ=ม
ประเทศของสมาพันธ�ยุโรปหลายๆประเทศ) โดยหากหักจํานวนเภสัชกรท่ีมีอยู=เดิมแลAวประมาณ 20,000 คน ใน
การปฏิบัติงานตามพันธกิจวิชาชีพท่ีมีการปรับเปลี่ยนไปอย=างมากต้ังแต=ปC พ.ศ. 2534 เปHนตAนมา (ภาพรวมในมิติ
สัมบูรณ�คือมีเภสัชกรไม=นAอยกว=า ~ 80,000 คน ต=อประชากร 63,000,000 คน) (การประชุมนอกรอบของคณะ
กรรมพิจารณาจัดสรรนิสิตนักศึกษาแพทยศาสตร� เภสัชศาสตร� และทันตแพทยศาสตร� ผูAทําสัญญาชดใชAทุนฯ 
วันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2554 ณ หAองประชุมชัยนารถนเรนทร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) 
 คณะเภสัชศาสตร�จะจัดใหAมีการสํารวจความพึงพอใจของผูAใชAต=อผลสัมฤทธิ์ดAานต=างๆของนิสิตและ
บัณฑิตทางเภสัชศาสตร�ของมหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือนํามาปรับปรุงผลลัพธ�การดําเนินงานเชิงคุณภาพระยะต=อไป 
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7. ตัวบ8งช้ีผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการ
สอนและเกณฑ[การประเมินประจําป� 
 

ตัวบ8งช้ีและเปsาหมาย 

ป�การศึกษา 

ป�ท่ี 
1 

ป�ท่ี 
2 

ป�ท่ี 
3 

ป�ท่ี 
4 

ป�ท่ี 
5 

ป�ท่ี 
6 

ป�ท่ี 
7 

1. อาจารย�ประจําหลักสูตรอย=างนAอยรAอยละ 80 มีส=วนร=วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผนติดตามและทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

X X X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลAองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห=งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถAามี) 

X X X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ�
ภาคสนาม (ถAามี) ตามแบบมคอ.3 และ มคอ.4 อย=างนAอยก=อนการ
เปUดสอนในแต=ละภาคการศึกษาใหAครบทุกรายวิชา 

X X X X X X X 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ�ภาคสนาม (ถAามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปUดสอนใหA
ครบทุกรายวิชา 

X X X X X X X 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปCการศึกษา 

X X X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูAท่ี
กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถAามี) อย=างนAอยรAอยละ 25 ของ
รายวิชาท่ีเปUดสอนในแต=ละปCการศึกษา 

X X X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ�การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรูAจากผลการประเมินการดําเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ.7 ปCท่ีแลAว 

 X X X X X X 

8. อาจารย�ใหม= (ถAามี) ทุกคนไดAรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ดAานการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X X X 

9. อาจารย�ประจําทุกคนไดAรับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพอย=างนAอยปCละหนึ่งครั้ง 

X X X X X X X 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

(ถAามี) ไดAรับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ 

ไม=นAอยกว=ารAอยละ 50 ต=อปC 
X X X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปCสุดทAาย/บัณฑิตใหม=ท่ีมีต=อ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม=นAอยกว=า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0      X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผูAใชAบัณฑิตท่ีมีต=อบัณฑิตใหม=เฉลี่ยไม=
นAอยกว=า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
 

      X 
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ตัวบ8งช้ีและเปsาหมาย 
ป�การศึกษา 

ป�ท่ี 
1 

ป�ท่ี 
2 

ป�ท่ี 
3 

ป�ท่ี 
4 

ป�ท่ี 
5 

ป�ท่ี 
6 

ป�ท่ี 
7 

13. อ่ืนๆระบุ ...        
รวมตัวบ=งชี้ (ขAอ) ในแต=ละปC 9 10 10 10 10 11 12 

ตัวบ=งชี้บังคับ (ขAอท่ี) 1-
5 

1-
5 

1-
5 

1-
5 

1-
5 

1-
5 

1-
5 

ตัวบ=งชี้ตAองผ=านรวม (ขAอ) 8 8 8 8 8 9 10 
 

เกณฑ�ประเมิน: หลักสูตรไดAมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯตAองผ=านเกณฑ�ประเมินดังนี้ 
 ตัวบ=งชี้บังคับ (ตัวบ=งชี้ท่ี 1–5) มีผลดําเนินการบรรลุตามเป�าหมายและมีจํานวนตัวบ=งชี้ท่ีมีผล
ดําเนินการบรรลุเป�าหมายไม=นAอยกว=ารAอยละ 80 ของตัวบ=งชี้รวมโดยพิจารณาจากจํานวนตัวบ=งชี้บังคับและตัว
บ=งชี้รวมในแต=ละปC ท้ังนี้ คณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยบูรพา จักดําเนินการใหAมีดัชนีตัวบ=งชี้บังคับครบท้ังหมด
โดยเร็ว 
 

หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธ�การสอน 

  กระบวนการท่ีจะใชAในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร�ท่ีวางแผนไวAเพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอนนั้น พิจารณาจากตัวผูAเรียนโดยอาจารย�ผูAสอนจะตAองประเมินผูAเรียนในทุกๆหัวขAอ ว=า มีความเขAาใจหรือไม= 
เพียงใด โดยอาจประเมินจากการทดสอบย=อย การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต การอภิปรายโตAตอบจากนิสิต การ
ตอบคําถามของนิสิตในชั้นเรียน ฯลฯ เปHนตAน ซ่ึงเม่ือรวบรวมขAอมูลจากท่ีกล=าวขAางตAนแลAว ก็ควรจะสามารถ
ประเมินเบ้ืองตAนไดAว=า ผูAเรียนมีความเขAาใจหรือไม= หากวิธีการท่ีใชAไม=สามารถทําใหAผูAเรียนเขAาใจไดA ก็จะตAองมีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีสอนหรือการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการหลักสูตร การปรับใชAระบบเทคโนโลยีการศึกษาการ
ปรับระบบการจัดการศึกษา เปHนอาทิ 

  การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ไดAว=าผูAเรียนมีความเขAาใจหรือไม=ใน
เนื้อหาท่ีไดAสอนไป หากพบว=ามีป�ญหาก็จะตAองมีการดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต=อไป 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย�ในการใชAแผนกลยุทธ�การสอน 

  ใหAนิสิตไดAมีการประเมินผลการสอนของอาจารย�ในทุกดAานทุกมิติ ท้ังดAานทักษะ กลยุทธ�การสอน 
และการใชAสื่อในทุกรายวิชา เปHนอาทิ 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 2.1 ประเมินจากนิสิต โดยติดตามจากการปฏิบัติงานในรายวิชาฝ~กงานวิชาชีพเภสัชกรรม ซ่ึงอาจารย�
นิเทศสามารถประเมิน โดยการสอบถามจากนิสิตเปHนรายบุคคลไดA นอกจากนี้อาจจัดประชุมก=อนนิสิตจะสําเร็จ
การศึกษา 

 2.2 ประเมินจากนายจAางและ/หรือสถานประกอบการและดําเนินการสัมภาษณ�โดยดําเนินการดAวย
การสัมภาษณ�จากสถานประกอบการท่ีนิสิตไปฝ~กงานหรือใชAวิธีการส=งแบบสอบถามไปยังผูAใชAบัณฑิต 
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3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก ตามดัชนีบ=งชี้ผลการดําเนินงาน 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงและพัฒนาทุกมิติ 
 จากการรวบรวมขAอมูลท้ังหมดจะทําใหAทราบป�ญหาของการบริหารหลักสูตรท้ังในภาพรวมและในแต=
ละรายวิชา กรณีท่ีพบป�ญหาของรายวิชาก็สามารถท่ีจะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆไดAทันที ซ่ึงจะเปHนการ
ปรับปรุงย=อย  โดยการปรับปรุงย=อยนั้น ควรใหAทําไดAตลอดเวลาท่ีพบป�ญหา   
 สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรท้ังฉบับนั้น จะกระทําทุก ๆ รอบ 5 ถึง 6 ปC ท้ังนี้เพ่ือใหAหลักสูตรคง
ความทันสมัยและสอดคลAองกับความตAองการของผูAใชAบัณฑิตและตลาด อีกท้ังยังทําใหAกAาวทันต=อแนวโนAมและทิศ
ทางการเปลี่ยนแปลงไดAทันต=อกาลและบริบทของความรับผิดชอบ 
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เอกสารแนบ 
 

หมายเลข  1 คําอธิบายรายวิชา 
หมายเลข  2 ผลงานทางวิชาการของอาจารย[ผู0รับผิดชอบหลักสูตรและ 
   อาจารย[ประจําหลักสูตร 
หมายเลข  3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู0สู8รายวิชา 

(Curriculum Mapping) 
หมายเลข  4 คําสั่งแต8งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
   คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
หมายเลข  5 ตารางเปรียบเทียบหลักสตูร (หลักสตูรเดิมและหลกัสูตรปรับปรุง) 
หมายเลข  6 ข0อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว8าด0วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
   พ.ศ. 2555 และที่แก0ไขเพ่ิมเติม 
หมายเลข 7 ผลการพิจารณาหลักสูตรจากสภาเภสัชกรรม 
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เอกสารแนบหมายเลข 1 
คําอธิบายรายวิชา 

 
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     30 หน#วยกิต 
 1.1) กลุ#มวิชาภาษา   
  1.1.1) กลุ#มวิชาภาษาอังกฤษ    
   1.1.1.1) ภาษาอังกฤษข้ันพ้ืนฐาน 
999041    ภาษาอังกฤษ 1     3(3-0-6) 
    English I 
    ทักษะ ฟ�ง พูด อ"าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน+นศัพท-และโครงสร+างพ้ืนฐาน เพ่ือ
ใช+สื่อสารในชีวิตประจําวันอย"างมีประสิทธิภาพ 
    Fundamental skills in listening, speaking, reading, and writing  English 
with emphasis on vocabulary and basic structure to achieve a practical command of the 
English language for efficient communication in daily life 
 
999042    ภาษาอังกฤษ 2     3(3-0-6) 
    English II 
    ทักษะ ฟ�ง พูด อ"าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน+นศัพท-และโครงสร+างระดับกลาง 
เพ่ือใช+สื่อสารในชีวิตประจําวันอย"างมีประสิทธิภาพ 
    Intermediate skills  in listening, speaking, reading, and writing English 
with emphasis on the sustained expansion of vocabulary and development of  a higher 
knowledge and understanding of structure designed to achieve a more practical and 
greater command of the English language for efficient communication in daily life  
 
999043    ภาษาอังกฤษ 3     3(3-0-6) 
    English III 
    ทักษะ ฟ�ง พูด อ"าน และเขียนภาษาอังกฤษ  เน+นเรื่ององค-ประกอบทางสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ+าของภาษาท่ีมีอิทธิพลต"อโครงสร+างและการใช+ภาษาในสถานการณ-ต"างๆ โดยใช+คําศัพท-
และโครงสร+างระดับสูง   
    Advanced skills in listening, speaking, reading, and writing English with 
emphasis on the sustained expansion of vocabulary and development of the highest 
knowledge and understanding including social and cultural aspects of the language, to 
examine their influence on structure, and language usage in a variety of circumstances 
designed to best enhance command of the English language 
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   1.1.1.2) ภาษาอังกฤษทางด/านวิชาชีพเภสัชกรรม 
790201     ภาษาอังกฤษทางด+านวิชาชีพเภสัชกรรม   3(3-0-6) 
     English for Pharmaceutical Profession  
     ทักษะ ฟ�ง พูด อ"าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน+นศัพท-เฉพาะทางด+านเภสัช
กรรม จากสื่อสิ่งพิมพ-และสื่อสารสนเทศต"าง ๆ รวมท้ังการค+นคว+าและนําเสนอเนื้อหาท่ีเก่ียวข+อง เพ่ือการ
ประยุกต-ในด+านเภสัชกรรม  
     Skills in listening, speaking, reading and writing English focusing on 
specific terminology relevant to Pharmaceutical Profession which appears in printing 
materials and other informative media including inquiries and presentation of related 
contents applicable in Pharmaceutical Profession 
 
   1.1.1.3) กลุ#มวิชาภาษาอ่ืน ๆ 
999044       การฟ�ง – พูดภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ    3(3-0-6)      
     English Listening and Speaking for Careers 
     ทักษะการฟ�ง การพูด และการสนทนาภาษาอังกฤษท่ีใช+ในงานอาชีพ โดยใช+
คําศัพท-และสํานวนท่ีเก่ียวข+องกับลักษณะงานเฉพาะสาขาอาชีพ 
     Listening, speaking, and conversation skills required to achieve career 
path goals including career- or occupation-specific vocabulary and idioms  
 
999045       การอ"านภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ    3(3-0-6)      
     English Reading for Careers 
     การอ"านเอกสารและสื่อสิ่งพิมพ-ภาษาอังกฤษ  กลวิธีและทักษะการอ"านประเภท
ต"างๆ รวมท้ังคําศัพท-และโครงสร+างท่ีเก่ียวข+องกับลักษณะงานเฉพาะสาขาอาชีพ  
     Reading documents and printing materials, methodology and various 
types of reading skill including vocabularies and structure related to specific careers 
 
999046       การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ     3(3-0-6)      
     English Writing for Careers 
     การเขียนภาษาอังกฤษระดับอนุเฉท  โดยการใช+ศัพท-และโครงสร+างท่ีเก่ียวข+องกับ
ลักษณะงานเฉพาะสาขาอาชีพ 
     Writing in paragraphs using vocabularies and structure related to 
specific careers 
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999047     ภาษาอังกฤษสําหรับการสมัครงาน     3(3-0-6) 
     English for Job Application 
     การเขียนประวัติย"อ จดหมายสมัครงาน การสัมภาษณ- ภาษา และศัพท-เฉพาะท่ีใช+
ในการสัมภาษณ-สมัครงาน 
     Writing of curricular vitae, job application letter;  job interview, 
language and terminology used in job interview 
 
999048     ภาษาอังกฤษสําหรับสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
     English for Standardized Tests 
     ลักษณะภาษา โครงสร+างข+อสอบ ไวยากรณ-และคําศัพท- ข+อความท่ีตัดตอนมา
สําหรับอ"าน ลักษณะการสนทนา บทสนทนา และคําพูดท่ีมักจะปรากฏในข+อสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ 
     Language patterns, test structures, grammar and vocabularies, 
reading excerpts, conversation styles and dialogues, and statements, commonly used in 
standardized tests 
 
999049     ไวยากรณ-และโครงสร+างภาษาอังกฤษ   3(3-0-6) 
     English Grammar and Structure 
     ไวยากรณ-  ชนิดของคําภาษาอังกฤษ การใช+ไวยากรณ-ให+เหมาะกับโอกาสและ
สถานการณ-  โครงสร+างประโยคท่ีถูกต+องและสื่อความได+อย"างมีประสิทธิภาพ 
     Grammar, parts of speech, correct grammar usage for general and 
specific occasions and circumstances, correct sentence structure, and efficient meaning 
interpretation skills 
 
999071     ภาษาสเปนเพ่ือการสื่อสาร    3(3-0-6) 
     Spanish for Communication  
     ไวยากรณ-ข้ันพ้ืนฐาน การฟ�ง การพูด การอ"านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียน
ประโยค คําศัพท-และการสนทนาระดับเบ้ืองต+น 
     Fundamental grammar, listening, speaking and reading short 
sentences and articles including primary sentence writing, vocabularies and conversation 
at the basic level  
 
999081     ภาษารัสเซียเพ่ือการสื่อสาร    3(3-0-6) 
     Russian for Communication  
     ไวยากรณ-ข้ันพ้ืนฐาน การฟ�ง การพูด การอ"านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียน
ประโยค คําศัพท-และการสนทนาระดับเบ้ืองต+น 
     Fundamental grammar, listening, speaking and reading short 
sentences and articles including primary sentence writing, vocabularies and conversation 
at the basic level  
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999091     ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร    3(3-0-6) 
     German for Communication 
     ไวยากรณ-ข้ันพ้ืนฐาน การฟ�ง การพูด การอ"านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียน
ประโยค คําศัพท-และการสนทนาระดับเบ้ืองต+น 
     Fundamental grammar, listening, speaking and reading short 
sentences and articles including primary sentence writing, vocabularies and conversation 
at the basic level  
 
999101     ภาษาโปรตุเกสเพ่ือการสื่อสาร    3(3-0-6) 
     Portuguese for Communication 
     ไวยากรณ-ข้ันพ้ืนฐาน การฟ�ง การพูด การอ"านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียน
ประโยค คําศัพท-และการสนทนาระดับเบ้ืองต+น 
   Fundamental grammar, listening, speaking and reading short sentences and 
articles including primary sentence writing, vocabularies and conversation at the basic 
level  
999111     ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสาร 1    3(3-0-6) 
     French for Communication I 
     ไวยากรณ-ข้ันพ้ืนฐาน การฟ�ง การพูด การอ"านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียน
ประโยค คําศัพท-และการสนทนาระดับเบ้ืองต+น 
     Fundamental grammar, listening, speaking and reading short 
sentences and articles including primary sentence writing, vocabularies and conversation 
at the basic level 
 
999112     ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสาร 2    3(3-0-6) 
     French for Communication II 
     ไวยากรณ- การฟ�ง การพูด การอ"านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียนประโยค 
คําศัพท-และการสนทนาระดับท่ีสูงข้ึน 
     Grammar, listening, speaking and reading short sentences and articles 
including sentence writing , vocabularies and conversation at a higher level  
 
228101      ทักษะการใช+ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร   3(3-0-6) 
        Thai Language Skills for Communication 
     ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช+ภาษาไทยเพ่ือ 
การสื่อสารอย"างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก"บริบทและสถานการณ-ท้ังในชีวิตประจําวันและ 
ในเชิงวิชาการ 
     Language, thinking, and reason; integration of language skills for 
efficient communication suitable with context and situations both in daily life and for 
academic purposes 
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228202      การเขียนบทความวิชาการและงานวิจัย   3(3-0-6) 
     Academic Article and Research Writing 
     ลักษณะและประเภทของบทความวิชาการและงานวิจัย  หลักการเขียนบทความ
วิชาการและงานวิจัย การเรียบเรียงเนื้อหา การใช+ภาษา การเขียนอ+างอิง การเขียนบทคัดย"อ  
     Characteristics and types of academic articles, principles in  
writing articles, arrangement of content, language usage, citation writing, abstract writing 
 
999121     ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร 1     3(3-0-6) 
     Khmer for Communication I  
     ไวยากรณ-ข้ันพ้ืนฐาน การฟ�ง การพูด การอ"านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียน
ประโยค คําศัพท-และการสนทนาระดับเบ้ืองต+น 
    Fundamental grammar, listening, speaking and reading short sentences 
and articles including primary sentence writing, vocabularies and conversation at the basic 
level 
   
999122     ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร 2    3(3-0-6) 
     Khmer for Communication II  
     ไวยากรณ- การฟ�ง การพูด การอ"านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียนประโยค 
คําศัพท-และการสนทนาระดับท่ีสูงข้ึน 
     Grammar, listening, speaking and reading short sentences and articles 
including sentence writing , vocabularies and conversation at a higher level  
 
999131       ภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสาร 1   3(3-0-6) 
     Vietnamese for Communication I 
     ไวยากรณ-ข้ันพ้ืนฐาน การฟ�ง การพูด การอ"านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียน
ประโยค คําศัพท-และการสนทนาระดับเบ้ืองต+น 
     Fundamental grammar, listening, speaking and reading short 
sentences and articles including primary sentence writing, vocabularies and conversation 
at the basic level 
 
999132       ภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสาร 2   3(3-0-6) 
     Vietnamese for Communication II  
     ไวยากรณ- การฟ�ง การพูด การอ"านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียนประโยค 
คําศัพท-และการสนทนาระดับท่ีสูงข้ึน 
     Grammar, listening, speaking and reading short sentences and articles 
including sentence writing , vocabularies and conversation at a higher level  
 
 



71 
 

999141     ภาษาอินโดนีเซียเพ่ือการสื่อสาร   3(3-0-6) 
     Bahasa Indonesia for Communication   
     ไวยากรณ-ข้ันพ้ืนฐาน การฟ�ง การพูด การอ"านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียน
ประโยค คําศัพท-และการสนทนาระดับเบ้ืองต+น 
     Fundamental grammar, listening, speaking and reading short 
sentences and articles including primary sentence writing, vocabularies and conversation 
at the basic level  
 
999151     ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 1    3(3-0-6) 
     Korean for Communication I  
     ไวยากรณ-ข้ันพ้ืนฐาน การฟ�ง การพูด การอ"านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียน
ประโยค คําศัพท-และการสนทนาระดับเบ้ืองต+น 
     Fundamental grammar, listening, speaking and reading short 
sentences and articles including primary sentence writing, vocabularies and conversation 
at the basic level 
 
999152     ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 2    3(3-0-6) 
     Korean for Communication II  
     ไวยากรณ- การฟ�ง การพูด การอ"านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียนประโยค 
คําศัพท-และการสนทนาระดับท่ีสูงข้ึน 
     Grammar, listening, speaking and reading short sentences and articles 
including sentence writing , vocabularies and conversation at a higher level  
 
999161     ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1    3(3-0-6) 
     Chinese for Communication I 
     ไวยากรณ-ข้ันพ้ืนฐาน การฟ�ง การพูด การอ"านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียน
ประโยค คําศัพท-และการสนทนาระดับเบ้ืองต+น 
     Fundamental grammar, listening, speaking and reading short 
sentences and articles including primary sentence writing, vocabularies and conversation 
at the basic level 
 
999162     ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 2    3(3-0-6) 
     Chinese for Communication II 
     ไวยากรณ- การฟ�ง การพูด การอ"านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียนประโยค 
คําศัพท-และการสนทนาระดับท่ีสูงข้ึน 
     Grammar, listening, speaking and reading short sentences and articles 
including sentence writing , vocabularies and conversation at a higher level  
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999171     ภาษาญ่ีปุwนเพ่ือการสื่อสาร 1    3(3-0-6) 
     Japanese for Communication I 
     ไวยากรณ-ข้ันพ้ืนฐาน การฟ�ง การพูด การอ"านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียน
ประโยค คําศัพท-และการสนทนาระดับเบ้ืองต+น 
     Fundamental grammar, listening, speaking and reading short 
sentences and articles including primary sentence writing, vocabularies and conversation 
at the basic level 
 
999172     ภาษาญ่ีปุwนเพ่ือการสื่อสาร 2    3(3-0-6) 
     Japanese for Communication II 
     ไวยากรณ- การฟ�ง การพูด การอ"านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียนประโยค 
คําศัพท-และการสนทนาระดับท่ีสูงข้ึน 
     Grammar, listening, speaking and reading short sentences and articles 
including sentence writing , vocabularies and conversation at a higher level  
 
 
999181     ภาษามาเลเซียเพ่ือการสื่อสาร 1   3(3-0-6) 
     Bahasa Malaysia for Communication I  
     ไวยากรณ-ข้ันพ้ืนฐาน การฟ�ง การพูด การอ"านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียน
ประโยค คําศัพท-และการสนทนาระดับเบ้ืองต+น 
     Fundamental grammar, listening, speaking and reading short 
sentences and articles including primary sentence writing, vocabularies and conversation 
at the basic level 
 
999182     ภาษามาเลเซียเพ่ือการสื่อสาร 2   3(3-0-6) 
     Bahasa Malaysia for Communication II  
     ไวยากรณ- การฟ�ง การพูด การอ"านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียนประโยค 
คําศัพท-และการสนทนาระดับท่ีสูงข้ึน 
     Grammar, listening, speaking and reading short sentences and articles 
including sentence writing , vocabularies and conversation at a higher level  
 
999191     ภาษาลาวเพ่ือการสื่อสาร 1    3(3-0-6) 
     Lao for Communication I  
     ไวยากรณ-ข้ันพ้ืนฐาน การฟ�ง การพูด การอ"านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียน
ประโยค คําศัพท-และการสนทนาระดับเบ้ืองต+น 
     Fundamental grammar, listening, speaking and reading short 
sentences and articles including primary sentence writing, vocabularies and conversation 
at the basic level   
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999192     ภาษาลาวเพ่ือการสื่อสาร 2    3(3-0-6) 
     Lao for Communication II  
     ไวยากรณ- การฟ�ง การพูด การอ"านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียนประโยค 
คําศัพท-และการสนทนาระดับท่ีสูงข้ึน 
     Grammar, listening, speaking and reading short sentences and articles 
including sentence writing , vocabularies and conversation at a higher level  
 
 
999201     ภาษาพม"าเพ่ือการสื่อสาร 1    3(3-0-6) 
     Burmese for Communication I  
     ไวยากรณ-ข้ันพ้ืนฐาน การฟ�ง การพูด การอ"านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียน
ประโยค คําศัพท-และการสนทนาระดับเบ้ืองต+น 
     Fundamental grammar, listening, speaking and reading short 
sentences and articles including primary sentence writing, vocabularies and conversation 
at the basic level 
999202     ภาษาพม"าเพ่ือการสื่อสาร 2    3(3-0-6) 
     Burmese for Communication II  
     ไวยากรณ- การฟ�ง การพูด การอ"านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียนประโยค 
คําศัพท-และการสนทนาระดับท่ีสูงข้ึน 
     Grammar, listening, speaking and reading short sentences and articles 
including sentence writing , vocabularies and conversation at a higher level  
 
999221     ภาษาฟyลิปyโนเพ่ือการสื่อสาร 1    3(3-0-6) 
     Filipino for Communication I  
     ไวยากรณ-ข้ันพ้ืนฐาน การฟ�ง การพูด การอ"านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียน
ประโยค คําศัพท-และการสนทนาระดับเบ้ืองต+น 
     Fundamental grammar, listening, speaking and reading short 
sentences and articles including primary sentence writing, vocabularies and conversation 
at the basic level 
   
999222     ภาษาฟyลิปyโนเพ่ือการสื่อสาร 2    3(3-0-6) 
     Filipino for Communication II  
     ไวยากรณ- การฟ�ง การพูด การอ"านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียนประโยค 
คําศัพท-และการสนทนาระดับท่ีสูงข้ึน 
     Grammar, listening, speaking and reading short sentences and articles 
including sentence writing , vocabularies and conversation at a higher level 
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 1.2) กลุ#มวิชามนุษยศาสตร2 
228102     ศิลปะการพูดและการนําเสนอ    3(3-0-6) 
     Art of Speaking and Presentation  
     การพูดเพ่ือเสริมสร+างความสําเร็จ  การพัฒนาเนื้อหา  ภาษา บุคลิกภาพและกลวิธี
การพูด  การพูดเพ่ือวัตถุประสงค-และโอกาสต"าง ๆ  การนําเสนอโครงการและผลงาน การใช+สื่อในการ
นําเสนอ 
     Speaking for achievement; developing speech contents, language, 
personality, and speaking strategy; speaking for various objectives and occasions; project 
and work presentation; use of media in presentations 
 
 1.3) กลุ#มวิชาสังคมศาสตร2 
414101     พลวัตกลุ"มและภาวะผู+นํา    3(3-0-6) 
     Group Dynamics and Leadership    
     ทฤษฎีและหลักการเก่ียวกับธรรมชาติของกลุ"ม กระบวนการพลวัตกลุ"ม เทคนิค
วิธีการในการจัดกลุ"ม ภาวะผู+นํา หน+าท่ีของผู+นําและสมาชิกกลุ"ม การพัฒนาทักษะกิจกรรมกลุ"มกับการ
เรียนรู+ การสื่อสาร การแก+ป�ญหากลุ"มและการตัดสินใจ  
     Theories and principles concerning nature of groups, group dynamics 
process, techniques and methods of group arrangement, leadership, group leader and 
group member function, group activity skill development and learning, communication, 
group problem solving and decision making 
 
 1.4) กลุ#มวิชาวิทยาศาสตร2และคณิตศาสตร2 
306106     ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ-  2(2-0-4) 
     Biodiversity and Conservation 
     ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและสารพันธุกรรม  สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม  
ความสัมพันธ-ของชีวิตกับสิ่งแวดล+อม  การใช+ประโยชน-จากธรรมชาติ  ภูมิป�ญญาไทยและการอนุรักษ- 
     Biodiversity, genetic materials, genetically modified organisms (GMO), 
relation between life and environment, utilization of nature, Thai wisdom and 
conservation   
 
309103     วิทยาศาสตร-ทางทะเล    2(2-0-4) 
     Marine Science 
     ลักษณะท่ัวไปของทะเลและมหาสมุทร  คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของทะเล
และมหาสมุทร  สิ่งมีชีวิตและทรัพยากรต"าง ๆ  ในทะเล  การใช+ประโยชน-จากทรัพยากรในทะเล  
วิทยาศาสตร-ทางทะเลกับชีวิตประจําวัน  และผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย- 
     General attributes of seas and oceans, physical and chemical 
properties, diversity of marine life and resources, utilization of marine resources, marine 
science and everyday life, and impact of human activity on marine ecologie 
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 1.5) วิชาคอมพิวเตอร2  
 885101     เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน   3(2-2-5) 
     Information Technology in Daily Life 
     ความหมาย ความสําคัญ องค-ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สื่อประสม การสื่อสารข+อมูลและระบบเครือข"าย การบริการและโปรแกรมประยุกต-ในเครือข"าย
อินเทอร-เน็ต พาณิชย-อิเล็กทรอนิกส- ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช+อินเทอร-เน็ต กฎหมายและ
จริยธรรมท่ีเก่ียวข+องกับการใช+เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
     Definition, importance, components of information technology  
multimedia, data communication and computer networks, services and application 
software on the Internet, e-commerce, Internet threats and safety, computer law and 
ethics concerning the use of information and communication technology 
 
 1.6) กลุ#มวิชาเลือก (รวมวิชาทางด/านสุขภาพ) 
  1.6.1)  กลุ#มวิชาสร/างเสริมสุขภาพ 
   1.6.1.1) กลุ#มสร/างเสริมสุขภาพ  (กลุ#มท่ี 1)   
   บังคับให/เรียน  1  รายวิชา  จํานวน  1 หน#วยกิต จาก  25  รายวิชาต#อไปนี้ 
850101      การฝ~กด+วยเครื่องน้ําหนักเพ่ือสุขภาพ     1(0-2-1) 
     Weight Training for Health 
     ความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร"างกาย ศาสตร-เบ้ืองต+นของการออกกําลัง
กายการควบคุมน้ําหนักตัว ทักษะและทัศนคติท่ีดีในการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกิจกรรมการฝ~กด+วยเครื่องน้ําหนัก 
     Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight 
control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, 
recreation using weight training. 
   
850102       การเดิน- วิ่งเพ่ือสุขภาพ       1(0-2-1) 
     Walking and Jogging for Health 
     ความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร"างกาย ศาสตร-เบ้ืองต+นของการออกกําลัง
กายการควบคุมน้ําหนักตัว ทักษะและทัศนคติท่ีดีในการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกิจกรรมเดิน - วิ่ง 
     Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight 
control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, 
recreation using walking and jogging activities 
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850103       ฟุตบอลเพ่ือสุขภาพ      1(0-2-1) 
     Football for Health 
      ความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร"างกาย ศาสตร-เบ้ืองต+นของการออกกําลัง
กายการควบคุมน้ําหนักตัว ทักษะและทัศนคติท่ีดีในการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกิจกรรมฟุตบอล 
     Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight 
control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, 
recreation using football activities 
 
850104     บาสเกตบอลเพ่ือสุขภาพ       1(0-2-1) 
     Basketball for Health 
      ความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร"างกาย ศาสตร-เบ้ืองต+นของการออกกําลัง
กายการควบคุมน้ําหนักตัว ทักษะและทัศนคติท่ีดีในการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกิจกรรมบาสเกตบอล 
     Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight 
control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, 
recreation using basketball activities 
 
850105       วอลเลย-บอลเพ่ือสุขภาพ      1(0-2-1) 
     Volleyball for Health 
      ความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร"างกาย ศาสตร-เบ้ืองต+นของการออกกําลัง
กายการควบคุมน้ําหนักตัว ทักษะและทัศนคติท่ีดีในการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกิจกรรมวอลเลย-บอล 
     Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight 
control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, 
recreation using volleyball activities 
 
850106      ว"ายน้ําเพ่ือสุขภาพ      1(0-2-1) 
     Swimming for Health  
      ความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร"างกาย ศาสตร-เบ้ืองต+นของการออกกําลัง
กายการควบคุมน้ําหนักตัว ทักษะและทัศนคติท่ีดีในการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกิจกรรมว"ายน้ํา 
     Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight 
control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, 
recreation using swimming activities 
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850107       ฟุตซอลเพ่ือสุขภาพ     1(0-2-1) 
     Futsal for Health 
      ความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร"างกาย ศาสตร-เบ้ืองต+นของการออกกําลัง
กายการควบคุมน้ําหนักตัว ทักษะและทัศนคติท่ีดีในการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกิจกรรมฟุตซอล 
     Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight 
control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, 
recreation using futsal activities 
 
850108       แฮนด-บอลเพ่ือสุขภาพ      1(0-2-1) 
     Handball for Health   
      ความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร"างกาย ศาสตร-เบ้ืองต+นของการออกกําลัง
กายการควบคุมน้ําหนักตัว ทักษะและทัศนคติท่ีดีในการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกิจกรรมแฮนด-บอล 
     Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight 
control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, 
recreation using handball activities 
 
850109       แบดมินตันเพ่ือสุขภาพ       1(0-2-1) 
     Badminton for Health 
     ความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร"างกาย ศาสตร-เบ้ืองต+นของการออกกําลัง
กายการควบคุมน้ําหนักตัว ทักษะและทัศนคติท่ีดีในการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกิจกรรมแบดมินตัน 
     Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight 
control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, 
recreation using badminton activities 
 
850110       เทนนิสเพ่ือสุขภาพ      1(0-2-1) 
     Tennis for Health 
     ความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร"างกาย ศาสตร-เบ้ืองต+นของการออกกําลัง
กายการควบคุมน้ําหนักตัว ทักษะและทัศนคติท่ีดีในการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกิจกรรมเทนนิส 
     Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight 
control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, 
recreation using tennis activities 
 
 
 



78 
 

850111       ซอฟท-เทนนิสเพ่ือสุขภาพ      1(0-2-1) 
     Soft Tennis for Health         
     ความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร"างกาย ศาสตร-เบ้ืองต+นของการออกกําลัง
กายการควบคุมน้ําหนักตัว ทักษะและทัศนคติท่ีดีในการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกิจกรรมซอฟท-เทนนิส 
     Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight 
control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, 
recreation using soft tennis activities 
   
850112       เทเบิลเทนนิสเพ่ือสุขภาพ      1(0-2-1) 
     Table Tennis for Health         
     ความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร"างกาย ศาสตร-เบ้ืองต+นของการออกกําลัง
กายการควบคุมน้ําหนักตัว ทักษะและทัศนคติท่ีดีในการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกิจกรรมเทเบิลเทนนิส 
     Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight 
control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, 
recreation using table tennis activities 
 
850113       มวยไทยเพ่ือสุขภาพ      1(0-2-1) 
     Muay Thai for Health 
     ความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร"างกาย ศาสตร-เบ้ืองต+นของการออกกําลัง
กายการควบคุมน้ําหนักตัว ทักษะและทัศนคติท่ีดีในการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกิจกรรมมวยไทย 
     Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight 
control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, 
recreation using muay thai activities 
 
850114       กระบ่ีกระบองเพ่ือสุขภาพ      1(0-2-1) 
     Krabi Krabong for Health 
     ความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร"างกาย ศาสตร-เบ้ืองต+นของการออกกําลัง
กายการควบคุมน้ําหนักตัว ทักษะและทัศนคติท่ีดีในการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกิจกรรมกระบ่ีกระบอง 
     Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight 
control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, 
recreation using krabi krabong activities 
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850115      ตะกร+อเพ่ือสุขภาพ      1(0-2-1) 
     Takraw for Health 
     ความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร"างกาย ศาสตร-เบ้ืองต+นของการออกกําลัง
กายการควบคุมน้ําหนักตัว ทักษะและทัศนคติท่ีดีในการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกิจกรรมตะกร+อ 
     Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight 
control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, 
recreation using takraw activities 
 
850116      ศิลปะสู+ป�องกันตัวเพ่ือสุขภาพ    1(0-2-1) 
     Martial Art for Health 
     ความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร"างกาย ศาสตร-เบ้ืองต+นของการออกกําลัง
กายการควบคุมน้ําหนักตัว ทักษะและทัศนคติท่ีดีในการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกิจกรรมการต"อสู+ป�องกันตัว 
     Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight 
control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, 
recreation using self defense activities 
 
850117      เทควันโดเพ่ือสุขภาพ      1(0-2-1) 
     Taekwando for Health 
     ความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร"างกาย ศาสตร-เบ้ืองต+นของการออกกําลัง
กายการควบคุมน้ําหนักตัว ทักษะและทัศนคติท่ีดีในการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกิจกรรมเทควันโด 
     Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight 
control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, 
recreation using taekwando activities 
 
850118      โบว-ลิ่งเพ่ือสุขภาพ      1(0-2-1) 
     Bowling for Health 
     ความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร"างกาย ศาสตร-เบ้ืองต+นของการออกกําลัง
กายการควบคุมน้ําหนักตัว ทักษะและทัศนคติท่ีดีในการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกิจกรรมโบว-ลิ่ง 
     Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight 
control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, 
recreation using bowling activities 
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850119       เปตองเพ่ือสุขภาพ      1(0-2-1) 
     Petangue for Health 
     ความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร"างกาย ศาสตร-เบ้ืองต+นของการออกกําลัง
กายการควบคุมน้ําหนักตัว ทักษะและทัศนคติท่ีดีในการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกิจกรรมเปตอง 
     Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight 
control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, 
recreation using petangue activities 
   
850120       ลีลาศเพ่ือสุขภาพ       1(0-2-1) 
     Social Dance for Health 
     ความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร"างกาย ศาสตร-เบ้ืองต+นของการออกกําลัง
กายการควบคุมน้ําหนักตัว ทักษะและทัศนคติท่ีดีในการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกิจกรรมลีลาศ 
     Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight 
control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, 
recreation using social dance activities 
 
850121       แอโรบิกด�านซ-เพ่ือสุขภาพ      1(0-2-1) 
     Aerobic Dance for Health 
     ความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร"างกาย ศาสตร-เบ้ืองต+นของการออกกําลัง
กายการควบคุมน้ําหนักตัว ทักษะและทัศนคติท่ีดีในการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกิจกรรมแอโรบิกด�านซ- 
     Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight 
control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, 
recreation using aerobic dance activities 
   
850122      กิจกรรมเข+าจังหวะเพ่ือสุขภาพ     1(0-2-1) 
     Rhythmic Activities for Health 
     ความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร"างกาย ศาสตร-เบ้ืองต+นของการออกกําลัง
กายการควบคุมน้ําหนักตัว ทักษะและทัศนคติท่ีดีในการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกิจกรรมเข+าจังหวะ 
     Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight 
control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, 
recreation using rhythmic activities 
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850123       โยคะเพ่ือสุขภาพ       1(0-2-1) 
     Yoga for Health 
     ความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร"างกาย ศาสตร-เบ้ืองต+นของการออกกําลัง
กายการควบคุมน้ําหนักตัว ทักษะและทัศนคติท่ีดีในการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกิจกรรมโยคะ 
     Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight 
control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, 
recreation using  yoga activities 
 
850124     วู+ดบอลเพ่ือสุขภาพ       1(0-2-1) 
     Woodball for Health 
     ความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร"างกาย ศาสตร-เบ้ืองต+นของการออกกําลัง
กายการควบคุมน้ําหนักตัว ทักษะและทัศนคติท่ีดีในการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกิจกรรมวู+ดบอล 
     Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight 
control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, 
recreation using woodball activities 
 
850125     แชร-บอลเพ่ือสุขภาพ       1(0-2-1) 
     Chairball  for  Health 
     ความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร"างกาย ศาสตร-เบ้ืองต+นของการออกกําลัง
กายการควบคุมน้ําหนักตัว ทักษะและทัศนคติท่ีดีในการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกิจกรรมแชร-บอล 
     Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight 
control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, 
recreation using chairball activities 
 
  1.6.2) กลุ#มสร/างเสริมสุขภาพ  (กลุ#มท่ี 2)   
107101       การเสริมสร+างสุขภาพแบบองค-รวม    2 (2-0-4) 
     Holistic Health Promotion 
     แนวคิดสุขภาพองค-รวม หลักการสร+างเสริมสุขภาพท่ีครอบคลุม 
ด+านร"างกาย อารมณ- สังคม และจิตวิญญาณ การป�องกันและลดพฤติกรรมเสี่ยง การดูแลตนเอง  
เพ่ือสุขภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
     Concepts of holistic health; principles of health promotion covering 
physical, emotional, social, and spiritual aspects; prevention and reduction of risky 
behaviors; self-help concepts that promote good health and improve the quality of life 
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107103       ยาสูบ  แอลกอฮอล-  กับสุขภาพ      2 (2-0-4) 
     Tobacco, Alcohol and health 
     สถานการณ-ของการบริโภคยาสูบและแอลกอฮอล- พิษภัย แนวทางการป�องกัน การ
บริโภค การเลิกยาสูบและแอลกอฮอล-  กฎหมายการควบคุมการบริโภคยาสูบและแอลกอฮอล-ของประเทศ
ไทยและต"างประเทศ การรู+เท"าทันอุตสาหกรรมยาสูบและแอลกอฮอล- 
     Tobacco and alcohol consuming situations, hazard, guidelines to 
prevent tobacco and alcohol consumption, methods to stop smoking and/or drinking , 
Global and Thai laws regarding tobacco and alcohol, ramification of tobacco and alcohol 
industries 
 
107106       การปฐมพยาบาลและการช"วยฟ��นคืนชีพเบ้ืองต+น    2(1-2-3) 
     First Aid and Basic Life Support 
     แนวคิด  หลักการการปฐมพยาบาล  การประเมินและสังเกตอาการผิดปกติ
เบ้ืองต+น  การปฐมพยาบาลในภาวะฉุกเฉินในบ+านและชุมชน การช"วยฟ��นคืนชีพเบ้ืองต+น  ยาสามัญประจํา
บ+านและวิธีการใช+ความปลอดภัยและการบรรเทาความทุกข-ทรมานก"อนส"งต"อสถานบริการทางการแพทย- 
     Concept, principles of first aid, assessment and observation of initial 
signs and symptoms, first aid and attention in an emergency at home and in community, 
basic life support, nostrum and its usage, safety and pain relief before transferring  to 
hospital 
   
107107       สุขภาพและความงาม     2(2-0-4) 
     Health and Beauty 
     แนวคิดวิถีธรรมชาติเพ่ือการดูแลสุขภาพและความงามแบบองค-รวม  แนวคิดและ
วิธีการปรับสมดุลสุขภาพและการสร+างเสริมความงามด+วยภูมิป�ญญาไทยและสากล  ภายใต+หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีสอดคล+องกับบริบทไทยและวิถีชีวิตไทย 
     Concepts of natural ways for holistic health and beauty care; 
concepts and guidelines for balanced health and beauty promotion through Thai and 
universal wisdom under the philosophical principles of sufficiency economy in 
accordance with Thai context and lifestyle 
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441110       พลศึกษา สันทนาการเพ่ือการสร+างเสริมสมรรถภาพ    2(1-2-3) 
     Physical Education and Recreation for Fitness Promotion 
     ความหมาย หลักการ และองค-ประกอบของพลศึกษาและสันทนาการ ท่ีมี
ความสําคัญต"อการเจริญเติบโต และพัฒนาการทางด+านร"างกายและอารมณ-ของมนุษย- การใช+กิจกรรมพล
ศึกษาและกิจกรรมสันทนาการ เพ่ือให+เกิดทักษะและการสร+างเสริมสมรรถภาพทางกายและอารมณ-ท่ีมีผล
ต"อการดํารงชีวิต 
     Definition, principles and components of physical education and 
recreation important to human physical and emotional growth and development, 
application of physical education and recreation activities in order to develop skills and 
fitness both physical and mental affecting life living 
   
700110      สุขภาพ สิ่งแวดล+อมและความปลอดภัย    2(2-0-4) 
     Health, Environment and  Safety 
     ความหมาย แนวคิด หลักการเก่ียวกับสุขภาพ สิ่งแวดล+อม และความปลอดภัย 
การดํารงชีวิต การปรับตัวในสังคมป�จจุบันและกระแสโลกาภิวัตน- ท่ีเป�นผลมาจากป�ญหาทางสังคม ป�ญหา
สุขภาพ ป�ญหาสิ่งแวดล+อม และป�ญหาความปลอดภัยเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี 
      Definition, concepts, principles of health, environment and safety; 
daily living, adaptation in present society and the result of globalization on social, health, 
environmental and safety problems for better quality of life 
 
700111       ความสุขและสุขภาพสร+างสรรค-   2(2-0-4) 
     Happiness and Creative Health 
     ความหมาย หลักการ แนวคิด สถานการณ- แนวโน+ม นโยบาย เก่ียวกับความสุข
และสุขภาพดีในกระแสสังคมโลกป�จจุบันและอนาคต แนวคิดความสุขแห"งชีวิตในมุมมอง 
ต"าง ๆ การสร+างสรรค-ความสุขและสุขภาพในการดําเนินชีวิตในมิติท่ีหลากหลาย และสัมพันธ-กับความสุข
และคุณค"าของชีวิต  
     Definition, principles, concepts, situations, trends, policies concerning 
happiness and good health in present and future society, happiness of life concept from 
various perspectives, creation of happiness and health in daily life, and related to 
happiness and value of life  
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710101       วัยรุ"นกับความปลอดภัย       2(2-0-4) 
     Teenagers and Safety 
     ความหมาย แนวคิดเก่ียวกับวัยรุ"น ความปลอดภัย ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนใน
ชีวิตของคนวัยรุ"นจากสิ่งแวดล+อม อาหาร การจราจร การใช+ชีวิตท่ัวไป เทคนิควิธีการจัดการกับความเสี่ยง
ด+านสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตของคนวัยรุ"น 
     Definition, concepts concerning teenagers, safety, various risks of 
teenagers in environment, food, traffic, and daily life; techniques of risk management in 
health and safety of teenagers 
 
731101       ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ"น      2(2-0-4) 
     Life Skills and Adolescent Health 
     ความหมาย แนวคิด การเจริญเติบโตและพัฒนาการ องค-ประกอบทักษะชีวิต และ
สถานการณ-ท่ีเก่ียวข+องกับสุขภาพวัยรุ"น สุขอนามัยการเจริญพันธุ-  สุขภาพทางเพศ  ทักษะชีวิตท่ีจําเป�นใน
การวางแผนชีวิต และการพัฒนาตนเองเพ่ือการสร+างเสริมสุขภาพ   
     Definition, concepts, growth and development, components of life 
skills and circumstances related to adolescent health, reproductive hygiene, sexual 
health, necessary life skills for life planning, and self development for health promotion 
 
  1.6.2)  กลุ#มการพัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิต     
107104       การพัฒนาจิตให+เกิดป�ญญา      2(1-3-2) 
     Mindfulness  Cultivation  for  Wisdom 
     หลักธรรมพ้ืนฐานในการดําเนินชีวิต หลักการวิป�สสนากรรมฐาน คุณประโยชน-ของ
การปฏิบัติวิป�สสนากรรมฐาน  การปฏิบัติวิป�สสนากรรมฐานให+เกิดสติและป�ญญาเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี 
     Dharma principles in daily life, principles of meditation, benefits of 
meditation practices, practices on mediation to cultivate concentration and wisdom for 
establishing and maintaining a good quality of life 
 
107105       การจัดการครอบครัว     2(2-0-4) 
     Family Management 
     มโนมติเก่ียวกับครอบครัว พัฒนาการของครอบครัว  ป�จจัยท่ีเก่ียวข+องกับการ
จัดการครอบครัว การเตรียมตัวก"อนมีคู"ครอง การครองชีวิตคู" ป�ญหาครอบครัว แนวทางการจัดการกับ
ครอบครัว นโยบายเก่ียวกับครอบครัว แนวโน+มครอบครัวในอนาคต และกฎหมายครอบครัว 
     Ideological concepts of family, family development, factors related 
to family management, self-preparation before marriage, married life, family problems, 
guidelines on family management, policies and trends of family in the future including 
family laws 
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107108        ศิลปะการทํางานอย"างเป�นสุข     2 (2-0-4) 
     Art of Working for Happiness 
     แนวคิดเก่ียวกับชีวิตท่ีเป�นประสบการณ-มนุษย- วิถีแห"งการเรียนรู+อยู"ร"วมกันเพ่ือ
บรรลุเป�าหมายแห"งตนอย"างสมดุลและกลมกลืนตามจริงในการดําเนินชีวิตและการทํางาน ด+วยความเข+าใจ
ในความหมายของความสุขและความสําเร็จท่ีแท+จริง โดยใช+กระบวนการเรียนรู+แบบก"อเกิดการเปลี่ยนแปลง
สู"ความเจริญงอกงาม ภายใต+หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     Concepts concerning experienced human life, learning styles of 
homogeneous living in order to achieve balanced self-actualization and harmonized 
reality in living and working through the understanding of the meaning of true happiness 
and success using transforming learning process under sufficiency economy principles 
   
241102       การเสริมสร+างบุคลิกภาพและพัฒนาตน    2(2-0-4) 
     Personality and Self Development 
     แนวคิดเก่ียวกับบุคลิกภาพ การเข+าใจตนเอง การเข+าใจความแตกต"างระหว"าง
บุคคล การพัฒนาตน การปรับตัวและการพัฒนาบุคลิกภาพด+านต"างๆให+เหมาะสมเพ่ือ  
การเสริมสร+างและการผดุงรักษาคุณภาพชีวิตท่ีดี  
     Concepts of personality, self-acknowledgement, understanding 
interpersonal differentiation, self-development, self-adaptation, and personality 
development on different aspects suitable for establishing and maintaining a good quality 
of life 
 
245107       ความรู+และความสามารถด+านสารสนเทศในยุคดิจิทัล   2(2-0-4) 
     Information Literacy in the Digital Age 
     บทบาทและความสําคัญของสารสนเทศ มาตรฐานความรู+และความสามารถด+าน
สารสนเทศในสังคมฐานความรู+ ความสามารถในการแสวงหา และทักษะ 
การเข+าถึงแหล"งสารสนเทศ วิธีการการเรียนรู+ การบูรณาการความรู+ และจริยธรรมทางสารสนเทศ 
     Roles and importance of information; standard of knowledge and 
information competence in a knowledge-based society; ability and skills to search and 
access a wide variety of information sources, learning methods, integration of knowledge, 
and information ethics  
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245108       การจัดการความรู+สําหรับการเรียนรู+ท่ียั่งยืน     2(2-0-4) 
     Knowledge Management for Sustainable Learning 
     ความหมาย  รูปแบบและทฤษฎีการจัดการความรู+   การตระหนักถึงความสําคัญ
ของการจัดการความรู+  ลักษณะและวิวัฒนาการของสังคมฐานความรู+ การประยุกต-หลักการจัดการความรู+
เพ่ือการเรียนรู+ท่ียั่งยืน 
     Definition, patterns and theories of knowledge management, 
realization of the importance of knowledge management; characteristics and evolution of 
a knowledge-based society, application of knowledge management principles for 
sustainable learning 
   
311191       รู+รอบเรื่องอาหาร        2(2-0-4) 
     Food Scholar 
     ความรู+เก่ียวกับผลิตภัณฑ-อาหารเพ่ือการบริโภคท่ัวไป ผลิตภัณฑ-อาหารเพ่ือสุขภาพ 
ผลิตภัณฑ-อาหารดัดแปรพันธุกรรม ผลิตภัณฑ-อาหารในอนาคต แนวทางบริโภคอาหารตามวัย และ
แนวทางการสร+างความปลอดภัยในการบริโภคอาหาร 
     Knowledge concerning food products for general consumption; food 
products for health, genetically modified organism (GMO) food products, future food 
products; guidelines for food consumption according to age and safety consumption 
   
402401        การฝ~กอบรมเพ่ือพัฒนาอาชีพ     2(2-0-4) 
     Training for Professional Development 
     หลักการ เทคนิคการจัดและบริหารโครงการฝ~กอบรม สัมมนา  
การประชุมทางวิชาการ การจัดฝ~กอบรมหลักสูตรระยะสั้น เพ่ือพัฒนาอาชีพ ท่ีสอดคล+องกับความต+องการ
ของชุมชนและสังคม 
      Principles and techniques of project organization and management of 
training, seminars, academic conferences, short-courses training for professional 
development in accordance with community and social needs 
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414202       อารมณ-และการจัดการความเครียด     2(2-0-4) 
     Emotion and Stress Management  
     ความหมาย ความสําคัญ อิทธิพลของความเครียดท่ีมีต"อการดํารงชีวิต หลักการ 
แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข+องกับความเครียด การประเมินความเครียดด+วยตนเอง  ความสําคัญของอารมณ- 
บุคลิกภาพ สุขภาพจิต คุณลักษณะตัวตนท่ีสัมพันธ-กับความเครียด  
การปรับเปลี่ยนความคิด การคิดเชิงบวก การเผชิญป�ญหา การฝ~กประสบการณ-การผ"อนคลายความเครียด  
การประยุกต-เทคนิคการจัดการความเครียดในการทํางานและการดําเนินชีวิตประจําวัน 
     Definition, significance, influence of stress in daily life, principles, 
concepts, theories related to stress, self-assessment of stress,  
importance of emotion, personality, mental health, self-esteem related to stress, change 
of thinking, positive thinking, problem confrontation, stress release practice, stress 
management techniques at work and daily life 
 
423104        การใช+เครื่องมือทางเทคโนโลยีการศึกษา     2(2-0-4) 
     Educational Technology Equipment Operation  
     ความหมาย ความสําคัญ ประเภทของเครื่องมือทางเทคโนโลยีการศึกษา  ความรู+
พ้ืนฐานทางระบบไฟฟ�าและอิเล็กทรอนิกส- ระบบเสียง ระบบฉาย และระบบคอมพิวเตอร-  
ฝ~กปฏิบัติการใช+เครื่องมือ  เก็บและบํารุงรักษาเครื่องมือ 
     Definition, significance, types of educational technology equipment, 
basic knowledge of electrical and electronic systems, audio, projection and computer 
systems, equipment operation training, and maintenance 
    
423321       การออกแบบและการนําเสนออย"างสร+างสรรค-    2(2-0-4) 
     Design and Creative Presentation  
     หลักการออกแบบเพ่ือการสื่อสาร การนําเสนอในโอกาสต"าง ๆ บุคลิกภาพกับการ
นําเสนอ ความคิดสร+างสรรค-กับการนําเสนอ กลุ"มเป�าหมายกับการนําเสนอ  ลักษณะเฉพาะของสื่อกับการ
นําเสนอ สื่อประสมกับการนําเสนอ และทักษะการนําเสนออย"างสร+างสรรค- 
     Principles of design for communication, presentation skills in various 
occasions, personalities and presentation, creative thinking and presentation, target 
groups and presentation, specific qualification of media and presentation, multimedia and 
presentation, and skills on creative presentation 
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430312       การบริหารคุณภาพในองค-การทางการศึกษา    2(2-0-4) 
     Quality Management in Educational Organizations 
     ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสําคัญ แนวทางปฏิบัติของการบริหารคุณภาพ
และการประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
และอุดมศึกษา 
     Definition, principle, concepts, significance, operational guidelines of 
quality management and educational quality assurance; quality assurance management 
in basic and tertiary education 
  
430314       การจัดการองค-การแห"งการเรียนรู+   2(2-0-4) 
     Learning Organization Management 
     ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสําคัญ แนวทางปฏิบัติของการจัดองค-การแห"ง
การเรียนรู+ การจัดการความรู+ เทคโนโลยีและนวัตกรรม วัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาองค-การสู"องค-การแห"ง
การเรียนรู+ ศึกษารายกรณีองค-การท่ีประสบความสําเร็จ 
     Definition, principle, concepts, significance, operational guidelines of 
learning organization management, knowledge management, innovation and 
technologies, cultures for organization development to learning organization, case studies 
of successful organizations 
 
  1.6.3) กลุ#มวิชาปรัชญา ศาสนา  และหน/าท่ีพลเมือง    
245109       สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาภูมิป�ญญา     2(2-0-4) 
     Information for Wisdom Development 
     บทบาท ความสําคัญ ประเภท และองค-ประกอบของการเกิดภูมิป�ญญา ภูมิป�ญญา
กับการพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติ ประเภทและแหล"งสารสนเทศเพ่ือพัฒนาภูมิป�ญญา  การ
สร+างภูมิคุ+มกันด+วยภูมิป�ญญา การพัฒนาภูมิป�ญญา การปรับใช+ภูมิป�ญญาในสภาวการณ-ป�จจุบัน 
     Roles, importance, types, and components of wisdom delivery; 
wisdom of self, social and national development; types and sources of information for 
wisdom development; cultivating wisdom; application of wisdom according to present 
circumstances 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



89 
 

250108    มรดกทางภูมิป�ญญาไทย       2(2-0-4) 
     Thai Wisdom Heritage 
     มรดกทางภูมิป�ญญาไทยท่ีได+จากการเรียนรู+จากธรรมชาติเกิดเป�นความรู+ ความคิด 
ความเชื่อ ความสามารถในการปรับตัวและการแก+ไขของมนุษย-เพ่ือการดํารงชีวิตในระบบนิเวศน- หรือ
สภาพแวดล+อมทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล+อมทางสังคมวัฒนธรรม 
     Heritage of Thai wisdom originating from natural learning and 
evolving into knowledge, thoughts, beliefs, and competency for human adaptation and 
adjustment for life in ecological systems, natural surroundings and a variety of socio-
cultural environments 
   
250109        อาเซียนศึกษา       2(2-0-4) 
     ASEAN Studies 
     กําเนิดอาเซียน (สมาคมประชาชาติแห"งเอเชียตะวันออกเฉียงใต+) แนวคิดการ
รวมกลุ"มประเทศอาเซียน บทบาทและปฏิญญาอาเซียน ข+อกําหนดของท่ีประชุมสุดยอดอาเซียน กฎบัตร
อาเซียน ความร"วมมือและเป�าหมายในการพัฒนาด+านการเมืองและความม่ันคง ด+านเศรษฐกิจและด+าน
สังคม-วัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียน 
     Establishment of ASEAN (Association of Southeast Asian Nations); the 
concepts of ASEAN integration; ASEAN Roles and declarations; the ASEAN Summits’ 
regulation and ASEAN charter; Goals and Cooperation in political-security, economic and 
socio-cultural development in the ASEAN region 
 
257102        เศรษฐศาสตร-ในชีวิตประจําวัน      2(2-0-4) 
     Economics of Everyday Life 
     แนวคิดและหลักการเบ้ืองต+นในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมท้ังทาง
จุลภาคและมหภาค อุปสงค- อุปทาน การผลิตและต+นทุนการผลิต รายได+ประชาชาติ การเงินและการ
ธนาคาร เงินเฟ�อ เงินฝ�ด การคลังรัฐบาล การค+าระหว"างประเทศ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  การนําแนวคิด
ทางเศรษฐศาสตร-มาประยุกต-กับชีวิตประจําวันในด+านต"าง ๆ ของมนุษย- 
     Concepts and basic principles of economic activities in both micro 
and macro aspects of economics, concepts of demand and supply, production and costs 
of production, national income, money and banking, inflation and deflation, public 
finance, international trade, the concepts of economic self-sufficiency, and the 
application of economic perception on everyday life in general 
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265108       มนุษย-กับศาสนา       2(2-0-4) 
     Man and Religions 
     ความหมาย บ"อเกิด ประเภทของศาสนา ศาสนสัมพันธ- ทัศนะของศาสนาท่ีมีต"อ
ชีวิต สังคม และโลก การพัฒนาชีวิตตามหลักศาสนา การประยุกต-หลักธรรมทางศาสนาเพ่ือใช+แก+ป�ญหา
ชีวิต 
     Definitions, sources, and types of religions in addition to exploring 
religious relationships and attitudes in life, society and the world in general and explores 
the concepts of life and lifestyle development in accordance with religious rules and the 
application of religious principles to solve humanities’ problems in life 
 
265127       ความจริงและความหมายของชีวิต     2(2-0-4) 
     Reality and Meaning of Life  
     ความหมาย วิธีการทางปรัชญา และความสําคัญของปรัชญาต"อชีวิตมนุษย- ป�ญหา
ทางปรัชญาเก่ียวกับการแสวงหาความจริงและความหมายของชีวิตมนุษย-ในมิติต"างๆ   
     Meaning, philosophical principles, and importance of philosophy in 
human life through the exploration of philosophical and metaphysical issues and 
problems related to humanity’s search for meaning 
 
402402      รูปแบบชีวิตและการเรียนรู+พหุวัฒนธรรม    2(2-0-4) 
     Lifestyle and Multi Cultural Learning 
     ความหมาย  หลักการ  แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบชีวิตและรูปแบบวัฒนธรรมใน
ระบบสังคมลักษณะต"างๆ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม  ประเภทและองค-ประกอบของวัฒนธรรม  
ความ สัมพันธ-ระหว"างรูปแบบชีวิตและวัฒนธรรม  ผลกระทบท่ีเกิดจากความแตกต"างทางวัฒนธรรมกับวิถี
ชีวิต การวิเคราะห-เหตุผลของป�ญหา  และแนวทางแก+ไข  ระบบพหุวัฒนธรรม  การเตรียมตัว  การปรับตัว  
และการประยุกต-ในชีวิตประจําวันท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
     Definition, principles, concepts concerning lifestyle and culture in 
various cultural contexts, cultural diversity,  category and component of culture, 
relationship between lifestyle and culture, affects of cultural diversity and lifestyle, 
reason analysis of problem and its solution, multiculturalism, preparation, adaptation, 
and application in daily life both inside and outside an educational institution 
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402403       หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม   2(2-0-4) 
     Sufficiency Economy and Social Development 
     ความหมาย หลักการ แนวคิด  ความสําคัญ แนวทางปฏิบัติ และความสัมพันธ-ของ
หลักเศรษฐกิจพอเพียงต"อการพัฒนาตนเองและสังคม   โครงการตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง
กับการพัฒนาสังคม และการประยุกต-ความรู+ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาสังคม 
     Definition, principles, concepts, significance, operational guidelines, 
and relationship between concept of sufficiency of economy and self and social 
development, royal initiative sufficiency economy and social development, and  
application of knowledge to improve the quality of life 
 
402404       จิตอาสาเพ่ือการพัฒนาสังคม      2(2-0-4) 
     Volunteer Spirit for Social Development 
     ความหมาย กิจกรรม รูปแบบกิจกรรมจิตอาสาในประเทศ และต"างประเทศ   
วงจรการดําเนินการกิจกรรม  กลไกในการระดมจิตอาสาสมาชิก และสร+างความสามัคคี  การสร+าง
นวัตกรรม การริเริ่มสร+างสรรค- ในการจัดโครงการจิตอาสา เทคนิคบริหารโครงการท่ีดี โดยเน+นโครงการท่ี
สอดคล+องกับการวางแผน การสื่อสารอย"างถูกต+อง  และความต"อเนื่องในการทํากิจกรรมจิตอาสา  
     Definition, activities, models of the volunteer spirit within and outside 
the country, cycles of activity operation, mechanisms to mobilize volunteer members 
and promote solidarity, innovation, creativity of volunteer spirit project arrangement, 
techniques to manage good projects focusing on particular projects relevant to planning, 
good communication, and continuity of volunteer spirit activity operation 
 
610102       ศิลปะพ้ืนบ+านกับภูมิป�ญญาไทย     2(2-0-4) 
     Thai Folk Art and Wisdom 
     ความหมาย ความสําคัญ และประเภทของศิลปะพ้ืนบ+านกับภูมิป�ญญาไทย 
ความสัมพันธ-ระหว"างศิลปะพ้ืนบ+านกับภูมิป�ญญาในวิถีชีวิตไทย แนวทางอนุรักษ-สืบทอดและพัฒนาส"งเสริม
คุณค"าศิลปะพ้ืนบ+านในสังคมป�จจุบัน 
     Definition, significance, type of Thai folk art and local wisdom,  
relations between folk art and wisdom in the Thai way of life, guidelines promote 
preservation and development of folk art value in today's society 
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  1.6.4) กลุ#มตรรกะและการพัฒนาความคิด  
265503       มนุษย-กับทักษะการคิด      2(2-0-4) 
     Man and Thinking  Skills 
     ความหมาย วิธีการคิด คุณค"าของการคิด และการใช+ป�ญญาหาเหตุผล การนํา
ทักษะการคิดไปใช+เพ่ือป�องกัน และแก+ป�ญหาในชีวิตประจําวัน 
     Definition, principles of thought, value and wisdom in the application 
of critical thinking skills towards problem identification, prevention and solution in daily 
life 
 
402405       การคิดสร+างสรรค-เพ่ือสังคม      2(2-0-4) 
     Creative  Thinking  for  Society 
     หลักการ แนวคิด และทฤษฎีความคิดสร+างสรรค- ความสําคัญและ 
แนวทางการพัฒนาความคิดสร+างสรรค-  ความสัมพันธ-ของความคิดสร+างสรรค-ต"อการพัฒนาสังคม 
การศึกษาและวิเคราะห-สังคมและป�ญหาสังคม  การประยุกต-ความรู+ทางการศึกษาและการคิดเชิง
สร+างสรรค-เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาสังคม 
     Principles, concepts and theories of creative thinking; importance and 
guidelines on creative thinking development; relationship of creative thinking towards 
social development; social learning, analysis, and problems; application of educational 
knowledge, and creative thinking as proposed guidelines on social development 
 
404211       ทักษะการคิดนอกกรอบ     2(2-0-4) 
     Lateral Thinking Skills 
     ความหมาย ความเป�นมา ความสําคัญ หลักการและแนวคิดเก่ียวกับ 
การคิดนอกกรอบ ประเภทของการคิดนอกกรอบ การคิดนอกกรอบอย"างเป�นระบบ เทคนิค 
การคิดนอกกรอบข้ันพ้ืนฐาน ข้ันก+าวหน+า และข้ันรอบรู+  การสร+างผลงานการคิดนอกกรอบ  
การสร+างทีมงานเพ่ือการคิดนอกกรอบ การพัฒนาเทคนิคการนําเสนอผลงานการคิดนอกกรอบโดยประยุกต-
เทคนิคการคิดนอกกรอบ แนวทางการประยุกต-เทคนิคการคิดนอกกรอบใน 
การแก+ป�ญหาในสถานการณ-ต"างๆ  ในชีวิตประจําวันอย"างมีคุณธรรม และข+อดีและข+อจํากัดของ 
การประยุกต-การคิดนอกกรอบ 
     Definition, background, significance, principles and concepts of lateral 
thinking, types of lateral thinking, systematic lateral thinking, techniques of basic, 
advanced and skillful lateral thinking, creating work and team on lateral thinking, 
technique development of work presentation by applying techniques of lateral thinking 
to solve problems ethically in different circumstances in daily life, and advantages and 
limitations of lateral thinking application 
 
 
 



93 
 

404306       จิตตป�ญญาศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเอง    2(2-0-4) 
     Contemplative Education for Self Development 
     การพัฒนาตนเองสําหรับบัณฑิตท่ีพึงประสงค-ในยุคโลกาภิวัตน-โดยใช+แนวคิดจิตต
ป�ญญาเป�นฐาน เน+นการให+คุณค"ากับการเรียนรู+ด+วยใจท่ีใคร"ครวญ และการพัฒนามิติด+านในของมนุษย-สู"
การพัฒนาศักยภาพท่ีสูงสุด แนวคิดและกระบวนการเรียนรู+ การบูรณาการและผสานสรรพศาสตร- การ
เรียนรู+ผ"านประสบการณ-ตรง การคิดอย"างเป�นระบบ การเรียนรู+ท่ีนําไปสู"การเปลี่ยนแปลงภายใน การรับฟ�ง
อย"างลึกซ้ึง  สุนทรียสนทนา ศาสตร-แห"งนพลักษณ- การพัฒนาทักษะและคุณภาพแห"งการเรียนรู+ เพ่ือให+
ผู+เรียนมีความใฝwเรียนและฝ~กตนเองอย"างต"อเนื่องและอย"างสมดุลท้ังกาย ใจ จิตวิญญาณ การรู+จักจิตของ
ตนเองจนเกิดการเปลี่ยนแปลงสู"ป�ญญาในการใช+ชีวิตและการประกอบวิชาชีพอย"างเท"าทันต"อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมป�จจุบัน 
     Self development for expected graduates in globalization by using 
contemplative education as a basis focusing on the value of learning through 
concentration and reflection to allow students to develop full potential, concepts and 
learning process, integration and interdisciplinary, learning through direct experience, 
system thinking, learning leading to internal change, deeply-acquired listening, aesthetic 
conversation, personality science, skill development and learning quality in order to 
encourage student eager to learn and practice continuously with physical, mental and 
spiritual balance, comprehension of self-soul change leading to wisdom for daily life and 
advancing professional and career opportunities in today’s society 
  
2) หมวดวิชาเฉพาะด/าน 
 2.1) กลุ#มวิชาบังคับพ้ืนฐาน  
  2.1.1) กลุ#มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  
302114      แคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตร-สุขภาพ   3(3-0-6) 
     Calculus for Health Science 
     ฟ�งก-ชันและกราฟของฟ�งก-ชัน ลิมิตและความต"อเนื่องของฟ�งก-ชัน การหาอนุพันธ-
ของฟ�งก-ชันพีชคณิตและฟ�งก-ชันอดิสัย การประยุกต-ของอนุพันธ- สมการของเส+นสัมผัสและเส+นต้ังฉาก ค"า
เชิงอนุพันธ- อัตราสัมพัทธ- การหาค"าสูงสุด-ตํ่าสุดและการทดสอบ โจทย-ป�ญหาค"าสูงสุด-ตํ่าสุด อินทิกรัลไม"
จํากัดเขตและการประยุกต-  เทคนิคการอินทิเกรต การอินทิเกรตทีละส"วน และการอินทิเกรตโดยการทํา
เป�นเศษส"วนย"อย อินทิกรัลจํากัดเขต อินทิกรัลไม"ตรงแบบ การประยุกต-ของอินทิกรัลจํากัดเขต การหา
พ้ืนท่ี ปริมาตร ความยาวส"วนโค+ง พ้ืนท่ีผิว ลําดับและอนุกรม สมการเชิงอนุพันธ-เบ้ืองต+น 
     Functions and graphs of functions,  limit and continuity of functions, 
differentiation of algebraic functions and transcendental functions, applications of 
derivatives, equations of tangents and normals, differential, related rates, minimum and  
maximum values, minimum and  maximum problems, indefinite integrals and 
applications, techniques of integration, integration by parts, integration by partial fractions, 
definite integrals, improper integrals, applications of definite integrals, areas, volume, arc 
length, surface area,  sequence and series, introduction to differential equations 
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303105     เคมีท่ัวไป     3(3-0-6) 
     General Chemistry 
     ปริมาณสารสัมพันธ-  ทฤษฎีอะตอมเบ้ืองต+น  สมบัติของแก�ส ของเหลว ของแข็ง  
และสารละลาย สมดุลเคมี สมดุลไอออนิกในสารละลายเอเควียส ปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รดัีกชัน เทอร-โม
ไดนามิกส- และจลน-ศาสตร-  โครงสร+างอิเล็กตรอนของอะตอม พันธะเคมี สมบัติพีรีออดิก ธาตุเรพรีเซนเต
ติฟ และธาตุทรานซิชัน  เคมีอินทรีย-เบ้ืองต+น 
     Stoichiometry, atomic structure, gas liquid, solid, solution, chemical 
equilibrium ionic equilibrium in aqueous solution, Redox reaction, thermodynamic and kinetics 
chemical bonding periodic table of element, representative and transition elements organic 
chemistry 
 
303106       ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป    1(0-3-1) 
     General Chemistry Laboratory 
     บุรพวิชา : 303105 หรือเรียนพร+อมกับ 303105 
     ปฏิบัติการเคมีท่ีสอดคล+องกับเนื้อหาวิชา 303105 
     Prerequisite(s) or co-requisite(s): 303105Chemistry experiments 
related to 303105. 
 
303222       เคมีอินทรีย- 1     3(3-0-6) 
     Organic Chemistry I 
     การเกิดพันธะเคมีของสารประกอบคาร-บอน การจําแนกสารอินทรีย- สเตอริโอเคมี 
การเรียกชื่อ สมบัติทางกายภาพและปฏิกิริยาเคมีของสารอินทรีย-ต"าง ๆ เช"น อะลิฟาติกและอะลิไซคลิก
ไฮโดรคาร-บอน อะโรมาติกไฮโดรคาร-บอน อัลคิลเฮไลด- แอลกอฮอล-  ฟ�นอล อีเทอร- อีพอกไซด- อัลดีไฮด-  
คีโตน กรดคาร-บอซิลิก  และอนุพันธ- 
     Chemical bonding of carbon compounds,classification of organic 
compounds, stereochemistry, nomenclature, physical properties and chemical reactions 
of organic compounds i.e. aliphatic and alicyclic hydrocarbon, alkyl halide, alcohol, 
phenol, ether, epoxide, aldehyde, ketone carboxylic acid and theirs derivatives 
  
303224      เคมีอินทรีย- 2     3(3-0-6) 
     Organic Chemistry II 
     การเรียกชื่อ สมบัติทางกายภาพและปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบไนโตรเจน โพลิ
ไซคลิก  อะโรมาติก เฮเทอโรไซคลิก สเปคโตรสโคปyกข้ันพ้ืนฐานของสารอินทรีย- คาร-โบไฮเดรต โปรตีน 
เอนไซม-และไขมัน 
     Nomenclature, physical properties and chemical reactions of nitrogen 
compounds, polycyclicaromatic, heterocyclic, basic spectroscopic analysis of organic 
compounds, carbohydrate, protein, enzyme and lipid 
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303225       ปฏิบัติการเคมีอินทรีย-พ้ืนฐาน 1   1(0-3-1) 
     Fundamental Organic Chemistry Laboratory I 
     บุรพวิชา : 303222 หรือเรียนพร+อมกับ 303222เคมีอินทรีย- 1 
     เทคนิคเบ้ืองต+นท่ีใช+ในอินทรีย-เคมี เช"น การตกผลึก การหาจุดเดือดและจุดหลอมเหลว
การกลั่น การสกัดและโครมาโทกราฟ�  การวิเคราะห-หมู"ฟ�งก-ชันของสารอินทรีย- รวมท้ังวิเคราะห-สารตัวอย"าง
โดยวิธีเคมี 
     Basic organic chemistry techniques including crystallization, 
determination of melting point and boiling point, distillation, extraction and 
chromatography; determination and chemical reaction of functional groups of organic 
compounds 
 
303226      ปฏิบัติการเคมีอินทรีย-พ้ืนฐาน 2   1(0-3-1) 
     Fundamental Organic Chemistry Laboratory II 
     เทคนิคการสังเคราะห-สารอินทรีย-จากปฏิกิริยาเคมีชนิดต"าง ๆ 
     Synthetic techniques of organic compounds from chemical reactions 
 
303230      เคมีฟyสิกัล      3(3-0-6) 
     Physical Chemistry 
     เคมีเทอร-โมไดนามิกส- สมดุลเคมีสมดุลระหว"างวัฏภาคในระบบของสารบริสุทธิ์ 
และสารละลาย จลนศาสตร-เคมีและเคมีพ้ืนผิว 
     Thermochemistry; chemical equilibrium; phase equilibria in pure 
substance and solution; chemical kinetics and surface chemistry 
 
308108      ฟyสิกส-ทางการแพทย-    3(3-0-6) 
     Medical Physics  
     ฟyสิกส-ท่ัวไปท่ีประยุกต-ได+กับทางการแพทย- กลศาสตร-กับการเคลื่อนไหวของ
ร"างกาย กลศาสตร-ของไหลกับการหมุนเวียนโลหิต อุณหพลศาสตร-กับความร+อนในร"างกาย เสียงกับการได+
ยิน แสงกับการเห็น ไฟฟ�าและแม"เหล็กกับปรากฏการณ-ในสิ่งมีชีวิต คลื่นแม"เหล็กไฟฟ�าและฟyสิกส-นิวเคลียร-
กับการรักษาโรคและวินิจฉัย รวมท้ังหลักการทางฟyสิกส-ในทางการแพทย-กับอุปกรณ-ต"าง ๆ 
     Applications in general physics for medicine, mechanics and human 
body movement , fluid mechanics in human body , thermodynamics and human thermal 
system , sound wave and hearing , light and vision , electricity and magnetism , E.M. Wave 
, nuclear physics for diagnostics and medical treatments and the application of physics 
on the medical instruments 
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308109      ปฏิบัติการฟyสิกส-ทางการแพทย-   1(0-3-1) 
     Medical Physics Laboratory 
     บุรพวิชา : 308108 ฟyสิกส-ทางการแพทย-หรือเรียนพร+อมกัน 
     ทดลองในเรื่องเก่ียวกับเนื้อหาวิชา 308108  
     Experiments relate in the topics in 308108Medical Physics 
 
  2.1.2) กลุ#มวิทยาการพรีคลินิก 
680101      กายวิภาคศาสตร-พ้ืนฐานของมนุษย-   2(2-0-4) 
     Basic Human Anatomy 
     รูปร"าง ลักษณะ โครงสร+างตําแหน"งและความสัมพันธ-ของอวัยวะต"าง ๆภายใน
ร"างกายมนุษย- แยกตามระบบ ดังนี้ โครงสร+างของเซลล-และเนื้อเยื่อ ระบบปกคลุมร"างกาย ระบบโครง
กระดูกและข+อต"อ ระบบกล+ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบไหลเวียนเลือดและน้ําเหลือง ระบบทางเดินหายใจ 
ระบบทางเดินอาหาร  ระบบทางเดินป�สสาวะ ระบบสืบพันธุ- และระบบต"อมไร+ท"อ  
     Morphologic structures, positions and relations of various organs in 
each system of human body including structures of cells and tissues, integumentary 
system, skeletal system and joints, muscular system, nervous system, cardiovascular 
system, lymphatic system, respiratory system, alimentary system, urinary system, 
reproductive system and endocrine system  
 
680102     ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร-พ้ืนฐานของมนุษย-  1(0-3-1) 
     Basic Human Anatomy Laboratory 
     ปฏิบัติการเก่ียวกับการศึกษารูปร"าง ลักษณะโครงสร+างตําแหน"ง และความสัมพันธ-
ของอวัยวะต"าง ๆ  ภายในร"างกายมนุษย-  โดยสอดคล+องกับวิชา 680201 
     Laboratory studies morphologic structures, positions and relations of 
various organs in human body related to course code 680201 
 
681162       เซลล-และชีววิทยาเชิงโมเลกุลของเซลล-   3(3-0-6) 
     Cell and Molecular Biology  
     ความรู+ในป�จจุบันของสิ่งมีชีวิต หลักการและใจความสําคัญเก่ียวกับวิวัฒนาการ การจัด
ระเบียบโครงสร+างและองค-ประกอบภายใน และหน+าท่ีของเซลล-ท้ังในระดับรูปร"างสัณฐานและในระดับโมเลกุล 
ระบบการขนส"งผ"านผนังเซลล- กลไกการทํางานของสารพันธุกรรม สารประกอบโครงสร+างของเซลล- 
กระบวนการเมแทบอลิสมและระบบพลังงาน การเจริญเติบโตและวัฏจักรการแบ"งตัวของเซลล- การสื่อสาร
ระหว"างเซลล- การเปลี่ยนแปลงรูปร"างของเซลล-เพ่ือทําหน+าท่ีจําเพาะ กระบวนการตอบสนองต"อภัยอันตราย
ของเซลล- 
     Current knowledge of living organism; principle and main concepts of 
revolution; structural organization, internal composition and function of cell both in 
morphology and molecular level; transportation through cellular wall, mechanism of 
function on genetic matter, compound and structure of cell, metabolic process and energy 
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system, growth and cell duplication, communication among cells, changing of cell 
morphology for specific function; responsive process for cell injury 
  
682323      จุลชีววิทยาทางการแพทย-     4(3-3-6)  
     Medical Microbiology  
     หลักการเบ้ืองต+นทางธรรมชาติ ชีวเคมีของจุลชีพท่ีก"อให+เกิดโรคในคน ปฏิกิริยา
ระหว"างโฮสและจุลชีพ ศึกษาพยาธิสภาพท่ีเกิดข้ึนจากการติดเชื้อ ศึกษาหลักการทางภูมิคุ+มกันท่ีร"างกายใช+
ต"อต+านการติดเชื้อ ยาชนิดต"างๆท่ีใช+ในการรักษา การป�องกันให+พ+นจากการติดเชื้อ และระบาดวิทยา นํา
ความรู+มาใช+ทางภาคปฏิบัติการในการแยกและจําแนกชนิดเชื้อจากสิ่งส"งตรวจจากผู+ปwวยรวมท้ังนําเทคนิค
ทางซีโรโลยีและความรู+ทางชีววิทยาระดับโมเลกุลมาใช+ เพ่ือการวินิจฉัยโรค 
     Basic principle of nature in biochemistry of microorganism causing 
human diseases; reaction between host and microorganism, pathology of infection, 
principle of human immunity for against infection, various kind of medicine for treatment; 
prevention from infection and epidemiology; application to practice for differentiate and 
classifying the category from specimen of patient and using serological technique and 
knowledge in molecular biology for diagnosis 
 
791271      ชีวเคมีการแพทย-สําหรับเภสัชศาสตร- 1   3(3-0-6)  
     Medical Biochemistry for Doctor of Pharmacy I 
     MED BIOCH PHARM D 
     บุรพวิชา: 303222 เคมีอินทรีย- 1 
     โครงสร+างประเภทและสมบัติทางเคมีของคาร-โบไฮเดรตกรดอะมิโนโปรตีนลิปyด
และกรดนิวคลีอิกชีวเคมีของเลือดสมบัติและการทํางานของเอนไซม-กลไกการควบคุมทางชีวเคมีของ
ฮอร-โมนโภชนาการเมตาบอลิสมของวิตามินและแร"ธาตุวิธีการถ"ายทอดข+อความทางพันธุกรรมการสร+าง
โปรตีนการควบคุมการแสดงออกของยีนหลักการและเทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุลรวมท้ังชีวสารสนเทศท่ีใช+
ในการสืบค+นข+อมูลและประยุกต-ใช+ในทางการแพทย-เน+นด+านเภสัชศาสตร-  
     Structure and chemical of carbohydrate, amino acids, proteins, lipids 
and nucleic acids, biochemistry of blood, enzyme properties and function, regulation of 
hormone, nutrition and metabolism of vitamins and minerals, Information pathway for 
genetic information, protein synthesis, control of gene expression, principle and 
techniques of molecular biology including bioinformatics for data searching and applying 
for clinical and pharmaceutical use 
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791272      ปฏิบัติการชีวเคมีการแพทย-สําหรับเภสัชศาสตร-  1(0-3-0) 
     Medical Biochemistry Laboratoryfor Doctor of Pharmacy 
     MED BIOCH LAB PHARM D  
     บุรพวิชา: เรียนพร+อมกับรายวิชา 791271 
     ปฏิบัติการหัวข+อท่ีสอดคล+องกับรายวิชา 791271 ชีวเคมีการแพทย-สําหรับ     
เภสัชศาสตร- 1 
     Laboratoty practice in accordance with 791271 MED BIOCH  
PHARM D I 
 
791273      ชีวเคมีการแพทย-สําหรับเภสัชศาสตร- 2   2(2-0-4)  
     Medical Biochemistry for Doctor of Pharmacy II 
     MED BIOCH PHARM D II 
     บุรพวิชา: 791271 ชีวเคมีการแพทย-สําหรับเภสัชศาสตร- 1  
     ป�จจัยแปรและความผิดปกติทางเมตาบอลิสมเชิงพันธุกรรมโรคและความผิดปกติท่ี
มีสาเหตุหลักมาจากความผิดปกติของเมตาบอลิสมของคาร-โบไฮเดรตกรดอะมิโนลิพิดสเตียรอยด-โปรตีนเบส
โลหะเนื้อเยื่อเก่ียวพันกล+ามเนื้อเลือดระบบขนส"งเอ็นซัยม-โรคจากพันธุกรรมโลหิตวิทยา จรรยาบรรณใน
การดูแลและการป�องกัน 
     Inherited variation and metabolic abnormality, diseases and disorders 
primarily manifest or evidence as disorders from metabolisms of thus carbohydrates, 
amino acids, lipids, steroids, purines and pyrimidines, metals, haem, connective tissues 
and muscles, blood and blood forming tissues, transport systems, circulating enzymes 
and protein; hereditary genetic disorders, ethical conducts in treatments and preventions 

 
 2.2) กลุ#มวิชาบังคับแกนทางเภสัชศาสตร2  
  2.2.1) กลุ#มวิชาบทนําและการส่ือสารทางเภสัชศาสตร2 
791232     พยาธิสรีรวิทยาสําหรับเภสัชศาสตร- 1   4(3-3-6) 
     Pathophysiology for Doctor of Pharmacy I 
     บุรพวิชา: 680101 กายวิภาคพ้ืนฐานของมนุษย- 
     กลไกการทํางานของระบบต"าง ๆ ในร"างกายมนุษย-ในสภาวะปกติและสภาวะ
ผิดปกติ เน+นพยาธิสภาพของเซลล- และพยาธิสรีรวิทยาของระบบประสาท ระบบกล+ามเนื้อ ระบบต"อมไร+
ท"อ และระบบภูมิคุ+มกัน โดยศึกษากลไกและกระบวนการทํางานในระดับโมเลกุลและระดับเซลล- ตลอดจน
การทํางานและความผิดปกติแบบบูรณาการของระบบต"าง ๆ เพ่ือดํารงสภาพสมดุลภายในของร"างกาย
มนุษย-  
     Functional mechanism of various systems in human body in normal 
state and pathological state including pathology of cell and pathophysiology of nervous 
system, muscular system, endocrine system, and immune system; the mechanism and 
physiological process emphasized on the molecular and cellular level; highlighting in the 
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integrative function to maintain homeostasis and compensation of associated system in 
pathological states 
 
791233     พยาธิสรีรวิทยาสําหรับเภสัชศาสตร- 2   4(3-3-6) 
     Pathophysiology for Doctor of Pharmacy II  
     กลไกการทํางานของระบบต"าง ๆ ในร"างกายมนุษย-ในสภาวะปกติและสภาวะ
ผิดปกติ เน+นพยาธิสรีวิทยาของระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบขับถ"ายป�สสาวะ ระบบหายใจ และระบบ
ทางเดินอาหารได+ โดยศึกษากลไกและกระบวนการทํางานในระดับโมเลกุลและระดับเซลล- ตลอดจนการ
ทํางานและความผิดปกติแบบบูรณาการของระบบต"าง ๆ เพ่ือดํารงสภาพสมดุลภายในของร"างกายมนุษย-  
     Functional mechanism of various systems in human body in normal 
state and pathological state including pathophysiology of cardiovascular system, 
urinary system,respiratory system, and gastrointestinal system; the mechanism and 
physiological process emphasized on the molecular and cellular level;  
highlighting in the integrative function to maintain homeostasis and compensation of 
associated system in pathological states 
 
791234     พยาธิสรีรวิทยาสําหรับเภสัชศาสตร- 3   2(2-0-4) 
     Pathophysiology for Doctor of Pharmacy III 
     บุรพวิชา: 791232 พยาธิสรีรวิทยาสําหรับเภสัชศาสตร- 1 และ  
                 791233 พยาธิสรีรวิทยาสําหรับเภสัชศาสตร- 2 
     กลไกการทํางานของระบบต"าง ๆ ในร"างกายมนุษย-ในสภาวะปกติและสภาวะ
ผิดปกติ เน+นพยาธิสรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ- ภาวะโภชนาการ ระบบเลือดและพยาธิสรีรวิทยาของโรคใน
เด็ก โดยศึกษากลไกและกระบวนการทํางานในระดับโมเลกุลและระดับเซลล- ตลอดจนการทํางานและ
ความผิดปกติแบบบูรณาการของระบบต"างๆเพ่ือดํารงสภาพสมดุลภายในของร"างกายมนุษย-  
     Functional mechanism of various systems in human body in normal 
state and pathological state including pathophysiology of reproductive system,alteration 
of nutrition and metabolism, pathophysiology hemodynamic system, and diseases of 
infancy and childhood; the mechanism and physiological process emphasized onthe 
molecular and cellular level; highlighting in the integrative function to maintain 
homeostasis and compensation of associated system in pathological states 
 
791331     เภสัชวิทยา 1     4(4-0-8)  
     Pharmacology I 
     PHARMACOLOGY I 
     บุรพวิชา : 791233 พยาธิสรีรวิทยาสําหรับเภสัชศาสตร- 2 
     หลักการและแนวคิดเบ้ืองต+นเก่ียวกับพ้ืนฐานการใช+ยาบําบัดโรคการเปลี่ยนแปลง
ยาภายในร"างกายหลักการท่ัวไปกลไกการออกฤทธิ์ของยาต+นแบบในระดับโมเลกุลระดับเซลล-และระดับ
อวัยวะกลไกการออกฤทธิ์ข+อควรระวังอาการข+างเคียงของยาต"อระบบประสาทอัตโนมัติยาท่ีมีผลต"อระบบ
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หัวใจและหลอดเลือดยาท่ีมีผลต"อระบบประสาทส"วนกลางยาท่ีมีผลต"อระบบทางเดินอาหารยาท่ีมีผลต"อ
ระบบเลือดรวมถึงผลิตภัณฑ-ต"างๆท่ีเก่ียวกับเลือด จรรยาบรรณในการใช+ยา 
     Basic concept of drug treatment, drug metabolism, general basic and 
mechanisms of actions of prototype drugs at molecular, cellular and organ levels, 
precaution and side effects of the following drugs: autonomic drugs, drugs affecting 
cardiovascular system, central nervous system, and gastrointestinal system, drugs 
affecting blood and blood clotting, including blood products; ethical drug usage 
 
791332     ปฏิบัติการเภสัชวิทยา 1                         1(0-3-0)  
     Pharmacology Laboratory I  
     PHARMACO LAB I 
     บุรพวิชา: 791331 เภสัชวิทยา 1 หรือเรียนพร+อมกัน 
     ปฏิบัติการเก่ียวกับสรรพคุณการใช+ข+อควรระวังอาการข+างเคียงอาการอันมิได+
คาดหมายข+อบ"งใช+ข+อห+ามใช+กลวิธานการออกฤทธิ์ของยาครอบคลุมยาประเภทท่ีออกฤทธิ์ต"อระบบ
ประสาทส"วนกลางระบบประสาทอัตโนมัติระบบประสาทสัมผัสระบบการย"อยอาหารวิตามินจรรยาบรรณ
ในการใช+สัตว-ทดลอง 
     Laboratory course on therapeutic uses of drugs, precaution and 
adverse drug reaction, indications and contraindications, 
pharmacokinetics/pharmacodynamics of drugs for autonomic and central nervous system; 
ethical use of experimental animals 
 
791333     เภสัชวิทยา 2     3(3-0-6)  
     Pharmacology II 
     PHARMACOLOGY II   
     บุรพวิชา : 791331 เภสัชวิทยา 1 
     หลักการท่ัวไปกลไกการออกฤทธิ์ของยาแม"บทในระดับโมเลกุลระดับเซลล-และ
ระดับอวัยวะข+อควรระวังอาการข+างเคียงของยาท่ีมีผลต"อระบบภูมิคุ+มกันยาแก+แพ+ยาท่ีใช+รักษาการอักเสบ
และความเจ็บปวดยาท่ีใช+ในโรคหืดยาท่ีมีผลต"อระบบต"อมไร+ท"อยาต+านแบคทีเรียเชื้อราไวรัสและปรสิตยา
ต+านมะเร็งยาฆ"าเชื้อยาตา ยาท่ีใช+ทาภายนอกการใช+ยาในหญิงมีครรภ-ผู+สูงอายุเด็กและผู+ท่ีมีภาวะการทํางาน
ของตับและไตผิดปกติหลักการทางพิษวิทยา อยาต+านพิษอและเภสัชพันธุศาสตร-จรรยาบรรณในการใช+ยา 
     General basic and mechanisms of actions of prototype drugs at 
molecular, cellular and organ levels, precaution and side effects of the following drugs: 
drugs used for immunomodulation, antihistamines, anti-inflammatory drugs, analgesics, 
drugs used in asthma, endocrine drugs, antibacterials, antivirals, antiparasitics, anticancer 
drugs, antiseptics and disinfectants, drugs for ophthalmic use, topical drugs, drugs used in 
special populations, principles of toxicology, antidotes, and pharmacogenomics; ethical 
drug usage 
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791334     ชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลนศาสตร-คลินิก   4(4-0-8)  
     Biopharmaceutics and Clinical Pharmacokinetics 
     BIOPHARM & CLIN PHARMACOKINETICS 
     บุรพวิชา: 791331 เภสัชวิทยา 1 
     การนําหลักการทางเภสัชจลนพลศาสตร-มาใช+ในการกําหนดขนาดและความถ่ีของ
การให+ยา การติดตามตรวจปรับระดับยาให+เหมาะสมสําหรับผู+ปwวยแต"ละรายการวัดและแปลผลระดับยาใน
เลือดหรือในของเหลวชีวภาพอ่ืน ๆ การประเมินความเสี่ยงในการเกิดพิษของยาจากขนาดและความถ่ีของ
การให+ยาต"างๆเพ่ือให+มีความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการรักษาป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต"อการเอ้ือประโยชน-
ของยาป�จจัยทางชีวภาพคุณสมบัติทางกายภาพของยารูปแบบของผลิตภัณฑ-ยาวิธีการให+ยาป�จจัยท่ีมี
อิทธิพลต"อการกระจายตัวการเปลี่ยนแปลงยาการขจัดยาการใช+แบบจําลองทางเภสัชจลนศาสตร-เพ่ือ
อธิบายการเปลี่ยนแปลงของระดับยาในร"างกายต"อเวลากระบวนการทางเภสัชจลนศาสตร-หลักในการ
คํานวณและปรับแบบแผนการให+ยาให+เหมาะสมต"อผู+ปwวยแต"ละคนบนพ้ืนฐานของค"าพารามิเตอร-ทางเภสัช
จลนศาสตร- 
     Application of pharmacokinetics in adjusting dosage regimen; 
therapeutic drug monitoring in individual patients, measuring and interpreting drug 
concentration in blood and biological fluids, assessing risk of toxicity of drug dosage. 
Factors influencing drug bioavailability such as biological and physicochemical factors, 
dosage form, route of administration as well as factors influencing drug distribution, 
metabolism, and excretion; use of pharmacokinetic models to describe the change of 
drug concentration in the body with time and pharmacokinetic processes, principles of 
designing and individualization of dosage regimen based on specific patients’ 
pharmacokinetic parameters 
 
791431     พิษวิทยา     2(2-0-4)  
     Toxicology 
     TOXICOLOGY 
     พิษของยาเครื่องสําอางสิ่งเจือปนในอาหารสารพิษในท่ีอยู"อาศัยสารท่ีใช+ในทาง
เกษตรกรรมยาเสพติดเนื้อหาครอบคลุมอาการพิษการแก+ไขอาการการป�องกันอันตรายการตรวจสอบท้ังวิธี
วิเคราะห-เบ้ืองต+นและการทดสอบเพ่ือยืนยันทางนิติเวช จรรยาบรรณด+านการป�องกันพิษจากยาและสาร 
     Toxicology of therapeutic agents, cosmetics, food additives, 
hazardous toxicants, household chemicals, agents used in agriculture, pollutants and 
narcotics, covering principles and aspects of  mechanisms of actions, antidotal therapy 
and treatments, safety measures, methods in qualitative and quantitative analyses 
including  forensic confirmation analysis, ethiques in precaution of toxicological effects 
from drugs and/or substances 
 
 
 



102 
 

791432     การทบทวนข+อมูลยาใหม"    1(0-3-0)  
     Current Drug Review 
     CURR DRUG REV 
     บุรพวิชา:  791333 เภสัชวิทยา 2 
     การทบทวนข+อมูลยา การนําเสนอเก่ียวกับยาใหม"ท่ีกําหนดให+การประเมินคุณค"า
ทางเภสัชวิทยาคุณสมบัติอ่ืนท่ีเก่ียวข+องกับการท่ีจะนํายานั้นมาบําบัดรักษาโรค การเปรียบเทียบระหว"างยา
ใหม"และยาเก"าท่ีใช+แพร"หลายทางคลินิกจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข+อง 
     Drug information review and presentation of an assigned new drug, 
evaluation of pharmacological and other properties relating to  therapeutic use of  new 
drug in comparison to other drugs used in ethically clinical practice 
 
791433     เภสัชวิทยาคลินิก     2(2-0-4) 
     Clinical Pharmacology 
     CLIN PHARMACO 
     บุรพวิชา: 791333 เภสัชวิทยา 2 
     ความรู+พ้ืนฐานทางเภสัชวิทยาคลินิกการใช+ยาอย"างสมเหตุตามหลักการท่ัวไปของ
การรักษาโรคท่ีถูกต+องการใช+ยาตามข+อบ"งใช+การเลือกใช+ยาให+เหมาะสมกับผู+ปwวยโดยพิจารณาจาก
คุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร-และเภสัชพลศาสตร-ผลไม"พึงประสงค-และปฏิกิริยาระหว"างยาเนื้อหา
ครอบคลุมยาท่ีรักษาโรคของระบบหัวใจและหลอดเลือดโรคของระบบประสาทโรคของระบบภูมิคุ+มกันโรค
ของระบบฮอร-โมนโรคของระบบทางเดินอาหารโรคของระบบทางเดินหายใจโรคผิวหนังโรคกระดูกและข+อ
โรคติดเชื้อตลอดจนหลักการของวิธีการรักษาโรคตามเภสัชวิทยาแนวใหม"ท่ีคาดว"าจะเป�นวิธีการรักษาโรคท่ี
มีประสิทธิภาพจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข+อง 
     Basic clinical pharmacology, rational use and selection of drugs for 
therapeutic indication with relevance to pharmacokinetics/ pharmacodynamics 
consideration, adverse drug reactions and interactions; ethical concerns 
 
791434     เภสัชบําบัด1     5(4-3-8)  
     Pharmacotherapeutics I 
     PHARMACOTHERAP I 
     บุรพวิชา:  791333 เภสัชวิทยา 2  
     บทนําสู"วิชาเภสัชบําบัดประยุกต-เน+นหลักการให+บริบาลทางเภสัชกรรมแก"ผู+ปwวย
การตรวจสอบใบสั่งยาหรือยาท่ีผู+ปwวยได+รับสัมภาษณ-ประวัติผู+ปwวยการตรวจร"างกายพ้ืนฐานหลักการพ้ืนฐาน
ทางพยาธิสรีรวิทยาและอาการแสดงทางคลินิกการแปลผลการตรวจทางห+องปฏิบัติการปฏิกิริยาระหว"างยา
การปฐมพยาบาลเบ้ืองต+นหลักการเภสัชจลนพลศาสตร-คลินิกหลักการพ้ืนฐานในการจ"ายยาระบบการ
กระจายยาและความปลอดภัยในการใช+ยาการจัดทําบันทึกกิจกรรมการให+บริบาลทางเภสัชกรรมการทํา
ประวัติการใช+ยาของผู+ปwวยระบาดวิทยาสาเหตุการเกิดโรคพยาธิสรีรวิทยาการแสดงออกทางคลินิกหลักการ
วินิจฉัยและการรักษาสําหรับผู+ปwวยท่ีมีความผิดปกติของทางเดินอาหารส"วนบนและส"วนล"างความผิดปกติ
ทางผิวหนัง ความผิดปกติทางสูตินรีเวชความผิดปกติท่ีพบบ"อยในสตรีมีครรภ- 
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     Introduction to applied pharmacotherapeutics, emphasizing on 
principles of pharmaceutical care, including prescription, drug checking, patient history 
interview, basic physical examination, basic pathophysiology, clinical signs and symptoms, 
laboratory interpretation, drug interaction, and primary care; principles of drug counseling 
and drug distribution system, pharmaceutical care activity record and patient drug history, 
epidemiology, causes of diseases, pathophysiology and clinical signs and symptoms, 
principle of diagnosis and treatment of upper and lower gastrointestinal tract, skin and 
soft tissue disorders,obstetric disorders, and common problems in pregnancy  
 
791435     เภสัชบําบัด 2     5(4-3-8)  
     Pharmacotherapeutics II 
     PHARMACOTHERAP II 
     บุรพวิชา: 791434 เภสัชบําบัด 1 
     การเรียนการสอนแบบบูรณาการทางระบาดวิทยาพยาธิสรีรวิทยาการเกิดโรคการ
แสดงออกทางคลินิกหลักการวินิจฉัยและการรักษาของโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจล+มเหลวโรคกล+ามเนื้อ
หัวใจขาดเลือด ความผิดปกติของไตโรคเบาหวานความผิดปกติของระบบตาหูคอจมูกระบบหายใจและโรค
ติดเชื้อเบ้ืองต+นโดยเน+นการประยุกต-ใช+ความรู+ในการให+บริบาลทางเภสัชกรรมแก"ผู+ปwวยการฝ~กทักษะในการ
ให+บริบาลเภสัชกรรมซ่ึงรวมถึงการสัมภาษณ-และทําประวัติการใช+ยาของผู+ปwวยการหาป�ญหาและการแก+ไข
ป�ญหาของการใช+ยาในผู+ปwวยการติดตามผลการรักษาการประเมินความเหมาะสมในการใช+ยาแก"ผู+ปwวยแต"ละ
รายการให+คําปรึกษาและให+ความรู+ด+านยาแก"ผู+ปwวยและบุคลากรทางการแพทย-การจ"ายยาเพ่ือรักษาภาวะ
เจ็บปwวยเบ้ืองต+นในร+านยาการส"งต"อผู+ปwวยแก"แพทย-ในกรณีท่ีจําเป�นการฝ~กปฏิบัติโดยใช+สถานการณ-จําลอง
เพ่ือพัฒนาทักษะการแก+ป�ญหาทางคลินิกประเด็นจรรยาบรรณในแง"มุมต"างๆท่ีเก่ียวข+อง 
     Integration of epidemiology, pathophysiology, clinical signs and 
symptoms, and principles of diagnosis and treatment of hypertension, heart failure, 
ischemic heart disease, disorders of renal, diabetes mellitus, disorders of ear-eye-nose-
throat, and respiratory system as well as basic infectious diseases; emphasis on applying 
pharmaceutical care to patients, including patient interview and drug history review, 
identification and solving of drug-related problems, drug therapy monitoring, evaluation 
of drug therapy regimen and prescriptions, patient counseling and education, drug 
dispensing for uncomplicated disorders in community pharmacy setting and patient 
transfer, practice simulation and real case experience is encouraged throughout the 
course for development of students’ clinical problem solving skills; ethical points of 
concern and related 
 
 
 
 
 



104 
 

791436     การรักษาโรคท่ีพบบ"อย    3(2-3-4) 
     Treatment in Common Diseases  
     TREATMENT COMMON DISEASES  
     หลักการรักษาโรคเบ้ืองต+นท่ีพบบ"อยในร+านยาและโรงพยาบาลตัวอย"างเช"น โรคข+อ
และกระดูก โรคในระบบทางเดินหายใจ ตัวอย"างเช"นโรคหอบหืด โรคเลือดผิดปกติโรคภูมิแพ+ และโรคปวด
หัวไมเกรนรวมท้ังการคัดกรอง การประเมินสุขภาพเบ้ืองต+น ซักประวัติ  และทักษะการปฏิบัติงานตาม
หลักการจ"ายยาท่ีดี ประเมินแผนการรักษาเบ้ืองต+น ค+นหา ติดตามป�ญหาและให+คําปรึกษาการใช+ยา หากมี
ความจําเป�นสามารถส"งต"อตามระบบได+ โดยเน+นการประยุกต-ใช+ความรู+การให+บริบาลทางเภสัชกรรมแก"
ผู+ปwวย จรรยาบรรณในการดูแลผู+ปwวย  
     Treatment in common diseases in community: musculoskeletal 
disease, pulmonary disease, hematologic disease, allergy, and migraine for 
example;including basic evaluating, collecting patient medical history, and good practice 
in prescribing medicines, follow up plan and patient counseling. This course will 
concentrate on ability to apply knowledge in patient care area; code of ethical conducts 
in patient care 
 
791481      เภสัชสนเทศ     3(2-3-4)  
     Pharmacoinformatics 
     PHARMACOINFO 
     บุรพวิชา:  791333 เภสัชวิทยา 2 
     บทบาทหน+าท่ีและความรับผิดชอบของหน"วยบริการเภสัชสนเทศมุ"งเน+นการจัดการ
สารสนเทศ งานเภสัชกรรมการบริการข+อสนเทศอย"างเป�นระบบการประเมินข+อมูลทางยาจากแหล"งข+อมูล
ทุกระดับกิจกรรมสนับสนุนงานเภสัชกรรมปฏิบัติความปลอดภัยของผู+ปwวยจรรยาบรรณในการเก็บและให+
ข+อสนเทศ 
     Role, duty, and responsibility of drug information center focusing on 
information management in pharmacy, systematic approach for answering drug 
information questions, critical evaluation of drug information obtained from pertinent 
resources, implementing activities to support pharmacy practice and patient safety; ethics 
in collecting and providing information a such 
 
  2.2.2) กลุ#มวิชาเภสัชภัณฑ2และเภสัชอุตสาหการ 
791201     การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ- 1    3(2-3-4)  
     Pharmaceutical Quality Control I  
     PHARM QC I   
     บุรพวิชา: 303105 เคมีท่ัวไป  
     ความรู+เบ้ืองต+นในการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ-ข+อกําหนดหลักการวิเคราะห-เชิง
ปริมาณโดยวิธีวิเคราะห-โดยน้ําหนักและปริมาตรการไตเตรทกรด–ด"างการไตเตรทโดยปฏิกิริยารีดอกซ-การ
ไตเตรทโดยใช+วิธีตกตะกอนการไตเตรทโดยใช+ปฏิกิริยาเชิงซ+อนหลักการวิเคราะห-โดยวิธีโพเทนทิออเมตรี



105 
 

ปฏิบัติการเบ้ืองต+นสําหรับการวิเคราะห-ปริมาณเภสัชภัณฑ-การคํานึงถึงจรรยาบรรณในการควบคุมและ
ประกันคุณภาพ 
     Basic knowledge of QC of pharmaceuticals, requirements, principle of 
quantitative analysis using gravimetric method and volumetric method such as acid–base 
titration, redox titration, precipitating titration and complexometric titration, principle of 
potentiometric analysis, and practice on pharmaceutical product analysis concerning 
ethical conducts in pharmaceutical QAQC 
 
791211      เภสัชพฤกษศาสตร-     2(1-3-2) 
     Pharmaceutical Botany  
     PHAR BOT 
     การจําแนกพวก การตรวจสอบ การพิสูจน-เอกลักษณ-เบ้ืองต+น ท้ังทางเภสัชเคมีและ
เภสัชชีวภาพของเภสัชพฤกษ-ต"างๆท่ีมีคุณค"าทางเศรษฐกิจ การบําบัดรักษา การป�องกัน และระบบนิเวศ 
โดยเน+นพันธุ-เภสัชพฤกษ-ท่ีมีอยู"ในประเทศและภูมิภาคใกล+เคียง 
     Classification and identification of medicinal plants of economic, 
therapeutic and ecological potentials using chemical and biochemical properties, 
emphasizing on medicinal plants of Thailand and neighboring countries 
 
791221     รูปแบบและเทคนิคของเภสัชภัณฑ-เบ้ืองต+น  2(2-0-4) 
     Introduction to Pharmaceutical Dosage Forms and Technology 
     INTRO PHAR DOS FORM & TECH 
     เภสัชภัณฑ-รูปแบบต"างๆคําจํากัดความความหมายการจําแนกประเภท
ส"วนประกอบสําคัญการใช+ประโยชน-ทางเภสัชกรรมเทคนิคการเตรียมเบ้ืองต+น 
     All pharmaceutical dosage forms including their definitions, 
classifications, terminology, compositions, application in pharmacy and basic techniques 
of preparation 
 
791222     เภสัชกรรม 1     3(2-3-4)  
     Pharmaceutics I  
     PHARMACEUTICS I 
     บุรพวิชา: 791221 รูปแบบและเทคนิคของเภสัชภัณฑ-เบ้ืองต+น 
     รูปแบบของยาสําเร็จรูปหลักการเทคนิคGMP/PIC–Sเบ้ืองต+นคุณสมบัติทาง
กายภาพรวมถึงการละลายและเทคนิคในการเพ่ิมการละลายสารละลายและคุณสมบัติของสารละลาย
หลักการอ่ืนๆท่ีใช+ในการเตรียมยาสําเร็จรูปในรูปแบบยาน้ําการปรุงยาผสมยาการเก็บรักษาตลอดจนศึกษา
จลนพลศาสตร-ของความคงตัวและการสลายตัวของยา 
     Drug dosage forms, introductory GMP/PIC–S (Good Manufacturing 
Practice), physical properties of materials, including technique of solubilization and 
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solution properties; preparation, storage, and stability of solution dosage forms also 
discussed 
 
791301     เภสัชเคมี 1     3(3-0-6)  
     Pharmaceutical Chemistry I  
     PHARM CHEM I   
     บุรพวิชา: 303222 เคมีอินทรีย- 1 
     ความรู+พ้ืนฐานทางเคมียาความสัมพันธ-ระหว"างโครงสร+างของยาและการออกฤทธิ์
วิถีเมแทบอลิซึมคุณสมบัติทางกายภาพ วิธีการสังเคราะห-การดัดแปลงสูตรโครงสร+างของยาในกลุ"มยาชายา
ท่ีมีผลต"อระบบประสาทส"วนกลางและส"วนปลายยาท่ีมีผลต"อระบบหัวใจและหลอดเลือดยาท่ีมีผลต"อระบบ
ทางเดินป�สสาวะ ยาท่ีมีผลต"อระบบเลือด 
     Principle of medicinal chemistry, structure-activity relationship, 
metabolic pathways, physicochemical properties, synthetic methods and modification of 
anesthetic drugs, central and peripheral nervous system drugs, cardiovascular drugs and 
drugs affecting urinary tract and blood system 
 
791302     การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ- 2    4(3-3-6)  
     Pharmaceutical Quality Control II 
     PHARM QC II    
     บุรพวิชา: 791201 การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ- 1  
     ความรู+เบ้ืองต+นและปฏิบัติการด+านการวิเคราะห-เภสัชภัณฑ-โดยใช+เทคนิคสเปกโต
รสโคป�โครมาโตกราฟ�และเทคนิคอ่ืนๆท่ีเก่ียวข+องรวมท้ังความรู+เบ้ืองต+นในการเลือกและประเมินวิธี
วิเคราะห-เภสัชภัณฑ-โดยคํานึงถึงจรรยาบรรณในการควบคุมและประกันคุณภาพ 
     Basic knowledge and practice in pharmaceutical analysis using 
spectroscopic techniques, chromatographic techniques and other related techniques, 
including the basic knowledge of selection and validation of pharmaceutical 
analysisconcerning ethical conducts in pharmaceutical QAQC 
 
791303     เภสัชเคมี 2     3(3-0-6)  
     Pharmaceutical Chemistry II 
     PHARM CHEM II   
     บุรพวิชา:  791301 เภสัชเคมี 1 
     ความสัมพันธ-ระหว"างโครงสร+างของยาและการออกฤทธิ์วิถีเมแทบอลิซึมคุณสมบัติ
ทางเคมีวิธีการสังเคราะห-เชิงกายภาพ การดัดแปลงสูตรโครงสร+างของยาในกลุ"มยาต+านจุลชีพยาต+านมะเร็ง
ยาต+านไวรัสสเตอรอยด-ยาแก+ปวดลดไข+ยาแก+ไอยาลดกรดยูริคยาไทรอยด-และยาต+านไทรอยด-ฮีสตามีนและ
ยาต+านฮีสตามีนยาท่ีมีผลต"อระบบทางเดินอาหาร 
     Structure-activity relationship, metabolicpathways, physicochemical 
properties, synthetic methods and modification of antimicrobial drugs, anticancer drugs, 
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antiviral drugs, steroids, analgesic and antipyretic drugs, antitussive drugs, uricosuric drugs, 
thyroid and antithyroid drugs, histamine and antihistamine drugs, and drug affecting 
gastro-intestinal tract 
 
791311     เภสัชเวท 1     4(3-3-6)  
     Pharmacognosy I 
     PHARMACOGNOSY I 
     คําจํากัดความของเภสัชเวทและผลิตภัณฑ-ธรรมชาติความรู+พ้ืนฐานเก่ียวกับ
แหล"งท่ีมาของยาจากธรรมชาติสัณฐานวิทยาอนุกรมวิธานการตรวจสอบลักษณะทางจุลภาคของผงยา
สมุนไพรและสมุนไพรท่ีมีใช+ในงานสาธารณสุขมูลฐานการให+คําปรึกษาด+านการประยุกต-ใช+ผลิตภัณฑ-
ธรรมชาติในชุมชน ผลิตภัณฑ-ธรรมชาติตามกลุ"มขององค-ประกอบทางเคมีท่ีสําคัญการตรวจสอบเบ้ืองต+น
วิธีการสกัดแยกกระบวนการวิจัยและพัฒนายาท่ีมีแหล"งท่ีมาจากธรรมชาติมาตรฐานสมุนไพรการตรวจสอบ
คุณภาพสมุนไพรตามข+อกําหนดในตํารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย จรรยาบรรณท่ีเก่ียวข+อง 
     Definition of pharmacognosy and natural products, basic knowledge 
in drug of natural origin, morphology, taxonomy, microscopic description of powdered 
drugs and Thai medicinal plants for use in primary health care and consultant for usage in 
community, natural products based on classification of principle substances; preliminary 
chemical screening test, extraction and isolation; research and development of drug from 
natural origin, standardization and identification of crude drugs in the Thai Herbal 
Pharmacopoeia with ethical involved 
 
791312     เภสัชเวท 2     3(2-3-4)  
     Pharmacognosy II 
     PHARMACOGNOSY II 
     บุรพวิชา: 791311 เภสัชเวท 1 
     ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาพิษและอาการไม"พึงประสงค-ของผลิตภัณฑ-ธรรมชาติผลิตภัณฑ-
เสริมอาหารเครื่องสําอางจากธรรมชาติหลักเภสัชกรรมแผนไทย การนําเสนอผลการสืบค+นข+อมูลสมุนไพร
ในลักษณะของการสัมมนาจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข+อง 
     Pharmacological activities, toxicity, adverse effects of natural 
products, dietary supplements, cosmetics, principles of traditional Thai medicines, review 
literatures and seminar about medicinal plants with etical concerned 
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791321     เภสัชกรรม 2     4(3-3-6)  
     Pharmaceutics II    
     PHARMACEUTICS II 
     บุรพวิชา: 791221 รูปแบบและเทคนิคของเภสัชภัณฑ-เบ้ืองต+น 
     รูปแบบหลักการเทคนิคในการเตรียมการรักษาเสถียรภาพและการพัฒนาตํารับ
ของเภสัชภัณฑ-สําเร็จรูปท่ีมีลักษณะเป�นยาเตรียมประเภทเนื้อผสมท้ังจําพวกของแข็งของเหลวและก่ึงแข็ง
รวมถึงคุณสมบัติทางกายภาพท่ีนําไปประยุกต-ใช+กับเภสัชภัณฑ-รูปแบบเหล"านี้ 
     Basic concepts, preparation techniques, physical properties, 
formulation development, and stability of heterogeneous solid, liquid and semisolid 
dosage forms 
 
791322     เภสัชกรรม 3                    4(3-3-6)  
     Pharmaceutics III 
     PHARMACEUTICSIII 
     บุรพวิชา: 791221 รูปแบบและเทคนิคของเภสัชภัณฑ-เบ้ืองต+น 
     เทคโนโลยีของผงยาขนาดและการกระจายขนาดการวัดขนาดของผงยาในทาง
เภสัชกรรมการไหลของผงยาคุณสมบัติอ่ืนท่ีเก่ียวข+องกับการประดิษฐ-ยาในรูปแบบของแข็งโดยเน+นยาเม็ด
ยาแคปซูลยาเม็ดเคลือบรวมท้ังเทคโนโลยีต"างๆในการประดิษฐ-ยา 
     Pharmaceutical powder technology, size and size distribution, 
measurement of particle size, flowability and other properties related to the preparation 
of solid dosage forms especially tablets, capsules and coated-tablets 
 
791421     เภสัชภัณฑ-ปราศจากเชื้อและชีวเภสัชภัณฑ-  3(2-3-4)  
     Sterile Pharmaceutical Product and Bioproducts 
     STER PHAR PRO & BIOPRODUCTS 
     บุรพวิชา: 791222 เภสัชกรรม 1        
     เทคโนโลยีและศิลปะในการผลิตยารูปแบบของแข็งก่ึงแข็งและของเหลว ท่ี
ปราศจากเชื้อ รวมถึงชีววัตถุโดยเน+นด+านยาฉีดยาตาและผลิตภัณฑ-ท่ีให+ทางเส+นเลือดการทดสอบคุณภาพ
และมาตรฐานหลักเกณฑ-การผลิตท่ีดีของโรงงานผลิตยาในระดับอุตสาหกรรมการเลือกใช+ภาชนะบรรจุการ
เก็บรักษาให+เหมาะสม 
     Technology and arts of manufacturing of sterile solid, semi-solid and 
solution dosage forms including bioproducts, focusing on injectable dosage forms, eye 
preparations, and parenteral dosage forms; quality control of dosages, Good 
Manufacturing Practices, storage, and packaging also concerned 
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  2.2.3) กลุ#มวิชาเภสัชศาสตร2สังคมและการบริหารเภสัชกิจ 
791141     บทนําสู"วิชาชีพเภสัชกรรม    1(0-3-0)  
     Introduction to Pharmacy Profession 
     INTRO PHAR PROFESSION 
     บทนําเข+าสู"การศึกษาวิชาชีพเภสัชกรรม ปรัชญาแห"งวิชาชพี วิวัฒนาการ และ
จริยธรรมแห"งวิชาชีพ หลักสูตร สถาบันการศึกษา องค-กรวิชาชีพ และสาขาวิชาชีพต"าง ๆ จรรยาบรรณ 
บทบาทของเภสัชกรกับงานสาธารณสุขและระบบสุขภาพ 
     Introduction to pharmacy profession, philosophy of profession, 
evolutions and ethics of pharmacy profession, program, educational organization, 
professional organization and other professional disciplines, code of ethics, ethical 
conducts, and roles of pharmacists in public health and health system 
  
791341     เภสัชสาธารณสุข     3(2-3-4) 
     Public Health Pharmacy 
     PUBLIC HEALTH PHAR 
     หลักการเบ้ืองต+นเก่ียวกับการสาธารณสุข ป�จจัยด+านสังคมและวัฒนธรรมต"อ
สุขภาพ นโยบายและระบบสุขภาพของประเทศไทย ระบบยาและการจัดการระบบยา  การวางแผน
ดําเนินงานด+านสาธารณสุข กําลังคนด+านสุขภาพ   บทบาทและความรับผิดชอบของวิชาชีพเภสัชกรรมใน
งานสาธารณสุขและการบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ 
     Basic concepts of public health, and socio–cultural factors as related 
to health; Thai health policy and healthcare system, medication system and 
management, public health programme planning and implementation, Human Resource 
for health, roles and responsibility of pharmacy profession in public health and primary 
care services 
 
791342     กฎหมายและจริยธรรมทางเภสัชกรรม   3(3-0-6)  
     Laws and Ethics in Pharmacy 
     LAWS ETHIC PHAR 
     หลักกฎหมายเบ้ืองต+นและประเภทต"างๆของกฎหมายเจตนารมณ-และสาระสําคัญ
ของกฎหมายท่ีเก่ียวข+องกับการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมการคุ+มครองสิทธิประโยชน-ของผู+บริโภคด+านยา
และสุขภาพสิทธิ หน+าท่ีและความรับผิดชอบตามกฎหมายของเภสัชกรสิทธิหน+าท่ีและความรับผิดชอบของ
เภสัชกรในสังคมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพเภสัชกรรมปรัชญาการดําเนินชีวิตเพ่ือพัฒนาสังคม การ
ประยุกต-และการแก+ป�ญหาในกรณีศึกษาต"างๆ 
     Basic principles and categorizations of laws and regulations, intention 
and essentials of laws and regulations pertaining to pharmacy profession, pharmaceuticals 
and health consumer protection, laws and regulations pertaining to privilege, roles, and 
responsibility of pharmacists Privilege, roles, and responsibility of pharmacists in the 
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society, general and pharmacy professional ethics, constructive social philosophy; ; 
application of law concepts to solve the problems in case studies 
 
791343     การจัดการคุณภาพในองค-กรสุขภาพ   2(2-0-4)  
     Quality Management in Health Care Organization  
     QUALITY MANGE HEALTH CARE ORG 
     แนวคิดเรื่องการจัดการระบบคุณภาพการประเมินคุณภาพการประเมินและจัดการ
ความเสี่ยงการนําระบบคุณภาพไปใช+การประเมินผลลัพธ-โดยเน+นให+นิสิตเข+าใจหลักการกระบวนการ
เครื่องมือต"างๆและการนําข+อมูลท่ีเก็บได+มาประเมิน ความสามารถนําหลักการการจัดการคุณภาพไป
ประยุกต-ใช+ในองค-กรสุขภาพโดยการศึกษาจากระบบท่ีมีอยู"ในป�จจุบันการพัฒนาและรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาลองค-การระหว"างประเทศว"าด+วยมาตรฐานและการพัฒนาและรับรองคุณภาพร+านยา 
     Concept of quality management, quality assessment, risk assessment 
and management, as well as utilization management, and outcomes assessment; focusing 
on understanding principles, processes, tools, and evaluation of organization’s internal 
and external data; and applying these principles to health care organization by studying 
existing quality management programmes emphasizing Hospital Accreditation (HA), 
International Organization for Standardization (ISO), Community Pharmacy Development 
and Accreditation, etc 
 
791441     เภสัชศาสตร-สังคมและพฤติกรรม   2(2-0-4)  
     Social and Behavioural Aspects in Pharmacy 
     SOC BEHAV ASPECT PHAR 
     แนวคิดและทฤษฏีทางสังคมวิทยาในการให+บริการทางเภสัชกรรม  และพฤติกรรม
การบริโภคด+านยาและการบริการเภสัชกรรม  ตลอดจนอิทธิพลและป�จจัยต"างๆท้ังภายในและภายนอกตัว
บุคคล  ท่ีมีผลต"อกระบวนการตัดสินใจบริโภคด+านยาและบริการทางเภสัชกรรม เพ่ือประยุกต-ใช+ในการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู+บริโภคในการบริโภคยาและการบริการเภสัชกรรม 
     Concept and theory of sociology in pharmaceutical service and 
consumption behavior in medicines and pharmaceutical service, including the influence 
and factors 0f the inner- and outer-personalities, that affect to consumption intension 
process of medicine and pharmaceutical service; application of changing the 
consumption behavior in medicine and pharmaceutical service. 
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791442     การคุ+มครองผู+บริโภคด+านอาหารและยา   2(2-0-4) 
     Consumer Protection in Foods and Drugs  
     CONSUM PROTECT F & D 
     บุรพวิชา: 791342 กฎหมายและจริยธรรมทางเภสัชกรรม 
                    791341 เภสัชสาธารณสุข 
     หลักการนโยบายและแผนงานของรัฐกฎข+อบังคับระเบียบในการคุ+มครองผู+บริโภค
สิทธิของผู+บริโภคการดําเนินงานในป�จจุบันท้ังภาครัฐและภาคเอกชนบทบาทของเภสัชกรในการพิทักษ-สิทธิ
และการคุ+มครองกลวิธีในการดําเนินงานเน+นทางด+านอาหารยาและผลิตภัณฑ-ท่ีเก่ียวข+อง 
     Concepts, policy, plans and regulation in consumer protection; 
consumers' right, implementation in public and private sectors, pharmacists' role in 
consumer protection; strategic plans with an emphasis on foods, drugs and health 
products 
 
791443     การบริหารทางเภสัชศาสตร-    3(3-0-6)  
     Pharmacy Administration 
     PHAR ADMIN 
     หลักการการบริหารจัดการองค-กรและองค-การการประยุกต-ใช+หลักการดังกล"าวใน
วิชาชีพเภสัชกรรมบทบาทและหน+าท่ีของเภสัชกรทิศทางและแนวโน+มในการพัฒนาวิชาชีพ 
     Principle of organization management and application to pharmacy 
profession; roles, functions and responsibility of pharmacists as well as trends of 
professional development 
 
791444     เภสัชศาสตร-ชุมชน     3(2-3-4)  
     Community Pharmacy   
     COMM PHAR 
     หลักการของการจัดการ การดําเนินงานในร+านยาตามแนวทางของเภสัชกรรม
ปฏิบัติท่ีดี ทิศทางของธุรกรรม ท้ังในอดีตป�จจุบันและแนวโน+มท่ีจะเกิดข้ึนท้ังภายในและภายนอกประเทศ
หลักการบริหารธุรกิจท่ีจําเป�นต"อวิชาชีพการวางแผนนโยบายท่ีเก่ียวข+องป�ญหาท่ีสําคัญแนวทางแก+ไขเพ่ือ
นําไปประยุกต-กับการเตรียมการจัดต้ังและดําเนินธุรกิจร+านยาจรรยาบรรณปฏิบัติอย"างเหมาะสมในร+านยา 
     Concepts and trends of community pharmacy management in the 
world, GPP and GCP trends; application of management process in constructing and 
operating drugstores; proprietory and ethical practice in community pharmacies 
 
791446     ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสําหรับนิสิตเภสัชศาสตร-  3(2-3-3) 
     Research Methodology and Biostatistics for Pharmacy Student 
     RES METHODO BIOSTAT PHAR STU 
     กระบวนการทําวิจัยอย"างเป�นระบบการเลือกหัวข+อวิจัยตัวแปรการวางแผนและ
ออกแบบงานวิจัยการเก็บข+อมูลเครื่องมือเก็บข+อมูลการวิเคราะห-ข+อมูลด+วยชีวสถิติท้ังเชิงพรรณนาและเชิง
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อนุมานพาราเมตริกและนอนพาราเมตริกด+วยโปรแกรมสําเร็จรูปการแปลผลข+อมูลการเตรียมข+อเสนอ
โครงการวิจัยจริยธรรมท่ีเก่ียวข+องกับงานวิจัยสาขาต"างๆจรรยาบรรณในกระบวนการวิจัย 
     Systematic approach in conducting research: topic setting, variables; 
research planning and design; data collection; research tools; biostatistics for analyzing 
the data including descriptive and parametric and non-parametric statistics, with an 
emphasis on using statistical package; interpretation of results; proposal preparation; and 
ethical considerations in research work; ethical conducts in research processes 
 
791541      การสื่อสารเชิงวิชาชีพ    2(1-3-2)  
     Professional Communication 
     PROF COMM 
     หลักการและทักษะ ในการสื่อสารระหว"างบุคคล การจัดทําสื่อสุขศึกษา เน+นการ
ปฏิบัติเพ่ือนําไปใช+จริงสําหรับเภสัชกรเพ่ือการสื่อสารด+านการบริบาลผู+ปwวยและการสื่อสารกับบุคลากรสาย
งานอ่ืน ๆ จรรยาบรรณในการสื่อสาร 
     Concepts and skills of interpersonal communication including health 
education material applied to pharmacy profession; emphasis on practical and 
professional implication in patient care and inter-professional relationship; ethical 
communication 
 
791542     เภสัชสาธารณสุขในชุมชน    2(1-3-2) 
     Public Health Pharmacy in Community 
     PUBLIC HEALTH PHAR COMM 
     การฝ~กทักษะปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน การค+นหาและวางแผนแก+ไขป�ญหา
สาธารณสุขในชุมชน มุ"งเน+นการทําความรู+จักชุมชนและการทํางาน ร"วมกับบุคลากรสาธารณสุขด+วยความ
รับผิดชอบ 
     Practice of public health skills in the community, investigation and 
programme planning to solve public health problems in the community; emphasis on 
getting to know the community and working responsibility with other health care 
providers. 
 
791543     เภสัชระบาดวิทยา     2(2-0-4)  
     Pharmacoepidemiology 
     PHARMACOEPI  
     หลักการพ้ืนฐานเก่ียวกับระบาดวิทยาและเภสัชระบาดวิทยา การนําข+อมูลทาง
เภสัชระบาดวิทยาไปประยุกต-ใช+ เครื่องมือและการประเมินผลทางเภสัชระบาดวิทยา ระเบียบวิธีวิจัย และ
รูปแบบการศึกษา หลักการทางสถิติท่ีเก่ียวข+องและการประเมินผล การอ"านและวิเคราะห-งานวิจัยทาง
เภสัชระบาดวิทยา 
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     Fundamental principle of epidemiology and pharmacoepidemiology, 
application of   data in pharmacoepidemiology;tools and evaluation of 
pharmacoepidemiology, research methodology,  and study design, statistical principle 0f 
evaluation; reading and analysis in pharmacoepidemiology research.   
 
791544      เภสัชเศรษฐศาสตร-     2(2-0-4) 
     Pharmacoeconomics 
     PHARMACOECON 
     หลักการของเศรษฐศาสตร-ท่ัวไปและเภสัชเศรษฐศาสตร-เครื่องมือวิเคราะห-ทาง
เภสัชเศรษฐศาสตร-การประยุกต-ใช+หลักเภสัชเศรษฐศาสตร-ในงานเภสัชกรรม จรรยาบรรณในการวิเคราะห- 
     Basic concepts of economics and pharmacoeconomics, tools in 
pharmacoeconomics, application of pharmacoeconomics to pharmacy; ethical conduct in 
social analysis 
 
  2.2.4) การฝ@กปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ 
791451     การฝ~กงานวิชาชีพเภสัชกรรม    7(0-28-14)  
     Clerkship: Pharmacy Training 
     PHAR TRAINING 
     บุรพวิชา: 791435 เภสัชบําบัด 2 
     การฝ~กปฏิบัติงานทางเภสัชกรรมในโรงพยาบาลและ/หรือร+านยากระบวนการสั่ง
จ"ายยาการประเมินความถูกต+องปลอดภัยการแก+ไขป�ญหาเก่ียวกับใบสั่งยาสําหรับผู+ปwวยแต"ละรายเรียนรู+
เก่ียวกับเภสัชภัณฑ-ท่ีมีในสถานบริการสาธารณสุขการจัดเตรียมยาสําหรับผู+ปwวยเฉพาะราย การกระจายยา
ไปยังผู+ปwวย รวมไม"น+อยกว"า 420 ชั่วโมงปฏิบัติการ 
     Pharmacy training in hospital and/or community pharmacy, drug 
prescribing processes; safety evaluation, drug prescribing problem-solving for individual 
patient, learning of pharmaceutical preparations in health care organization, drug 
formulation and distribution for individual patient, a total minimum of 420 practical hours 
 
  2.2.5) การฝ@กปฏิบัติงานวิชาชีพ (Clerkships)  
        ประกอบด+วยการฝ~กปฏิบัติงานวิชาชีพตามกลุ"มสาขาเน+น 3 กลุ"มสาขาเน+น 
        1) การฝ@กปฏิบัติงานวิชาชีพด/านการบริบาลทางเภสัชกรรม 
791551     การฝ~กปฏิบัติงานเภสัชกรรมชุมชน   4(0-16-8) 
     Clerkship:  Community Pharmacy  
     CLERKSHIP: COMM PHAR 
     บุรพวิชา: 791435 เภสัชบําบัด 2 
     การฝ~กปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ประสบการณ-ในการให+บริบาลเภสัชกรรมแก"ผู+ปwวยหรือผู+มารับบริการการดําเนินการเก่ียวกับใบสั่งยาการ
จ"ายยาการให+ความรู+และคําปรึกษาแก"ผู+ปwวยเก่ียวกับยาโรคและการดูแลรักษาตนเองการจ"ายยาโดยไม"มี 
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ใบสั่งยาของแพทย-เพ่ือการรักษาโรคท่ีไม"ซับซ+อนการติดตามการใช+ยาในผู+ปwวยเรื้อรังการพัฒนาทักษะของ
การสื่อสารและสัมพันธภาพกับผู+ปwวยและบุคลากรทางการแพทย-สาขาอ่ืนๆ 
     Clinical pharmacy clerkship in community pharmacy settings, 
experiences in providing pharmaceutical care to patients or customers including: 
prescription processing and dispensing, patient education and counseling on medication, 
diseases and self-care, medication dispensing without prescriptions for the treatment of 
uncomplicated diseases and drug therapy monitoring in chronic diseases, development of 
communication and relationship skills with patients and other health care providers 
 
791552     การฝ~กปฏิบัติงานเภสัชกรรมผู+ปwวยนอก   4(0-16-8) 
     Clerkship: Ambulatory Care 
     CLERKSHIP: AMBU CARE 
     บุรพวิชา: 791435 เภสัชบําบัด 2  
     การฝ~กปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในสถานพยาบาลสําหรับผู+ปwวยนอกการ
เข+าร"วมกับบุคลากรทางการแพทย-สาขาอ่ืนๆในการดูแลผู+ปwวยประสบการณ-ในการให+บริบาลเภสัชกรรมการ
ดําเนินการเก่ียวกับใบสั่งยาและการจ"ายยาการให+ความรู+และคําปรึกษาแก"ผู+ปwวยเก่ียวกับยาโรคและการ
ดูแลรักษาตนเองการติดตามการใช+ยาในผู+ปwวยโรคเรื้อรังการพัฒนาทักษะและการสื่อสารสัมพันธภาพกับ
ผู+ปwวยและบุคลากรทางการแพทย-สาขาอ่ืนๆ 
     Clinical pharmacy clerkship in ambulatory care settings, participation 
with other health care personnel in delivery of care to patients, experiences in providing 
pharmaceutical care including: prescription processing and dispensing, patient education 
and counseling on medication, diseases and self-care, drug therapy monitoring in chronic 
diseases, development of communication and relationship skills with patients and other 
health care providers 
 
791553     การฝ~กปฏิบัติงานเภสัชกรรมอายุรศาสตร-   4(0-16-8) 
     Clerkship:  Medicine 
     CLERKSHIP: MED 
     บุรพวิชา: 791435 เภสัชบําบัด 2  
     การฝ~กปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในสถานพยาบาลสําหรับผู+ปwวยอายุรกรรม
การเข+าร"วมกับบุคลากรทางการแพทย-สาขาอ่ืนๆในการดูแลผู+ปwวยการวางแผนและติดตามการใช+ยาการ
ให+บริการสารสนเทศทางยาการให+คําปรึกษาแก"ผู+ปwวยการพัฒนาทักษะของการสื่อสารและสัมพันธภาพกับ
ผู+ปwวยและบุคลากรทางการแพทย-สาขาอ่ืนๆ 
     Clinical pharmacy clerkship in medicine inpatient settings, 
participation with other health care personnel in delivery of care to patients, experiences 
in providing pharmaceutical care including: drug therapy planning and monitoring, drug 
information consultation and patient counseling, development of communication and 
relationship with patients and other health care providers 
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791554     การฝ~กปฏิบัติงานระบบยา    4(0-16-8) 
     Clerkship:  Pharmaceuticl System Practice 
     CLERKSHIP: PHAR SYS PRACTICE    
     บุรพวิชา: 791435 เภสัชบําบัด 2  
     การฝ~กปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในหน"วยให+บริการด+านเภสัชกรรมของ
สถานพยาบาลการจ"ายยารูปแบบต"างๆสําหรับผู+ปwวยนอกและผู+ปwวยใน การให+คําปรึกษาด+านยาและสุขภาพ 
ประสบการณ-ในการค+นหาข+อมูลการประเมินคุณค"าการนําเสนอสารสนเทศทางยาแก"ผู+สอบถามการเข+าร"วม
ในกิจกรรมต"างๆท่ีหน"วยให+บริการการจัดเตรียมสารสนเทศทางยาแก"คณะกรรมการเภสัชกรรมและการ
บําบัดการตีพิมพ-จดหมายข"าวสารและวารสารการประเมินผลการใช+ยาการรายงานอาการไม"พึงประสงค-
จากการใช+ยาการบริหารจัดการและการก"อต้ังหน"วยให+บริการทางยา การพัฒนาทักษะของการสื่อสาร
สัมพันธภาพกับผู+ปwวยบุคลากรทางการแพทย-สาขาอ่ืนๆและประชาชน 
     Clinical pharmacy clerkship in pharmaceutical units, dispensing 
pharmacy for OPU, IPU; drug counseling, experiences in searching, evaluating and 
presenting drug information, participation in drug information service activities including 
preparation of drug information for Pharmacy and Therapeutics Committee, journal and 
newsletter publication, drug use evaluation and adverse drug reaction report, 
management and establishment of pharmaceutical service unit, development of 
communication skills and professional relationship with patient, other health care 
providers and people 
 
794651     การฝ~กปฏิบัติงานเภสัชกรรมคลินิกข้ันสูง   4(0-16-8) 
     Clerkship: Advanced Clinical Pharmacy  
     ADV CLIN PHAR 
     บุรพวิชา: 791435 เภสัชบําบัด 2 
     การฝ~กปฏิบัติงานในหลักการข้ันสูงและเภสัชกรรมคลินิกปฏิบัติในแนวลึกด+านการ
บริการเภสัชสนเทศการให+คําปรึกษาด+านยาการปรับระดับยาเพ่ือการบําบัดรักษาโภชนบําบัดการ
ปฏิบัติงานบนหอผู+ปwวยการแปลผลการตรวจทางห+องปฏิบัติการของเหลวชีวภาพและอนุมูลเกลือแร"ใน
ร"างกายการติดตามผลการใช+ยาการเตรียมยาเฉพาะอย"างการเตรียมยาผสมท่ีให+ทางหลอดเลือดดําการ
เตรียมยาท่ีมีพิษต"อร"างกายบูรณาการขององค-ความรู+ทางเภสัชศาสตร-เชิงคลินิกปฏิบัติจรรยาบรรณ การ
สัมมนาทางเภสัชกรรมคลินิก 
     In–depth and integrated study and practice of clinical pharmacy 
concerning drug information service, pharmacy counselling, therapeutic drug monitoring, 
dietotherapy, practice in patient wards, interpretation of laboratory results, drug therapy 
monitoring, preparation of intravenous admixture and toxic drugs, ethiques, seminars in 
clinical pharmacy 
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794652     การฝ~กปฏิบัติงานยาเตรียมเฉพาะราย   4(0-16-8) 
     Clerkship: Extemporaneous Preparation 
     CLERKSHIP: EXTEMPO PREP 
     บุรพวิชา: 791222 เภสัชกรรม 1 
           791321 เภสัชกรรม 2 
     การฝ~กปฏิบัติงานการเตรียมเภสัชภัณฑ-การเตรียมเพ่ือใช+สําหรับผู+ปwวยเฉพาะราย
ท้ังในรูปแบบยาเตรียมเพ่ือรับประทานและยาเตรียมปราศจากเชื้อการศึกษาความคงสภาพเบ้ืองต+น 
     Practice in extemporaneous preparation including oral preparation 
and aseptic preparation; and stability of preparation 
 
794653      การฝ~กปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมสําหรับผู+ปwวยเฉพาะกลุ"ม 
           4(0-16-8) 
     Clerkship: Pharmaceutical Care in Special Group 
     CLERKSHIP: PHAR CARE SIG   
     การฝ~กปฏิบัติงานทางบริบาลเภสัชกรรมข้ันสูงสําหรับผู+ปwวยพิเศษ โดยเน+นผู+สูงอายุ
, เด็ก, วอร-ฟาริน และอ่ืน ๆ ในการวางแผนและการติดตามการใช+ยา การให+คําแนะนําสารสนเทศทางยา 
การให+คําปรึกษาแก"ผู+ปwวย การพัฒนาทักษะ การสื่อสารสัมพันธภาพกับผู+ปwวยและบุคลากรทางการแพทย-
สาขาอ่ืนๆ 
     Practice of providing advanced pharmaceutical care for special 
patients emphasizing geriatrics, paediatrics, warfarin patient, and others, also with 
emphasis on drug therapy planning, therapeutic monitoring, drug information 
consultation, patient counseling, communication skills development and professional 
relationship with the patients and other health care providers 
 
794654     การฝ~กปฏิบัติงานเภสัชจลนศาสตร-คลินิก   4(0-16-8) 
     Clerkship: Clinical Pharmacokinetics 
     CLERKSHIP: CLIN PHARMACOKINETICS 
     การฝ~กปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในหน"วยให+บริการทางเภสัชจลนศาสตร-
คลินิก การประยุกต-ใช+หลักการทางเภสัชจลนศาสตร- การคํานวณขนาดยาเริ่มต+น การคงระดับยาในเลือด
แก"ผู+ปwวยเฉพาะราย การติดตามระดับยาในเลือด การปรับเปลี่ยนการให+ยาอย"างเหมาะสมตาม
ค"าพารามิเตอร-ทางเภสัชจลนศาสตร-ท่ีได+จากการคํานวณและตามสภาวะทางคลินิกของผู+ปwวย การสื่อสาร
กับบุคลากรทางการแพทย-สาขาอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับข+อควรพิจารณาทางเภสัชจลนศาสตร-ท่ีเก่ียวข+อง การดูแล
ผู+ปwวยเป�นไปอย"างเหมาะสม การพัฒนาทักษะของการสื่อสาร สัมพันธภาพกับผู+ปwวยและบุคลากรทางการ
แพทย-สาขาอ่ืนๆ 
     Clinical pharmacy clerkship in clinical pharmacokinetic services 
settings, experiences in providing pharmaceutical care through the application of 
pharmacokinetic principles including: calculation of initial and maintenance dosage for 
specific patient, serum drug concentration monitoring and provision of appropriate dosing 
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adjustment base on calculated pharmacokinetic parameters and the patient's clinical 
conditions, communication with other health care provider regarding pertinent 
pharmacokinetic considerations to optimize patient care, development of communication 
skills and professional relationship with patient and other health care providers 
 
794655     การฝ~กปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมข้ันสูง   4(0-16-8) 
     Clerkship: Advanced Pharmaceutical Care  
     CLERKSHIP: ADV PHAR CARE  
     การฝ~กปฏิบัติงานทางบริบาลเภสัชกรรมข้ันสูงสําหรับผู+ปwวยอาการเฉพาะโรค การ
วางแผนและการติดตามการใช+ยา การให+คําแนะนําสารสนเทศทางยา การให+คําปรึกษาแก"ผู+ปwวย การ
พัฒนาทักษะ และการสื่อสารสัมพันธภาพกับผู+ปwวยและบุคลากรทางการแพทย-สาขาอ่ืนๆ 
     Practice of providing advanced pharmaceutical care for patients with 
specific diseases, emphasis on drug therapy planning, therapeutic monitoring, drug 
information consultation, patient counseling, communication skills development and 
professional relationship with the patients and other health care providers 
 
794661     การฝ~กปฏิบัติงานโภชนาการของเกลือแร"และวิตามิน  4(0-16-8) 
     Clerkship: Minerals and Vitamins in Nutrition 
     MINERAL VIT NUTRITION 
     การฝ~กปฏิบัติงานเพ่ือศึกษาความรู+ใหม"ด+านแหล"งอาหารท่ีร"างกายจะนําไปใช+ 
คุณค"าทางโภชนาการ ความต+องการเกลือแร"และวิตามิน ผลจากการขาดหรือได+รับเกลือแร"และวิตามินมาก
เกินไป การวิเคราะห-หาสารนี้ในอาหาร 
     Minerals and vitamins; novel data of usable food sources, nutritional 
value and requirements, effects of malnutrition and overuptake, including content 
analysis in food 
 
794662     การฝ~กปฏิบัติงานเภสัชวิทยาของยาท่ีออกฤทธิ์ต"อจิตประสาท 4(0-16-8) 
     Clerkship: Pharmacology of Neuropsychoactive Drugs   
     PHAR NEUROPSYCH DR 
     การฝ~กปฏิบัติงานเพ่ือศึกษายาท่ีออกฤทธิ์ต"อจิตประสาท สารเสพติด สารท่ีทําให+
เกิดอาการประสาทหลอน พิษและการแก+ไขกลวิธาน ป�ญหาสาธารณสุขท่ีเก่ียวข+องกับสารเสพติด สุขศึกษา 
การป�องกัน 
     Therapeutic and other pharmacological agents with specific actions 
or side-effect actions as neuropsychological agents, narcotic and social addictives, and 
hallucinogenics, mechanism involved, their toxic and hazardous effects, appropriate and 
specific treatments; public health problems relating to such agents, health education and 
preventive measures 
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    2) การฝ@กปฏิบัติงานวิชาชีพด/านเภสัชกรรมอุตสาหการ 
791501      การฝ~กปฎิบัติงานควบคุมคุณภาพยา   4(0-16-8) 
     Clerkship: Pharmaceutical quality control 
     บุรพวิชา: 791201 การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ- 1 
                 791302 การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ- 2 
     การฝ~กปฏิบัติงานเพ่ือเสริมสร+างทักษะและประสบการณ-วิชาชีพเชิงบูรณาการด+าน
วิทยาการทางเภสัชศาสตร- โดยเน+นการควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ- ยาและผลิตภัณฑ-
ยา  เครื่องสําอาง รวมถึงผลิตภัณฑ-เพ่ือส"งเสริมสุขภาพ 
     Integrated professional practice on pharmaceutical sciences, 
emphasizing on quality control and quality assurance ofdrugs, pharmaceutical products, 
cosmetics and health products 
 
791521      การฝ~กปฎิบัติงานเภสัชภัณฑ-การผลิต   4(0-16-8) 
     Clerkship: Pharmaceutical production 
     บุรพวิชา: 791321 เภสัชกรรม 2 และ 791322 เภสัชกรรม 3 
     การฝ~กปฏิบัติงานเพ่ือเสริมสร+างทักษะและประสบการณ-วิชาชีพเชิงบูรณาการด+าน
วิทยาการทางเภสัชศาสตร- โดยเน+นงานการผลิต ยาและผลิตภัณฑ-ยา  เครื่องสําอาง รวมถึงผลิตภัณฑ-เพ่ือ
ส"งเสริมสุขภาพ 
     Integrated professional practice on pharmaceutical sciences, 
emphasizing on manufacturing of drugs pharmaceutical products, cosmetics and health 
products 
 
791522     การฝ~กปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ-  4(0-16-8) 
     Clerkships: Research and Development of Pharmaceutical Products 
     RES DEV PHAR PROD 
     การฝ~กปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ-ยา ผลิตภัณฑ-เครื่องสําอาง ชีววัตถุ 
สมุนไพร ในข้ันตอนต"างๆ การวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบ การศึกษาการออกฤทธิ์ ความเป�นพิษของยา การ
ออกแบบยาและรูปแบบยา การพัฒนาผลิตภัณฑ- การประเมินทางคลินิก จรรยาบรรณในการทําวิจัยและ
การตีพิมพ- 
     Integrated professional practice on research and development 
processes of pharmaceuticals, cosmetics, biological products and herbal medicine, 
including pharmacology and toxicology of drugs, structural and dosage form designs, as 
well as clinical assessment, and ethics in performing research and publication 
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794502     การฝ~กปฏิบัติงานวิเคราะห-ยาในสารชีวภาพ  4(0-16-8) 
     Clerkships: Biomedical Analysis  
     BIOMED ANAL 
     การฝ~กปฏิบัติงานในเทคนิค กระบวนการ ข้ันตอน ของการวิเคราะห-หาปริมาณตัว
ยาสําคัญและ/หรือเมตาโบไลท-ของตัวยาสําคัญในสารชีวภาพ เน+นการรู+จักคิดค+น การแปลผล การวางแผน 
การพัฒนากระบวนการวิเคราะห- จรรยาบรรณท่ีเก่ียวข+อง 
     Integrated professional practice on techniques and methods of the 
quantitative analysis of drugs and/or their metabolites in biological fluids, focusing on 
inquisition, data evaluation, planning and developing of analytical process, related ethics 
 
794528       การฝ~กปฏิบัติงานข้ึนทะเบียนยา   4(0-16-8) 
     Clerkship: Drug Registration 
     การฝ~กปฏิบัติงานเพ่ือเสริมสร+างทักษะและประสบการณ-วิชาชีพเชิงบูรณาการด+าน
วิทยาการทางเภสัชศาสตร- โดยเน+นข้ึนทะเบียนยาและผลิตภัณฑ-ยา  เครื่องสําอาง รวมถึงผลิตภัณฑ-เพ่ือ
ส"งเสริมสุขภาพ 
     Integrated professional practice on pharmaceutical sciences, 
emphasizing on registration of drugs pharmaceuticalproducts, cosmetics and health 
products 
 
794529     การฝ~กปฏิบัติงานเคลือบยาเม็ด   4(0-16-8) 
     Clerkship: Tablet Coating  
     TABLET COATING 
     การฝ~กปฏิบัติงานเพ่ือศึกษาเทคโนโลยีและศิลปะในการผลิตยาข้ันอุตสาหกรรมข้ัน
สูงของรูปแบบยาเม็ดเคลือบน้ําตาล ยาเม็ดเคลือบฟyล-มชนิดต"างๆ หลักการและเทคนิควิธีการเตรียม การ
ทดสอบคุณภาพและมาตรฐาน ป�ญหาท่ีพบในการเตรียม แนวทางแก+ไขพัฒนาสูตรตํารับ 
     Integrated professional practice on advanced technology and arts of 
tablet coating especially sugar coating and film coating, including principles and 
techniques of preparation, evaluation and standardization of dosage forms, process 
development and problem solving 
 
794611      การฝ~กปฏิบัติงานวิจัยทางผลิตภัณฑ-ธรรมชาติและเคมียา 4(0-16-8) 
     Clerkship: Natural Products and Medicinal Chemistry Research 
     CLERKSHIP: NAT PROD MED CH RES   
     บุรพวิชา: 791303 เภสัชเคมี 2       
        791312 เภสัชเวท 2 
          791446 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสําหรับนิสิตเภสัชศาสตร- 
     การปฏิบัติงานด+านการวิจัยทางผลิตภัณฑ-ธรรมชาติและเคมียาข้ันสูง การหายาใหม"
จากผลิตภัณฑ-ธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห- การศึกษาความสัมพันธ-ระหว"างโครงสร+างและการออกฤทธิ์
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ของสารท่ีจะนํามาพัฒนาเป�นยา การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพและเภสัชวิทยา การควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑ-ยา ผลิตภัณฑ-เสริมอาหาร และเครื่องสําอาง การใช+เทคโนโลยีชีวภาพในการศึกษาเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ-ธรรมชาติและเคมี ยา และการสํารวจการใช+ผลิตภัณฑ-ธรรมชาติในชุมชน 
     Practical work in advanced natural products and medicinal chemistry 
research emphasizing drug discovery from natural products or synthesis, structure-activity 
relationship of lead compounds, biological and pharmacological activity evaluation, 
quality control of drugs, food supplements and cosmetics, biotechnology in natural 
products and medicinal chemistry research and survey of natural products usage in 
community 
 
    3) การฝ@กปฏิบัติงานวิชาชีพด/านเภสัชศาสตร2สังคมและบริหารเภสัชกิจ 
791545          การฝ~กปฏิบัติงานระบบการคุ+มครองผู+บริโภค  4(0-16-8) 
     Clerkship: Consumer Protection 
     CLERKSHIP: CONS PROT 
     การฝ~กปฏิบัติงานในงานคุ+มครองผู+บริโภค สิทธิของผู+บริโภค การดําเนินงานใน
ป�จจุบัน ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน บทบาทของเภสัชกรในการพิทักษ-สิทธิและการคุ+มครอง กลวิธีในการ
ดําเนินงาน เน+นทางด+านอาหาร ยา และผลิตภัณฑ-ท่ีเก่ียวข+อง 
     Clerkship in the work of consumer protection; consumers' right, 
implementation in public and private sectors, pharmacists' role in consumer protection; 
strategic plans with an emphasis on foods, drugs and health products 
 
791546          การฝ~กปฏิบัติงานคุ+มครองผู+บริโภคในชุมชน  4(0-16-8) 
     Clerkship:  Consumer Protection in Community 
     CON PROT COMMU 
     การฝ~กปฏิบัติงานการสํารวจป�ญหาและความต+องการในการคุ+มครองผู+บริโภคของ
ชุมชน การจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู+ในชุมชนและกระบวนการทําประชาคม การจัดทําแผนปฏิบัติ
การ (ActionPlan)การปฏิบัติการแก+ป�ญหา และการประเมินผล ซ่ึงเป�นการดําเนินการแบบมีส"วนร"วมโดย
ชุมชน 
     Clerkship in the concept of application of Consumer Protection in 
Community, Finding problems and needs of people in community, planing action to 
solve the problems, collaborating with communities to assessment and improve 
community health. 
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791547          การฝ~กปฏิบัติงานบริหารกฎหมายเภสัชกรรม  4(0-16-8) 
     Clerkship: Administration of Pharmaceutical Law 
     ADMIN PHARM LAW 
     การฝ~กปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารกฎหมายและการบังคับใช+กฎหมายทางด+าน 
เภสัชกรรม 
     Professional practice in Pharmaceutical Law Administration and 
Implementation    
 
791548          การฝ~กปฏิบัติงานการจัดการความปลอดภัยด+านยาและผลิตภัณฑ-สุขภาพ  
           4(0-16-8) 
     Clerkship:  Medication and health products safety management 
     MED HEALTH SAFE MANAGE 
     การฝ~กปฏิบัติงานการเลือกป�ญหา และการวิเคราะห-การจัดการความเสี่ยง องค-กร
และบทบาทของหน"วยงานท่ีเก่ียวข+องกับการเฝ�าระวัง การประเมิน การแก+ป�ญหา ผลิตภัณฑ-หรือบริการท่ี
เสี่ยงต"อสุขภาพ และการประยุกต-หลักการคุ+มครองผู+บริโภค เพ่ือการแก+ป�ญหาดังกล"าว 
     Clerkship in problems selection and assessment in medication and 
health product in health organization or related. 
 
791641          การฝ~กปฏิบัติงานเภสัชปฐมภูมิ    4(0-16-8) 
     Clerkship: Primary Care Pharmacy 
     PRIM CARE PHARM 
     การฝ~กปฏิบัติงานในการประยุกต-แนวคิดเวชศาสตร-ครอบครัว  การบริบาลทาง
เภสัชกรรม  การบริการเภสัชกรรมปฐมภูมิ และการบริบาลสุขภาพผู+ปwวยท่ีบ+าน ในการดูแลสุขภาพด+านยา
ของผู+ปwวย และสมาชิกในครอบครัวท่ีบ+าน 
     Clerkship in the concept of application of family medical care, 
Pharmaceutical care, Primary care pharmacy and Home health care in Patient and Family 
member drug use at home 
 
794642          การฝ~กปฏิบัติงานเภสัชกรและสุขอนามัยชนบท  4(0-16-8)   
     Clerkship: Pharmacists and Rural Health Care 
     PHAR RURAL HEALTH CARE 
     การฝ~กปฏิบัติงานการแก+ป�ญหาทางสาธารณสุขในชนบทท่ีเภสัชกรมีบทบาท
เก่ียวข+องความเชื่อมโยงของป�ญหาสุขภาพกับป�ญหาอ่ืนๆของชนบทป�ญหาเฉพาะของชนบทภูมิภาค
ตะวันออกของประเทศ 
     Roles of pharmacists in health problem solving in rural areas; 
correlation of health problems and other rural problems, emphasizing on rural areas in 
eastern region of Thailand 
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794643          การฝ~กปฏิบัติงานการจัดการวิจัยทางคลินิก  4(0-16-8)    
     Clerkship: Clinical Research Associate, 
     CLIN RES ASSO 
     การฝ~กปฏิบัติงานด+านการจัดการและบริหารงานการวิจัยทางคลินิก โดยยึดถึงลัก
การปฏิบัติงานท่ีดีด+านการวิจัยทางคลินิกและท่ีเก่ียวข+อง 
     Clerkship in Clinical research management and good clinical practice 
in clinical research company/organization 
 
794644          การฝ~กปฏิบัติงานด+านการตลาดและการเสนอแนะยา  4(0-16-8) 
     Clerkship: Drug Marketing and Detailing 
     DR MARKET DET 
     การฝ~กปฏิบัติงานการจัดการตลาดยา ป�จจัยทางสังคมเศรษฐกิจต"อการตลาดยา 
การบริหารธุรกิจการขายยาระดับสูง การวางนโยบาย แผนปฏิบัติการควบคุม การฝ~กอบรมพนักงานขาย 
ยาปลอม ยาตํ่ากว"ามาตรฐาน จรรยาบรรณท่ีเก่ียวข+อง แนวปฏิบัติท่ีดีในการให+บริการ 
     Concepts, principles, theories, procedures and other relevant 
dynamic factors concerning management of pharmaceutical marketing; socioeconomics 
implications of marketing and detailing activities, business administration and higher 
detailing techniques including policy planning, operating plans and various aspects of 
development and control of medical representations, combating counterfeit and 
Substandard pharmaceuticals, ethics, guidelines of GPP 
 
794645          การฝ~กปฏิบัติงานจัดการเภสัชกรรมชุมชน   4(0-16-8) 
     Clerkship: Community Pharmacy Management 
     CLERKSHIP: COM PHAR MANAGE 
     การฝ~กปฏิบัติงานในการประยุกต-และบูรณาการความรู+ทางเภสัชกรรม และการ
จัดการสําหรับการบริหารจัดการร+านยา และสร+างสรรค-กิจกรรมเพ่ือแก+ป�ญหาในการจัดการทางเภสัชกรรม
ในกระบวนการทํางานร+านยา 
     Clerkship in the concept of application and integration of 
pharmaceutical knowledges and management for community pharmacy and create 
activities for solving problem in pharmacy management  
  
794646          การฝ~กปฏิบัติงานบริหารเภสัชกิจ   4(0-16-8) 
     Clerkship:  Pharmacy Administration 
     CLERKSHIP: PHAR ADMIN 
     บุรพวิชา: 791443 การบริหารทางเภสัชศาสตร-   
     การฝ~กปฏิบัติงานในการประยุกต-หลักการบริหารจัดการด+านเภสัชกรรมปฏิบัติใน
สถานบริการสาธารณสุข สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน องค-กรประเภทต"างๆ การวิเคราะห-ระบบการ
วางแผน การนําลงสู"การปฏิบัติ การประเมินผลการดําเนินการ 
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     Clerkship in the application of administration principle on pharmacy 
practice in healthcare facilities, community setting, and various organizations, system 
analysis, plan development, practice, and evaluation of outcome. 
 
  2.2.6) จุลนิพนธ2 
791491      โครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร- 1   1(0-3-1)  
     Research Project in Pharmaceutical Sciences I 
     RES PROJ PHARM SCI I 
     บุรพวิชา: 791446 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสําหรับนิสิตเภสัชศาสตร- 
กระบวนการวางแผนการวิจัยการเขียนโครงร"างงานวิจัยและการนําเสนอโครงร"างงานวิจัย 
Research design,research proposal writing and proposal presentation 
 
791591      โครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร- 2   2(0-6-2)  
     Research Project in Pharmaceutical Sciences II 
     RES PROJ PHARM SCI II 
     บุรพวิชา: 791491 โครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร- 1 
     การทําการวิจัยการวิเคราะห-การแปลผลการอภิปรายผลสรุปผลการนําเสนอ
ผลงานวิจัยจรรยาบรรณปฏิบัติในการวิจัย 
     Research conducting, critical analysis, interpretation of information, 
and research presentation; ethical practice in research 
*ไม"นับเป�นชั่วโมงปฏิบัติการวิชาชีพ (Non–Clerkship) 
 
 2.3) กลุ#มวิชาเลือกวิชาชีพสาขาเน/น 
  จําแนกตามกลุ"มสาขาเน+น 3 กลุ"มหลัก โดยนิสิตอาจเลือกวิชาเลือกวิชาชีพสาขาเน+นสาขา
หนึ่งใด ๆ จาก 5 สาขาเน+นย"อย การเลือกเรียนรู+ รวมไม"น+อยกว"า 26 หน"วยกิต และห+ามเลือกเรียนรายวิชา
นอกกลุ"ม นอกจากจะได+รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร-เฉพาะรายวิชาท่ี
สัมพันธ-กับสาขาเน+น นั้นๆ ท้ังนี้ แต"ละกลุ"มสาขาเน+นเลือก ต+องมีรายวิชาปฏิบัติการเชิงสมรรถนะไม"น+อย
กว"า 12 หน"วยกิต และหรือมีชั่วโมงฝ~กสมรรถนะปฏิบัติรวมไม"น+อยกว"า 1,200 ชั่วโมงปฏิบัติการ 
 
  2.3.1) กลุ#มวิชาเลือกวิชาชีพสาขาเน/นการบริบาลทางเภสัชกรรม 
   1) กลุ#มสาขาเน/นการบริบาลทางเภสัชกรรมและเภสัชกรรมคลินิกปฏิบัติ 
794531      เภสัชบําบัด 3     5(4-3-8) 
     Pharmacotherapeutics III 
     PHARMACOTHERAP III 
     บุรพวิชา: 791434 เภสัชบําบัด 1 
     บูรณาการทางระบาดวิทยา พยาธิสรีรวิทยา การเกิดโรค การแสดงออกทางคลินิก 
หลักการวินิจฉัยและการรักษา การประยุกต-ใช+ความรู+ในการให+บริบาลทางเภสัชกรรมแก"ผู+ปwวยของภาวะหัว
ใจเต+นผิดจังหวะ โรคหลอดเลือดสมอง ภาวะลิ่มเลือดแข็งตัวผิดปกติ ความผิดปกติของระบบโครงร"าง
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กระดูกและข+อต"อ โรคติดเชื้อท่ีซับซ+อน ไข+เลือดออก ความผิดปกติของสมดุลกรด–ด"าง การบําบัดทดแทน
ไต ความผิดปกติของต"อมไทรอยด-และต"อมหมวกไต ความผิดปกติทางพิษวิทยา ความผิดปกติของระบบ
เลือด 
     Integration of epidemiology, pathophysiology, clinical signs and 
symptoms, and principles of diagnosis and treatment; emphasis on applying 
pharmaceutical care to patients, of arrhythmias, stroke, coagulation disorders, disorders of 
skeletal, bone and joint systems, complicated infectious diseases including dengue fever, 
acid-base disorders, renal replacement therapy, thyroid disorders, adrenal disorders, 
toxicology, and hematologic disorders 
 
794532     เภสัชบําบัด 4     5(4-3-8) 
     Pharmacotherapeutics IV 
     PHARMACOTHERAP IV 
     บุรพวิชา: 791434 เภสัชบําบัด 1 
     บูรณาการทางระบาดวิทยาพยาธิสรีรวิทยาการเกิดโรคการแสดงออกทางคลินิก
หลักการวินิจฉัยและการรักษาการประยุกต-ใช+ความรู+ในการให+บริบาลทางเภสัชกรรมแก"ผู+ปwวยของความ
ผิดปกติทางจิตเวชความผิดปกติทางประสาทวิทยาโรคสมองเสื่อมโรคพาร-กินสันโรคลมชักความผิดปกติทาง
ระบบภูมิคุ+มกันความผิดปกติท่ีเก่ียวเนื่องกับโภชนาการการเลิกบุหรี่มะเร็งวิทยาความผิดปกติท่ีพบได+บ"อย
ในเด็กและผู+สูงอายุการดูแล 
     Integration of epidemiology, pathophysiology, clinical signs and 
symptoms, and principles of diagnosis and treatment; emphasis on applying 
pharmaceutical care to patients, of psychiatric disorders, dementia, Parkinson, epilepsy; 
immunological disorders, nutritional disorders, smoking cessation, oncology, and common 
pediatric and geriatric diseases including caring 
 
794555     การประเมินการใช+ยา    3(2-3-4)  
     Drug Use Evaluation  
     DUE  
     การประเมินการใช+ยารักษาโรคของยาในกลุ"มพ้ืนฐานท่ีมีผลกระทบต"อสุขภาพและ
ระบบสุขภาพและการสาธารณสุขความสมเหตุผลทางวิชาการในการสั่งใช+ยาท้ังด+านชนิดและปริมาณข+อบ"ง
ใช+ขนาดยาและความถ่ีในการใช+ยาคุณค"าท่ีดีของเภสัชภัณฑ-แนวโน+มในการใช+ท้ังด+านปริมาณและมูลค"ายา
การวัดและประเมินผลการรักษาในประเด็นเก่ียวกับประสิทธิภาพของยาพิษอาการไม"พึงประสงค-จากการใช+
ยาวิธีการใช+ยาให+ถูกต+องเพ่ือให+เกิดผลในการรักษามากท่ีสุดและเกิดพิษน+อยท่ีสุด 
     Evaluation of drug use with respect to therapeutic values, indication, 
dosage regimen; assessing drug utilization in terms of amount and cost; measuring and 
evaluating efficacy and safety of drug treatment, focusing on basic drug groups with high 
impacts on health and public health system 
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794556     การบริบาลทางเภสัชกรรมบนพ้ืนฐานของหลักฐานทางวิชาการ 3(2-3-4) 
     Evidence Base in Pharmaceutical Care 
     EB PHAR CARE 
     แนวคิดพ้ืนฐานหลักการความสําคัญของการเลือกใช+ยาหลักฐานทางวิชาการ
ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติท่ีเก่ียวข+องกับการวิจัยทางคลินิกการสืบค+นหาหลักฐานทางวิชาการท่ีเก่ียวข+องการ
วิเคราะห-และตีความรายงานการวิจัย 
     Basic concepts and principles of drug therapy based on research 
evidence; research methodology and statistics in clinical research; retrieval and critical 
appraisal of research evidence 
 
794557     หัวข+อป�จจุบันของเภสัชกรรมปฏิบัติ   4(3-3-6) 
     Current Topics in Pharmacy Practice 
     CURR TOPIC PHAR PRACT 
     ติดตามความก+าวหน+าทางวิชาการความรู+ทางเภสัชกรรมปฏิบัติการบูรณาการด+าน
การรักษาโรคเภสัชกรรมบริบาลการศึกษาวิจัยการอภิปรายการนําเสนอแนวคิดใหม"บนพ้ืนฐานการพัฒนา
ด+านเภสัชกรรมปฏิบัติ 
     Keeping up–to–date with recent knowledge in pharmacy practice 
concerning disease management, pharmaceutical care, recent research; discussion of new 
concepts based on research evidence in pharmacy practice 
 
794559     โภชนาการและโภชนบําบัด    2(2-0-4)  
     Nutrition and Nutritional Therapy  
     NUTRI NUTRI THERAPY 
     สารอาหารความต+องการประจําวันพลังงานหลักโภชนาการท่ีถูกต+องอาหารสําหรับ
ผู+ปwวยโรคหัวใจเบาหวานโรคอ+วนและอ่ืนๆภาวะทุพโภชนาการการป�องกันและบําบัด 
     Nutrients, daily needs and allowances, energy utilization and 
conservation,  appropriate and proper nutrition for patients suffering from cardiac 
diseases, diabetis mellitus, obesity and others; malnutrition, preventives and treatments 
 
  2.3.2) กลุ#มวิชาเลือกวิชาชีพสาขาเน/นเภสัชอุตสาหการ 
   1.) กลุ#มสาขาเน/นวิจัยและพัฒนาด/านเภสัชอุตสาหกรรม 
794523     การบริหารการผลิตทางเภสัชกรรม   4(3-3-6)  
     Pharmaceutical Manufacturing Management 
     PHAR MANU MANGT 
     การจัดองค-กรในโรงงานอุตสาหกรรมยา การวางแผน การผลิต การควบคุม การ
บริหารงานบุคคล ระบบการจัดซ้ือและระบบคลังพัสดุ งานซ"อมบํารุง การป�องกันอุบัติเหตุ การกําจัดของ
เสีย 
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     Organizational management in pharmaceutical industrial firms, 
production planning and controlling, personnel administration; including purchasing, 
distributing and storing system, as well as mechanical system 
 
794524     การประกันคุณภาพทางเภสัชศาสตร-   2(2-0-4) 
     Quality Assurance in Pharmaceutical Sciences 
     QA PHAR SCI 
     แนวคิด หลักการ และมุมมองท่ีเก่ียวข+อง กับงานประกันคุณภาพทางเภสัชศาสตร-
ข+อพิจารณาเก่ียวกับมาตรฐาน ข+อตกลง ข+อบังคับ ระดับชาติและนานาชาติ จรรยาบรรณท่ีเก่ียวข+อง 
     Concepts of quality assurance in pharmacy focusing on national and 
international standards, conceptional agreements and regulations, and related ethiques 
 
794525     วิทยาการพอลิเมอร-เบ้ืองต+นทางเภสัชกรรม  2(2-0-4) 
     Introductory Polymer Sciences in Pharmacy  
     INTRO POLYMER SCI PHAR 
     ความรู+พ้ืนฐานเก่ียวกับคุณสมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร-ท่ีใช+ทางด+าน
การแพทย- ท้ังในสภาวะท่ีอยู"ในสารละลายและสภาวะของแข็ง เทคโนโลยีทางเภสัชกรรมของการประดิษฐ-
พอลิเมอร-ให+อยู"ในรูปแบบท่ีต+องการ การประยุกต-ใช+ อนาคตของการใช+พอลิเมอร-ในทางด+านการแพทย-อ่ืน 
     Basic knowledge and physico-chemical properties of medical 
polymer both in the solution and solid state covering technology of polymer modification 
and the application of novel polymer for medical usage 
 
794526     วิทยาการเครื่องสําอาง    4(3-3-6)  
     Cosmeticology 
     COSMETICOLOGY 
     หลักการและเทคนิคในการผลิตและประดิษฐ-เครื่องสําอาง สิ่งปรุงแต"ง กลิ่น สี การ
รักษาเสถียรภาพของเครื่องสําอางรูปแบบต"างๆ หลักการในการป�องกันและทดสอบความปลอดภัย การแพ+
เครื่องสําอาง เครื่องสําอางท่ีมีตัวยาผสม การเลือกใช+ การควบคุมมาตรฐาน ลักษณะของการจําหน"าย 
จรรยาบรรณ 
     Principle and techniques of cosmeticology including flavor, color and 
stability of all cosmetic products; preparation techniques, safety evaluation, selection and 
quality control of cosmetic products; pharmaceutical ethical conducts 
 
794527     เภสัชบรรจุภัณฑ-     2(2-0-4)  
     Pharmaceutical Packaging 
     PHAR PACKAGINGS 
     คุณสมบัติข+อดี ข+อด+อย ของการใช+วัสดุชนิดต"างๆ มาเป�นภาชนะในรูปแบบท่ี
เหมาะสมในการบรรจุเภสัชภัณฑ- การทดสอบ การเก็บรักษา 
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     Properties, advantages and disadvantages of materials used for 
pharmaceutical packagings, including evaluation and storage 
 
794622     รังสีเภสัชภัณฑ-     2(2-0-4)  
     Radiopharmaceuticals  
     RADIOPHAR 
     สารกัมมันตภาพรังสี ความปลอดภัยจากรังสี การออกแบบและจัดเตรียมเภสัช
ภัณฑ-รังสี การใช+เภสัชภัณฑ-รังสีสําหรับการวินิจฉัยและรักษาโรคในผู+ปwวย 
     Radioactive agents, safety and toxicity, preparations and use of 
radio–pharmaceutical products, diagnosis for treatment in pateints 
 
794623     อนามัยเภสัชการอุตสาหกรรม    4(3-3-6)  
     Pharmaceutical Industrial Hygiene 
     PHAR IND HYGIENE 
     สุขอนามัยของผู+ปฏิบัติงานในโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม การป�องกันอันตรายจาก
อุป�ทวเหตุ อันตรายจากป�จจัยทางกายภาพ ทางเคมี และทางจิต ต"อสุขภาพทางร"างกาย สุขภาพจิตของผู+ใช+
แรงงาน การดูแลรักษาสุขภาพตนเอง การบริการทางอนามัย กฎและระเบียบ การนันทนาการ และ
สวัสดิการ  
     Industrial hygiene of employers and employees in pharmaceutical 
industry, preventive measures and precautions of dangers and hazards from accidents, 
physic–chemical factors and neuropsychological factors on bodily and mental health of 
employees; self–health care, hygiene and industrial health services, laws and regulation, 
recreations and social welfares 
 
794624     ระบบนําส"งยาแบบใหม"    3(3-0-6)  
     Novel Drug Delivery System  
     NOVEL DDS 
     ระบบนําส"งยาแบบใหม" เทคนิคและวิธีการเตรียม ผลิตภัณฑ-ท่ีมีความคงตัวและ
ผลผลิตสูง 
     Novel drug delivery system, focusing on techniques and preparation 
of stable products with high productivity 
 
794625     นาโนเทคโนโลยีทางเภสัชศาสตร-   3(3-0-6) 
     Pharmaceutical Nanotechnology 
     PHAR NANOTECH 
     ความรู+เบ้ืองต+นเก่ียวกับลักษณะรูปแบบต"างๆของระบบนาโนเทคโนโลยี การ
เตรียมการพัฒนา ข+อดีและข+อเสีย การประยุกต-ด+านวิทยาการทางเภสัชศาสตร- 
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     Basic concept of various types of nanotechnology systems including 
preparation, development, advantages and disadvantages as well as applications of 
nanotechnology system in pharmaceutical sciences 
 
794626      การเคลือบยาเม็ด     3(2-3-4) 
     Tablet Coating 
     เทคโนโลยีและศิลปะข้ันสูงในการผลิตยาข้ันอุตสาหกรรมของการเคลือบยาเม็ด 
โดยเน+นการเคลือบน้ําตาล การเคลือบฟyล-ม รวมท้ังหลักการและเทคนิควิธีการเตรียม การทดสอบคุณภาพ
และมาตรฐาน ป�ญหาท่ีพบในการเตรียม ตลอดจนแนวทางแก+ไขป�ญหา 
     Advanced technology and arts for industrial manufacturing of tablet 
coating, especially sugar coating and film coating, including principles and techniques of 
preparation, evaluation and standardization of dosage forms; preparation problem, 
including problem solving 
 
794627      เทคโนโลยีเภสัชกรรมข้ันสูง    2(2-0-4) 
     Advance Pharmaceutical Technology 
     ประมวลความรู+และเทคโนโลยีทางเภสัชกรรม กระบวนการผลิตยารูปแบบใหม" 
ความปลอดภัยต"อสิ่งแวดล+อม ผลิตภัณฑ-แอโรซอล รังสีเภสัชภัณฑ- การเลือกภาชนะบรรจุภัณฑ-ท่ีเหมาะสม
ทนทาน การนําความรู+ทางชีวสถิติมาใช+ประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ- 
     Comprehensive study of knowledge and technology for 
development of novel dosage forms, aerosols, radiopharmaceuticals, packaging selection 
and the application of biostatistics for products evaluation also included 
 
794628     การวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ-    2(2-0-4) 
     Research and Development of Pharmaceutical Products 
     การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ-ยา ผลิตภัณฑ-เครื่องสําอาง ชีววัตถุ สมุนไพร ใน
ข้ันตอนต"างๆ ต้ังแต"การวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบ การศึกษาการออกฤทธิ์ ความเป�นพิษของยา การออกแบบ
ยาและรูปแบบยา การพัฒนาผลิตภัณฑ- และการประเมินทางคลินิก 
     Research and development processes of pharmaceuticals, cosmetics, 
biological products and herbal medicine, including pharmacology and toxicology of drugs, 
structural and dosage form designs, as well as clinical assessment. 
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794629      การพัฒนาเภสัชภัณฑ-    3(1-6-4) 
     Pharmaceutical Product Development    
     การพัฒนาตํารับยาเตรียมรูปแบบต"างๆ หลักการทางเคมีกายภาพท่ีสําคัญ การฝ~ก
ปฏิบัติการต้ังตํารับการเตรียมและการประเมินผลิตภัณฑ-นั้น ๆ  
     The development of various pharmaceutical dosage forms and 
relevant physicochemical principles practice in formulation, preparation and evaluation of 
dosage forms are emphasized 
 
794630     การผลิตยาสําหรับสัตว-    3(2-3-4) 
     Veterinary medicine manufacturing 
     การศึกษากายวิภาคของสัตว- ข+อจํากัดและข+อกําหนดในการผลิตยาสําหรับสัตว- 
โรคท่ีพบบ"อยในสัตว- การต้ังตํารับยาเตรียมรูปแบบต"างๆ สําหรับใช+กับสัตว- 
     The anatomy of animal limitations and restrictions on the production 
of medicine for animals. Common diseases in animals Formulation dosage forms. For use 
with animals 
 
   2.) กลุ#มสาขาเน/นการพัฒนาและการประกันคุณภาพทางเภสัชศาสตร2รวมถึงการวิจัย
และพัฒนาสมุนไพรและผลิตภัณฑ2จากธรรมชาติ 
794503     การควบคุมคุณภาพอาหารและเครื่องสําอาง  4(3-3-6) 
     Pharmaceutical Quality Control of Food and Cosmetics  
     PHAR QC FC 
     การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานอาหารและเครื่องสําอางการพิสูจน-เอกลักษณ-
และวิเคราะห-หาปริมาณวัตถุเจือปนและสารปนเป��อนในอาหารและเครื่องสําอางสารสําคัญในเครื่องสําอาง 
     Quality control of food and cosmetics by identification and 
quantitative analysis of active ingredients and impurities 
 
794511     พฤกษบําบัดบนหลักฐานทางวิชาการ   2(2-0-4) 
     Evidence Based Phytotherapy 
     EB PHYTOTHERAPY 
     ประเมินและวิเคราะห-ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช+พืชสมุนไพรและ
เภสัชภัณฑ-จากสมุนไพรเพ่ือรักษาโรคและส"งเสริมสุขภาพข+อมูลทางวิทยาศาสตร-แนวคิดทางการแพทย-แบบ
พหุลักษณ-โดยเน+นพืชสมุนไพรและเภสัชภัณฑ-จากสมุนไพรท่ีพบในประเทศไทยจรรยาบรรณในการนํามาใช+ 
     Evaluation and analysis of efficiency and efficacy of medicinal plants 
and products derived from medicinal plants for therapeutic and health promotion 
purposes based on scientific knowledge including complementary medical concepts 
emphasizing on medicinal plants and pharmaceutical products of medicinal plants 
available in Thailand with emphasis on ethical usage 
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794513     เภสัชเวทประยุกต-     3(3-0-6) 
     Applied Pharmacognosy 
     APPL PHARMACOG 
     การประยุกต-ความรู+ทางเภสัชเวทกับสถานการณ-การใช+สมุนไพรในประเทศไทยเน+น
ผลิตภัณฑ-ท่ีได+รับความสนใจในประเทศการผสมผสานความรู+ด+านการแพทย-แผนป�จจุบันกับการแพทย-
พ้ืนบ+านหรือเภสัชกรรมทางเลือก การเลือกข+อมูล การแนะนําการใช+ผลิตภัณฑ-ได+อย"างสมเหตุสมผลโดย
อาศัยข+อมูลทางวิทยาศาสตร-สนับสนุน 
     Application of pharmacognostic knowledge for current use of 
medicinal plants in Thailand emphasizing on products frequently used in the country: 
integration of both modern medical knowledge and indigeneous knowledge; selection of 
appropiate information and rational counselling based on scientific evidences 
 
794515     เทคนิคข้ันสูงการสกัดแยกสารทางเภสัชศาสตร-  3(2-3-4) 
     Advanced Separation Technique in Pharmaceutical Sciences  
     ADV SEP TECH PHAR SCI 
     ทฤษฎีและปฏิบัติการในการสกัดแยกเภสัชภัณฑ-และสารจากพืชสมุนไพรเพ่ือใช+ใน
การวิเคราะห-หาเอกลักษณ-และสูตรโครงสร+าง การพัฒนากระบวนการผลิตให+ได+ปริมาณมาก 
     Separation of bioactive and valuable compounds from medicinal 
plants for analyze, identification, structure elucidation and production process 
development 
 
   3.) สาขาเน/นการวิจัยและพัฒนาด/านสมุทรเภสัชศาสตร2 
794581     สมุทรเภสัชศาสตร- 1    4(3-3-6)  
     Marine Pharmacy I 
     MARINE PHAR I 
     บุรพวิชา: 309101 วิทยาศาสตร-ทางทะเล 
     เนื้อหาและปฏิบัติการด+านคุณสมบัติของทะเลและมหาสมุทรในภูมิภาคตะวันตก
ของแปซิฟyกและมหาสมุทรอินเดีย ทรัพยากร การใช+ประโยชน- ผลกระทบด+านเศรษฐกิจและสภาพแวดล+อม 
การพัฒนายาและผลิตภัณฑ-ต"างๆจากแหล"งทะเล เทคนิควิธีต"างๆท่ีใช+ในกระบวนการสังเคราะห-ยา การ
ควบคุมเง่ือนไขต"างๆ การหาปริมาณของยาท่ีสังเคราะห-ข้ึนมาได+ การตรวจพิสูจน-เอกลักษณ- ระบบนําส"งท่ีมี
ประสิทธิผล   
     Study and practice of marine properties and characteristics of 
Western Pacific and Indian Oceans, resources, utilization and approaches of marine 
resources, impacts on marine eco–economics, development of marine pharmaceuticals 
and bio–products, techniques employed in drugs synthesis including others, conditions 
and reaction control, quantitative analysis and identification of synthesized products, DDS 
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794582     สมุทรเภสัชศาสตร- 2    4(3-3-6)  
     Marine Pharmacy II 
     MARINE PHAR II 
     บุรพวิชา: 794581 สมุทรเภสัชศาสตร- 1 
     ศึกษาและปฏิบัติการต"อเนื่องจาก 794581 สมุทรเภสัชศาสตร- 1 
     A continuity of 794581 Marine Pharmacy I 
 
794240     ความหลากหลายขององค-ประกอบทางเคมีจากสิ่งมีชีวิตจากทะเล  
           2(2-0-4) 
     Chemodiversity of marine natural product 
     ศึกษาการทําวิจัยจากผลิตภัณฑ-ธรรมชาติทางทะเล ตามกลุ"มขององค-ประกอบทาง
เคมีท่ีสําคัญ การตรวจสอบเบ้ืองต+น และวิธีการสกัดแยก กระบวนการวิจัยและพัฒนายาท่ีมีแหล"งท่ีมาจาก
ธรรมชาติทางทะเล 
     The research study from marine natural products based on 
classification of principle substances preliminary chemical screening test extraction and 
isolation research and development of drug from natural origin 
 
  2.3.3) กลุ#มวิชาเลือกวิชาชีพสาขาเน/นเภสัชศาสตร2สังคมและการบริหารเภสัชกิจ 
   1.) กลุ#มสาขาเน/นเภสัชศาสตร2สังคมและการบริหารเภสัชกิจเชิงกลยุทธ2เภสัชกรรม
สารสนเทศ การจัดการ และเภสัชกรรมชุมชน 
794547     ป�ญหาพิเศษทางเภสัชกรรมสังคม   3(2-3-4)  
     Special Problems in Social Pharmacy   
     SPP SOC PHAR 
     การแก+ป�ญหาในการปฏิบัติการของเภสัชกรในด+านเภสัชกรรมสังคม การคุ+มครอง
ผู+บริโภค การบริหารจัดการความปลอดภัยด+านยา นโยบายด+านยาและสุขภาพ รวมถึงการบริหารจัดการ
จัดการทางเภสัชกิจ   
     Problem solving in pharmaceutical practice emphasizing social 
pharmacy, consumer protection, drug safety, and health and drug policies, and pharmacy 
administration 
 
794548     การบริหารสาธารณสุขเชิงกลยุทธ-   3(2-3-4)  
     Strategic Public Health Administration   
     ST PUBL HEALTH ADMIN 
     ความคิดด+านการบริหารงานสาธารณสุข โครงสร+าง แนวนโยบาย กลวิธีการพัฒนา
งานสาธารณสุข ป�ญหาการดําเนินงาน การวางแผนแก+ไขป�ญหา แนวโน+มการพัฒนางานวิชาชีพเภสัชกรรม
ต"างๆทางด+านสาธารณสุข เน+นทางด+านเภสัชกรรมโรงพยาบาล เภสัชสาธารณสุข การคุ+มครองผู+บริโภคด+าน
ยา การจัดการเภสัชศาสตร-สังคม 
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     Approaches in public health administration, structure, policy and 
strategy of health system development; obstructions in implementation and 
administration processes; development in public health pharmacy especially in hospital 
and health centres, consumers protection in pharmacy, pharmaceutical social 
administrative management 
 
794549     วิทยาการระบาดข้ันสูงทางเภสัชศาสตร-   3(2-3-4)  
     Advanced Pharmacoepidemiology 
     ADV PHAR EPIDEMIO 
     หลักการทางวิทยาการระบาดข้ันสูง ระเบียบวิธีวิจัย และ สถิติชั้นสูงในการวิจัยทาง
ระบาดวิทยา และการวิเคราะห-ข+อมูลท่ีเก่ียวเนื่องถึงประสิทธิภาพประโยชน-ในเชิงสัมพันธ-กับภาวะทาง
เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของประเทศ เพ่ือแก+ป�ญหาเรื่องการใช+ยา ท่ีมีผลกระทบต"อป�จเจกบุคคลและ
สังคม และหาแนวทางการป�องกันและการแก+ไขป�ญหาท่ีมีผลกระทบต"อสังคมส"วนรวม 
     Principle of advance epidemiology; study design and advanced 
statistic in epidemiology research and data analysis that involved with the effectiveness 
based on country’s socioeconomic status and culture; solving the drug use problems that 
impact on individuals and society and searching the guidelines for the prevention and 
solving societal impact of problems. 
 
794571     ชีวสถิติประยุกต-สําหรับนิสิตเภสัชศาสตร-   3(2-3-4) 
     Applied Bio–Statistics for Pharmacy Students 
     APP BIOSTAT PHAR STUD 
     สถิติและความน"าจะเป�นเบ้ืองต+นเทคนิคการสุ"มตัวอย"างการประมาณค"าการ
ทดสอบสมมติฐานการถดถอยสหสัมพันธ-การทดสอบโดยวิธีการทางสถิติท่ีไม"ใช+พารามิเตอร-การวิเคราะห-
ความแปรปรวนทางเดียวและสองทางการวางแผนการทดลองโดยเน+นการประยุกต-ใช+ทางวิทยาการสุขภาพ 
     Introductory pharmaceutical biostatistics and probability, sampling 
techniques, estimation of testing and values, hypothetical regression, non–parameter 
biostatistical testing of interrelationship and correlationship, analyses of variations and 
variants, experimental planning with emphasis on application in healrh science 
management 
 
794647     การบริหารเภสัชกิจเชิงกลยุทธ-    3(2-3-4)   
     Strategy in Pharmacy Administration   
     STRAT PHAR ADMIN 
     เทคนิคการบริหารงานท่ีจําเป�นต"อวิชาชีพเภสัชกรรมการบริหารองค-กรการบริหาร
บุคคลการบริหารธุรกิจขนาดย"อมการบริหารสินค+าคงคลังการบริหารการเงินการวิเคราะห-ข+อมูลทางการ
บัญชีเพ่ือประเมินผลการดําเนินงานของหน"วยงานการตัดสินใจในการดําเนินงานของหน"วยงาน 
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     Strategy in pharmacy management with emphasis on organization 
andpersonnel management, small and medium enterprises, inventory control, financial 
and cost accounting; managerial costing for evaluation and decision makingalso included. 
 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 
 ให+นิสิตเภสัชศาสตร-สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาต"าง ๆ ท่ีเปyดให+บริการ ท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพา รวมถึงรายวิชาท่ีคณะเภสัชศาสตร-เปyดให+บริการสําหรับนิติคณะวิชาอ่ืนด+วย 
 
793121      หลักการออกแบบทางเภสัชศาสตร-   2(1-3-2) 
     Principle of Pharmaceutical Design  
     PRINC PHARM DESIGN 
     การออกแบบภาชนะบรรจุทางเภสัชภัณฑ-และเวชภัณฑ-ตามข+อกําหนดคุณสมบัติ
และคุณลักษณะของการใช+สอย กฎระเบียบท่ีเก่ียวข+อง ปฏิบัติการในหัวข+อวิชาท่ีเก่ียวข+อง 
     Appropriate design of pharmaceutical and medicinal packaging in 
accordance with FDA and professional requirement, description, regulations and usages 
 
793231      ความรู+เรื่องยาบําบัดโรค    2(2-0-4) 
     Drug Knowledges 
     DRUG KNOWLEDHES 
     จุดมุ"งหมาย แหล"งกําเนิด การจัดประเภทของยาตามหลักเภสัชวิทยา หลักการการ
เตรียมยาจากแหล"งกําเนิด วิธีใช+ยา หลักการการออกฤทธิ์และการทําลายฤทธ-ของยาในร"างกาย พิษและ
อันตรายจากการใช+ยาโดยท่ัวๆไป กลวิธานการออกฤทธิ์ของยา สรรพคุณ วิธีใช+ยาสามัญประจําบ+าน 
จรรยาบรรณในการเลือกใช+ยา 
     Pharmacological concepts and origins of drugs and drugs actions,   
classification and categorization, principles and conceptual aspects of drug preparations 
from resources ; dosages, indications and rational uses; principles and concepts of drug 
actions, potency, toxicity and safety measures, drugs abuses, mechanisms of action, 
therapeutic values and indications of household remedies; ethiques in drug selection 
 
793232     ความรู+ท่ัวไปสําหรับการใช+ยา                      2(2-0-4) 
     General Knowledge for the Use of Drugs 
     GEN KNOWL USE DR 
     ความหมายของยาการแบ"งประเภทของยาตามกฎหมายการใช+ยาสามัญประจําบ+าน
ยาคุมกําเนิดยาท่ีใช+ในการรักษาอาการของโรคท่ีมีอุบัติการณ-สูงในประเทศไทยประโยชน-อาการไม"พึง
ประสงค-จากการใช+ยาในแต"ละกลุ"ม 
      Drug concepts, drug classification by law, utilization of common drug; 
contraceptive and drug for high incident disease in Thailand, benefit and adverse effect of 
drug use 



134 
 

793234     พืชสมุนไพร      2(2-0-4) 
     Medicinal Plants 
     MED PLANT 
     พืชสมุนไพรต"างๆท่ีใช+กันมาแต"โบราณข+อมูลทางวิทยาศาสตร-ต"างๆเก่ียวกับ
สรรพคุณวิธีการใช+ความปลอดภัยของพืชสมุนไพรพืชสมุนไพรพ้ืนบ+าน 
     Traditional medicinal plants, scientific information on activities, useful 
and safety of medicinal plants, focus on local herbal medicine 
 
793239      เครื่องสําอางกับความงาม      2(2-0-4) 
     Cosmetic and Beauty 
     COS & BEAU 
     ประวัติความเป�นมาของเครื่องสําอาง ความรู+พ้ืนฐานเก่ียวกับกายภาคของผิวหนัง 
ประเภทของผลิตภัณฑ-เครื่องสําอางชนิดสําหรับผิว ผลิตภณัฑ-ระงับกลิ่นกาย ผลิตภัณฑ-ตกแต"งบนใบหน+า 
เทคนิคการแต"งหน+า ข+อควรระวังและการเลือกใช+เครื่องสําอางอย"างปลอดภัย กฎหมายเครื่องสําอาง และ
การประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ- 
      The history of cosmetics, Basic knowledge about the anatomy of 
skin. Types of cosmetic products for skin; Deodorants, facial decorative products and 
techniques to make up. Precautions and use of cosmetics with safety. Raw of cosmetic 
product and evaluation of product safety 
 
793240     สารอาหารและผลิตภัณฑ-เสริมอาหาร   2(2-0-4)  
     Nutrition and nutrition supplement 
     สารอาหาร และ สารสําคัญท่ีอยู"ในผลิตภัณฑ-เสริมอาหารต"างๆ โดย เน+นถึง     
ประโยชน- กลไก แหล"งท่ีมาและข+อควรระวังในการเลือกใช+ 
     Nutrients and supplements that are useful in emphasizing the 
mechanisms and precautions for use 
 
793241     ผลิตภัณฑ-สุคนธบําบัด    2(2-0-4) 
     Aromatherapy Product                   
     ประวัติ ความเป�นมา หลักการ การใช+ประโยชน-ในเวชศาสตร-ทางเลือกและการ
พัฒนาผลิตภัณฑ-สุคนธบําบัด รายละเอียดน้ํามันหอมระเหย น้ํามันพาหะ แหล"งท่ีมาทางพฤกษศาสตร- การ
สกัด เคมีและการควบคุมคุณภาพ การต้ังตํารับสุคนธบําบัด การใช+ประโยชน-ทางการแพทย- เครื่องสําอาง 
และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข+องกับสุขภาพและการเริ่มต+นธุรกิจสปา 
     The history of the use of alternative medicine and aromatherapy 
products. Principle of aromatherapy, carrier oil, a source of botanical extraction,chemical 
and quality control. The Aromatherapy Recipes Utilization of medical, cosmetic and other 
health-related startup and spas 
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793242     ภาษาอังกฤษข้ันสูงสําหรับนิสิตเภสัชศาสตร- 2  3(2-3-4)  
     Advanced English for Pharmacy Students II 
     ADV ENG PHAR II 
     ฝ~กทักษะการพูดการสื่อสารการสื่อสารข+อมูลทางวิทยาศาสตร-สุขภาพความถูกต+อง
ในการใช+ภาษา ศัพท-พ้ืนฐานทางการแพทย-และทางเภสัชศาสตร- 
     Practicing skill in speaking and communication with emphasis on data 
or articles in health sciencescovering proper usage and Grammatical English including 
basic medical and pharmaceutical terminology 
 
793341    ภาษาอังกฤษข้ันสูงสําหรับนิสิตเภสัชศาสตร- 3  3(2-3-4)  
    Advanced English for Pharmacy Students III  
    ADV ENG PHAR III  
    ฝ~กทักษะการอ"านการเขียนบทความการย"อและสรุปความการนําเสนอข+อมูลบทความ
ทางวิทยาศาสตร-สุขภาพศัพท-ทางการแพทย-และทางเภสัชศาสตร- 
    Practicing skill in reading, writing, briefing and concluding, and 
presenting, with emphasis on literatures, journal, text books, data or articles in health 
sciences including medical and pharmaceutical terminology 
 
  


