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หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ป)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
**************************************************
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะเภสัชศาสตร

หมวดที่ 1 ข0อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ระบุรหัส
ชื่อภาษาไทย:
ชื่อภาษาอังกฤษ:

25530191104386
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
Doctor of Pharmacy Programme

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อปริญญาภาษาไทย:
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ:
อักษรย=อภาษาไทย:
อักษรย=อภาษาอังกฤษ:

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

3. วิชาเอก
ไม=มี
4. จํานวนหน8วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม=นAอยกว=า 233 หน=วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปC
หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปC
หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปC
5.2 ภาษาที่ใชA
หลักสูตรจัดการศึกษาเปHนภาษาไทย
หลักสูตรจัดการศึกษาเปHนภาษาต=างประเทศ
หลักสูตรจัดการศึกษาเปHนภาษาไทยและภาษาต=างประเทศ (ภาษาอังกฤษบางรายวิชา)
5.3 การรับเขAาศึกษา
รับเฉพาะนิสิตไทย
รับเฉพาะนิสิตต=างชาติ
รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต=างชาติ

2
5.4 ความร=วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่น
เปHนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
เปHนหลักสูตรที่ไดAรับความร=วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น
ชื่อสถาบัน...................................................................................................
รูปแบบของความร=วมมือสนับสนุน.............................................................
เปHนหลักสูตรร=วมกับสถาบันอื่น
ชื่อสถาบัน.......................................ประเทศ...............................................
รูปแบบของการร=วม
ร=วมมือกัน โดยสถาบันฯ เปHนผูAใหAปริญญา
ร=วมมือกัน โดยสถาบันฯอื่น เปHนผูAใหAปริญญา
ร=วมมือกัน โดยผูAศึกษาอาจไดAรับปริญญาจากสองสถาบัน
(หรือมากกว=า 2 สถาบัน)
5.5 การใหAปริญญาแก=ผูAสําเร็จการศึกษา
ใหAปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
ใหAปริญญามากกว=า 1 สาขาวิชา (เช=น ทวิปริญญา)
อื่น ๆ (ระบุ)...............................................
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร รวมการรับรองหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 เปUดสอน ภาคการศึกษาตAน ปCการศึกษา 2556
ปรับปรุงจากหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปC) หลักสูตรใหม= พ.ศ. 2553
สภาวิชาการใหAความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 2/2556
วันอังคารที่ 23 เมษายน 2556
สภามหาวิทยาลัยใหAความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 3/2556
วันที่พุธ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
สภาเภสัชกรรม เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม
ครั้งที่ 246 (13) / 2558 วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2558
สภามหาวิทยาลัยใหAความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 3/2559
วันที่พุธ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
7. ความพร0อมในการเผยแพร8หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรAอมในการเผยแพร=คุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห=งชาติในปC
การศึกษา 2559
8. อาชีพที่สามารถประกอบได0หลังสําเร็จการศึกษา
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในสาขาเนAนต=าง ๆ โดยเฉพาะอย=างยิ่ง ดAานการบริบาลทางเภสัชกรรม
การคุAมครองผูAบริโภคและผูAปZวยดAานยาและผลิตภัณฑสุขภาพ ดAานเภสัชกรรมชุมชนการวิจัยและพัฒนาทางเภสัช
ศาสตร เภสัชกรรมการตลาด สารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ การบริหารเภสัชกิจ และภาคอุตสาหกรรม เปHนอาทิ
สารัตถะขององคความรูAภาคบังคับของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา อาจจําแนกไดAเปHนดังนี้
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8.1 ส=วนที่เกี่ยวขAองกับวิชาชีพเภสัชกรรมโดยตรง ที่สําคัญคือ
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=วนที่เกี่ยวขAองกับวิชาชีพเภสัชกรรม โดยเนAนการวิจัยควบคู=ปฏิบัติการ ที่สําคัญคือ
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 (กําหนดเปHนอัตลักษณหนึ่งโดยกําหนดเปHนเอกลักษณของมหาวิทยาลัยบูรพา)
8.2.6 Pharmacy Education ตามอัตลักษณของศาสตรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย
8.3 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ยังเนAนการเรียนการสอนการเรียนรูA การจัดทํากิจกรรม
นอกหลักสูตร และการฝ~กปฏิบัติร=วมกันกับนิสิตดAานวิทยาศาสตรสุขภาพสาขาวิชาอื่น ๆ ใหAรูAจักทํางานกันเปHน
ทีมสุขภาพ ภายใตAแนวคิดของวิชาชีพสัมพันธศึกษา (Integrated Multi–Disciplinary Health Sciences)
8.4 อื่น ๆ ตามอัธยาศัย ความชอบ และความถนัด ของผูAเรียนเปHนสําคัญ เปHนตAนว=า
8.4.1 นักวิจัยเชิงบูรณาการทางเภสัชศาสตรและหรือวิทยาการสุขภาพ
8.4.2 ครู–อาจารยในสถาบันการศึกษาดAานวิทยาการสุขภาพและเทคโนโลยีเภสัชศาสตร
8.4.3 อุตสาหการดAานสมุทรเภสัชศาสตร (Marine Pharmaceutical Sciences) ที่เปHนจุดเชื่อม
ระหว=างสาขาวิชาเภสัชศาสตรกับสาขาวิชาวาริชศาสตร–เทคโนโลยีทางทะเล
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน8ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย[ผู0รับผิดชอบ
หลักสูตร
1) นายยศนันท[ วีระพล
เลขประจําตัวประชาชน 1-1790-0000X-XX-X
คุณวุฒิ ภ.ด. (เทคโนโลยีเภสัชกรรม) 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. (เภสัชศาสตรชีวภาพ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553
ภ.ม. (เภสัชวิทยา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2543
ภ.บ. (เภสัชศาสตร) 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. (เภสัชศาสตร) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2541
ตําแหน8งทางวิชาการ อาจารย
4) นายธาราธีร[ ศรีจนั ทร[
เลขประจําตัวประชาชน 3-4303-0074X-XX-X
คุณวุฒิ ภ.ม. (เภสัชศาสตรชีวภาพ) มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2554
ภ.บ. (เภสัชศาสตร) 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. (เภสัชศาสตร) มหาวิทยาลัยขอนแก=น พ.ศ. 2550
ตําแหน8งทางวิชาการ อาจารย
10. สถานที่จัดการเรียนการสอนและปฏิบัติการทางวิทยาการและวิชาชีพ
ในสถานที่ตั้ง
นอกสถานที่ตั้ง
11. สถานการณ[ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป`นต0องนํามาพิจารณาในการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
ปƒจจัยในการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู=สังคมแห=งภูมิปƒญญาและ
การเรียนรูAอย=างยั่งยืน โดยมุ=งพัฒนาคนและสังคมไทยใหAครอบคลุม 3 เรื่องหลักคือ
11.1.1) การพัฒนาคนไทยใหAมีคุณธรรมและจริยธรรมนําความรูAโดยพัฒนาจิตใจควบคู=กับการ
พัฒนาการเรียนรูAของคนทุกกลุ=มทุกวัยตลอดชีวิตตั้งแต=ปฐมวัย ใหAมีความรูAพื้นฐานที่เขAมแข็งมีทักษะชีวิตพัฒนา
สมรรถนะทักษะของกําลังแรงงานสอดคลAองกับความตAองการพรAอมกAาวสู=โลกของการทํางานและการแข=งขัน
อย=างมีคุณภาพ ทั้งภายในประเทศและต=างประเทศโดยเฉพาะอย=างยิ่ง การเตรียมความพรAอมในทุกดAานหรือมาก
ดAานที่สุด ต=อกระแสการเปลี่ยนแปลงดAานเศรษฐิจ สังคม การเมือง การเงินการคลัง พฤติกรรม วิถีชีวิต ของทุก
ภาคส=วน ที่ตAองมีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงบริบทของบทบาท หนAาที่ และความรับผิดชอบ ตามกระแสกระทบ
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นั้น ๆ อีกทั้งทําใหAสามารถรองรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสากล เปHนตAนว=า การเขAาสู=ประชาคมอาเซียน
(ASEAN Harmonization) AFTA WTO/GATS และแนวโนAม/ทิศทางการพัฒนาหลักสูตรและวิชาชีพทางเภสัช
ศาสตรของ FIP, UNESCO, WHO, AACP, ESCP, AASP, FAPA เปHนตAน โดยมีเปˆาหมายและวัตถุประสงคในการ
พัฒนากําลังคนดAานเภสัชศาสตรของมหาวิทยาลัยบูรพา ใหAมีทั้งสมรรถนะ ความรูA ความรับผิดชอบ ควบคู=กันไป
กับการมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติ เขAาสู=ระดับการเปHน Green 9–Star Pharmacists ซึ่งกําหนดไวAเปHน
วิสัยทัศนในการพัฒนาบุคคลในอนาคต ตามความคาดหวังและความตAองการของสังคม
11.1.2) การสรAางและพัฒนากําลังคนที่เปHนเลิศ โดยเฉพาะการสรAางสรรคนวัตกรรมและองค
ความรูAส=งเสริมใหAคนไทยเกิดการเรียนรูAอย=างต=อเนื่องตลอดชีวิตการจัดการองคความรูAทั้งภูมิปƒญญาทAองถิ่นและ
องคความรูAสมัยใหม=ตั้งแต=ระดับชุมชนถึงระดับประเทศ สามารถนําไปใชAในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
11.1.3) การเสริมสรAางสุขภาวะคนไทยใหAมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจเนAนการพัฒนาระบบ
สุขภาพอย=างครบวงจรมุ=งการดูแลสุขภาพเชิงปˆองกันการฟŠ‹นฟูสภาพร=างกายและจิตใจเสริมสรAางคนไทยใหAมี
ความมั่นคงทางอาหารและการบริโภคอาหารและผลิตภัณฑสุขภาพที่ปลอดภัย การลดละ–เลิกพฤติกรรมเสี่ยง
ต=อสุขภาพและการเสริมสรAางคนไทยใหAอยู=ร=วมกันในสังคมไดAอย=างสันติสุข โดยเสริมสรAางความสัมพันธที่ดีของคน
ในสังคมบนพื้นฐานของความมีเหตุมีผลดํารงชีวิตอย=างมั่นคงทั้งในระดับครอบครัวและชุมชนพัฒนาระบบการ
คุAมครองทางเศรษฐกิจและสังคมที่หลากหลายและครอบคลุมทั่วถึงสรAางโอกาสในการเขAาถึงแหล=งทุนส=งเสริมการ
ดํารงชีวิตที่มีความปลอดภัยน=าอยู=บนพื้นฐานของความยุติธรรมในสังคมเสริมสรAางกระบวนการยุติธรรมแบบ
บูรณาการและการบังคับใชAกฎหมายอย=างจริงจังควบคู=กับการเสริมสรAางจิตสํานึกดAานสิทธิและหนAาที่ของ
พลเมืองและความตระหนักถึงคุณค=าและเคารพศักดิ์ศรีความเปHนมนุษยเพื่อลดความขัดแยAง
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมภูมิภาค/ทAองถิ่น
ในการจัดทําหลักสูตรนี้ไดAคํานึงถึงแผนพัฒนาประเทศที่มุ=งพัฒนาคุณภาพ “คน” และมาตรการ
การกําหนดนโยบายสรAางหลักประกันสุขภาพแห=งชาติ กระทรวงสาธารณสุข แผนการลงทุนดAานสุขภาพ
แผนงานที่ 1 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขขAางตAน มหาวิทยาลัยบูรพาไดAตระหนักและ
เล็งเห็นถึงคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชากรในปƒจจุบันที่ไดAรับการตอบสนองจากทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนยังไม=ครอบคลุมในทุกดAานและไม=ทั่วถึงประชากรทุกระดับ เนื่องจากสภาพปƒญหาการขาดแคลน
บุคลากรสนับสนุนทางการแพทย จึงจําเปHนอย=างยิ่งที่จะตAองเร=งผลิตบุคลากรทางการแพทยหรือดAานสุขภาพเพิ่ม
มากขึ้นเพื่อใหAสามารถกระจายไปสู=ระดับชุมชน ไดAสัดส=วนที่เหมาะสมและสอดรับกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห=งชาติ และแผนการลงทุนดAานสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ปC 2552–2555 และระยะต=อ ๆ ไป
อย=างต=อเนื่องและยั่งยืน
11.3 สถานการณหรือการพัฒนาดAานวิทยาการและวิชาชีพทางเภสัชศาสตร
การศึกษาทางเภสัชศาสตรมีปรัชญาและจุดมุ=งหมายหลักในการใหAบริการการศึกษาการเรียนรูA
และการพัฒนากุลบุตรกุลธิดา ใหAเปHนบัณฑิตดAานสุขภาพที่พรAอมดAวยคุณธรรม จริยธรรม สติปƒญญาความคิด
อ=าน ความรูA ความสามารถ ทักษะ และความรับผิดชอบเห็นการณไกลในการประกอบสัมมาชีวะแห=งวิชาชีพ
เภสัชกรรม รวมทั้งเหมาะสมสอดคลAองกับแผนพัฒนาระบบสุขภาพและการสาธารณสุข แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา และสภาพปƒญหาสังคมไทย
วิชาชีพทางเภสัชศาสตร เปHนวิชาชีพที่เกี่ยวเนื่องดAวยศิลปวิทยาการและวิทยาศาสตรของการเสาะ
แสวงหา การประดิษฐสารจากแหล=งกําเนิดตามธรรมชาติหรือสารที่สังเคราะหขึ้นเปHนยาสําเร็จรูปในรูปแบบ
ต=าง ๆ เพื่อใหAมีความเหมาะสมและสะดวกในการแจกจ=ายและใชAเพื่อบําบัด บรรเทาปˆองกัน พิเคราะหโรค และ
สรAางเสริมสุขภาพวิชาชีพนี้ครอบคลุมเนื้อหาวิชาการของการกําหนดจดจําเอกลักษณและการตรวพิสูจน
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การเลือกสรรฤทธิ์หรือสรรพคุณของยา การคัดสรร การเก็บถนอมรักษายามิใหAเสื่อมคุณภาพ การประดิษฐ
การปรุง การผสม การวิเคราะหการผลิต และทําใหAไดAมาตรฐานตามกําหนดของยาและเภสัชตํารับและเวชภัณฑ
การวิจัยและการพัฒนาสูตรตํารับและเทคโนโลยีการผลิตยา อีกทั้งยังครอบคลุมถึงการเลือกสรร การแจกจ=าย
การติดตามผลการใชAการประเมินการทบทวน และการเลือกใชAอย=างถูกตAองปลอดภัยโดยเหมาะสม ไม=ว=าจะเปHน
การจ=ายตามใบสั่งยาของผูAประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผูAประกอบโรคศิลปะอื่นใด รวมทั้งสัตวแพทย หรือจะ
เปHนการจ=ายใหAโดยตรง หรือขายจําหน=าย หรือใหAบริการดAานความรูAแก=ผูAบริโภคภายใตAกรอบบัญญัติแห=งกฎหมาย
และนิติธรรม อีกทั้งตAองตามจรรยาบรรณแห=งวิชาชีพเภสัชกรรม นอกจากนี้แลAว ยังบูรณาการเขAาสู=องคความรูA
ดAานภูมิปƒญญาทAองถิ่นเพื่อพัฒนาเขAาสู=เภสัชกรรมทางเลือก (Alternative Pharmacy) ไดAอย=างเปHนรูปธรรม
ในปƒจจุบัน ภารกิจอันใหญ=หลวงของวิชาชีพเภสัชกรรมไม=อาจที่จะกระทําใหAสําเร็จไดAโดยเภสัชกร
เพียงคนเดียวภารกิจเหล=านี้จะสําเร็จลงไดAก็ดAวยเภสัชกรจากหลาย ๆ ฝZายร=วมกันทําหนAาที่ของตนตามกําหนด
ดังนั้นวัตถุประสงคของการจัดการศึกษา ตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยบูรพา จึงเนAนหนัก
เนื้อหาวิทยาการของภารกิจและพันธกิจหลักทั้งสิ้นทั้งมวลของเภสัชกรตลอดจนความสัมพันธของภารกิจหลัก
ของเภสัชกรที่มีต=อระบบบริการสุขภาพและการสาธารณสุขแนวนโยบายแห=งชาติทางดAานยาและการคุAมครอง
ผูAบริโภค การปˆองกันอุบัติการณอันไม=พึงประสงคจากการใชAยาและผลิตภัณฑสุขภาพ รวมทั้งเปHนการศึกษาเพื่อ
เพิ่มพูนประสบการณต=าง ๆ และสมรรถนะใหAมากขึ้น ทั้งนี้ โดยมิไดAมุ=งหวังไวAแต=เพียงการจํากัดขอบข=ายของการ
จัดการศึกษาทางเภสัชศาสตรแบบในอดีต หากแต=มุ=งพัฒนาใหAสามารถกAาวสู=ระดับคุณภาพและมาตรฐานสากล
ใหAมีสมรรถนะในระดับสูงมาก เพื่อสามารถรองรับต=อการกAาวเขAาเปHนเปHนหนึ่งในสังคมเศรษฐกิจของอาเซียน
(ASEAN Economic Community หรือ AEC) และพื้นที่ใกลAเคียง ไดAอย=างโดดเด=น นับเปHนการขยายโอกาสเพิ่ม
มากขึ้นใหAแก=นิสิตและผูAสําเร็จการศึกษาทางเภสัชศาสตรและหรือเภสัชกรรมจากมหาวิทยาลัยบูรพา
ดAวยเหตุนี้ สถานการณวัตถุประสงคและจุดมุ=งหมายของการศึกษาเภสัชศาสตรในมหาวิทยาลัยบูรพา
จึงเสนอเปHนลําดับไดAดังนี้
11.3.1) วัตถุประสงคทั่วไป: นิสิตเภสัชศาสตรของมหาวิทยาลัยบูรพาตAองมีลักษณะทั่วไปดังนี้
1) มีความรูAและเขAาใจปƒญหาดAานสุขภาพและการสาธารณสุขของประเทศไทยและเพื่อนบAาน
ตลอดจนตระหนักถึงบทบาทของเภสัชกรที่ตAองมีส=วนร=วมในการแกAปƒญหานั้น ๆ และทํางานร=วมไปกับบุคลากร
สาขาอื่นที่เกี่ยวขAอง สามารถรองรับการเขAามาตามบริบทของเวทีการคAาเสรีและการบริการระหว=างประเทศ
2) มีความรอบรูAในศิลปวิทยาต=าง ๆ สมกับเปHนเภสัชกรที่ดี ที่เพียบพรAอมดAวยคุณธรรม ยึดมั่นใน
จรรยาบรรณแห=งวิชาชีพ มีมนุษยสัมพันธอันดี รวมทั้งมีความรับผิดชอบต=อตนเอง หน=วยงาน ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ และสามารถประยุกตความรูA ทั้งในดAานวิชาชีพและนอกวิชาชีพ เพื่อบริการประชาชนดAานสุขภาพ
อนามัยอย=างมีประสิทธิภาพ เปC•ยมประสิทธิผล เต็มสมรรถนะสากล
3) มีความเขAาใจว=า “วิชาชีพเภสัชกรรม” นั้นเปHนวิชาชีพที่ตAองเรียนรูAใฝZศึกษาติดต=อกันไปตลอด
ชีวิตเยี่ยงวิชาชีพอื่น ๆ และมีความสามารถพอที่จะศึกษาคAนควAาดAวยตนเองต=อไปไดA
4) มีความสามารถวิเคราะหและปรับปรุงตนเองใหAเหมาะสมกับสถานการณเมื่อร=วมทํางานกับผูAอื่น
ทั้งในฐานะผูAนําและผูAร=วมงาน
5) มีความตระหนักและรูAซึ้งถึงความจําเปHนและความสําคัญในการพัฒนาทั้งคุณภาพและมาตรฐาน
ทั้งของตนเอง ของวิทยาการ และของวิชาชีพ ใหAสามารถปฏิบัติกิจกรรมที่รองรับและกําหนดไวAตามพันธกิจและ
ภารกิจ เพื่อบรรลุวัตถุประสงคและเจตนารมณที่กําหนดไวAเปHนหลักฐานแห=งบุคลากรในสายวิชาชีพ และในการ
คุAมครองผูAบริโภคทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ หรือในระดับที่สูงขึ้นไปอีกตามทิศทางและแนวโนAมของ
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การพัฒนาที่จักดําเนินต=อไปไดAอย=างยั่งยืนสามารถบรรลุขึ้นมาเปHนศูนยความเปHนเลิศทางเภสัชศาสตรศึกษาแห=ง
ภูมิภาคอาเซียน (AEC Excellent Pharmaceutical Education Hub)
11.3.2) วัตถุประสงคเฉพาะของหลักสูตรปรับปรุง: นิสิตเภสัชศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพาตAองเปHนผูAมี
ความรูAความสามารถและสมรรถนะดAานวิชาการและวิชาชีพ ดังนี้
1) การเสาะแสวงหา ปรุง ผสม และประดิษฐวัตถุใด ๆ ขึ้นเปHนยาที่มีลักษณะดี เหมาะสม
2) การควบคุมมาตรฐานของยา ตลอดจนผลิตภัณฑสุขภาพ ใหAมีคุณภาพและปลอดภัยถูกตAองตาม
หลักของวิชาการและตามขAอกําหนดดAานมาตรฐานการผลิต (GMP, PIC/S, GPP) และความปลอดภัย (GLP,
GPP, GCP, ISOs, BSLs) รวมถึงมาตรการกําหนดในระดับสูงที่เทียบเท=า หรือดีกว=า
3) การจําแนกประเภทและหมวดหมู=ของยา เพื่อประโยชนในการใชAการเก็บรักษา การผลิต และ
การจําแนกตามฤทธิ์หรือสรรพคุณของยา
4) สมรรถนะและทักษะในการสื่อสาร ทั้งดAานวิชาการ วิชาชีพ วิจัย และการใหAบริการ
5) การใหAบริการและคําแนะนําเกี่ยวกับยาใด ๆ อย=างถูกตAอง ตามหลักวิชาการ ประหยัด
ปลอดภัย เปHนที่ยอมรับแก=ผูAรับบริการ อันไดAแก=ผูAประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผูAประกอบโรคศิลปะอื่น ๆ
และประชาชน
6) การไตร=ตรองวินิจฉัยผลของยาที่มีต=อร=างกาย ทั้งในดAานที่เปHนคุณและเปHนพิษ รวมทั้งการ
ติดตามประเมินผลการใชAยาในลักษณะต=าง ๆ เพื่อนํามาทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานใหAดียิ่งขึ้น
7) เขAาใจอาการของโรคบางอย=างที่ปรากฏมากในประเทศและมีระดับความสามารถที่จะ
ดําเนินการตามขั้นตอน เพื่อช=วยเหลือเยียวยา หรือคัดเลือกผูAปZวยส=งต=อโรงพยาบาลไดA
8) การเลือกและคัดสรรยา เพื่อใชAใหAเหมาะสมกับเศรษฐภาวะและอาการของโรคไดA
9) การใหAการศึกษา ฝ~กอบรม การเขAาถึง แพร=กระจายข=าวสารความรูAและสารสนเทศเรื่องยา
รวมถึงผลิตภัณฑสุขภาพ การส=งเสริมสุขภาพ การปˆองกันโรค และการช=วยเหลือตนเองแก=ประชาชนและ
เจAาหนAาที่อื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐานและการคุAมครองประโยชนผูAบริโภค
10) การจัดการ บริหาร วางแผน ตลอดจนการกําหนดนโยบายต=าง ๆ ทั้งที่เกี่ยวขAองกับงานเภสัช
กรรมโดยตรงและงานอื่น ๆ ที่สัมพันธกันทั้งในภาครัฐและหรือภาคเอกชน
11) การวิจัยและพัฒนาเบื้องตAนดAานเทคโนโลยีเภสัชกรรม เพื่อการพึ่งพาตนเองไดAมากที่สุด โดย
ไดAเภสัชภัณฑและผลิตภัณฑสุขภาพที่มีคุณค=า คุณภาพ และมาตรฐาน ตามเกณฑมาตรฐานสากล
12) ศักยภาพต=อเนื่องในการศึกษา คAนควAา วิจัย ประยุกตใชAเชิงธุรกรรมและเชิงพานิชย
จากแนวโนAมและทิศทางการพัฒนาดAานสมุนไพร ภูมิปƒญญา สมุทรเภสัชเวท (Marine Pharmacognosy)
ชีวสารสนเทศศาสตร (Health Bioinformatics) การสรAางฐานขAอมูลดAานสุขภาพและการสาธารสุข (Health
Database & Data Mining) ผลิตภัณฑชีวภาพ (Bio–Products) ฯลฯ เปHนอาทิ
11.4 บริบทดAานวิทยาการและวิชาชีพทางเภสัชศาสตร
วิทยาการและเทคโนโลยีทางเภสัชศาสตรและวิชาชีพเภสัชกรรมเปHนส=วนที่มีการพัฒนาไปอย=าง
รวดเร็วตามแนวโนAมของกระแสการเปลี่ยนแปลงดAานเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา การสื่อสาร พฤติกรรมการ
บริโภค การประกันตนดAานสุขภาพ สิ่งแวดลAอม ความตAองการของสังคมและชุมชนดAานขAอมูลข=าวสารและการ
คุAมครองผูAบริโภคดAานยาและผลิตภัณฑสุขภาพ การคAาและการบริการเสรี ฯลฯ เปHนอาทิ ซึ่งลAวนต=างส=งผล
กระทบต=อบทบาท หนAาที่ ความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณ ของเภสัชกร ทั้งในปƒจจุบันและในอนาคต ทAาทาย
ต=อการผลิตกําลังคนใหAมีสมรรถนะสอดคลAองกับความตAองการใหม= ๆ ดังกล=าว ภายใตAกรอบกําหนดที่เหมาะสม
ดAานจริยธรรม (และจรรยาบรรณกําหนด) การมีสมรรถนะและใชAความรูAความสามารถ–ทักษะดAานวิชาชีพ และ
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ความเยAายวนของสิทธิผลประโยชนทางการคAาและการบริการที่ก=อใหAเกิดปƒญหาดAานจรรยาบรรณและจริยธรรม
ที่สืบเนื่องมาจากสิทธิประโยชนและผลประโยชนทับซAอนตามมาขึ้น (Conflicts of Interest) นอกเหนือจาก
ผลกระทบจากปƒญหาดAานการไม=อยู=ปฏิบัติการเต็มเวลาและการขาดแคลนกําลังคนทางเภสัชกรรม/เภสัชศาสตร
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา จึงเห็นสมควรปรับปรุงหลักสูตรใหAทันต=อกาล เพื่อปรับตัวใหA
รองรับไดAทันกับสถานการณของความเปลี่ยนแปลงดังกล=าว โดยขยายวิสัยทัศน ปรัชญา วัตถุประสงค เปˆาหมาย
และแผนดําเนินการ ของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพาออกไปใหAครอบคลุมและสอดคลAอง
กับเกณฑกําหนดของสภาเภสัชกรรมและตามเจตนารมณของการศึกษา–วิชาชีพ ทั้งความรูA ทักษะ สมรรถนะ
ความสนใจ ความตAองการ ของผูAเรียน ไดAตามอัธยาศัยและความถนัดของแต=ละคน
12. ผลกระทบจากข0อ11.1, 11.2, 11.3 และ 11.4 ต8อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข0องกับพันธกิจ
และภารกิจของสถาบัน ทั้งระดับคณะวิชาและระดับมหาวิทยาลัย เพื่อนําไปสู8การมีอัตลักษณ[เฉพาะ
ผลจากการปรับสมรรถนะบังคับของสภาเภสัชกรรมในปC พ.ศ. 2554 ฯลฯ ประกอบกับสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไดAกําหนดใหAทุกหลักสูตรมีคุณภาพและมาตรฐานใหAเปHนไป
ตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยบูรพาไดAกําหนดนโยบายและวิสัยทัศน
สําหรับทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยบูรพาตAองมีเอกลักษณของศาสตรทางทะเลและศาสตรของการศึกษา ดังนั้น
12.1 การพัฒนาและการปรับปรุงหลักสูตร
มีความจําเปHนตAองพัฒนาหลักสูตรเชิงรุกที่มีศักยภาพในการผลิตบุคลากรดAานเภสัชกรรม สามารถ
สนองความตAองการกําลังคนที่ยังมีความขาดแคลน ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมถึงการกระจายตัวของ
เภสัชกร อยู=อีกมากทั้งในรัฐและเอกชน โดยกําลังคนที่ผลิตขึ้นนั้นจะตAองมีความพรAอมที่จะปฏิบัติงานไดAทันที
และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองใหAเขAากับลักษณะงานที่จะไปปฏิบัติตามความตAองการของประเทศและ
ภูมิภาค
12.2 ความเกี่ยวขAองกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยบูรพาเปHนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ตั้งอยู=ในภูมิภาคตะวันออกที่มีศักยภาพและ
ความพรAอมในระดับสูง สามารถรองรับการผลิตบัณฑิตในกลุ=มสาขาวิชาเภสัชศาสตรไดA ทั้งนี้ เนื่องจากมี
โครงสรAางและปƒจจัยพื้นฐาน ประสบการณในการดําเนินการบริหารจัดการการศึกษาและผลิตบัณฑิตสาขา
วิทยาศาสตรสุขภาพและวิทยาศาสตรการแพทยหลายสาขา เช=น เวชกรรม การพยาบาล สหเวชศาสตร ดังกล=าว
แลAวขAางตAน ดังนั้น จึงมีการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตรขึ้นและรับนิสิตเภสัชศาสตรตั้งแต=ปCการศึกษา พ.ศ. 2553
เพื่อผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตรสําหรับปฏิบัติหนAาที่ตามพันธกิจของวิชาชีพเภสัชกรรม โดยเฉพาะอย=างยิ่ง
สารัตถะและความชํานาญดAานการบริบาลทางเภสัชกรรม การปฏิบัติงานดAานเภสัชกรรมชุมชนในบริบทสากล
ระดับกAาวนํา การคุAมครองผูAบริโภคดAานยาและผลิตภัณฑสุขภาพ อีกทั้งสามารถเขAาอยู=ในกลุ=มสาขาวิชาวิทยาการ
ทางการแพทย (Medical Sciences) และเปHนส=วนหนึ่งของทีมสุขภาพใหAเพียงพอกับความตAองการของประชากร
และประเทศชาติในระยะยาวไดAอย=างยั่งยืน
นอกจากนั้น สารัตถะสําคัญขององคความรูAดAานวิทยาการเภสัชศาสตร (Pharmaceutical
Sciences) ที่ครอบคลุมรวมถึงวิทยาการพรีคลินิกและคลินิก (Pre–Clinical & Clinical Sciences) เฉพาะส=วน
ของความเปHนเภสัชกรยังคงเปHนสารัตถะและทักษะภาคบังคับที่นิสิตเภสัชศาสตรจะละทิ้งเสียไม=ไดA คณะเภสัช
ศาสตรจําเปHนตAองมีการควบคุมและประเมินอย=างใกลAชิด เพื่อเปHนหลักประกันดAานคุณภาพและดAานมาตรฐาน
ของวิชาชีพและสถาบัน
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อนึ่ง ภูมิภาคตะวันออก 7 จังหวัดและพื้นที่ใกลAเคียงเปHนอาณาพื้นที่สําคัญแห=งหนึ่งที่มีเยาวชนผูAมี
ศักยภาพและคุณภาพสูงทางการศึกษา การวิจัย และการใหAบริการ แต=ยังไม=มีสถาบันผลิตบุคลากรดAานนี้โดยตรง
จึงนับเปHนภูมิรัฐศาสตรที่สําคัญ (Strategic Geo–Political Location) ในการผลิตบุคลากรคุณภาพใหAแก=สังคม
ของ ASEAN
จังหวัดชลบุรีและภูมิภาคตะวันออกของประเทศไทยเปHนเขตพื้นที่ที่มีธุรกรรมดAานการเกษตร การ
ประมง การคAา การอุตสาหกรรม การบริการ ฯลฯ ที่สําคัญมากที่สุดแห=งหนึ่ง ไม=ดAอยกว=ากรุงเทพมหานครและ
ภาคใตA รวมถึงภูมิภาคอื่น ๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยบูรพาเปHนสถาบันอุดมศึกษาภูมิภาคแห=งแรกของภาคตะวันออกและ
ของประเทศ ที่มีประวัติการพัฒนามายาวนาน โดยเฉพาะอย=างยิ่ง ดAานการศึกษาและวิทยาศาสตรทางทะเล
คณะเภสัชศาสตรมีวิสัยทัศนและแผนแม=บทเชิงกลยุทธระยะยาว (พ.ศ. 2554 – 2583/ต=อเนื่องถึง 2593)
ที่สอดคลAองกับมหาวิทยาลัยบูรพา ในการสรAางและพัฒนาอัตลักษณดAานเภสัชศาสตรศึกษา (Pharmacy
Education) และสมุทรเภสัชศาสตร (Green Marine Pharmacy) โดยผสานและบูรณาการองคความรูA ทักษะ
นวัตกรรม การวิจัย การพัฒนา ประโยชนใชAในเชิงวิสาหกิจ ที่มีอยู=และที่จักจรรโลงใหAมีและใหAครบวงจรเพิ่ม
คุณค=าของธุรกรรม (Value – Emphasized Incentive – Directed Innovations Circles) และการพัฒนา
เชิงกลยุทธดAานเภสัชกรรม/เภสัชศาสตร (Strategic Developemnt in Pharmacy / Pharmaceutical
Sciences) เปHน 9 – Star Pharmacy
13. ความสัมพันธ[ (ถ0ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปeดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช8นรายวิชา
ที่เปeดสอนเพื่อให0บริการคณะ/ภาควิชาอื่นหรือต0องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
13.1 กลุ=มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปUดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
กลุ=มรายวิชาที่เปHนพื้นฐานเฉพาะดAานซึ่งนิสิตสังกัดคณะเภสัชศาสตร ตAองไปเรียนในคณะวิชาอื่น
ประกอบดAวยวิทยาศาสตร สหเวชศาสตร แพทยศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาศาสตรการกีฬา
พยาบาลศาสตร เปHนอาทิ
13.2 รายวิชาที่เปUดสอนใหAคณะวิชา/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
รายวิชาที่เปUดสอนในหลักสูตรนี้ นิสิตสาขาวิชาอื่นภายในคณะพยาบาลศาสตร คณะสาธารณสุข
ศาสตร คณะแพทยศาสตร คณะสหเวชศาสตร และส=วนงานอื่น ๆ สามารถเรียนรายวิชาตามที่ไดAกําหนดไวAใน
หลักสูตรนั้น ๆ และสามารถเลือกเรียนเสรีไดAในบางรายวิชาที่มีสหสัมพันธกับสาขาวิชา/วิชาชีพของตนเอง
ประการสําคัญที่เปHนปƒจจัยหลักในการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2556 คือสรAาง
ความเชื่อมต=ออย=างเปHนระบบของสารัตถะการเรียนรูAและการเตรียมทักษะความพรAอมที่จะออกไปฝ~กปฏิบัติงาน
วิชาชีพ และใหAลดความซ้ําซAอนของเนื้อหาบางส=วน เสริมการมีความบูรณาการขององคความรูAดAานต=างๆแก=นิสิต
ไดAอย=างชัดเจน
13.3 การบริหารจัดการหลักสูตรเชิงกลยุทธ
ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหAไดAมาตรฐานระดับนําตามมาตรฐานของสากลและสามารถมี
อัตลักษณเฉพาะนั้น จะตAองมีการประสานงานอย=างใกลAชิดกับคณะวิชาต=าง ๆ ที่สามารถจัดรายวิชาซึ่งนิสิตใน
หลักสูตรนี้ตAองไปเรียน โดยตAองมีการวางแผนร=วมกันระหว=างผูAเกี่ยวขAอง ตั้งแต=ผูAบริหารและอาจารยผูAสอนซึ่งอยู=
ต=างคณะวิชา ต=างสถาบัน หรือนานาประเทศ เปHนอาทิ เพื่อกําหนดเนื้อหาสาระและกลยุทธการสอนตลอดจน
การวัดและประเมินผลอย=างเปHนระบบตามขAอกําหนดของสภาเภสัชกรรม และของวิทยาการ วิชาชีพระดับสูงทาง
เภสัชศาสตร ซึ่งคณะวิชาบริการตAองสามารถจัดสอนใหAไดAตามกําหนดไวAในหลักสูตรทั้งนี้เพื่อใหAนิสิตไดAบรรลุผล
การเรียนรูAตามหลักสูตรกําหนดนี้ นอกจากนั้น ยังเนAนการใหAความร=วมมืออย=างใกลAชิดกับสถาบันแหล=งฝ~ก
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ปฏิบัติงานวิชาชีพทุกภาคส=วน ทั้งดAานวิทยาการ วิจัย บริการ และอื่น ๆ เพื่อนําไปสู=การพัฒนาขึ้นมาเปHน
“สถาบันสมทบ” ในระยะต=อไป
ส=วนนิสิตต=างสาขาที่มาเลือกเรียนเปHนวิชาเลือกเสรีนั้น ตAองมีการประสานกับคณะตAนสังกัดเพื่อใหA
ทราบถึงผลการเรียนรูAของนิสิตว=าสอดคลAองกับหลักสูตรที่นิสิตเหล=านั้นเรียนหรือไม=

หมวดที่ 2 ข0อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค[ของหลักสูตร
-ปรัชญาการจัดการศึกษาเพื่อผลิตเภสัชกรใหAสามารถใหAการบริบาลทางเภสัชกรรมอย=างมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนสามารถเตรียมยา ผลิตยา เลือกสรรยา กระจายยา ควบคุมและประกันคุณภาพ ใหAการบริการดAานยา
และผลิตภัณฑสุขภาพ การประเมินผลสัมฤทธิ์ โดยเนAนบทบาท ความรับผิดชอบ และภาระหนAาที่ของเภสัชกร
ดAานเภสัชกรรมปฏิบัติที่เกี่ยวขAองกับการติดต=อปฏิสัมพันธระหว=างเภสัชกรกับบุคลากรวิชาชีพดAานสุขภาพ ผูAปZวย
หรือผูAรับบริการ ตลอดจนชุมชนและสังคม โดยใชAกระบวนการสืบคAนปƒญหาที่เกี่ยวขAองดAานการรักษาดAวยยา การ
วางแผน การดําเนินการ การพิสูจน ทั้งนี้เพื่อใหAผูAปZวยและหรือผูAรับบริการไดAรับประโยชนสูงสุดจากการใชAยาและ
ผลิตภัณฑสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี การคุAมครองประชาชนในดAานยาและผลิตภัณฑสุขภาพ รวมถึงการสรAาง
เสริมสุขภาพ การวิจัยและพัฒนายาใหAไดAคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อใหAเปHนไปตามเจตนารมณแห=งวิชาชีพ
-ความสําคัญทิศทางการพัฒนาประเทศในช=วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห=งชาติ ฉบับที่ 10–14 และระยะ
ต=อเนื่อง (พ.ศ. 2550 – 2554/2574) ไดAกําหนดขึ้นบนพื้นฐานการเสริมสรAางทุนของประเทศ ทั้งทุนทางสังคมทุน
เศรษฐกิจ และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลAอม ใหAเขAมแข็งอย=างต=อเนื่อง โดยน=าจะยังคงยึด “คนเปHน
ศูนยกลางการพัฒนา” และอัญเชิญ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปHนแนวทางปฏิบัติ มุ=งสู= “สังคมอยู=เย็นเปHน
สุขร=วมกัน” ไดAอย=างยั่งยืน ดังนั้นยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมไทยจึงจัดลําดับการพัฒนาคุณภาพคนใหAอยู=
ในระดับความสําคัญสูง เนื่องจาก “กําลังคน” เปHนทั้งเปˆาหมายสุดทAายที่จะไดAรับผลประโยชนและผลกระทบจาก
การพัฒนา ขณะเดียวกัน “กําลังคน” เปHนผูAขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อไปสู=เปˆาประสงคที่ตAองการ จึงจําเปHนตAอง
พัฒนาคุณภาพ “กําลังคน” ในทุกมิติอย=างสมดุล ทั้งจิตใจ ร=างกาย ความรูA และทักษะความสามารถ มีศักยภาพ
ระดับนําในการนําชุมชนบนฐานของการมีจรรยาบรรณกํากับ
วิชาชีพทางเภสัชศาสตรเปHนวิชาที่เกี่ยวเนื่องดAวยศิลปะวิทยาการและวิทยาศาสตร (State–of–the–
Art of Pharmaceutical Sciences/Pharmacy and Technologies) ของการเสาะแสวงหา การประดิษฐสาร
จากแหล=งธรรมชาติหรือสารที่สังเคราะหขึ้นเปHนยาสําเร็จรูปในรูปแบบต=าง ๆ เพื่อใหAมีความเหมาะสมและสะดวก
ในการขายแจกจ=ายและเพื่อใชAในการบําบัด บรรเทา ปˆองกัน วิเคราะหโรค และสรAางเสริมสุขภาพ สาขาวิชานี้
ครอบคลุมเนื้อหาวิชาวิทยาการของการกําหนดจดจําเอกลักษณและการตรวจพิสูจน การเลือก/คัดสรรฤทธิ์หรือ
สรรพคุณยา การเก็บยาและเวชภัณฑ อีกทั้งครอบคลุมถึงการแจกจ=ายและการเลือกใชAอย=างถูกตAอง ปลอดภัย ไม=
ว=าจะเปHนการจ=ายตามใบสั่งยาของผูAประกอบการวิชาเภสัชกรรมหรือผูAประกอบโรคศิลปะอื่นใดรวมทั้งสัตวแพทย
หรือจะเปHนการจ=ายยาใหAโดยตรงหรือขายยาหรือใหAบริการดAานความรูAแก=ผูAบริโภคภายในกรอบบัญญัติแห=ง
กฎหมาย
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ดAวยวิทยาการและเทคโนโลยีดAานต=าง ๆ ที่กAาวหนAาอย=างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย=างยิ่ง ยาและผลิตภัณฑ
สุขภาพที่มีตAนแบบพัฒนามาจากสารชีวภาพ (Bio–Products) ดังนั้น เภสัชกรที่สําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยบูรพาจะตAองสามารถพัฒนาตนเปHนผูAทรงคุณวุฒิที่มีศักยภาพในการประมวลความรูAและทักษะ
ปฏิบัติเชิงบูรณาการดAานวิทยาการและเทคโนโลยีพันธุกรรม การคิดคAน การประดิษฐ การประเมินสรรพคุณ
เขAากับเทคโนโลยีเภสัชกรรม ทั้งนี้ โดยมีองคความรูAและทักษะเสริมดAานสารสนเทศศาสตรดAานสุขภาพ (Health–
Related Informatics) ประกอบดAวยความรูAและทักษะปฏิบัติดAานการจัดซื้อ จัดหา ดูแล กํากับ ควบคุม บริหาร
จัดการ ทั้งดAานการเงิน การบัญชี และโลจิสติกส ทางเภสัชศาสตร ซึ่งนับเปHนพื้นฐานสําคัญเช=นกันสําหรับการ
เตรียมความพรAอมในการเขAาสู=ปฏิบัติการดAานรAานยาและหน=วยงานวิชาชีพเภสัชกรรมที่เกี่ยวขAอง และเปHนการ
สรAางอัตลักษณที่โดดเด=นใหAแก=นิสิตและบัณฑิตทางเภสัชศาสตรของมหาวิทยาลัยบูรพา สนองต=อความตAองการ
ของตลาดและผูAใชA–ธุรกรรมตนเอง
นอกจากนั้น จากการพัฒนาและรุดหนAาอย=างกAาวกระโดดของวิทยาการและเทคโนโลยีดAาน
สารสนเทศศาสตรที่มีส=วนเขAามาสัมพันธกับสารัตถะดAานวิทยาศาสตรสุขภาพ โดยเฉพาะอย=างยิ่ง ดAานเภสัช
ศาสตร จึงมีแนวโนAมและทิศทางของการปรับเปลี่ยนบทบาท หนAาที่ และความรับผิดชอบมากขึ้นของเภสัชกรใน
ขอบข=ายนี้ เพื่อปฏิบัติหนAาที่เปHน “เภสัชกรสารสนเทศ” (Informatics Pharmacists) ที่มีคุณลักษณะ ความรูA
ความสามารถเฉพาะทาง ในดAานสารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะดAานเภสัช
กรรมคลินิกปฏิบัติ และเขAาสู=หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือระบบผูAชํานาญการ/ระบบวุฒิบัตรทางวิชาชีพ
เภสัชกรรม (Board of Specializationin Pharmacy –Residency / Fellowship) และหรือปริญญาขั้นสูง
(ปริญญาโท หรือ โท – เอกทางเภสัชศาสตร (วิทยาการและเทคโนโลยีทางเภสัชศาสตรและสุขภาพ))
1) การจัดเก็บขAอมูลดAานเภสัชกรรมและดAานสุขภาพอย=างเปHนระบบเพื่อความสะดวกในการ
เรียกใชAขAอมูลสําหรับการตัดสินใจหรือการดําเนินการต=าง ๆ
2) การดูแลบํารุงรักษาระบบขAอมูลดAานเภสัชกรรมและดAานสุขภาพรวมถึงระบบความปลอดภัย
ของขAอมูลสารสนเทศดAานการสาธารณสุขและสุขภาพ
3) การสืบคAนและการเรียกใชAขAอมูลจากแหล=งหรือจากฐานขAอมูลต=าง ๆ รวมถึงการประเมิน
วิเคราะห และสรุปผลขAอมูลเพื่อการนําเสนอในรูปแบบต=าง ๆ
4) การประยุกตความรูAและทักษะดAานสารสนเทศศาสตรทางสุขภาพในงานบริบาลทางเภสัช
กรรมการวิจัยและพัฒนายาและผลิตภัณฑยา/ผลิตภัณฑสุขภาพ
5) งานวิจัยและนวัตกรรมดAานสารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ และฐานขAอมูลทางสมุทรเภสัช
ศาสตร
-วัตถุประสงค[เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้แลAว บัณฑิตเภสัชศาสตรจะมีสมรรถนะ ดังนี้
1. ความรูAความเขAาใจดAานพื้นฐานและสารัตถะบังคับทางเภสัชศาสตรและเภสัชกรรม
2. ทักษะและสมรรถนะดAานบริบาลเภสัชกรรมซึ่งเปHนไปตามมาตรฐานระดับสูงของวิชาชีพ
3. ความสามารถในการประยุกตวิทยาการและเทคโนโลยีทางเภสัชศาสตรและดAานสุขภาพไดAอย=าง
ถูกตAอง และสอดคลAองกับสภาพเศรษฐกิจของผูAปZวยและสังคม
4. ความรูAความเขAาใจการวางแผนงานเชิงกลยุทธดAานระบบสุขภาพและการสาธารณสุข โดยเนAน
ดAานยา ผลิตภัณฑสุขภาพ และการคุAมครองผูAบริโภค ไดAอย=างสมบูรณและมีประสิทธิผลมากที่สุด
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5. ความสามารถในการศึกษา คAนควAา วิจัยและเรียนรูAดAวยตนเองโดยตระหนักว=าวิชาชีพเภสัช
กรรมเปHนวิชาชีพที่ตAองติดตามศึกษาอย=างต=อเนื่องเพื่อส=งเสริมความกAาวหนAาของวิชาชีพเภสัชกรรม และการ
พัฒนา–การสรAางองคความรูAทางเภสัชศาสตร/วิทยาการสุขภาพที่เกี่ยวขAองเพื่อกAาวสู=ระดับสมรรถนะขั้นสูงขึ้น
6. คุณธรรม จริยธรรม/จรรยาบรรณ เจตคติแห=งวิชาชีพเภสัชกรรม ความรับผิดชอบ มนุษย
สัมพันธ ความเสียสละต=อผูAปZวย ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติและมนุษยชาติเปHนอาทิ
บริบทที่โดดเด=นดAานการศึกษาและศาสตรทางทะเลของมหาวิทยาลัยบูรพายังสามารถเอื้อใหAจัดทํา
ปรับปรุง และการจัดการ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ปC ของมหาวิทยาลัยบูรพา (คณะเภสัชศาสตร) ใหAมีอัต
ลักษณที่ไม=เหมือนหลักสูตรที่อื่น คือ การเปUดและขยายโอกาสทางการศึกษาทางเภสัชศาสตรไปสู=การพัฒนาดAาน
เภสัชศาสตรศึกษา (Pharmaceutical Education) สมุทรเภสัชศาสตร (Marine Pharmacy) และวิศวเภสัช
กรรม (Engineering Pharmacy/Pharmaceutical Engineering and Bioengineering) เปHนอาทิ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
ปƒจจุบัน คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร
เพื่อออกไปเปHนเภสัชกรที่สามารถปฏิบัติงานวิชาชีพไดAอย=างมีประสิทธิภาพมีบทบาทและมีส=วนร=วมในระบบ
บริการดAานสาธารณสุขและการสรAางเสริมสุขภาพตามแนวนโยบายแห=งชาติทางดAานยาและระบบสุขภาพการ
สาธารณสุขที่สอดคลAองกับแนวทางการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศและสากลซึ่งตลอดมาในหลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิตของคณะกําหนดใหAจัดการเรียนการสอนมุ=งหมายใหAนิสิตมีคุณลักษณะตามกําหนดในภารกิจ
และพันธกิจของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อสรAางใหAมีเอกลักษณเฉพาะตามบริบทของ
มหาวิทยาลัยบูรพา
เมื่อมีการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตหลักสูตร 6 ปC (ปรับปรุงพ.ศ. 2556) ตามขAอบังคับของ
สภาเภสัชกรรมคณะวิชาไดAกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค “คนเก=งมีปƒญญาในสังคมอย=างมี
เอกลักษณ”ดังนี้
คนเก=งมีปƒญญาในสังคมอย=างมีเอกลักษณ
1. มีทักษะในการฟƒงพูดคิดอ=านเขียนการใชAภาษาและสมรรถนะทางเทคโนโลยีในระดับสูง
2. มีคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณทัศนคติในการดํารงชีวิตและจิตสํานึกที่ดีต=อการปฏิบัติหนAาที่ตาม
พันธกิจและความรับผิดชอบของวิชาชีพ
3. มีสุขภาพแข็งแรงสุขภาพจิตดีมีพฤติกรรมและพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมในการสรAางเสริมสุขภาพ
4. มีความขยันอดทนสูAงานใฝZใจเรียนรูAอย=างต=อเนื่องและสม่ําเสมอ
5. รูAจักประมาณตนตามศักยภาพเพื่อพัฒนาใหAกAาวหนAาไดAอย=างยั่งยืนและพอเพียง
6. แสวงหาและพัฒนาเชิงบูรณาการศาสตรทางทะเลและเภสัชศาสตรศึกษา
เก=ง
1. มีความรูAทักษะสมรรถนะทั้งทางวิทยาการเทคโนโลยีทางวิชาชีพและศาสตรที่เกี่ยวขAอง
2. ใฝZเรียนรูAติดตามความกAาวหนAาทางวิชาการและเทคโนโลยีอย=างสม่ําเสมอและต=อเนื่อง
3. สามารถบูรณาการความรูAวิจัยและถ=ายทอดไดAดAวยสมรรถนะการสื่อสารระดับสูง
มีปƒญญา
1. วิเคราะหปƒญหาและสถานการณไดAอย=างถAวนทั่วและสามารถสังเคราะหขึ้นเปHนฐานขAอมูลที่เชื่อถือ
ไดA
2. วิจัยเชิงบูรณาการและพัฒนาองคความรูAทางเภสัชศาสตร–ที่เกี่ยวขAองไดAอย=างต=อเนื่อง
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3. แสวงหาทางออกที่เหมาะสมและยั่งยืนในการปฏิบัติหนAาที่ไดAอย=างเปHนสุขครอบคลุมการคุAมครอง
ผูAบริโภคไดAอย=างเหมาะสมและถูกตAองโดยดํารงชีพไดAอย=างพอเพียง
ในสังคม
1. มีความรับผิดชอบต=อบทบาทและหนAาที่ตามพันธกิจกําหนดของวิชาชีพ
2. มีบุคลิกภาพดีมนุษยสัมพันธเด=นและทํางานร=วมกับผูAอื่นไดAดีมีประสิทธิภาพ
3. มีจิตสาธารณะและจิตอาสามีสํานึกต=อส=วนรวม
4. มีระเบียบวินัยตรงต=อเวลารูAกาละเทศะไม=เอาเปรียบผูAดAอยกว=า
เอกลักษณ
1. มีคุณสมบัติครบตามบริบทกําหนดไวAโดยคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
2. มีสมรรถนะของความเปHน 9–Star Pharmacists ไดAอย=างเหมาะสม
โดยระบุไวAเปHนเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและมีกลไกในการจัดการดAานกิจกรรมใน
หลักสูตรและเสริมหลักสูตรพรAอมการติดตามตรวจสอบและประเมินเพื่อใหAนิสิตเปHนไปตามคุณลักษณะที่กําหนด
ในการประเมินประเด็นกําหนดใหAไดAผลลัพธอย=างเปHนรูปธรรมคณะเภสัชศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพา
กําหนดใหAมีระบบ กระบวนการและขั้นตอนของการทดสอบก=อนและหลัง (Pre–Test & Post–Test)
2. แผนพัฒนาปรับปรุงด0านเภสัชศาสตร[
แผนการพัฒนา แนวโน0ม/
การเปลี่ยนแปลง
- ปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตร
บัณฑิตใหAมีมาตรฐานไม=ต่ํากว=า
มาตรฐาวิชาชีพ ทั้งที่
กระทรวงศึกษาธิการและสภาเภสัช
กรรมกําหนดและสอดคลAองกับ
ความตAองการของระบบสาธารณสุข
ของประเทศและความทันสมัย
ทางดAานเทคโนโลยี
- ยกระดับทรัพยากรสายวิชาการ
เพื่อสนับสนุนการเรียนรูAและทักษะ
ของนิสิต รวมถึงพัฒนาสมรรถนะ

ยุทธศาสตร[

หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงและความ
ตAองการกําลังคนในระบบสาธารณสุข
ของประเทศเพื่อเปHนขAอมูลในการ
พัฒนาหลักสูตร รวมถึงแนวโนAมและ
ทิศทางสากล
- เชิญผูAเชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชน
มามีส=วนร=วมในการพัฒนาหลักสูตร
- ประสานความร=วมมือกับสถาบันและ
สถานประกอบการในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนในการฝ~กงานวิชาชีพ
- มีการติดตามประเมินหลักสูตรอย=าง
สม่ําเสมอและอย=างต=อเนื่อง
- อาจารยใหม=ตAองผ=านการอบรม
หลักสูตรเบื้องตAนเกี่ยวกับเทคนิคการ
สอนการวัดและประเมินผล
- อาจารยทุกคนตAองเขAาอบรมเกี่ยวกับ
หลักสูตรการสอนรูปแบบต=าง ๆ และ
การวัดผลประเมินผลทั้งนี้เพื่อใหAมี
ความรูAความสามารถในการประเมินผล

- รายงานผลการดําเนินงานทุกปC
ปCละ 2 ครั้งเปHนอย=างนAอย
- รายงานผลการฝ~กปฏิบัติงาน
วิชาชีพเภสัชกรรม
- นิสิตรAอยละ 100 ผ=านการฝ~ก
ปฏิบัติงานวิชาชีพและสามารถเขAา
สอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ไม=นAอยกว=าจํานวนรAอยละ 50 ของ
จํานวนนิสิตเภสัชศาสตรผูAเขAาสอบ
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/
การเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร[

หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่ผูAสอน
จะตAองสามารถวัดและประเมินผลไดA
เปHนอย=างดี
- บุคลากรสายวิชาการทุกคนตAองผ=าน
การเพิ่มพูนศักยภาพและอบรมความ
เปHนครูเปHนระยะ ๆ และอย=าง
สม่ําเสมอ

สาขากําหนด (โครงการทุนอุดหนุน
การศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร คณะ
เภสัชศาสตร ฯ ซึ่งผ=านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยบูรพาแลAว เมื่อคราว
ประชุม ครั้งที่ 8/2554 วันที่ 2
สิงหาคม พ.ศ. 2554)

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษาการดําเนินการและโครงสร0างของหลักสูตร
1.ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค
ระบบไตรภาค
ระบบจตุรภาค
ระบบอื่น ๆ (ระบุรายละเอียด)...........................................................
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร0อน
มีภาคฤดูรAอน จํานวน 2 ภาค ภาคละ 8 สัปดาห
ไม=มีภาคฤดูรAอน
1.3 การเทียบเคียงหน8วยกิตในระบบทวิภาค
-ไม=มี2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
วัน-เวลาราชการปกติ
นอกวัน-เวลาราชการ
2.2 คุณสมบัติของผู0เข0าศึกษา
เปHนผูAสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท=า
เปHนผูAสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท=า หรืออนุปริญญา
มีเกณฑคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้
1. เปHนผูAสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท=า ในโปรแกรมที่เนAนดAาน
วิทยาศาสตร (เคมี ชีววิทยา ฟUสิกส) คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ และ
2. ตAองเปHนผูAมีคุณสมบัติเบื้องตAนครบถAวนตามขAอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว=าดAวยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 และ/หรือที่ปรับปรุง และ/หรือสาขาวิชาเภสัชศาสตร (ถAามี) สําหรับ
การสอบคัดเลือกบุคคลเขAาศึกษาดAวยระบบรับตรง (Direct Admissions) ซึ่งจัดการโดยคณะเภสัชศาสตรเอง
ทั้งหมด รวมถึงคุณสมบัติกําหนดเฉพาะสําหรับกรณีของโควตาพิเศษสําหรับกลุ=มเปˆาหมายกําหนด
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3. ผูAสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดAานต=าง ๆ ที่ไม=ใช=
สาขาวิชาเภสัชศาสตรใหAสามารถเขAาศึกษาในหลักสูตรนี้ไดAตามกระบวนการและขั้นตอนการคัดเลือกเขAาศึกษา
โดยใหAมีสิทธิ์ไดAรับการพิจารณาเทียบโอนและ/หรือยกเวAนรายวิชาและหน=วยกิต ทั้งนี้จํานวนรายวิชาและ
หน=วยกิตที่ไดAรับการเทียบโอนและ/หรือยกเวAนจะเปHนไปตามธรรมชาติของสาขาที่สําเร็จการศึกษามาก=อน
แต=รวมจํานวนแลAวจะตAองมีระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตรไม=นAอยกว=า 8–10 ภาคการศึกษาปกติ หรือ 4½–5 ปC
การศึกษาปกติ ตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปC ยกเวAนรายกรณีอาจารยประจําคณะเภสัชศาสตร
ของมหาวิทยาลัยบูรพา ที่อาจไดAรับการยกเวAน/เทียบโอนเพิ่มเติม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํา
คณะเภสัชศาสตร
อนึ่งคณะกรรมการประจําคณะ ฯ อาจพิจารณาใหAผูAเขAาศึกษาตามเกณฑคุณสมบัติ
ขAอ 2.2.3 ลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานไดA หากพิจารณาว=าผูAเขAาศึกษายังขาดองคความรูAและ/หรือทักษะ
ปฏิบัติจําเปHนพื้นฐานของหลักสูตรทั้งนี้นิสิตจะตAองสอบไดA “S” ในรายวิชาปรับพื้นฐานก=อนการลงทะเบียน
รายวิชาในหลักสูตรและไม=นําหน=วยกิตของรายวิชาปรับพื้นฐานมานับรวมเพื่อสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ผูAเขAาศึกษาอาจสมัครเขAาศึกษาตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ปC) โดยระบุสาขาวิชา
เนAนที่สนใจตั้งแต=แรกเขAา หรือสมัครโดยไม=ระบุสาขาแต=มาแสดงความจํานงเลือกสาขาภายในก=อนสิ้นภาคตAนปC 4
ก็ไดA แต=คณะวิชาสงวนสิทธิ์การคัดเลือกเขAาสาขาเนAน โดยใหAความสําคัญแก=ผูAสมัครที่ระบุสาขาเนAนตั้งแต=แรก
เขAาก=อน
อนึ่งคณะเภสัชศาสตร ฯ สนับสนุนใหAคณาจารยประจําที่ประสงคจะศึกษาในลักษณะต=อยอด
โดยการเทียบโอนหรือยกเวAนหน=วยกิตจะเปHนไปตามธรรมชาติของวุฒิและประสบการณ ทั้งนี้ เปHนรายกรณี ๆ ไป
2.3 ปiญหาของนิสิตแรกเข0า
การปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษา
2.4 กลยุทธ[ในการดําเนินการเพื่อแก0ไขปiญหา/ข0อจํากัดของนิสิต (ถ0ามี) ในข0อ 2.3
นิสิตทุกคนมีอาจารยที่ปรึกษาดAานวิชาการและดAานกิจการนิสิตเปHนระบบหลัก ในสัดส=วน
ประมาณ 1: 8 (อาจารยต=อนิสิต) และรวมถึงการจัดใหAมีครูประจําชั้นของแต=ละชั้นปC
2.5 แผนการรับนิสิตและผู0สําเร็จการศึกษาในระยะ 7 ป
ปการศึกษา
จํานวนรับเขAา ปCที่ 1
ปCที่ 2
ปCที่ 3
ปCที่ 4
ปCที่ 5
ปCที่ 6
รวม
คาดว=าจะสําเร็จการศึกษา

2556
120
120
-

2557
130
120
250
-

2558
140
130
120
390
-

2559
150
140
130
120
540
-

2560
200
150
140
130
120
740
-

2561
200
200
150
140
130
120
940
-

2562
200
200
200
150
140
130
1020
120
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2.6 งบประมาณตามแผน
ปรับแผนโดยหลักการ ผ=านคณะกรรมการบริหารการเงินงบประมาณตามแผนอAางอิงตามระเบียบ
และขAอบังคับของสภาเภสัชกรรมในการรับรองหลักสูตร สถาบัน และปริญญา ออกตามความในพระราชบัญญัติ
วิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2537 และที่ปรับปรุง ไม=นAอยกว=า ดังนี้
หมวดรายจ8าย
1. งบบุคลากร
2. งบดําเนินการ
3. งบลงทุน (อาคารและครุภัณฑ)
4. งบเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมไม=นAอยกว=า

2556
4,920
3,000
58,800
2,000
68,720

หน=วย
2557
2558
2559
6,060 21,890 32,835
3,000
4,000
6,000
128,330 128,330 128,330
3,000
5,000 10,000
140,390 159,220 177,165

: พันบาท
2560
45,970
10,000
135,980
20,000
211,950

การกําหนดอัตราค=าลงทะเบียนเรียนแบบเหมาจ=าย ใหAเปHนไปตามขAอกําหนดสภามหาวิทยาลัยบูรพา
2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
แบบทางไกลผ=านสื่อสิ่งพิมพเปHนหลัก
แบบทางไกลผ=านสื่อแพร=ภาพและเสียงเปHนสื่อหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปHนสื่อหลัก (E–Learning)
แบบทางไกลทางอินเตอรเน็ต
อื่น ๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน8วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข0ามมหาวิทยาลัย (ถ0ามี)
2.8.1 นิสิตที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษานี้ หรือแห=งอื่นมาก=อนหรือศึกษาตามอัธยาศัยเมื่อเขAา
มาศึกษาในหลักสูตรนี้ อาจสามารถเทียบโอนหน=วยกิตไดA ทั้งนี้เปHนไปตามขAอบังคับหรือระเบียบของมหาวิทยาลัย
บูรพาและ/หรือของคณะเภสัชศาสตร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร โดยตAอง
แสดงหลักฐานประกอบการพิจารณาตามเงื่อนไขกําหนดทางเภสัชศาสตร
2.8.2 นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัยอื่นแลAวโอนหน=วยกิตไดA ทั้งนี้เปHนไป
ตามขAอบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร
นิสิตสาขาวิชาเภสัชศาสตรของ/จากมหาวิทยาลัยอื่นสามารถมาเรียนบางรายวิชาในหลักสูตรนี้
แลAวโอนหน=วยกิตกลับไปยังมหาวิทยาลัยตAนสังกัดไดA ทั้งนี้การลงทะเบียนเรียนขAามมหาวิทยาลัยนั้น หลักสูตร
ของทั้งสองมหาวิทยาลัยจะตAองเปHนไปตามกรอบมาตรฐานและคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาสาขาวิชา
เภสัชศาสตร และตามขAอตกลงระหว=างกัน
2.8.3 สําหรับนิสิตสาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัยบูรพา คณะเภสัชศาสตรไม=มีนโยบายการรับโอน
ขAามคณะวิชา เวAนแต=กรณีความจําเปHนเฉพาะราย ดAวยเหตุผลความมั่นคง ผลิตภาพดAานกําลังคน การแกAไข
ปƒญหาการขาดแคลน ควบคู=ไปกับการกระจายตัวของเภสัชกรในภูมิภาคตะวันออก ผลสัมฤทธิ์ของสาขาตAนสังกัด
เปHนอาทิ

17
3. หลักสูตรและอาจารย[ผู0สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหน8วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม8น0อยกว8า 233 หน8วยกิต
3.1.2 โครงสร0างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
1.1) กลุ=มวิชาภาษา
12
1.2) กลุ=มวิชามนุษยศาสตร
3
1.3) กลุ=มวิชาสังคมศาสตร
3
1.4) กลุ=มวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
4
1.5) วิชาคอมพิวเตอร
3
1.6) กลุ=มวิชาเลือก (รวมวิชาทางดAานสุขภาพ)
5
2) หมวดวิชาเฉพาะด0าน
197
2.1) กลุ=มวิชาบังคับพื้นฐาน
38
2.1.1) กลุ=มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
22
2.1.2) กลุ=มวิชาวิทยาการพรีคลินิก
16
2.2) กลุ=มวิชาบังคับแกนวิชาชีพ
149
2.2.1) กลุ=มวิชาเภสัชศาสตรชีวภาพและการบริบาลเภสัชกรรม 43
2.2.2) กลุ=มวิชาเภสัชภัณฑและเภสัชอุตสาหกรรม
38
2.2.3) กลุ=มวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหารเภสัชกิจ
30
2.2.4) การฝ~กปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ
7
2.2.5) การฝ~กปฏิบัติงาน Clerkships
28
2.2.6) จุลนิพนธ
3
2.3) กลุ=มวิชาเลือกวิชาชีพสาขาเนAนไม=นAอยกว=า
10
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม8น0อยกว8า
6
3.1.3 รายวิชาและจํานวนหน8วยกิต
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
1.1) กลุ=มวิชาภาษา
12
1.1.1) กลุ=มวิชาภาษาอังกฤษ
9
1.1.1.1) ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน
6
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
999041 ภาษาอังกฤษ 1
English I
999042 ภาษาอังกฤษ 2
English II
999043 ภาษาอังกฤษ 3
English III

หน8วยกิต
หน=วยกิต
หน=วยกิต
หน=วยกิต
หน=วยกิต
หน=วยกิต
หน=วยกิต
หน8วยกิต
หน=วยกิต
หน=วยกิต
หน=วยกิต
หน=วยกิต
หน=วยกิต
หน=วยกิต
หน=วยกิต
หน=วยกิต
หน=วยกิต
หน=วยกิต
หน=วยกิต
หน8วยกิต
หน8วยกิต
หน=วยกิต
หน=วยกิต
หน=วยกิต
หน8วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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1.1.1.2) ภาษาอังกฤษวิชาชีพ
รหัสวิชา
790201

รหัสวิชา
999044
999045
999046
999047
999048
999049
999071
999081
999091
999101
999111
999112
228101
228202

3

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษทางดAานวิชาชีพเภสัชกรรม
English for Pharmaceutical Professional
1.1.1.3) กลุ=มวิชาภาษาอื่น ๆ
เลือกจากรายวิชาดังต=อไปนี้
ชื่อวิชา
การฟƒง-พูดภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
English Listening and Speaking for Careers
การอ=านภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
English Reading for Careers
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
English Writing for Careers
ภาษาอังกฤษสําหรับการสมัครงาน
English for Job Application
ภาษาอังกฤษสําหรับสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ
English for Standardized Tests
ไวยากรณและโครงสรAางภาษาอังกฤษ
English Grammar and Structure
ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร
Spanish for Communication
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร
Russian for Communication
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร
German for Communication
ภาษาโปรตุเกสเพื่อการสื่อสาร
Portuguese for Communication
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1
French for Communication I
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2
French for Communication II
ทักษะการใชAภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai Language Skills for Communication
การเขียนบทความวิชาการและงานวิจัย
Academic Article and Research Writing

หน=วยกิต
หน8วยกิต
3(3-0-6)

3

หน=วยกิต
หน8วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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รหัสวิชา
999121
999122
999131
999132
999141
999151
999152
999161
999162
999171
999172
999181
999182
999191
999192
999201
999202
999221
999222

ชื่อวิชา
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 1
Khmer for Communication I
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 2
Khmer for Communication II
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 1
Vietnamese for Communication I
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 2
Vietnamese for Communication II
ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร
Bahasa Indonesia for Communication
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 1
Korean for Communication I
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 2
Korean for Communication II
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
Chinese for Communication I
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
Chinese for Communication II
ภาษาญี่ปุZนเพื่อการสื่อสาร 1
Japanese for Communication I
ภาษาญี่ปุZนเพื่อการสื่อสาร 2
Japanese for Communication II
ภาษามาเลเซียเพื่อการสื่อสาร 1
Bahasa Malaysia for Communication I
ภาษามาเลเซียเพื่อการสื่อสาร 2
Bahasa Malaysia for Communication II
ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร 1
Lao for Communication I
ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร 2
Lao for Communication II
ภาษาพม=าเพื่อการสื่อสาร 1
Burmese for Communication I
ภาษาพม=าเพื่อการสื่อสาร 2
Burmese for Communication II
ภาษาฟUลิปUโนเพื่อการสื่อสาร 1
Filipino for Communication I
ภาษาฟUลิปUโนเพื่อการสื่อสาร 2
Filipino for Communication II

หน8วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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1.2) กลุ=มวิชามนุษยศาสตร
รหัสวิชา
228102

3
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
414101

รหัสวิชา
306106
309103

3
ชื่อวิชา

พลวัตกลุ=มและภาวะผูAนํา
Group Dynamics and Leadership
1.4) กลุ=มวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
Information Technology in Daily Life

หน=วยกิต
หน8วยกิต
3(3-0-6)

4

ชื่อวิชา
ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ
Biodiversity and Conservation
วิทยาศาสตรทางทะเล
Marine Science
1.5) วิชาคอมพิวเตอร

รหัสวิชา
885101

หน8วยกิต
3(3-0-6)

ศิลปะการพูดและการนําเสนอ
Art of Speaking and Presentation
1.3) กลุ=มวิชาสังคมศาสตร

หน=วยกิต

หน=วยกิต
หน8วยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)

3

หน=วยกิต
หน8วยกิต
3(2-2-5)

1.6) กลุ=มวิชาเลือก
5
หน=วยกิต
(รวมวิชาทางดAานสุขภาพ) จากรายวิชาดังต=อไปนี้
1.6.1) กลุ=มสรAางเสริมสุขภาพ
1.6.1.1) กลุ=มสรAางเสริมสุขภาพ (กลุ=มที่ 1)
บังคับใหAเรียน 1 รายวิชา จํานวน 1 หน=วยกิต จาก 25 รายวิชาต=อไปนี้
รหัสวิชา
850101
850102
850103
850104

ชื่อวิชา
การฝ~กดAวยเครื่องน้ําหนักเพื่อสุขภาพ
Weight Training for Health
การเดิน- วิ่งเพื่อสุขภาพ
Walking and Jogging for Health
ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ
Football for Health
บาสเกตบอลเพื่อสุขภาพ
Basketball for Health

หน8วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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รหัสวิชา
850105
850106
850107
850108
850109
850110
850111
850112
850113
850114
850115
850116
850117
850118
850119
850120
850121
850122

ชื่อวิชา
วอลเลยบอลเพื่อสุขภาพ
Volleyball for Health
ว=ายน้ําเพื่อสุขภาพ
Swimming for Health
ฟุตซอลเพื่อสุขภาพ
Futsal for Health
แฮนดบอลเพื่อสุขภาพ
Handball for Health
แบดมินตันเพื่อสุขภาพ
Badminton for Health
เทนนิสเพื่อสุขภาพ
Tennis for Health
ซอฟทเทนนิสเพื่อสุขภาพ
Soft Tennis for Health
เทเบิลเทนนิสเพื่อสุขภาพ
Table Tennis for Health
มวยไทยเพื่อสุขภาพ
Muay Thai for Health
กระบี่กระบองเพื่อสุขภาพ
Krabi Krabong for Health
ตะกรAอเพื่อสุขภาพ
Takraw for Health
ศิลปะสูAปˆองกันตัวเพื่อสุขภาพ
Martial Art for Health
เทควันโดเพื่อสุขภาพ
Taekwando for Health
โบวลิ่งเพื่อสุขภาพ
Bowling for Health
เปตองเพื่อสุขภาพ
Petangue for Health
ลีลาศเพื่อสุขภาพ
Social Dance for Health
แอโรบิกด”านซเพื่อสุขภาพ
Aerobic Dance for Health
กิจกรรมเขAาจังหวะเพื่อสุขภาพ
Rhythmic Activities for Health

หน8วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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รหัสวิชา
850123
850124
850125

ชื่อวิชา
โยคะเพื่อสุขภาพ
Yoga for Health
วูAดบอลเพื่อสุขภาพ
Woodball for Health
แชรบอลเพื่อสุขภาพ
Chairball for Health

หน8วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

1.6.2.1) กลุ=มสรAางเสริมสุขภาพ (กลุ=ม 2)
รหัสวิชา
107101
107103
107106
107107
441110
700110
700111
710101
731101

ชื่อวิชา
การเสริมสรAางสุขภาพแบบองครวม
Holistic Health Promotion
ยาสูบ แอลกอฮอล กับสุขภาพ
Tobacco, Alcohol and health
การปฐมพยาบาลและการช=วยฟŠ‹นคืนชีพเบื้องตAน
First Aid and Basic Life Support
สุขภาพและความงาม
Health and Beauty
พลศึกษา สันทนาการเพื่อการสรAางเสริมสมรรถภาพ
Physical Education and Recreation for Fitness Promotion
สุขภาพ สิ่งแวดลAอมและความปลอดภัย
Health, Environment and Safety
ความสุขและสุขภาพสรAางสรรค
Happiness and Creative Health
วัยรุ=นกับความปลอดภัย
Teenagers and Safety
ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ=น
Life Skills and Adolescent Health

หน8วยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

1.6.2) กลุ=มการพัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิต
รหัสวิชา
107104
107105

ชื่อวิชา
การพัฒนาจิตใหAเกิดปƒญญา
Mindfulness Cultivation for Wisdom
การจัดการครอบครัว
Family Management

หน8วยกิต
2(1-3-2)
2(2-0-4)
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รหัสวิชา
107108
241102
245107
245108
311191
402401
414202
423104
423321
430312
430314

ชื่อวิชา
ศิลปะการทํางานอย=างเปHนสุข
Art of Working for Happiness
การเสริมสรAางบุคลิกภาพและพัฒนาตน
Personality and Self Development
ความรูAและความสามารถดAานสารสนเทศในยุคดิจิทัล
Information Literacy in the Digital Age
การจัดการความรูAสําหรับการเรียนรูAที่ยั่งยืน
Knowledge Management for Sustainable Learning
รูAรอบเรื่องอาหาร
Food Scholar
การฝ~กอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพ
Training for Professional Development
อารมณและการจัดการความเครียด
Emotion and Stress Management
การใชAเครื่องมือทางเทคโนโลยีการศึกษา
Educational Technology Equipment Operation
การออกแบบและการนําเสนออย=างสรAางสรรค
Design and Creative Presentation
การบริหารคุณภาพในองคการทางการศึกษา
Quality Management in Educational Organizations
การจัดการองคการแห=งการเรียนรูA
Learning Organization Management

หน8วยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

1.6.3) กลุ=มปรัชญา ศาสนา และหนAาที่พลเมือง
รหัสวิชา
245109
250108
250109
257102
265108

ชื่อวิชา
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาภูมิปƒญญา
Information for Wisdom Development
มรดกทางภูมิปƒญญาไทย
Thai Wisdom Heritage
อาเซียนศึกษา
ASEAN Studies
เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
Economics of Everyday Life
มนุษยกับศาสนา
Man and Religions

หน8วยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

24
รหัสวิชา
265127
402402
402403
402404
610102

ชื่อวิชา
ความจริงและความหมายของชีวิต
Reality and Meaning of life
รูปแบบชีวิตและการเรียนรูAพหุวัฒนธรรม
Lifestyle and Multi Cultural Learning
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
Sufficiency Economy and Social Development
จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม
Volunteer Spirit for Social Development
ศิลปะพื้นบAานกับภูมิปƒญญาไทย
Thai Folk Art and Wisdom

หน8วยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

1.6.4) กลุ=มตรรกะและการพัฒนาความคิด
รหัสวิชา
265503
402405
404211
404306

ชื่อวิชา
มนุษยกับทักษะการคิด
Man and Thinking Skills
การคิดสรAางสรรคเพื่อสังคม
Creative Thinking for Society
ทักษะการคิดนอกกรอบ
Lateral Thinking Skills
จิตตปƒญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง
Contemplative Education for Self Development

หน8วยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

25
2) หมวดวิชาเฉพาะด0าน จํานวนรวมไม8น0อยกว8า
2.1) กลุ8มวิชาบังคับพื้นฐาน จํานวนรวม
2.1.1) กลุ8มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จํานวน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
302114 แคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ
Calculus for Health Science
303105 เคมีทั่วไป
General Chemistry
303106 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
General Chemistry Laboratory
303222 เคมีอินทรีย 1
Organic Chemistry I
303224 เคมีอินทรีย 2
Organic Chemistry II
303225 ปฏิบัติการเคมีอินทรียพื้นฐาน 1
Fundamental Organic Chemistry Laboratory I
303226 ปฏิบัติการเคมีอินทรียพื้นฐาน 2
Fundamental Organic Chemistry Laboratory II
303230 เคมีฟUสิกัล
Physical Chemistry
308108 ฟUสิกสทางการแพทย
Medical Physics
308109 ปฏิบัติการฟUสิกสทางการแพทย
Medical Physics Laboratory
รหัสวิชา
680101
680102
681162
682323

2.1.2) กลุ8มวิชาวิทยาการพรีคลินิก จํานวน
ชื่อวิชา
กายวิภาคศาสตรพื้นฐานของมนุษย
Basic Human Anatomy
ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตรพื้นฐานของมนุษย
Basic Human Anatomy Laboratory
เซลลและชีววิทยาเชิงโมเลกุลของเซลล
Cell and Molecular Biology
จุลชีววิทยาทางการแพทย
Medical Microbiology

197
38
22

หน8วยกิต
หน8วยกิต
หน8วยกิต
หน8วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)

16

หน8วยกิต
หน8วยกิต
2(2-0-4)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
4(3-3-6)

26
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
791271 ชีวเคมีการแพทยสําหรับเภสัชศาสตร 1
Medical Biochemistry for Doctor of Pharmacy I
791272 ปฏิบัติการชีวเคมีการแพทยสําหรับเภสัชศาสตร
Medical Biochemistry Laboratoryfor Doctor of Pharmacy
791273 ชีวเคมีการแพทยสําหรับเภสัชศาสตร 2
Medical Biochemistry for Doctor of Pharmacy II

หน8วยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-0)
2(2-0-4)

2.2) กลุ8มวิชาบังคับแกนวิชาชีพ จํานวน
149
หน8วยกิต
2.2.1) กลุ8มวิชาเภสัชศาสตร[ชีวภาพและการบริบาลเภสัชกรรม
จํานวน
43
หน8วยกิต
กําหนดเปHนรายวิชาบังคับเนAนดAานการบริบาลทางเภสัชกรรมและเภสัชกรรมคลินิก (Patient–Based
Foundations)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
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 ชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลศาสตรคลินิก
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
ชื่อวิชา
791436 การรักษาโรคที่พบบ=อย
Treatment in Common Disease
791481 เภสัชสนเทศ
Pharmacoinformatics
รหัสวิชา
791201
791211
791221
791222
791301
791302
791303
791311
791312
791321
791322
791421

2.2.2) กลุ8มวิชาเภสัชภัณฑ[และเภสัชกรรมอุตสาหการ จํานวน 38
ชื่อวิชา
การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ 1
Pharmaceutical Quality Control I
เภสัชพฤกษศาสตร
Pharmaceutical Botany
รูปแบบและเทคนิคของเภสัชภัณฑเบื้องตAน
Introduction to Pharmaceutical Dosage Forms and Technology
เภสัชกรรม 1
Pharmaceutics I
เภสัชเคมี 1
Pharmaceutical Chemistry I
การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ 2
Pharmaceutical Quality Control II
เภสัชเคมี 2
Pharmaceutical Chemistry II
เภสัชเวท 1
Pharmacognosy I
เภสัชเวท 2
Pharmacognosy II
เภสัชกรรม 2
Pharmaceutics II
เภสัชกรรม 3
Pharmaceutics III
เภสัชภัณฑปราศจากเชื้อและชีวเภสัชภัณฑ
Sterile Pharmaceutical Products and Bioproducts

หน8วยกิต
3(2-3-4)
3(2-3-4)
หน8วยกิต
หน=วยกิต
3(2-3-4)
2(1-3-2)
2(2-0-4)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
4(3-3-6)
3(3-0-6)
4(3-3-6)
3(2-3-4)
4(3-3-6)
4(3-3-6)
3(2-3-4)

28

รหัสวิชา
791141
791341
791342
791343
791441
791442
791443
791444
791446
791541
791542
791543
791544

2.2.3) กลุ8มวิชาเภสัชศาสตร[สังคมและการบริหารเภสัชกิจ
จํานวน
30
ชื่อวิชา
บทนําสู=วิชาชีพเภสัชกรรม
Introduction to Pharmacy Profession
เภสัชสาธารณสุข
Public Health Pharmacy
กฎหมายและจริยธรรมทางเภสัชกรรม
Laws and Ethics in Pharmacy
การจัดการคุณภาพในองคกรสุขภาพ
Quality Management in Health Care Organization
เภสัชศาสตรสังคมและพฤติกรรม
Social and Behavioural Aspects in Pharmacy
การคุAมครองผูAบริโภคดAานอาหารและยา
Consumer Protection in Foods and Drugs
การบริหารทางเภสัชศาสตร
Pharmacy Administration
เภสัชศาสตรชุมชน
Community Pharmacy
ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสําหรับนิสิตเภสัชศาสตร
Research Methodology and Biostatistics for Pharmacy Student
การสื่อสารเชิงวิชาชีพ
Professional Communication
เภสัชสาธารณสุขในชุมชน
Public Health Pharmacy in Community
เภสัชระบาดวิทยา
Pharmacoepidemiology
เภสัชเศรษฐศาสตร
Pharmacoeconomics

2.2.4) การฝkกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ จํานวน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
791451 การฝ~กงานวิชาชีพเภสัชกรรม
Clerkship: Pharmacy Training

7

หน8วยกิต
หน8วยกิต
1(0-3-0)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(2-3-3)
2(1-3-2)
2(1-3-2)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
หน8วยกิต
หน8วยกิต
7(0-28-14)

29

รหัสวิชา
791551
791552
791553
791554

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
ชื่อวิชา
หน8วยกิต
การฝ~กปฏิบัติงานเภสัชกรรมชุมชน
4(0-16-8)
Clerkship: Community Pharmacy
การฝ~กปฏิบัติงานเภสัชกรรมผูAปZวยนอก
4(0-16-8)
Clerkship: Ambulatory Care
การฝ~กปฏิบัติงานเภสัชกรรมอายุรศาสตร
4(0-16-8)
Clerkship: Medicine
การฝ~กปฏิบัติงานระบบยา
4(0-16-8)
Clerkship: Pharmaceutical System
ปฏิบัติงานเลือกรวมไม=นAอยกว=า 12 หน=วยกิต จากปฏิบัติการต=อไปนี้

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
794651 การฝ~กปฏิบัติงานเภสัชกรรมคลินิกขั้นสูง
Clerkship: Advanced Clinical Pharmacy
794652 การฝ~กปฏิบัติงานยาเตรียมเฉพาะราย
Clerkship: Extemporaneous Preparation
794653 การฝ~กปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมสําหรับผูAปZวยเฉพาะกลุ=ม
Clerkship: Pharmaceutical Care in Special Group
794654 การฝ~กปฏิบัติงานเภสัชจลนศาสตรคลินิก
Clerkship: Clinical Pharmacokinetics
794655 การฝ~กปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมขั้นสูง
Clerkship: Advanced Pharmaceutical Care
794661 การฝ~กปฏิบัติงานโภชนาการของเกลือแร=และวิตามิน
Clerkship: Minerals and Vitamins in Nutrtion
794662 การฝ~กปฏิบัติงานเภสัชวิทยาของยาที่ออกฤทธิ์ต=อจิตประสาท
Clearship: Pharmacology of Neuropsychoactive Drugs

หน8วยกิต
4(0-16-8)
4(0-16-8)
4(0-16-8)
4(0-16-8)
4(0-16-8)
4(0-16-8)
4(0-16-8)
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รหัสวิชา
791501
791521
791522

2) การฝkกปฏิบัติงานวิชาชีพด0านเภสัชอุตสาหการ
จํานวน
28
หน=วยกิต
ปฏิบัติงานบังคับ จํานวน 12 หน=วยกิต
ชื่อวิชา
หน8วยกิต
การฝ~กปฎิบัติงานควบคุมคุณภาพยา
4(0-16-8)
Clerkship: Pharmaceutical quality control
การฝ~กปฎิบัติงานเภสัชภัณฑการผลิต
4(0-16-8)
Clerkship: Pharmaceutical production
การฝ~กปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ
4(0-16-8)
Clerkship: Research and Development of Pharmaceutical Products
ปฏิบัติงานทางเลือกรวมไม=นAอยกว=า16 หน=วยกิต จากปฏิบัติการต=อไปนี้

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
794502 การฝ~กปฏิบัติงานวิเคราะหยาในสารชีวภาพ
Clerkship: Biomedical Analysis
794528 การฝ~กปฏิบัติงานขึ้นทะเบียนยา
Clerkship: Drug Registration
794529 การฝ~กปฏิบัติงานเคลือบยาเม็ด
Clerkship: Tablet Coating
794611 การฝ~กปฏิบัติงานวิจัยทางผลิตภัณฑธรรมชาติและเคมียา
Clerkship: Natural Products and Medicinal Chemistry Research

หน8วยกิต
4(0-16-8)
4(0-16-8)
4(0-16-8)
4(0-16-8)

3) การฝkกปฏิบัติงานวิชาชีพด0านเภสัชศาสตร[สังคมและการบริหารเภสัชกิจ
จํานวน
28
หน=วยกิต
ปฏิบัติงานบังคับ จํานวน 8 หน=วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
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
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
791547 การฝ~กปฏิบัติงานบริหารกฎหมายเภสัชกรรม
Clerkship: Administration of Pharmaceutical Law
791548 การฝ~กปฏิบัติงานการจัดการความปลอดภัยดAานยา
และผลิตภัณฑสุขภาพ
Clerkship: Medication and health products safety management

หน=วยกิต
หน8วยกิต
4(0-16-8)
4(0-16-8)
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ปฏิบัติงานทางเลือกรวมไม=นAอยกว=า 20 หน=วยกิต หรือ 12 หน=วยกิต สําหรับ
กลุ=มเนAนการคุAมครองผูAบริโภค จากปฏิบัติงานต=อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
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
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
791491 โครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร 1
Research Project in Pharmaceutical Sciences I
791591 โครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร 2
Research Project in Pharmaceutical Sciences II

3

หน8วยกิต
หน8วยกิต
1(0-3-1)
2(0-6-2)

2.3) กลุ8มวิชาเลือกวิชาชีพสาขาเน0น จํานวนรวมไม8น0อยกว8า 10
หน8วยกิต
โดยกําหนดใหAนิสิตเลือกศึกษาและปฏิบัติการไดAตามอัธยาศัย ความถนัด ความสนใจ
ในเสAนทางวิชาชีพใดเสAนทางหนึ่ง ทั้งนี้ นิสิตเภสัชศาสตรอาจขอเลือกบางรายวิชาในลักษณะที่ขAามสาขาเนAนไดA
หากว=ามีความสัมพันธและเอื้อประโยชนต=อนิสิตในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมหรือธุรกรรมสาขาเนAน
นั้น ๆ โดยผ=านความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูAดูแลรายวิชานั้น ๆ ก=อนเสนอคณะกรรมการ
ประจําคณะเภสัชศาสตร เพื่อพิจารณาต=อไป ทั้งนี้เพื่อเปHนการสรAางเสริมบุคลากรใหAมีครบทั้งความรูAและทักษะ
เพื่อกAาวสู=การเปHนนักวิจัยดAานสุขภาพและหรือเทคโนโลยีดAานยาและผลิตภัณฑสุขภาพ หรือสู=ความรูAระดับกAาวนํา
สูงขึ้น
นิสิตเภสัชศาสตรสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนในกลุ=มสาขาวิชาเลือกวิชาชีพใดก็ไดA โดย
หลักการ บนความพรAอมของสาขาวิชาเลือกวิชาชีพนั้น ๆ ซึ่งคณะเภสัชศาสตรจักไดAประกาศเปHนการล=วงหนAาไม=
นAอยกว=า 1 ปCการศึกษา โดยจํานวนนิสิตที่จะรับเขAาในแต=ละสาขาจะขึ้นอยู=กับสัดส=วนจํานวนของอาจารยผูAมีวุฒิ
การศึกษาไม=ต่ํากว=าปริญญาโท และเงื่อนไขเฉพาะของกลุ=มวิชาเลือกวิชาชีพนั้น ๆ ทั้งนี้ใหAอยู=ภายใตAความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร
การจําแนกสารัตถะการเรียนรูAของนิสิตเภสัชศาสตร ตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
ที่สอดคลAองกับการจําแนกหมวดหมู=กําหนดโดยสภาเภสัชกรรม อาจจําแนกกวAาง ๆ ไดAเปHน 3 กลุ=ม กลุ=มละไม=
นAอยกว=า 45 หน=วยกิต (รวมทั้งรายวิชาบังคับ รายวิชาบังคับเลือก รายวิชาเลือก) โดยอาจมีการปฏิบัติงานเพิ่ม
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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
ชื่อวิชา
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 การบริบาลทางเภสัชกรรมบนพื้นฐานของหลักฐานทางวิชาการ
3(2-3-4)
Evidence Base in Pharmaceutical Care
794557 หัวขAอปƒจจุบันของเภสัชกรรมปฏิบัติ
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
ซึ่งประกอบดAวย 3 กลุ=มสาขาเนAน
1.) กลุ8มสาขาเน0นวิจัยและพัฒนาด0านเภสัชอุตสาหกรรม (Industrial
Pharmacy R & D and Pharmaceutical Innovatives)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน8วยกิต
794523 การบริหารการผลิตทางเภสัชกรรม
4(3-3-6)
Pharmaceutical Manufacturing Management
794524 การประกันคุณภาพทางเภสัชศาสตร
2(2-0-4)
Quality Assurance in Pharmaceutical Sciences
794525 วิทยาการพอลิเมอรเบื้องตAนทางเภสัชกรรม
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
ชื่อวิชา
794622 รังสีเภสัชภัณฑ
Radiopharmaceuticals
794623 อนามัยเภสัชการอุตสาหกรรม
Pharmaceutical Industrial Hygiene
794624 ระบบนําส=งยาแบบใหม=
Novel Drug Delivery System
794625 นาโนเทคโนโลยีทางเภสัชศาสตร
Pharmaceutical Nanotechnology
794626 การเคลือบยาเม็ด
Tablet Coating
794627 เทคโนโลยีเภสัชกรรมขั้นสูง
Advance Pharmaceutical Technology
794628 การวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ
Research and Development of Pharmaceutical Products
794629 การพัฒนาเภสัชภัณฑ
Pharmaceutical Product Development
794630 การผลิตยาสําหรับสัตว
Veterinary medicine manufacturing

หน8วยกิต
2(2-0-4)
4(3-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(1-6-4)
3(2-3-4)

2.) กลุ8มสาขาเน0นการพัฒนาและการประกันคุณภาพทางเภสัชศาสตร[
รวมถึงการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรและผลิตภัณฑ[จากธรรมชาติ (Pharmaceutical Quality Assurance
Quality Control –QAQC –Natural Product Development)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
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 เทคนิคขั้นสูงการสกัดแยกสารทางเภสัชศาสตร
3(2-3-4)
Advanced Separation Technique in Pharmaceutical Sciences
หมายเหตุ : สาขาเนAนดAานนี้เปHนการนําร=องสู=การสรAางหลักสูตรระบบสุขภาพและการสาธารณสุขทางเลือก โดย
เนAนระบบยาและภูมิปƒญญาทAองถิ่น (Alternative Pharmacy in Health System) ในลักษณะของการบูรณา
การองคความรูA ทักษะปฏิบัติ และภูมิปƒญญาทAองถิ่น เขAากับสากล
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3.) กลุ8มสาขาเน0นการวิจัยและพัฒนาด0านสมุทรเภสัชศาสตร[ (Marine
Pharmacy Researcg and Development)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน8วยกิต
794581 สมุทรเภสัชศาสตร 1
4(3-3-6)
Marine Pharmacy I
794582 สมุทรเภสัชศาสตร 2
4(3-3-6)
Marine Pharmacy II
794240 ความหลากหลายขององคประกอบทางเคมีจากสิ่งมีชีวิตทางทะเล
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
ชื่อวิชา
หน8วยกิต
794547 ปƒญหาพิเศษทางเภสัชกรรมสังคม
3(2-3-4)
Special Problems in Social Pharmacy
794548 การบริหารสาธารณสุขเชิงกลยุทธ
3(2-3-4)
Strategic Public Health Administration
794549 วิทยาการระบาดขั้นสูงทางเภสัชศาสตร
3(2-3-4)
Advanced Pharmacoepidemiology
794571 ชีวสถิติประยุกตสําหรับนิสิตเภสัชศาสตร
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
ใหAนิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปUดสอนในมหาวิทยาลัยบูรพา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน8วยกิต
793121 หลักการออกแบบทางเภสัชศาสตร
2(1-3-2)
Principle of Pharmaceutical Design
793231 ความรูAเรื่องยาบําบัดโรค
2(2-0-4)
Drug Knowledges
793232 ความรูAทั่วไปสําหรับการใชAยา
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 สารอาหารและผลิตภัณฑเสริมอาหาร
2(2-0-4)
Nutrition and nutrition supplement
793241 ผลิตภัณฑสุคนธบําบัด
2(2-0-4)
Aromatherapy Product
793242 ภาษาอังกฤษขั้นสูงสําหรับนิสิตเภสัชศาสตร 2
3(2-3-4)
Advanced English for Pharmacy Students II
793341 ภาษาอังกฤษขั้นสูงสําหรับนิสิตเภสัชศาสตร 3
3(2-3-4)
Advanced English for Pharmacy Students III
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ความหมายของเลขรหัสวิชา
เลขรหัส 79
เลขรหัสตัวที่ 3
เลข 0
เลข 1
เลข 2
เลข 3
เลข 4
เลขรหัสตัวที่ 4
เลขรหัสตัวที่ 5
เลข 0
เลข 1
เลข 2
เลข 3
เลข 4
เลข 5
เลข 6
เลข 7
เลข 8
เลข 9

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เลขรหัสตัวที่ 6

หมายถึง

คณะเภสัชศาสตร
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเอกบังคับสาขาเภสัชศาสตร
หมวดวิชาสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ
หมวดวิชาเลือกเสรี
หมวดวิชาเลือกวิชาชีพสาขาเนAน
ชั้นปCที่เปUดสอน
กลุ=มวิชา ดังต=อไปนี้
เภสัชเคมีและเภสัชวิเคราะห
เภสัชเวทและผลิตภัณฑธรรมชาติ
เทคโนโลยีเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหการ
เภสัชวิทยาและเภสัชกรรมบําบัด
เภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร
เภสัชกรรมคลินิกและการบริบาลทางเภสัชกรรม
เภสัชศาสตรชีวภาพ
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร
เภสัชสารสนเทศศาสตรและสมุทรเภสัชศาสตร
โครงงาน ปƒญหาพิเศษ สัมมนา วิชาชีพสัมพันธศึกษา
การศึกษาอิสระ และการฝ~กงาน
ลําดับรายวิชาโดยหลักการในหมวดวิชาของ
เลขรหัสตัวที่ 5
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3.1.4 แผนการศึกษาโดยหลักการ
แผนการศึกษาปกติของนิสิตเภสัชศาสตรในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ในแต=ละภาคเรียนของ
ชั้นปCการศึกษา อาจมีการปรับเปลี่ยนไดAตามความเหมาะสม ตามสถานภาพและแนวโนAมการเปลี่ยนแปลงของ
สาขาวิชาชีพเนAนสาขานั้นๆ อนึ่ง การจัดการศึกษาสําหรับชั้นปCตAนๆจะเปHนไปในระบบทวิภาค โดยอาจจัดใหAมี
การศึกษาภาคฤดูรAอนตามความจําเปHนส=วนการศึกษาในระดับของชั้นปCที่ 4 เปHนตAนไปจนถึงชั้นปCที่ 6 อาจจัดเปHน
ในรูปของทวิภาค (Semester) หรือไตรภาค (Trimester) โดยมีการหยุดพักระหว=าภาคการศึกษา 1–2 สัปดาห
รวมถึงการจัดการเรียนการสอนแบบชุดวิชา (Modular System) หรืออาจเปHนระบบเต็มปCการศึกษา
ตั้งแต=ปCการศึกษาชั้นปCที่ 3 เปHนตAนไป คณะเภสัชศาสตรจักดําเนินการกําหนดเปUด–ปUดภาคเรียน
เอง เพื่อใหAสอดคลAองกับการสําเร็จการศึกษารายวิชาต=าง ๆ ดAานวิชาชีพเภสัชกรรม และสําเร็จการศึกษาไดAทัน
ตามกําหนดของสภาเภสัชกรรมในการสอบเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ทั้งนี้ โดยจักตAองมีการ
สอบร=วมกันจํานวน 2 ครั้ง เปHนอย=างนAอย ทั้งนี้ ระยะเวลาการฝ~กปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม เนAนแต=ละ
สาขาวิชาเฉพาะดAาน จะมีเวลาของการเริ่มตAนและการสิ้นสุดรอบปฏิบัติการที่ไม=ตรงกันซึ่งจักเป`นไปตาม
ข0อตกลงระหว8างกันและกัน ระหว8างคณะเภสัชศาสตร[ มหาวิทยาลัยบูรพา กับสถาบันแหล8งฝkกปฏิบัติงาน
แผนการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตในแต8ละภาคเรียนจํานวนรวม
ทั้งหมด 233 หน8วยกิต ดังนี้
ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาต0น
99904X
ภาษาอังกฤษ (1 หรือ 2)
English I or II
302114
แคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ
Calculus for Health Science
303105
เคมีทั่วไป
General Chemistry
303106
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
General Chemistry Laboratory
309103
วิทยาศาสตรทางทะเล
Marine Science
681162
เซลลและชีววิทยาเชิงโมเลกุลของเซลล
Cell and Molecular Biology
791141
บทนําสู=วิชาชีพเภสัชกรรม
Introduction to Pharmacy Profession
885101
เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
Information Technologyin Daily Life
xxxxxx
กลุ=มวิชาเลือก
(วิชาสรAางเสริมสุขภาพ)
จํานวนรวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
20

หน8วยกิต

38
ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย
99904X
ภาษาอังกฤษ (2 หรือ 3)
English II or III
228102
ศิลปะการพูดและการนําเสนอ
Art of Speaking and Presentation
303222
เคมีอินทรีย 1
Organic Chemistry I
303225
ปฏิบัติการเคมีอินทรียพื้นฐาน 1
Fundamental Organic Chemistry Laboratory I
306106
ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ
Biodiversity and Conservation
308108
ฟUสิกสทางการแพทย
Medical Physics
308109
ปฏิบัติการฟUสิกสทางการแพทย
Medical Physics Laboratory
680101
กายวิภาคศาสตรพื้นฐานของมนุษย
Basic Human Anatomy
680102
ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตรพื้นฐานของมนุษย
Basic Human Anatomy Laboratory
XXXXXX
หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนรวม

21

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
2(2-0-4)
1(0-3-1)
2 หน=วยกิต
หน8วยกิต

39
ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาต0น
303224
เคมีอินทรีย 2
3(3-0-6)
Organic Chemistry II
303226
ปฏิบัติการเคมีอินทรียพื้นฐาน 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
รูปแบบและเทคนิคของเภสัชภัณฑเบื้องตAน
2(2-0-4)
Introduction to Pharmaceutical Dosage Forms and Technology
791271
ชีวเคมีการแพทยสําหรับเภสัชศาสตร 1
3(3-0-6)
Medical Biochemistry for Doctor of Pharmacy I
791272
ปฏิบัติการชีวเคมีการแพทยสําหรับเภสัชศาสตร
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

40
ชั้นปที่ 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
ชีวเคมีการแพทยสําหรับเภสัชศาสตร 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
ภาษาอื่น ๆ
3(3-0-6)
XXXXXX
กลุ=มวิชาเลือก
2 หน=วยกิต
จํานวนรวม

22

ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูร0อน
790201
ภาษาอังกฤษทางดAานวิชาชีพเภสัชกรรม
English for Pharmaceutical Profession
791234
พยาธิสรีรวิทยาสําหรับเภสัชศาสตร 3
Pathophysiology for Doctor of Pharmacy III
XXXXXX
หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนรวม

7

หน8วยกิต
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2 หน=วยกิต
หน8วยกิต

41
ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาต0น
791302
791311
791321
791331
791332
XXXXXX
XXXXXX

ควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ 2
Pharmaceutical Quality Control II
เภสัชเวท 1
Pharmacognosy I
เภสัชกรรม 2
Pharmaceutics II
เภสัชวิทยา 1
Pharmacology I
ปฏิบัติการเภสัชวิทยา 1
Pharmacology Labaoratory I
กลุ=มวิชาเลือก
หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนรวม

4(3-3-6)
4(3-3-6)
4(3-3-6)
4(4-0-8)
1(0-3-1)
2 หน=วยกิต
2 หน=วยกิต
21

หน8วยกิต

ชั้นปที่ 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
ชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลนศาสตรคลินิก
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

42
ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาภาคฤดูร0อน
นิสิตอาจเริ่มฝ~กปฏิบัติงานเพื่อเขAาสู=วิชาชีพเภสัชกรรมในภาคฤดูรAอน โดยไม=กําหนดเปHน
ค=าหน=วยกิต แต=ตAองมีการวัดและประเมินผลเปHนที่พอใจ มีค=าเปHน S (S = Satisfactory) ภายใตAการฝ~กสอน ดูแล
กํากับ ของคณาจารยประจํา (Teacher Practitioner) คณาจารย ณ สถาบันแหล=งฝ~ก (Practitioner Teacher)
และหรือนิสิตชั้นปCระดับสูงกว=า เพื่อสามารถตัดสินใจในการเลือกสาขาเนAนตามความถนัดและตามธรรมชาติของ
ตนเอง
ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาต0น
791303
เภสัชเคมี 2
3(3-0-6)
Pharmaceutical Chemistry II
791421
เภสัชภัณฑปราศจากเชื้อและชีวเภสัชภัณฑ
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
การจัดการคุณภาพในองคกรสุขภาพ
2(2-0-4)
Quality Management in Health Care Organization
791441
เภสัชศาสตรสังคมและพฤติกรรม
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

43
ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย
791435
เภสัชบําบัด 2
5(4-3-8)
Pharmacotherapeutics II
791436
การรักษาโรคที่พบบ=อย
3(2-3-4)
Treatment in Common Disease
791444
เภสัชศาสตรชุมชน
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

ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาฤดูร0อน
791451
การฝ~กงานวิชาชีพเภสัชกรรม
Clerkship: Pharmacy Training
จํานวนรวม

หน8วยกิต

7(0-28-14)
7

หน8วยกิต

อย=างไรก็ตาม ก=อนที่นิสิตจะออกไปฝ~กภาคปฏิบัติการวิชาชีพภาคบังคับ นิสิตตAองผ=านการสอบการ
เตรียมความพรAอม ทั้งก=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 รวมกันทั้งสิ้นไม=นAอยกว=า 420 ชั่วโมงทําการ
(โดยแบ=งเปHน 2 ผลัด ผลัดละ 6 สัปดาหหรือไม=นAอยกว=า 210 ชั่วโมงทําการ/ผลัด)

44
ชั้นปที่ 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
ชั้นปที่ 5 ภาคการศึกษาปลาย (ต8อเนื่องฤดูร0อน)
สําหรับนิสิตสาขาบริบาลทางเภสัชกรรม
791551
การฝ~กปฏิบัติงานเภสัชกรรมชุมชน
Clerkship: Community Pharmacy
791552
การฝ~กปฏิบัติงานเภสัชกรรมผูAปZวยนอก
Clerkship: Ambulatory Care
791553
การฝ~กปฏิบัติงานเภสัชกรรมอายุรศาสตร
Clerkship: Medicine
791554
การฝ~กปฏิบัติงานระบบยา
Clerkship: Drug System
794XXX
การฝ~กปฏิบัติงานทางเลือกวิชาชีพเนAน
Clerkship:
จํานวนรวม
20

4(0-16-8)
4(0-16-8)
4(0-16-8)
4(0-16-8)
4(0-16-8)
หน8วยกิต

45
สําหรับนิสิตสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ
791501
การฝ~กปฎิบัติงานการควบคุมคุณภาพยา
4(0-16-8)
Clerkship: Pharmaceutical quality control
791521
การฝ~กปฎิบัติงานเภสัชภัณฑการผลิต
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

สําหรับนิสิตสาขาเภสัชศาสตรสังคมและบริหารเภสัชกิจ
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
ทั้งนี้ ตลอดปCการศึกษาเทียบชั้นเรียนปCที่ 5 รวมถึงภาคฤดูรAอน นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียน
รายวิชาฝ~กปฏิบัติงานเลือกวิชาชีพสําหรับสาขาเนAนดAานการบริบาลทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical Care)
หรือสาขาเนAนดAานวิทยาการเภสัชศาสตร (Pharmaceutical Sciences) หรือสาขาเนAนสารสนเทศศาสตรดAาน
สุขภาพ (Health–Related Bio–Informatics) หรือสาขาเนAนการคุAมครองผูAบริโภคและการบริหารเภสัชกิจ
(Health–Related Consummers' Protection & Pharmacy AdministrativeSciences) ทั้งหมดนี้ ลAวน
นําไปสู=ทิศทางของการใหAบริการที่มุ=งเนAนและสรAางคุณค=า (Value–Oriented Practice & Services) ทั้งนี้ โดย
คําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําหลักสูตรคณะ
เภสัชศาสตร

46
ชั้นปที่ 6 ภาคการศึกษาต0นและปลาย (ตลอดทั้งปการศึกษา)
794XXX
การฝ~กปฏิบัติงานทางเลือกวิชาชีพเนAน
Clerkship:
794XXX
การฝ~กปฏิบัติงานทางเลือกวิชาชีพเนAน
Clerkship:
จํานวนรวม
8

4(0-16-8)
4(0-16-8)
หน8วยกิต

หมายเหตุ: เปUดโอกาสใหAนิสิตเภสัชศาสตรศึกษาสาขาเนAนเพิ่มเติม โดยมุ=งเนAนปฏิบัติการเชิงทักษะ
และเพิ่มพูนสมรรถนะขั้นสูง และการเตรียมความพรAอมเพื่อสอบรับใบอนุญาตวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อใหAจํานวน
ชั่วโมงฝ~กงานรวมตลอดหลักสูตรมีไม=นAอยกว=า 2,000 ชั่วโมงทําการตลอดหลักสูตร ตามเกณฑกําหนดใน
หลักสูตร
3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
(เอกสารแนบหมายเลข 1)
3.2 ชื่อ สกุล ตําแหน8งและคุณวุฒิของอาจารย[
3.2.1 อาจารย[ผู0รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย[ประจําหลักสูตร
1) นายยศนันท[ วีระพล
เลขประจําตัวประชาชน 1-1790-0000X-XX-X
คุณวุฒิ ภ.ด. (เทคโนโลยีเภสัชกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2558
ภ.บ. (เทคโนโลยีเภสัชกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2551
ตําแหน8งทางวิชาการ อาจารย
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)
ภาระงานสอนเดิม –
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
791321 เภสัชกรรม 2
791421 เภสัชภัณฑปราศจากเชื้อและชีวเภสัชภัณฑ
2) นางสาวณัฐธยาน[ เชาว[ธนาพัฒน[
เลขประจําตัวประชาชน 3–2099–0003X-XX-X
คุณวุฒิ วท.ด. (เภสัชศาสตรชีวภาพ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553
ภ.ม. (เภสัชวิทยา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2543
ภ.บ. (เภสัชศาสตร) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2541
ตําแหน8งทางวิชาการ อาจารย
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)
ภาระงานสอนเดิม –
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
791333 เภสัชวิทยา 2
791433 เภสัชวิทยาคลินิก
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3) นางสาววิภาวรรณ ศิริกุลพาณิชย[
เลขประจําตัวประชาชน
คุณวุฒิ ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2549
ภ.บ. (เภสัชศาสตร) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2541
ตําแหน8งทางวิชาการ อาจารย
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)
ภาระงานสอนเดิม –
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
791232 พยาธิสรีรวิทยาสําหรับเภสัชศาสตร 1
791233 พยาธิสรีรวิทยาสําหรับเภสัชศาสตร 2

3-3399-0018X-XX-X

4) นายธาราธีร[ ศรีจนั ทร[
เลขประจําตัวประชาชน 3-4303-0074X-XX-X
คุณวุฒิ ภ.ม. (เภสัชศาสตรชีวภาพ) มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2554
ภ.บ. (เภสัชศาสตร) มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2550
ตําแหน8งทางวิชาการ อาจารย
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)
ภาระงานสอนเดิม –
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
791331 เภสัชวิทยา 1
791332 ปฏิบัติการเภสัชวิทยา 1
791333 เภสัชวิทยา 2
791334 ชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลศาสตรคลินิก
5) นายวรัญ]ู ประเสริฐเจริญสุข
เลขประจําตัวประชาชน
คุณวุฒิ ภ.ม. (เภสัชเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554
ภ.บ. (เภสัชศาสตร) มหาวิทยาลัยขอนแก=น พ.ศ. 2550
ตําแหน8งทางวิชาการ อาจารย
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)
ภาระงานสอนเดิม –
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
791201 การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ 1
791302 การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ 2

1-4099-0010X-XX-X

3.2.2 อาจารย[พิเศษดังคณะเภสัชศาสตร[จักได0ประกาศเป`นรายปไป
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.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2515
ตําแหน8งทางวิชาการ ศาสตราจารยพิเศษ
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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.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 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) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2537
ภ.บ.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2532
ตําแหน8งทางวิชาการ รองศาสตราจารย
5) นายณัถวุฒิ แซ8ลิ้ม
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.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2537
ตําแหน8งทางวิชาการ รองศาสตราจารย
7) นายนวัชรนนท[ ธนากีรติรชั ตะกุล
เลขประจําตัวประชาชน
คุณวุฒิ ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม) มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2549
ภ.บ. (เภสัชศาสตร) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2547
ตําแหน8งทางวิชาการ อาจารย

3-3299-0034X-XX-X
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4. องค[ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ[ภาคสนาม (การฝkกงานหรือวิชาชีพสัมพันธ[ศึกษา)
โดยที่ผูAใชAบัณฑิตตAองการใหAบัณฑิตมีประสบการณก=อนเขAาสู=อาชีพ ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชา
ฝ~กงานวิชาชีพ ซึ่งนิสิตทุกคนตAองลงทะเบียนเรียนกลุ=มวิชาเหล=านี้
4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู0ของประสบการณ[ภาคสนาม
4.1.1 มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขAาใจในทฤษฎีและ
หลักการมากยิ่งขึ้น
4.1.2 สามารถบูรณาการความรูAที่เรียนมาเพื่อนําไปแกAปƒญหาทางเภสัชกรรมไดAอย=างเหมาะสม
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานร=วมกับผูAอื่น
4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเขAาใจวัฒนธรรมขององคกร ตลอดจนสามารถปรับตัวใหAเขAากับ
สถานประกอบการไดA
4.2 ช8วงเวลา
ชั้นปCที่ 4 ภาคฤดูรAอน ชั้นปCที่ 5 ภาคปลายและชั้นปCที่ 6 ทั้งปC
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลา 1 ภาคเรียน/ปCการศึกษาและ/หรือทั้งปCการศึกษาของชั้นปCที่ 5–6
5. ข0อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัยหรือจุลนิพนธ[
นิสิตทุกคนตAองทําจุลนิพนธหรือโครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร
5.1 คําอธิบายโดยย8อ
กระบวนการวางแผนการวิจัย การทําการวิจัย การวิเคราะหการแปลผล การอภิปรายผลสรุปผล
และการนําเสนอผลงานวิจัย
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู0
นิสิตมีทักษะในการวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูAดAานเภสัชศาสตรและเรียนรูAการปฏิบัติเปHนกลุ=ม
5.3 ช8วงเวลา
ช=วงระหว=างภาคการศึกษาปลายชั้นปCที่ 4 และภาคการศึกษาตAนชั้นปCที่ 5
5.4 จํานวนหน8วยกิต
จํานวนรวม 3 หน=วยกิต จาก 2 รายวิชา ซึ่งประกอบดAวยวิชา 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 791446ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสําหรับนิสิตเภสัชศาสตรจํานวน
3(2-3-3) หน=วยกิต
5.6 กระบวนการประเมิน
ประเมินผลดAวยระบบเกรด (Grading System)
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6. เกณฑ[ของการฝkกปฏับัติงาน
การกําหนดคิดเกณฑภาคสนามเชิงสมรรถนะ เปHนไปตามขAอกําหนดจากสภาเภสัชกรรมโดยหลักการ
คิดจํานวนชั่วโมงต=อหน=วยกิตตามเกณฑกําหนดของสภาเภสัชกรรม สําหรับรายวิชาเนAนทักษะและสมรรถนะเชิง
ปฏิบัติการวิชาชีพเภสัชกรรม (Competent Clerkships**) เปHนดังนี้
รายวิชาเนAนปฏิบัติการแบบ Clerkships ที่มีการคิดและกําหนดชั่วโมงปฏิบัติการเชิงสมรรถนะ ที่
กําหนดโดยสภาเภสัชกรรม (ดังเอกสารประกอบขAอที่ 2 และขAอที่ 4 ตามหนังสือสภาเภสัชกรรมที่ สภ 01/01/
กศภ.07 ลงวันที่ 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
เภสัชศาสตรของมหาวิทยาลัยบูรพาอาจจะฝ~กปฏิบัติงานในลักษณะคู=เคียงขนานไปกับนิสิตเวชกรรมสําหรับกรณี
รายวิชาที่มีจํานวนหน=วยกิตศึกษาควบคู=กับปฏิบัติการเชิงสมรรถนะของวิชาชีพเภสัชกรรม โดยที่มิใช=เปHนการจัด
รวมเขAาไวAเปHนรายวิชาเดียวกัน ตัวเลขของส=วนที่เปHนการบรรยายจะเปHนไปตามกฎเกณฑกําหนดปกติ
รายวิชาอื่นที่เหลือ ทั้งที่เปHนรายวิชาบังคับวิชาชีพและรายวิชาเลือกวิชาชีพ ที่ไม=มีลักษณะเปHน
Clerkships ใหAเปHนไปตามเกณฑกําหนดปกติ คูณจํานวนของหน=วยกิตรายวิชาดAวย Factor 3–4 ทั้งนี้ การ
กําหนดจํานวนหน=วยกิตปฏิบัติการเชิงสมรรถนะ จะแบ=งตามธรรมชาติของแต=ละสาขาเนAน โดยไม=จําเปHนตAองเปHน
รายวิชาละ 6 หน=วยกิต
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แผนการฝkกปฏิบัติงาน
โครงสร0างของการฝkกงานในหลักสูตรแสดงได0ตามตารางดังต8อไปนี้
ปCที่

ภาคการศึกษา

รายวิชา

หน=วยกิต

3
4
5

ภาคฤดูรAอน
ภาคฤดูรAอน
ภาคปลาย
(ต=อเนื่องฤดูรAอน)
-สําหรับนิสิตที่เลือกสาขา
การบริบาลทางเภสัช
กรรม

Study tour ประเมินเปHน S/U
791451การฝ~กงานวิชาชีพเภสัชกรรม
791551การฝ~กปฏิบัติงานเภสัชกรรมชุมชน
791552การฝ~กปฏิบัติงานเภสัชกรรมผูAปZวยนอก
791553การฝ~กปฏิบัติงานเภสัชกรรมอายุรศาสตร
791554การฝ~กปฏิบัติงานระบบยา

7(0-28-14)
4(0-16-8)
4(0-16-8)
4(0-16-8)
4(0-16-8)

20 ชั่วโมง
420 ชั่วโมง
240 ชั่วโมง
240 ชั่วโมง
240 ชั่วโมง
240 ชั่วโมง

794xxx การฝ~กปฎิบัติการทางเลือก

4(0-16-8)

240 ชั่วโมง

4(0-16-8)
4(0-16-8)

240 ชั่วโมง
240 ชั่วโมง

4(0-16-8)
4(0-16-8)

240 ชั่วโมง
240 ชั่วโมง

794xxx การฝ~กปฎิบัติการทางเลือก

4(0-16-8)

240 ชั่วโมง

791545การฝ~กปฏิบัติงานการคุAมครองผูAบริโภค
791545การฝ~กปฏิบัติงานการคุAมครองผูAบริโภคใน
ชุมชน
794xxx การฝ~กปฎิบัติการทางเลือก
794xxx การฝ~กปฎิบัติการทางเลือก
794xxx การฝ~กปฎิบัติการทางเลือก
794xxx การฝ~กปฎิบัติการทางเลือก
794xxx การฝ~กปฎิบัติการทางเลือก

4(0-16-8)
4(0-16-8)

240 ชั่วโมง
240 ชั่วโมง

4(0-16-8)
4(0-16-8)
4(0-16-8)
4(0-16-8)
4(0-16-8)

240 ชั่วโมง
240 ชั่วโมง
240 ชั่วโมง
240 ชั่วโมง
240 ชั่วโมง

ภาคปลาย
791501 การฝ~กปฎิบัติการฝ~กควบคุมคุณภาพยา
(ต=อเนื่องฤดูรAอน)
791521 การฝ~กปฎิบัติการผลิตเภสัชภัณฑ
-สําหรับนิสิตที่เลือกสาขา
791522การฝ~กปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาฯ
เภสัชกรรมอุตสาหการ
794xxx การฝ~กปฎิบัติการทางเลือก
ภาคปลาย (ต=อเนื่องฤดู
รAอน)
-สําหรับนิสิตที่เลือกสาขา
เภสัชศาสตรสังคมฯ

6

ภาคตAน
และภาคปลาย
ฝ~กงานตามกลุ=มเลือก

จํานวนชั่วโมง
ต=อรายวิชา
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู0กลยุทธ[การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะและสมรรถนะพิเศษ รวมถึงสภาวะผู0นําของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
- ดAานบุคลิกภาพ

กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต
- มีการสอดแทรกเรื่องมนุษยสัมพันธและการวางตัวในองคกรธุรกิจในบาง
รายวิชา

- ดAานภาวะผูAนํา และความ
รับผิดชอบตลอดจนมีวินัยใน
ตนเอง

- กําหนดใหAมีรายวิชาซึ่งนิสิตตAองทํางานเปHนกลุ=ม และมีหัวหนAากลุ=มในการทํา
รายงานตลอดทั้งการนําเสนอรายงาน เพื่อเปHนการฝ~กใหAนิสิตไดAสรAางภาวะผูAนํา
และการเปHนสมาชิกกลุ=มที่ดี
- มีกิจกรรมนิสิตที่มอบหมายใหAนิสิตหมุนเวียนกันเปHนหัวหนAาในการดําเนิน
กิจกรรมเพื่อฝ~กใหAนิสิตมีความรับผิดชอบและมีภาวะผูAนํา
- มีกติกาที่จะสรAางวินัยในตนเอง เช=น การเขAาเรียนตรงเวลา เขAาเรียนอย=าง
สม่ําเสมอ การมีส=วนร=วมในชั้นเรียน และส=งงานที่ไดAรับมอบหมายตรงเวลาเสมอ

- ทักษะดAาน IT

- นอกจากตAองเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปHนวิชาทั่วไปแลAว
ในหลักสูตรจะกําหนดใหAเรียนรายวิชาระบบสารสนเทศสําหรับเภสัชกรรม
-รายวิชาที่มีการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน กําหนดใหAนําเสนอโดยใชA Power
Point หรือสื่ออื่นใด เพื่อเพิ่มทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการนําเสนอ

- ทักษะการเรียนรูAดAวยตนเอง - การจัดการเรียนการสอนที่ส=งเสริมใหAนิสิตเรียนรูAดAวยตนเอง โดยใชAระบบการ
เรียนการสอนที่ยึดผูAเรียนเปHนสําคัญ
-ทักษะและสมรรถนะดAาน
ภาษา

- สามารถใชAภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เปHนภาษาหลักในการสื่อสาร
รวมถึงดAานวิชาการ
- คณะเภสัชศาสตรสนับสนุนใหAเรียนรูAและเพิ่มพูนทักษะทางภาษาในระดับ
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 ทั้งต=อตนเอง วิชาชีพ และสังคม
2) มีคุณธรรมและจริยธรรม/จรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสมตามกรอบกําหนด
3) เคารพในระเบียบและกฎเกณฑขององคกรและสังคมทั้งระดับชาติและสากล
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชAพัฒนาการเรียนรูAดAานคุณธรรมจริยธรรม
คณะเภสัชศาสตรกําหนดใหAมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปHนการปลูกฝƒงใหAนิสิตมีระเบียบวินัย โดยเนAน
การเขAาชั้นเรียนใหAตรงเวลาตลอดจนการแต=งกายที่เปHนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและวิชาชีพ นิสิตซึ่งตAอง
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มีความรับผิดชอบโดยในการทํางานกลุ=มนั้นตAองฝ~กใหAรูAหนAาที่ของการเปHนผูAนํากลุ=มและการเปHนสมาชิกกลุ=ม มี
ความซื่อสัตยโดยตAองไม=กระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบAานของผูAอื่น เปHนตAน ทั้งนี้ รวมถึงการสรAาง
ส=งเสริม และพัฒนานิสิตเภสัชศาสตรของมหาวิทยาลัยบูรพา ใหAมีความพากภูมิใจในวิชาชีพและเกียรติภูมิของ
องคกร/สถาบัน นอกจากนี้อาจารยผูAสอนทุกคนตAองสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการสอนทุก
รายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส=งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูAดAานคุณธรรมและจริยธรรม
1) ประเมินจากการตรงต=อเวลาของนิสิตในการเขAาชั้นเรียน การส=งงานที่ไดAรับมอบหมาย และ
การร=วมกิจกรรม เปHนอาทิ
2) ประเมินจากการมีวินัยและพรAอมเพรียงของนิสิตในการเขAาร=วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อ
พัฒนาสมรรถนะ/ทักษะปฏิบัติควบคู=กับจรรยาบรรณปฏิบัติ
3) ประเมินจากปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบและหรือการลอกผลงานผูAอื่น
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนAาที่ที่ไดAรับมอบหมาย
2.2 ความรู0
2.2.1 ผลการเรียนรูAดAานความรูA
1) เขAาใจและสามารถวิเคราะหหลักการสมมติฐาน ตรรกะ และทฤษฎีทางเภสัชศาสตร และ
สามารถนําไปประยุกตใชA
2) เขAาใจและสามารถวิเคราะหหลักการของศาสตรอื่นที่เกี่ยวขAองและนํามาใชAเปHนพื้นฐานของ
วิชาชีพ
3) สามารถเขAาใจเกี่ยวกับความกAาวหนAาของความรูAและงานวิจัยในปƒจจุบันที่เกี่ยวขAองกับปƒญหา
และต=อยอดองคความรูAดAานเภสัชศาสตร
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชAพัฒนาการเรียนรูAดAานความรูA
ใชAการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนAนผูAเรียนเปHนสําคัญ ทั้งนี้ใหAเปHนไปตาม
ลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ จัดใหAมีการเรียนรูAจากสถานการณจริง
โดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูAเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปHนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจน
สนับสนุนใหAมีการฝ~กปฏิบัติงานและทัศนศึกษา (Study Tours) ในสถานประกอบการจริง
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูAดAานความรูAโดยประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
การปฏิบัติของนิสิตในดAานต=าง ๆ คือ
1) การทดสอบย=อยตลอดปCการศึกษา
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากรายงานที่นิสิตจัดทําและส=งเพื่อตรวจอย=างสม่ําเสมอ
4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียนและสถาบันแหล=งฝ~ก
5) ประเมินจากรายวิชาฝ~กงานวิชาชีพและรายวิชาเลือกฝ~กปฏิบัติงานวิชาชีพ
6) รูปแบบอื่นที่เหมาะสมและเชื่อถือไดA
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2.3 ทักษะทางปiญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูAดAานทักษะทางปƒญญา
1) มีความสามารถในการวิเคราะหสถานการณ โดยใชAหลักการที่ไดAเรียนมา ตลอดจนสามารถ
นําความรูAไปประยุกตในสถานการณจริงไดA
2) สามารถแกAปƒญหาทางเภสัชศาสตรไดAโดยนําหลักการต=างๆมาอAางอิงไดAอย=างเหมาะสม
3) มีความใฝZหาความรูA
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชAในการพัฒนาการเรียนรูAดAานทักษะทางปƒญญา
1) ในการเรียนการสอน ตAองฝ~กกระบวนการคิดอย=างสรAางสรรคตั้งแต=เริ่มเขAาศึกษา โดยเริ่ม
จากปƒญหาอย=างง=ายและเพิ่มระดับความยากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ตAองจัดใหAเหมาะสมและสอดคลAองกับรายวิชา
2) จัดระบบการเรียนรูAที่ยึดผูAเรียนเปHนสําคัญแกAปƒญหาจากสถานการณจําลอง
3) ใหAมีการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ เพื่อเปHนการเรียนวิธีการแกAปƒญหาในสถานการณ
จริง และทักษะปฏิบัติในการแกAไข–ปˆองกันการเกิดปƒญหา
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูAดAานทักษะทางปƒญญา ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน
และการปฏิบัติดAานต=าง ๆ ของนิสิต เช=น ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชA
แบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปHนตAน
2.4 ทักษะความสัมพันธ[ระหว8างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูAดAานทักษะความสัมพันธระหว=างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีมนุษยสัมพันธที่ดีสามารถปรับตัวเขAากับสถานการณและวัฒนธรรมขององคกร
2) มีความรับผิดชอบต=องานที่ไดAรับมอบหมาย
3) มีภาวะผูAนําและเปHนแบบอย=างที่ดี
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชAในการพัฒนาผลการเรียนรูAดAานทักษะความสัมพันธระหว=างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ จัดกิจกรรมการเรียนรูAในรายวิชาใหAนิสิตเรียนรูAแบบร=วมมือ ฝ~กการทํางานเปHนกลุ=ม ตลอดจนมี
การสอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบต=อตนเองและต=อสังคม การมีมนุษยสัมพันธ การเขAาใจในวัฒนธรรมองคกร
การนําเขAาไปในรายวิชาต=าง ๆ รวมถึงเรียนรูAการใหAเกียรติกันและกัน การไม=เกี่ยงเลี่ยงหนีหรือละทิ้งงาน การรูAจัก
และเขAาใจเพื่อถือปฏิบัติในวัฒนธรรมของการอุทิศตน อย=างเต็มสติกําลังและสติปƒญญา ในการพัฒนาองคกร
สังคม และวิชาชีพ เปHนอาทิ
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลของการเรียนรูAดAานทักษะความสัมพันธระหว=างบุคคลและองคกร
โดยมีความรับผิดชอบ ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในการนําเสนอรายงานกลุ=มในชั้นเรียน
และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร=วมกิจกรรมต=าง ๆ เปHนอาทิ
2.5 ทักษะการวิเคราะห[เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช0เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูAดAานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชAเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) มีทักษะการใชAภาษาไดAอย=างมีประสิทธิภาพ
2) สามารถใชAเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขAอมูลและการนําเสนอ
3) มีความรูAทางคณิตศาสตรและชีวสถิติในการวิเคราะหและนําเสนอ
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2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชAในการพัฒนาการเรียนรูAดAานทักษะการวิเคราะห การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศดAานสุขภาพ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูAในรายวิชาต=าง ๆ ใหAนิสิตไดAเรียนรูAดAวยการปฏิบัติใน
หลากหลายสถานการณ
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูAดAานทักษะการคิดวิเคราะห การสังเคราะห การสื่อสาร
ชีวสถิติ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชAเทคโนโลยีสารสนเทศคณิตศาสตร
2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย การบรรยาย การอภิปราย กรณีศึกษาต=าง ๆ
ที่มีการนําเสนอต=อชั้นเรียน
2.6 ทักษะเชิงวิชาชีพ
2.6.1 ผลการเรียนรูAดAานทักษะเชิงวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตรจักดําเนินการปรับปรุงเปHนระยะ ๆ
ตามสมรรถนะร=วมของการเปHนเภสัชกรระดับมาตรฐานนําตามเกณฑกําหนดของสภาเภสัชกรรมดังนี้
1) มีฐานความรูAที่ดีและทักษะทางดAานวิทยาการทางเภสัชศาสตร
2) มีองคความรูAเชิงบูรณาการและทักษะทางดAานเภสัชกรรมคลินิก ทั้งทฤษฎี
และปฏิบัติ
3) มีความรูA ความเขAาใจ และตระหนัก พรAอมดAวยทักษะทางดAานเภสัชศาสตร
สังคมและทักษะเนAนที่สัมพันธและเชื่อมโยงผ=านสารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ
2.6.2 กลยุทธการสอนที่ใชAในการพัฒนาการเรียนรูAดAานทักษะปฏิบัติโดยจัดกิจกรรมการ
เรียนรูAในรายวิชาต=าง ๆ ใหAนิสิตไดAเรียนรูAดAวยการปฏิบัติในหลากหลายสถานการณ การฝ~กปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการจริง ทั้งที่เปHนสถานปฏิบัติการตAนแบบ (Role Model Idealistics) และธุรกรรมวิสาหกิจ
(Business-Oriented Enterprises)
2.6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูAดAาน
1) ประเมินจากเทคนิคการใหAความรูAที่ดีแก=ผูAปZวยเกี่ยวกับการใชAยาและผลิตภัณฑสุขภาพ ต=อผูA
มารับบริการ ต=อชุมชน ฯลฯ เปHนอาทิ
2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย การบรรยาย การอภิปราย กรณีศึกษาต=าง ๆ ที่มี
การนําเสนอต=อชั้นเรียนหรือต=อที่ประชุมระดับต=าง ๆ
3. แผนที่/ผังแสดงการกระจายความรับผิดชอบต8อมาตรฐานของผลการเรียนรู0จากหลักสูตรสู8รายวิชาต8าง ๆ
(Curriculum Mapping)
(เอกสารแนบหมายเลข 3)
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ[ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎ ระเบียบหรือหลักเกณฑ[ ในการให0ระดับคะแนน
1.1 ใชAระบบการใหAคะแนนแบบมีค=าระดับขั้น และแบบไม=มีค=าระดับขั้น ดังนี้
1.1.1 การใหAคะแนนแบบมีค=าระดับขั้น แบ=งเปHน 8 ระดับ คือ A, B , B, C , C, D , D และ F ซึ่ง
คิดเปHนค=าระดับขั้น 4.0, 3.5, 3.0, 2.5, 2.0, 1.5, 1.0 และ 0 ตามลําดับ
1.1.2 การใหAคะแนนแบบไม=มีค=าระดับขั้น ในบางรายวิชา จะใหAคะแนนเปHน S ซึ่งหมายความถึงผล
การศึกษาผ=านตามเกณฑ และ U ซึ่งหมายถึงผลการศึกษาไม=ผ=านตามเกณฑ
+

+

+

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 อาจารยผูAรับผิดชอบหลักสูตรประเมินขAอสอบของแต=ละรายวิชา ว=าสอดคลAองกับความรับผิดชอบ
ต=อผลการเรียนรูAหรือไม= ตรงตามกําหนดใน Curriculum Mappings เพียงใดผิดไปจากสารัตถะกําหนดหรือไม=
2.2 การประเมินผลของแต=ละรายวิชาตAองผ=านที่ประชุมของคณะกรรมการประจําหลักสูตร
2.3 พิจารณาจากรายงานการประเมินผลการฝ~กงานในรายวิชาฝ~กงานวิชาชีพซึ่งทางสถาน
ประกอบการเปHนผูAรายงานว=านิสิตปฏิบัติงานไดAครบและไดAตามมาตรฐานกําหนดหรือไม=
2.4 ตรวจสอบจากรายงานและผลการประเมินรายวิชา
3. เกณฑ[การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑการสําเร็จการศึกษาเปHนไปตามขAอบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพาว=าดAวยการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2555 และที่แกAไขเพิ่มเติม โดยมีหลักเกณฑการใหAปริญญาดังนี้
3.1 เรียนครบตามจํานวนหน=วยกิตที่กําหนดไวAในหลักสูตร
3.2 ปริญญาบัณฑิต นิสิตผูAมีสิทธิไดAรับปริญญาบัณฑิตตAองสอบไดAจํานวนหน=วยกิตครบตามหลักสูตร
และไดAค=าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม=นAอยกว=า 2.00
3.3 ไดAค=าระดับเฉลี่ยสะสมเฉพาะวิชาของคณะเภสัชศาสตร ไม=นAอยกว=า 2.00
3.4 ตAองผ=านการฝ~กปฏิบัติงานวิชาชีพดAวยระดับการประเมินเปHนที่พอใจ ไม=นAอยกว=า 2,000 ชั่วโมง
ปฏิบัติงาน
3.5 ตAองทําจุลนิพนธตามแผนการเรียนการสอนแบบโครงการ (รายวิชาโครงงานวิจัยทางเภสัช
ศาสตร) อีกไม=นAอยกว=า 135–270 ชั่วโมงปฏิบัติการและไดAผลสรุปภายใน 3 เดือนทําการเพื่อนําเสนอและ
สัมมนา
3.6 หากคณะเภสัชศาสตรจัดใหAมีการสอบรวบยอด นิสิตตAองสอบผ=านการสอบรวบยอดเชิงบูรณาการ
(Integrated Comprehensive Examination) ดAวย โดยกําหนดสอบปลายปCการศึกษาที่ 4 และ 6
3.7 ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง นิสิตผูAมีสิทธิไดAรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
ตAองสอบไดAจํานวนหน=วยกิตครบตามหลักสูตรไดAค=าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต= 3.25 ขึ้นไป และไม=เคยสอบไดA
D+, D, F หรือ U ในรายวิชาใด
3.8 ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง นิสิตผูAมีสิทธิไดAรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
ตAองสอบไดAจํานวนหน=วยกิตครบตามหลักสูตรไดAค=าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต= 3.60 ขึ้นไป และไม=เคยสอบไดA
D+, D, F หรือ U ในรายวิชาใด
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย[
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย[ใหม8
1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารยใหม=ใหAรูAจักมหาวิทยาลัยและคณะวิชา และใหAเขAาใจวัตถุประสงคและ
เปˆาหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยจัดใหAมีอาจารยพี่เลี้ยงเพื่อใหAคําแนะนําต=าง ๆ
แก=อาจารยใหม=ทั้งนี้ โดยมีมัชฌิมนิเทศเปHนระยะ ๆ เช=นเดียวกับนิสิต
1.2 ใหAอาจารยใหม=เขAาใจการบริหารวิชาการของคณะเภสัชศาสตร และเรื่องของการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับ TQMA ที่คณะวิชาตAองดําเนินการ และส=วนที่อาจารยทุกคนตAองปฏิบัติ
1.3 มีการแนะนําอาจารยพิเศษใหAเขAาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคของหลักสูตรตลอดจนรายวิชาที่จะสอน
พรAอมทั้งมอบเอกสารที่เกี่ยวขAองใหAกับอาจารยพิเศษการติดตามขAอสอบ การติดตามผลสอบ ฯลฯ เปHนอาทิ
1.4 อาจารยประจําและอาจารย ณ แหล=งฝ~ก ทุกคนตAองผ=านกระบวนการเรียนรูAความเปHนครู การ
ถ=ายทอดวิชาการและทักษะ กิจกรรมเสริม ตามกรอบกําหนดดAาน TQF สู= TQMA เปHนประจําทุกปCตามกําหนด
2. การพัฒนาความรู0และทักษะให0แก8คณาจารย[โดยมีการดําเนินการเพื่อช8วยให0คณาจารย[ได0พัฒนาเชิง
วิชาชีพดังนี้
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดผล และการประเมินผล
1) จัดใหAมีหลักสูตรอบรมสําหรับอาจารยใหม= โดยทุกคนตAองผ=านการอบรมสองหลักสูตร คือ
หลักสูตรเกี่ยวกับการสอนทั่วไป และหลักสูตรการวัดและประเมินผล ซึ่งอาจารยใหม=ทุกคนตAองผ=านการอบรม
ภายใน 1 ปC ที่ไดAรับการบรรจุและแต=งตั้ง โดยคณะเภสัชศาสตรมีกระบวนการจัดเสริมเพิ่มใหAเปHนระยะ ๆ
2) อาจารยรAอยละ 100 ของจํานวนอาจารยทั้งหมดตAองผ=านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการสอน
แบบต=าง ๆ การสรAางแบบทดสอบต=าง ๆ ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรูAที่อิงพัฒนาการของผูAเรียน การใชA
คอมพิวเตอรในการจัดการเรียนการสอน การใชAและผลิตสื่อการสอน โดยอย=างนAอยตAองอบรมปCละ 40 ชั่วโมง
3) อาจารยทั้งหมดจะตAองผ=านการอบรมและการฝ~กฝนทักษะการใชAเทคโนโลยีการศึกษาและ
สารสนเทศที่สอดคลAองกับทิศทางการเรียนการสอนและการจัดการ โดยมีนิสิตเปHนศูนยกลาง
3. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด0านอื่น ๆ
3.1 สนับสนุนใหAอาจารยใหม=ไปอบรมหรือประชุมสัมมนาทั้งในวิชาชีพและวิชาการอื่น ๆ โดยอาจ
ร=วมกับคณาจารย ณ สถาบันแหล=งฝ~ก (Preceptors / Practice Sites) เช=น ความรูAเกี่ยวกับคอมพิวเตอร การใชA
ชีวสถิติในการวิจัย ความเปHนครูดAานวิทยาศาสตรสุขภาพ ทักษะและสมรรถนะวิชาชีพ ฯลฯ เปHนตAน
3.2 สนับสนุนใหAอาจารยจัดทําผลงานทางวิชาการ เพื่อใหAมีตําแหน=งทางวิชาการสูงขึ้น โดยภายใน
ระยะเวลา 5–6 ปC จะตAองมีตําแหน=งทางวิชาการในระดับผูAช=วยศาสตราจารย เวAนแต=อยู=ในระหว=างการศึกษาต=อ
ในระดับปริญญาขั้นสูง/เทียบเท=า จะตAองมีตําแหน=งทางวิชาการในระดับผูAช=วยศาสตราจารยภายใน 3 ปC ภายหลัง
การสําเร็จการศึกษา/อบรมระดับขั้นสูงนั้นๆและสู=ตําแหน=งวิชาการระดับสูงขึ้นในระยะเวลาต=อไป
3.3 ส=งเสริมใหAอาจารยทําวิจัยทั้งการวิจัยในสาขาวิชาชีพ และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
เภสัชศาสตรศึกษา การบริบาลทางเภสัชกรรม ตลอดจนใหAแรงจูงใจแก=ผูAที่มีผลงานทางวิชาการอย=างประจักษ
3.4 ส=งเสริม สนับสนุน ทั้งหมดหรือบางส=วน ในการส=งนิสิตเขAาสู=เวทีโลกทางเภสัชศาสตร เช=น การเขAา
ร=วมประชุม IPSF/FIP, IPSF, APSF, FAPA, AASP เปHนอาทิโดยรวมถึงคณาจารยดAวย
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารจัดการหลักสูตร
ในการบริหารหลักสูตร จะมีอาจารยผูAรับผิดชอบหลักสูตรจํานวน 3–5 คนเปHนผูAรับผิดชอบ โดยมี
คณบดีเปHนผูAกํากับดูแลและคอยใหAคําแนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบายปฏิบัติใหAแก=อาจารยผูAรับผิดชอบหลักสูตร
อาจารยผูAรับผิดชอบหลักสูตรจะวางแผนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาร=วมกับผูAบริหารของ
คณะวิชาและอาจารยผูAสอน ติดตามและรวบรวมขAอมูล สําหรับใชAในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระทํา
ทุกปCอย=างต=อเนื่อง
การบริหารจัดการองคกรและหลักสูตรของคณะเภสัชศาสตรใหAเปHนไปตามกรอบกําหนด TQF เพื่อ
กAาวสู=ระดับ TQMA โดยมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพและการจัดการความรูAของส=วนงาน และมีการประเมิน
ตนเองโดยคณะกรรมการประเมิน ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพา รวมถึงจากสภาเภสัชกรรม
ตามกําหนด
2. การบริหารทรัพยากรสําหรับการจัดการการเรียนการสอน
2.1 การบริหารจัดการดAานงบประมาณ
ในการดําเนินการตามหลักสูตรนั้น จะใชAอาคารที่มีอยู=ของคณะเภสัชศาสตรเปHนหลักและค=าใชAจ=าย
เกี่ยวกับบุคลากรจะขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลควบคู=ไปกับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัยบูรพา
ส=วนงบลงทุนก็จะขอรับการจัดสรรสนับสนุนจากรัฐบาลเช=นกัน โดยในระยะแรก คณะเภสัชศาสตร
อาจจําเปHนตAองขอยืมสมทบหรือจากการกูAยืม (แบบชําระคืน) จากมหาวิทยาลัยบูรพา ตามมาตรการเชิงกลยุทธ
สําหรับหมวดค=าใชAสอยและเงินอุดหนุนดAานต=างๆ จะขอรับการสนับสนุนจากเงินรายไดAของ
มหาวิทยาลัยซึ่งเปHนรายรับ/รายไดAจากค=าหน=วยกิตศึกษานิสิตและจากเงินกูAยืมมหาวิทยาลัยบูรพา (สําหรับระยะ
6–10 ปCแรก)
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู=เดิม
คณะเภสัชศาสตรมีความพรAอมดAานหนังสือ ตํารา และการสืบคAนผ=านฐานขAอมูลโดยมีสํานัก
หอสมุดกลางที่มีหนังสือดAานเภสัชศาสตรและดAานวิทยาศาสตรสุขภาพสาขาอื่น การบริหารจัดการและจัดหา
ฐานขAอมูลที่จะใหAสืบคAน ส=วนระดับคณะวิชาก็มีหนังสือ ตํารา และวารสารเฉพาะทาง นอกจากนี้ คณะวิชายังมี
อุปกรณสารสนเทศทางการศึกษาที่ใชAสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย=างพอเพียงสําหรับระยะต=อไป
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือและตําราที่เกี่ยวขAอง เพื่อบริการใหA
อาจารยและนิสิตไดAคAนควAา และใชAประกอบการเรียนการสอน ในการประสานงานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย
ผูAสอนแต=ละรายวิชาจะมีส=วนร=วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่นๆ ที่จําเปHน นอกจากนี้อาจารย
พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวขAอ สามารถมีส=วนร=วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือสําหรับใหA
หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือดAวยในส=วนของคณะเภสัชศาสตร จะมีหAองสมุดย=อยในลักษณะหAองเอกสารอAางอิง
เฉพาะสาขา เพื่อใหAบริการหนังสือ ตํารา หรือวารสารเฉพาะทาง และคณะวิชาจะตAองจัดสื่อการสอนอื่นเพื่อใชA
ประกอบการสอนของอาจารย เช=น เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร คอมพิวเตอร เครื่องถ=ายทอดภาพ 3 มิติ เครื่อง
ฉายสไลด เปHนตAน
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ทรัพยากรสําหรับการเรียนการสอน การคAนควAา การวิจัย ฯลฯ ที่เปHนครุภัณฑสําหรับการจัดการ
การศึกษาทางเภสัชศาสตร จะเปHนไปตามขAอกําหนดแนบทAายประกาศ (ฉบับที่ 12/2551) และขAอบังคับของสภา
เภสัชกรรมที่ว=าดAวยการดังกล=าว สําหรับการรับรองปริญญา หลักสูตร และสถาบันผูAผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร
พ.ศ. 2551
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรจัดใหAมีเจAาหนAาที่ดAานโสตทัศนอุปกรณซึ่งจะอํานวย
ความสะดวกในการใชAสื่อของอาจารยแลAวยังตAองประเมินความพอเพียงและความตAองการใชAสื่อของอาจารยดAวย
รวมถึงจํานวนบุคลากรสายสนับสนุน
3. การบริหารจัดการคณาจารย[และอัตรากําลัง
3.1 การรับอาจารยใหม=
กําหนดมีการคัดเลือกอาจารยใหม=ตามระเบียบและหลักเกณฑทั่วไปโดยหลักการ ของ
มหาวิทยาลัยบูรพาหรือโดยการคัดเลือก โดยอาจารยใหม=จะตAองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท=า
ขึ้นไปในสาขาวิชาเภสัชศาสตรหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวขAอง ภายใตAเกณฑกําหนดของสภาเภสัชกรรม
อนึ่ง การดําเนินการเริ่มแรกดAานจัดหาอัตรากําลังสายวิชาการของคณะเภสัชศาสตร นั้น คณะ
เภสัชศาสตรอาจมีความจําเปHนตAองรับบุคคลที่มีวุฒิปริญญาบัณฑิตทางเภสัชศาสตร เพื่อพัฒนาคุณภาพ
สมรรถนะ ศักยภาพ ใหAตรงตามความตAองการ การรองรับการเตรียมความพรAอม และบางส=วนที่ตAองมีลักษณะ
ตรงตามเกณฑกําหนดของสภาเภสัชกรรมและหรือตามบริบทเฉพาะของคณะเภสัชศาสตร ในการจัดการศึกษา
และการฝ~กปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเนAนดAานการบริบาลเภสัชกรรมและรAานยา (ไดAมาตรฐาน GPP สถาน
ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน) รวมถึงดAานเภสัชกรรมอุตสาหการ และสาขาเนAนอื่นๆที่สัมพันธโดยตรงกับสาขา
เภสัชศาสตร/เภสัชกรรม
3.2 การมีส=วนร=วมของคณาจารยในการวางแผน การติดตาม และการทบทวนหลักสูตร
คณาจารยผูAรับผิดชอบหลักสูตร และผูAสอนจะตAองประชุมร=วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ
สอน ประเมินผล และใหAความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขAอมูลเพื่อเตรียมไวAสําหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหAบรรลุเปˆาหมายตามหลักสูตร และบัณฑิตมีผลการ
เรียนรูAอย=างนAอยตามที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขาเภสัชศาสตรกําหนด ภายใตAความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจําคณะเภสัชศาสตร
3.3 การแต=งตั้งคณาจารยพิเศษ
สําหรับอาจารยพิเศษถือว=ามีความสําคัญมาก เพราะจะเปHนผูAถ=ายทอดประสบการณตรงจากการ
ปฏิบัติมาใหAกับนิสิต ดังนั้นคณะวิชากําหนดนโยบายว=ากึ่งหนึ่งของรายวิชาบังคับจะตAองมีการเชิญอาจารยพิเศษ
หรือวิทยากร มาบรรยายอย=างนAอยรายวิชาละ 3 ชั่วโมงและอาจารยพิเศษนั้น ไม=ว=าจะสอน ทั้งรายวิชาหรือบาง
ชั่วโมงจะตAองเปHนผูAมีประสบการณตรง และมีวุฒิการศึกษาอย=างต่ําปริญญาโท/เอกหรือประสบการณเทียบเท=า
โดยตAองผ=านการคัดกรองและเห็นชอบจากฝZายวิชาการของคณะเภสัชศาสตรก=อน
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน=ง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีและมีความรูAดAานเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
เทคโนโลยีทางการศึกษาหากมีประสบการณมาก=อนจะยิ่งเปHนที่ตAองการ ทั้งนี้ อาจยกเวAนสําหรับบางตําแหน=ง
4.2 การเพิ่มทักษะความรูAเพื่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรตAองเขAาใจโครงสรAางและธรรมชาติของหลักสูตร และจะตAองสามารถบริการใหAอาจารย
สามารถใชAสื่อการสอนไดAอย=างสะดวก ซึ่งจําเปHนตAองใหAมีการฝ~กอบรมเฉพาะทางทุกคนอย=างนAอยคนละ 30
ชั่วโมงต=อปC
กรณีที่บุคลากรที่บรรจุในตําแหน=งนักวิจัย นอกจากจะทําหนAาที่สนับสนุนการวิจัยแลAว ยังตAองทํา
วิจัยร=วมกับคณาจารยดAวยและอาจช=วยแนะนําโครงการจุลนิพนธแก=นิสิตตามจําเปHน
5. การสนับสนุนและการให0คําแนะนํานิสิต
5.1 การใหAคําปรึกษาดAานวิชาการและดAานอื่นๆแก=นิสิตคณะเภสัชศาสตรมีการแต=งตั้งอาจารยที่
ปรึกษาทางวิชาการใหAแก=นิสิตทุกคน โดยนิสิตที่มีปƒญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาทาง
วิชาการไดA โดยอาจารยของคณะวิชาทุกคนจะตAองทําหนAาที่อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหAแก=นิสิต และทุกคน
ตAองกําหนดชั่วโมงว=าง (Office Hours) เพื่อใหAนิสิตเขAาปรึกษาไดAนอกเหนือจากการกําหนดใหAอาจารยปฏิบัติ
หนAาที่เปHนครูประจําชั้นของแต=ละชั้นปC
5.2 การอุทธรณของนิสิต
กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด ก็สามารถที่จะยื่นคํารAองขอดู
กระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยในแต=ละรายวิชาไดA ทั้งนี้ใหAเปHนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่มหาวิทยาลัยและหรือคณะเภสัชศาสตรกําหนด
6. ความต0องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู0ใช0บัณฑิต
ในปC พ.ศ. 2551 คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดAศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยในระบบยาผลการศึกษา พบว=า ปƒจจุบันมีเภสัชกรที่ปฏิบัติงานทั้งในภาครัฐและเอกชนประมาณ 11,600
คน โดยเปHนเภสัชกรโรงพยาบาลมากที่สุดคือรAอยละ 46 รองลงมาไดAแก=เภสัชกรการตลาดเภสัชกรชุมชนและ
เภสัชกรภาคอุตสาหกรรมในสัดส=วนรAอยละ 16,14 และ 10 ตามลําดับ
ส=วนเจAาพนักงานเภสัชกรรมที่ปฏิบัติงานในภาครัฐมีจํานวน 2,980 คน และจากการรวบรวม
การศึกษาที่มีการคาดการณจํานวนเภสัชกรในอนาคตคาดการณว=าในปCพ.ศ. 2555 ควรจะมีจํานวนเภสัชกร
ประมาณ 22,500 คนอย=างไรก็ตามหากพิจารณาจากปƒจจัยที่คาดว=าจะมีผลกระทบต=อความตAองการเภสัชกรใน
อนาคต พบว=าจะมีความตAองการเภสัชกรเพิ่มขึ้นประมาณ 2,700 คนเท=านั้นจากปƒจจุบันนั่นคือในปCพ.ศ. 2555
น=าจะมีความตAองการเภสัชกรเพียง 14,300 คนในขณะที่การคาดการณจํานวนเจAาพนักงานเภสัชกรรม พบว=ามี
ความตAองการประมาณไม=นAอยกว=า 14,000 คน ในระบบสุขภาพและการสาธารณสุขของประเทศ โดยกระทรวง
สาธารณสุข
สําหรับปƒจจัยที่คาดว=าจะมีผลกระทบต=อความตAองการเภสัชกรในอนาคต ไดAแก= โครงการเภสัชกร
คู=สัญญานโยบายหลักประกันสุขภาพถAวนหนAาการปฏิรูประบบราชการการปฏิรูประบบสุขภาพ (ร=าง) พ.ร.บ. ยา
ฉบับใหม=ผลกระทบจากสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจปC พ.ศ. 2540 ตลอดจนความกAาวหนAาทางดAานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีอย=างไรก็ดี จากการหารือในคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนิสิตนักศึกษาแพทยศาสตร เภสัชศาสตร
และทันตแพทยศาสตร ผูAทําสัญญาชดใชAทุนฯ ซึ่งแต=งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี ไดAความสรุปว=า หากพิจารณาจาก
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จํานวนที่มีการชดใชAทุนในช=วงระยะเวลา 30 ปCที่ผ=านมา มีขAอมูลสนับสนุนอย=างพอเพียง ว=า จํานวนของความ
ขาดแคลนทั้ง 3 สาขาไดAทุเลาบรรเทาลง สิ่งที่ยังคงเปHนปƒญหาอยู=คือการกระจายตัวของบุคลากรทั้งหมดเหล=านี้
บางพื้นที่มีมากเกินความตAองการหรือจําเปHน ในขณะที่บางพื้นที่ยังขาดแคลนอย=างหนัก แต=หากพิจารณาในเชิง
คุณภาพแลAว ก็ยังมีความขาดแคลนอยู=อีกเปHนอย=างมาก โดยเฉพาะเภสัชกร นอกเหนือจากปƒญหาเดิมของการ
กระจายตัวของบุคลากรและการไม=อยู=ปฏิบัติการดAานเภสัชศาสตร
เฉพาะเภสัชกรนั้น หากตAองการพัฒนาทั้งคุณภาพและมาตรฐานของการใหAบริการเภสัชกรรม รวมถึง
การปฏิบัติงานตามแนวโนAมและทิศทางในอนาคต ก็จะคาดการณไดAจากฐานขAอมูลปƒจจุบันว=า ประเทศไทยยังคง
มีความตAองการทันทีอีกไม=นAอยกว=า 62,000 คน สําหรับสัดส=วน 1 คนต=อประชากร 800 – 1,000 คน (ซึ่งเปHน
จํานวนคาดการพึงมีเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของการใหAบริการในประเทศที่มีระบบเภสัชกรรมร=วมกับระบบ
สุขภาพและการสาธารณสุขที่ไดAมาตรฐานระดับนํา เช=น ประเทศญี่ปุZน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใตA กลุ=ม
ประเทศของสมาพันธยุโรปหลายๆประเทศ) โดยหากหักจํานวนเภสัชกรที่มีอยู=เดิมแลAวประมาณ 20,000 คน ใน
การปฏิบัติงานตามพันธกิจวิชาชีพที่มีการปรับเปลี่ยนไปอย=างมากตั้งแต=ปC พ.ศ. 2534 เปHนตAนมา (ภาพรวมในมิติ
สัมบูรณคือมีเภสัชกรไม=นAอยกว=า ~ 80,000 คน ต=อประชากร 63,000,000 คน) (การประชุมนอกรอบของคณะ
กรรมพิจารณาจัดสรรนิสิตนักศึกษาแพทยศาสตร เภสัชศาสตร และทันตแพทยศาสตร ผูAทําสัญญาชดใชAทุนฯ
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554 ณ หAองประชุมชัยนารถนเรนทร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)
คณะเภสัชศาสตรจะจัดใหAมีการสํารวจความพึงพอใจของผูAใชAต=อผลสัมฤทธิ์ดAานต=างๆของนิสิตและ
บัณฑิตทางเภสัชศาสตรของมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อนํามาปรับปรุงผลลัพธการดําเนินงานเชิงคุณภาพระยะต=อไป
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7. ตัวบ8งชี้ผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการ
สอนและเกณฑ[การประเมินประจําป
ตัวบ8งชี้และเปsาหมาย
1. อาจารยประจําหลักสูตรอย=างนAอยรAอยละ 80 มีส=วนร=วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผนติดตามและทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลAองกับ
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ แ ห= ง ชาติ ห รื อ มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ส าขา/
สาขาวิชา (ถAามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถAามี) ตามแบบมคอ.3 และ มคอ.4 อย=างนAอยก=อนการ
เปUดสอนในแต=ละภาคการศึกษาใหAครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถAามี) ตามแบบ มคอ.5
และ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปUดสอนใหA
ครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปCการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูAที่
กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถAามี) อย=างนAอยรAอยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปUดสอนในแต=ละปCการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรูAจากผลการประเมินการดําเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปCที่แลAว
8. อาจารยใหม= (ถAามี) ทุกคนไดAรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ดAานการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารยประจําทุกคนไดAรับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพอย=างนAอยปCละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
(ถAามี) ไดAรับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ
ไม=นAอยกว=ารAอยละ 50 ต=อปC
11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปCสุด ทAาย/บัณฑิ ตใหม=ที่มีต= อ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม=นAอยกว=า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูAใชAบัณฑิตที่มีต=อบัณฑิตใหม=เฉลี่ยไม=
นAอยกว=า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0

ปการศึกษา
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ตัวบ8งชี้และเปsาหมาย
13. อื่นๆระบุ ...
รวมตัวบ=งชี้ (ขAอ) ในแต=ละปC
ตัวบ=งชี้บังคับ (ขAอที่)
ตัวบ=งชี้ตAองผ=านรวม (ขAอ)

ปการศึกษา
ปที่ ปที่ ปที่ ปที่ ปที่ ปที่ ปที่
1 2 3 4 5 6 7
9
15
8

10
15
8

10
15
8

10
15
8

10
15
8

11
15
9

12
15
10

เกณฑประเมิน: หลักสูตรไดAมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯตAองผ=านเกณฑประเมินดังนี้
ตัว บ=งชี้บั งคับ (ตัว บ= งชี้ ที่ 1–5) มี ผ ลดํ าเนิน การบรรลุ ต ามเปˆ าหมายและมี จํ านวนตัว บ= งชี้ ที่มีผ ล
ดําเนินการบรรลุเปˆาหมายไม=นAอยกว=ารAอยละ 80 ของตัวบ=งชี้รวมโดยพิจารณาจากจํานวนตัวบ=งชี้บังคับและตัว
บ=งชี้รวมในแต=ละปC ทั้งนี้ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา จักดําเนินการใหAมีดัชนีตัวบ=งชี้บังคับครบทั้งหมด
โดยเร็ว

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
กระบวนการที่จะใชAในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรที่วางแผนไวAเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนนั้น พิจารณาจากตัวผูAเรียนโดยอาจารยผูAสอนจะตAองประเมินผูAเรียนในทุกๆหัวขAอ ว=า มีความเขAาใจหรือไม=
เพียงใด โดยอาจประเมินจากการทดสอบย=อย การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต การอภิปรายโตAตอบจากนิสิต การ
ตอบคําถามของนิสิตในชั้นเรียน ฯลฯ เปHนตAน ซึ่งเมื่อรวบรวมขAอมูลจากที่กล=าวขAางตAนแลAว ก็ควรจะสามารถ
ประเมินเบื้องตAนไดAว=า ผูAเรียนมีความเขAาใจหรือไม= หากวิธีการที่ใชAไม=สามารถทําใหAผูAเรียนเขAาใจไดA ก็จะตAองมีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีสอนหรือการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการหลักสูตร การปรับใชAระบบเทคโนโลยีการศึกษาการ
ปรับระบบการจัดการศึกษา เปHนอาทิ
การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ไดAว=าผูAเรียนมีความเขAาใจหรือไม=ใน
เนื้อหาที่ไดAสอนไป หากพบว=ามีปƒญหาก็จะตAองมีการดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต=อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชAแผนกลยุทธการสอน
ใหAนิสิตไดAมีการประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดAานทุกมิติ ทั้งดAานทักษะ กลยุทธการสอน
และการใชAสื่อในทุกรายวิชา เปHนอาทิ
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนิสิต โดยติดตามจากการปฏิบัติงานในรายวิชาฝ~กงานวิชาชีพเภสัชกรรม ซึ่งอาจารย
นิเทศสามารถประเมิน โดยการสอบถามจากนิสิตเปHนรายบุคคลไดA นอกจากนี้อาจจัดประชุมก=อนนิสิตจะสําเร็จ
การศึกษา
2.2 ประเมินจากนายจAางและ/หรือสถานประกอบการและดําเนินการสัมภาษณโดยดําเนินการดAวย
การสัมภาษณจากสถานประกอบการที่นิสิตไปฝ~กงานหรือใชAวิธีการส=งแบบสอบถามไปยังผูAใชAบัณฑิต
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3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก ตามดัชนีบ=งชี้ผลการดําเนินงาน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงและพัฒนาทุกมิติ
จากการรวบรวมขAอมูลทั้งหมดจะทําใหAทราบปƒญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต=
ละรายวิชา กรณีที่พบปƒญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆไดAทันที ซึ่งจะเปHนการ
ปรับปรุงย=อย โดยการปรับปรุงย=อยนั้น ควรใหAทําไดAตลอดเวลาที่พบปƒญหา
สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระทําทุก ๆ รอบ 5 ถึง 6 ปC ทั้งนี้เพื่อใหAหลักสูตรคง
ความทันสมัยและสอดคลAองกับความตAองการของผูAใชAบัณฑิตและตลาด อีกทั้งยังทําใหAกAาวทันต=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 ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร (หลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง)
หมายเลข 6 ข0อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว8าด0วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2555 และที่แก0ไขเพิ่มเติม
หมายเลข 7 ผลการพิจารณาหลักสูตรจากสภาเภสัชกรรม

66

เอกสารแนบหมายเลข 1
คําอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หน#วยกิต
1.1) กลุ#มวิชาภาษา
1.1.1) กลุ#มวิชาภาษาอังกฤษ
1.1.1.1) ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน
999041
ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English I
ทักษะ ฟง พูด อ"าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน+นศัพท-และโครงสร+างพื้นฐาน เพื่อ
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 ฟง พูด อ"าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน+นศัพท-และโครงสร+างระดับกลาง
เพื่อใช+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 ฟง พูด อ"าน และเขียนภาษาอังกฤษ เน+นเรื่ององค-ประกอบทางสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ+าของภาษาที่มีอิทธิพลต"อโครงสร+างและการใช+ภาษาในสถานการณ-ต"างๆ โดยใช+คําศัพทและโครงสร+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 ฟง พูด อ"าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน+นศัพท-เฉพาะทางด+านเภสัช
กรรม จากสื่อสิ่งพิมพ-และสื่อสารสนเทศต"าง ๆ รวมทั้งการค+นคว+าและนําเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข+อง เพื่อการ
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#มวิชาภาษาอื่น ๆ
999044
การฟง – พูดภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
3(3-0-6)
English Listening and Speaking for Careers
ทักษะการฟง การพูด และการสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช+ในงานอาชีพ โดยใช+
คําศัพท-และสํานวนที่เกี่ยวข+องกับลักษณะงานเฉพาะสาขาอาชีพ
Listening, speaking, and conversation skills required to achieve career
path goals including career- or occupation-specific vocabulary and idioms
999045

การอ"านภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
3(3-0-6)
English Reading for Careers
การอ"านเอกสารและสื่อสิ่งพิมพ-ภาษาอังกฤษ กลวิธีและทักษะการอ"านประเภท
ต"างๆ รวมทั้งคําศัพท-และโครงสร+างที่เกี่ยวข+องกับลักษณะงานเฉพาะสาขาอาชีพ
Reading documents and printing materials, methodology and various
types of reading skill including vocabularies and structure related to specific careers
999046

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
3(3-0-6)
English Writing for Careers
การเขียนภาษาอังกฤษระดับอนุเฉท โดยการใช+ศัพท-และโครงสร+างที่เกี่ยวข+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-เฉพาะที่ใช+
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+อความที่ตัดตอนมา
สําหรับอ"าน ลักษณะการสนทนา บทสนทนา และคําพูดที่มักจะปรากฏในข+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+างประโยคที่ถูกต+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

ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Spanish for Communication
ไวยากรณ-ขั้นพื้นฐาน การฟง การพูด การอ"านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียน
ประโยค คําศัพท-และการสนทนาระดับเบื้องต+น
Fundamental grammar, listening, speaking and reading short
sentences and articles including primary sentence writing, vocabularies and conversation
at the basic level
999081

ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Russian for Communication
ไวยากรณ-ขั้นพื้นฐาน การฟง การพูด การอ"านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียน
ประโยค คําศัพท-และการสนทนาระดับเบื้องต+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

ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
German for Communication
ไวยากรณ-ขั้นพื้นฐาน การฟง การพูด การอ"านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียน
ประโยค คําศัพท-และการสนทนาระดับเบื้องต+น
Fundamental grammar, listening, speaking and reading short
sentences and articles including primary sentence writing, vocabularies and conversation
at the basic level
999101

ภาษาโปรตุเกสเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Portuguese for Communication
ไวยากรณ-ขั้นพื้นฐาน การฟง การพูด การอ"านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียน
ประโยค คําศัพท-และการสนทนาระดับเบื้องต+น
Fundamental grammar, listening, speaking and reading short sentences and
articles including primary sentence writing, vocabularies and conversation at the basic
level
999111
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
French for Communication I
ไวยากรณ-ขั้นพื้นฐาน การฟง การพูด การอ"านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียน
ประโยค คําศัพท-และการสนทนาระดับเบื้องต+น
Fundamental grammar, listening, speaking and reading short
sentences and articles including primary sentence writing, vocabularies and conversation
at the basic level
999112

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
French for Communication II
ไวยากรณ- การฟง การพูด การอ"านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียนประโยค
คําศัพท-และการสนทนาระดับที่สูงขึ้น
Grammar, listening, speaking and reading short sentences and articles
including sentence writing , vocabularies and conversation at a higher level
228101

ทักษะการใช+ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai Language Skills for Communication
ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช+ภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสารอย"างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก"บริบทและสถานการณ-ทั้งในชีวิตประจําวันและ
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

ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
Khmer for Communication I
ไวยากรณ-ขั้นพื้นฐาน การฟง การพูด การอ"านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียน
ประโยค คําศัพท-และการสนทนาระดับเบื้องต+น
Fundamental grammar, listening, speaking and reading short sentences
and articles including primary sentence writing, vocabularies and conversation at the basic
level
999122

ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
Khmer for Communication II
ไวยากรณ- การฟง การพูด การอ"านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียนประโยค
คําศัพท-และการสนทนาระดับที่สูงขึ้น
Grammar, listening, speaking and reading short sentences and articles
including sentence writing , vocabularies and conversation at a higher level
999131

ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
Vietnamese for Communication I
ไวยากรณ-ขั้นพื้นฐาน การฟง การพูด การอ"านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียน
ประโยค คําศัพท-และการสนทนาระดับเบื้องต+น
Fundamental grammar, listening, speaking and reading short
sentences and articles including primary sentence writing, vocabularies and conversation
at the basic level
999132

ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
Vietnamese for Communication II
ไวยากรณ- การฟง การพูด การอ"านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียนประโยค
คําศัพท-และการสนทนาระดับที่สูงขึ้น
Grammar, listening, speaking and reading short sentences and articles
including sentence writing , vocabularies and conversation at a higher level
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999141

ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Bahasa Indonesia for Communication
ไวยากรณ-ขั้นพื้นฐาน การฟง การพูด การอ"านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียน
ประโยค คําศัพท-และการสนทนาระดับเบื้องต+น
Fundamental grammar, listening, speaking and reading short
sentences and articles including primary sentence writing, vocabularies and conversation
at the basic level
999151

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
Korean for Communication I
ไวยากรณ-ขั้นพื้นฐาน การฟง การพูด การอ"านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียน
ประโยค คําศัพท-และการสนทนาระดับเบื้องต+น
Fundamental grammar, listening, speaking and reading short
sentences and articles including primary sentence writing, vocabularies and conversation
at the basic level
999152

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
Korean for Communication II
ไวยากรณ- การฟง การพูด การอ"านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียนประโยค
คําศัพท-และการสนทนาระดับที่สูงขึ้น
Grammar, listening, speaking and reading short sentences and articles
including sentence writing , vocabularies and conversation at a higher level
999161

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
Chinese for Communication I
ไวยากรณ-ขั้นพื้นฐาน การฟง การพูด การอ"านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียน
ประโยค คําศัพท-และการสนทนาระดับเบื้องต+น
Fundamental grammar, listening, speaking and reading short
sentences and articles including primary sentence writing, vocabularies and conversation
at the basic level
999162

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
Chinese for Communication II
ไวยากรณ- การฟง การพูด การอ"านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียนประโยค
คําศัพท-และการสนทนาระดับที่สูงขึ้น
Grammar, listening, speaking and reading short sentences and articles
including sentence writing , vocabularies and conversation at a higher level
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999171

ภาษาญี่ปุwนเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
Japanese for Communication I
ไวยากรณ-ขั้นพื้นฐาน การฟง การพูด การอ"านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียน
ประโยค คําศัพท-และการสนทนาระดับเบื้องต+น
Fundamental grammar, listening, speaking and reading short
sentences and articles including primary sentence writing, vocabularies and conversation
at the basic level
999172

ภาษาญี่ปุwนเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
Japanese for Communication II
ไวยากรณ- การฟง การพูด การอ"านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียนประโยค
คําศัพท-และการสนทนาระดับที่สูงขึ้น
Grammar, listening, speaking and reading short sentences and articles
including sentence writing , vocabularies and conversation at a higher level
999181

ภาษามาเลเซียเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
Bahasa Malaysia for Communication I
ไวยากรณ-ขั้นพื้นฐาน การฟง การพูด การอ"านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียน
ประโยค คําศัพท-และการสนทนาระดับเบื้องต+น
Fundamental grammar, listening, speaking and reading short
sentences and articles including primary sentence writing, vocabularies and conversation
at the basic level
999182

ภาษามาเลเซียเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
Bahasa Malaysia for Communication II
ไวยากรณ- การฟง การพูด การอ"านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียนประโยค
คําศัพท-และการสนทนาระดับที่สูงขึ้น
Grammar, listening, speaking and reading short sentences and articles
including sentence writing , vocabularies and conversation at a higher level
999191

ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
Lao for Communication I
ไวยากรณ-ขั้นพื้นฐาน การฟง การพูด การอ"านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียน
ประโยค คําศัพท-และการสนทนาระดับเบื้องต+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

ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
Lao for Communication II
ไวยากรณ- การฟง การพูด การอ"านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียนประโยค
คําศัพท-และการสนทนาระดับที่สูงขึ้น
Grammar, listening, speaking and reading short sentences and articles
including sentence writing , vocabularies and conversation at a higher level
999201

ภาษาพม"าเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
Burmese for Communication I
ไวยากรณ-ขั้นพื้นฐาน การฟง การพูด การอ"านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียน
ประโยค คําศัพท-และการสนทนาระดับเบื้องต+น
Fundamental grammar, listening, speaking and reading short
sentences and articles including primary sentence writing, vocabularies and conversation
at the basic level
999202
ภาษาพม"าเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
Burmese for Communication II
ไวยากรณ- การฟง การพูด การอ"านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียนประโยค
คําศัพท-และการสนทนาระดับที่สูงขึ้น
Grammar, listening, speaking and reading short sentences and articles
including sentence writing , vocabularies and conversation at a higher level
999221

ภาษาฟyลิปyโนเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
Filipino for Communication I
ไวยากรณ-ขั้นพื้นฐาน การฟง การพูด การอ"านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียน
ประโยค คําศัพท-และการสนทนาระดับเบื้องต+น
Fundamental grammar, listening, speaking and reading short
sentences and articles including primary sentence writing, vocabularies and conversation
at the basic level
999222

ภาษาฟyลิปyโนเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
Filipino for Communication II
ไวยากรณ- การฟง การพูด การอ"านประโยคและบทความสั้นๆ การเขียนประโยค
คําศัพท-และการสนทนาระดับที่สูงขึ้น
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
การพูดเพื่อเสริมสร+างความสําเร็จ การพัฒนาเนื้อหา ภาษา บุคลิกภาพและกลวิธี
การพูด การพูดเพื่อวัตถุประสงค-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
ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับธรรมชาติของกลุ"ม กระบวนการพลวัตกลุ"ม เทคนิค
วิธีการในการจัดกลุ"ม ภาวะผู+นํา หน+าที่ของผู+นําและสมาชิกกลุ"ม การพัฒนาทักษะกิจกรรมกลุ"มกับการ
เรียนรู+ การสื่อสาร การแก+ปญหากลุ"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
ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ2(2-0-4)
Biodiversity and Conservation
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและสารพันธุกรรม สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม
ความสัมพันธ-ของชีวิตกับสิ่งแวดล+อม การใช+ประโยชน-จากธรรมชาติ ภูมิปญญาไทยและการอนุรักษBiodiversity, 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
ลักษณะทั่วไปของทะเลและมหาสมุทร คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของทะเล
และมหาสมุทร สิ่งมีชีวิตและทรัพยากรต"าง ๆ ในทะเล การใช+ประโยชน-จากทรัพยากรในทะเล
วิทยาศาสตร-ทางทะเลกับชีวิตประจําวัน และผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษยGeneral 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
จริยธรรมที่เกี่ยวข+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#มที่ 1)
บังคับให/เรียน 1 รายวิชา จํานวน 1 หน#วยกิต จาก 25 รายวิชาต#อไปนี้
850101
การฝ~กด+วยเครื่องน้ําหนักเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Weight Training for Health
ความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร"างกาย ศาสตร-เบื้องต+นของการออกกําลัง
กายการควบคุมน้ําหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 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- วิ่งเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Walking and Jogging for Health
ความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร"างกาย ศาสตร-เบื้องต+นของการออกกําลัง
กายการควบคุมน้ําหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 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

76
850103

ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Football for Health
ความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร"างกาย ศาสตร-เบื้องต+นของการออกกําลัง
กายการควบคุมน้ําหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 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

บาสเกตบอลเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Basketball for Health
ความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร"างกาย ศาสตร-เบื้องต+นของการออกกําลัง
กายการควบคุมน้ําหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 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-บอลเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Volleyball for Health
ความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร"างกาย ศาสตร-เบื้องต+นของการออกกําลัง
กายการควบคุมน้ําหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 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"ายน้ําเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Swimming for Health
ความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร"างกาย ศาสตร-เบื้องต+นของการออกกําลัง
กายการควบคุมน้ําหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 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

ฟุตซอลเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Futsal for Health
ความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร"างกาย ศาสตร-เบื้องต+นของการออกกําลัง
กายการควบคุมน้ําหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 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-บอลเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Handball for Health
ความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร"างกาย ศาสตร-เบื้องต+นของการออกกําลัง
กายการควบคุมน้ําหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 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

แบดมินตันเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Badminton for Health
ความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร"างกาย ศาสตร-เบื้องต+นของการออกกําลัง
กายการควบคุมน้ําหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 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

เทนนิสเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Tennis for Health
ความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร"างกาย ศาสตร-เบื้องต+นของการออกกําลัง
กายการควบคุมน้ําหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 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
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850111

ซอฟท-เทนนิสเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Soft Tennis for Health
ความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร"างกาย ศาสตร-เบื้องต+นของการออกกําลัง
กายการควบคุมน้ําหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 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

เทเบิลเทนนิสเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Table Tennis for Health
ความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร"างกาย ศาสตร-เบื้องต+นของการออกกําลัง
กายการควบคุมน้ําหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 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

มวยไทยเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Muay Thai for Health
ความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร"างกาย ศาสตร-เบื้องต+นของการออกกําลัง
กายการควบคุมน้ําหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 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

กระบี่กระบองเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Krabi Krabong for Health
ความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร"างกาย ศาสตร-เบื้องต+นของการออกกําลัง
กายการควบคุมน้ําหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกิจกรรมกระบี่กระบอง
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+อเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Takraw for Health
ความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร"างกาย ศาสตร-เบื้องต+นของการออกกําลัง
กายการควบคุมน้ําหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 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‚องกันตัวเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Martial Art for Health
ความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร"างกาย ศาสตร-เบื้องต+นของการออกกําลัง
กายการควบคุมน้ําหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 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

เทควันโดเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Taekwando for Health
ความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร"างกาย ศาสตร-เบื้องต+นของการออกกําลัง
กายการควบคุมน้ําหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 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-ลิ่งเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Bowling for Health
ความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร"างกาย ศาสตร-เบื้องต+นของการออกกําลัง
กายการควบคุมน้ําหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 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

เปตองเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Petangue for Health
ความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร"างกาย ศาสตร-เบื้องต+นของการออกกําลัง
กายการควบคุมน้ําหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 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

ลีลาศเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Social Dance for Health
ความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร"างกาย ศาสตร-เบื้องต+นของการออกกําลัง
กายการควบคุมน้ําหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 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

แอโรบิกดƒานซ-เพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Aerobic Dance for Health
ความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร"างกาย ศาสตร-เบื้องต+นของการออกกําลัง
กายการควบคุมน้ําหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และ
นันทนาการ โดยกิจกรรมแอโรบิกดƒานซSignificance 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+าจังหวะเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Rhythmic Activities for Health
ความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร"างกาย ศาสตร-เบื้องต+นของการออกกําลัง
กายการควบคุมน้ําหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 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

โยคะเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Yoga for Health
ความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร"างกาย ศาสตร-เบื้องต+นของการออกกําลัง
กายการควบคุมน้ําหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 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+ดบอลเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Woodball for Health
ความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร"างกาย ศาสตร-เบื้องต+นของการออกกําลัง
กายการควบคุมน้ําหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 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-บอลเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Chairball for Health
ความสําคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร"างกาย ศาสตร-เบื้องต+นของการออกกําลัง
กายการควบคุมน้ําหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 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#มที่ 2)
107101
การเสริมสร+างสุขภาพแบบองค-รวม
2 (2-0-4)
Holistic Health Promotion
แนวคิดสุขภาพองค-รวม หลักการสร+างเสริมสุขภาพที่ครอบคลุม
ด+านร"างกาย อารมณ- สังคม และจิตวิญญาณ การป‚องกันและลดพฤติกรรมเสี่ยง การดูแลตนเอง
เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี
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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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"าทันอุตสาหกรรมยาสูบและแอลกอฮอลTobacco 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†‡นคืนชีพเบื้องต+น
2(1-2-3)
First Aid and Basic Life Support
แนวคิด หลักการการปฐมพยาบาล การประเมินและสังเกตอาการผิดปกติ
เบื้องต+น การปฐมพยาบาลในภาวะฉุกเฉินในบ+านและชุมชน การช"วยฟ†‡นคืนชีพเบื้องต+น ยาสามัญประจํา
บ+านและวิธีการใช+ความปลอดภัยและการบรรเทาความทุกข-ทรมานก"อนส"งต"อสถานบริการทางการแพทยConcept, 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
แนวคิดวิถีธรรมชาติเพื่อการดูแลสุขภาพและความงามแบบองค-รวม แนวคิดและ
วิธีการปรับสมดุลสุขภาพและการสร+างเสริมความงามด+วยภูมิปญญาไทยและสากล ภายใต+หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สอดคล+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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พลศึกษา สันทนาการเพื่อการสร+างเสริมสมรรถภาพ
2(1-2-3)
Physical Education and Recreation for Fitness Promotion
ความหมาย หลักการ และองค-ประกอบของพลศึกษาและสันทนาการ ที่มี
ความสําคัญต"อการเจริญเติบโต และพัฒนาการทางด+านร"างกายและอารมณ-ของมนุษย- การใช+กิจกรรมพล
ศึกษาและกิจกรรมสันทนาการ เพื่อให+เกิดทักษะและการสร+างเสริมสมรรถภาพทางกายและอารมณ-ที่มีผล
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 หลักการเกี่ยวกับสุขภาพ สิ่งแวดล+อม และความปลอดภัย
การดํารงชีวิต การปรับตัวในสังคมปจจุบันและกระแสโลกาภิวัตน- ที่เปˆนผลมาจากปญหาทางสังคม ปญหา
สุขภาพ ปญหาสิ่งแวดล+อม และปญหาความปลอดภัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
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+างสรรค2(2-0-4)
Happiness and Creative Health
ความหมาย หลักการ แนวคิด สถานการณ- แนวโน+ม นโยบาย เกี่ยวกับความสุข
และสุขภาพดีในกระแสสังคมโลกปจจุบันและอนาคต แนวคิดความสุขแห"งชีวิตในมุมมอง
ต"าง ๆ การสร+างสรรค-ความสุขและสุขภาพในการดําเนินชีวิตในมิติที่หลากหลาย 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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วัยรุ"นกับความปลอดภัย
2(2-0-4)
Teenagers and Safety
ความหมาย แนวคิดเกี่ยวกับวัยรุ"น ความปลอดภัย ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นใน
ชีวิตของคนวัยรุ"นจากสิ่งแวดล+อม อาหาร การจราจร การใช+ชีวิตทั่วไป 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-ที่เกี่ยวข+องกับสุขภาพวัยรุ"น สุขอนามัยการเจริญพันธุ- สุขภาพทางเพศ ทักษะชีวิตที่จําเปˆนใน
การวางแผนชีวิต และการพัฒนาตนเองเพื่อการสร+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+เกิดปญญา
2(1-3-2)
Mindfulness Cultivation for Wisdom
หลักธรรมพื้นฐานในการดําเนินชีวิต หลักการวิปสสนากรรมฐาน คุณประโยชน-ของ
การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานให+เกิดสติและปญญาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
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
มโนมติเกี่ยวกับครอบครัว พัฒนาการของครอบครัว ปจจัยที่เกี่ยวข+องกับการ
จัดการครอบครัว การเตรียมตัวก"อนมีคู"ครอง การครองชีวิตคู" ปญหาครอบครัว แนวทางการจัดการกับ
ครอบครัว นโยบายเกี่ยวกับครอบครัว 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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ศิลปะการทํางานอย"างเปˆนสุข
2 (2-0-4)
Art of Working for Happiness
แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตที่เปˆนประสบการณ-มนุษย- วิถีแห"งการเรียนรู+อยู"ร"วมกันเพื่อ
บรรลุเป‚าหมายแห"งตนอย"างสมดุลและกลมกลืนตามจริงในการดําเนินชีวิตและการทํางาน ด+วยความเข+าใจ
ในความหมายของความสุขและความสําเร็จที่แท+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
แนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพ การเข+าใจตนเอง การเข+าใจความแตกต"างระหว"าง
บุคคล การพัฒนาตน การปรับตัวและการพัฒนาบุคลิกภาพด+านต"างๆให+เหมาะสมเพื่อ
การเสริมสร+างและการผดุงรักษาคุณภาพชีวิตที่ดี
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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การจัดการความรู+สําหรับการเรียนรู+ที่ยั่งยืน
2(2-0-4)
Knowledge Management for Sustainable Learning
ความหมาย รูปแบบและทฤษฎีการจัดการความรู+ การตระหนักถึงความสําคัญ
ของการจัดการความรู+ ลักษณะและวิวัฒนาการของสังคมฐานความรู+ การประยุกต-หลักการจัดการความรู+
เพื่อการเรียนรู+ที่ยั่งยืน
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+เกี่ยวกับผลิตภัณฑ-อาหารเพื่อการบริโภคทั่วไป ผลิตภัณฑ-อาหารเพื่อสุขภาพ
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~กอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพ
2(2-0-4)
Training for Professional Development
หลักการ เทคนิคการจัดและบริหารโครงการฝ~กอบรม สัมมนา
การประชุมทางวิชาการ การจัดฝ~กอบรมหลักสูตรระยะสั้น เพื่อพัฒนาอาชีพ ที่สอดคล+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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อารมณ-และการจัดการความเครียด
2(2-0-4)
Emotion and Stress Management
ความหมาย ความสําคัญ อิทธิพลของความเครียดที่มีต"อการดํารงชีวิต หลักการ
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข+องกับความเครียด การประเมินความเครียดด+วยตนเอง ความสําคัญของอารมณบุคลิกภาพ สุขภาพจิต คุณลักษณะตัวตนที่สัมพันธ-กับความเครียด
การปรับเปลี่ยนความคิด การคิดเชิงบวก การเผชิญปญหา 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+
พื้นฐานทางระบบไฟฟ‚าและอิเล็กทรอนิกส- ระบบเสียง ระบบฉาย และระบบคอมพิวเตอรฝ~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+างสรรค2(2-0-4)
Design and Creative Presentation
หลักการออกแบบเพื่อการสื่อสาร การนําเสนอในโอกาสต"าง ๆ บุคลิกภาพกับการ
นําเสนอ ความคิดสร+างสรรค-กับการนําเสนอ กลุ"มเป‚าหมายกับการนําเสนอ ลักษณะเฉพาะของสื่อกับการ
นําเสนอ สื่อประสมกับการนําเสนอ และทักษะการนําเสนออย"างสร+างสรรคPrinciples 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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การบริหารคุณภาพในองค-การทางการศึกษา
2(2-0-4)
Quality Management in Educational Organizations
ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสําคัญ แนวทางปฏิบัติของการบริหารคุณภาพ
และการประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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 วัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาองค-การสู"องค-การแห"ง
การเรียนรู+ ศึกษารายกรณีองค-การที่ประสบความสําเร็จ
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/าที่พลเมือง
245109
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาภูมิปญญา
2(2-0-4)
Information for Wisdom Development
บทบาท ความสําคัญ ประเภท และองค-ประกอบของการเกิดภูมิปญญา ภูมิปญญา
กับการพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติ ประเภทและแหล"งสารสนเทศเพื่อพัฒนาภูมิปญญา การ
สร+างภูมิคุ+มกันด+วยภูมิปญญา การพัฒนาภูมิปญญา การปรับใช+ภูมิปญญาในสภาวการณ-ปจจุบัน
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
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250108 มรดกทางภูมิปญญาไทย
2(2-0-4)
Thai Wisdom Heritage
มรดกทางภูมิปญญาไทยที่ได+จากการเรียนรู+จากธรรมชาติเกิดเปˆนความรู+ ความคิด
ความเชื่อ ความสามารถในการปรับตัวและการแก+ไขของมนุษย-เพื่อการดํารงชีวิตในระบบนิเวศน- 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 sociocultural environments
250109

อาเซียนศึกษา
2(2-0-4)
ASEAN Studies
กําเนิดอาเซียน (สมาคมประชาชาติแห"งเอเชียตะวันออกเฉียงใต+) แนวคิดการ
รวมกลุ"มประเทศอาเซียน บทบาทและปฏิญญาอาเซียน ข+อกําหนดของที่ประชุมสุดยอดอาเซียน กฎบัตร
อาเซียน ความร"วมมือและเป‚าหมายในการพัฒนาด+านการเมืองและความมั่นคง 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
แนวคิดและหลักการเบื้องต+นในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมทั้งทาง
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 ของมนุษยConcepts 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- ทัศนะของศาสนาที่มีต"อ
ชีวิต สังคม และโลก การพัฒนาชีวิตตามหลักศาสนา การประยุกต-หลักธรรมทางศาสนาเพื่อใช+แก+ปญหา
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- ปญหา
ทางปรัชญาเกี่ยวกับการแสวงหาความจริงและความหมายของชีวิตมนุษย-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 แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบชีวิตและรูปแบบวัฒนธรรมใน
ระบบสังคมลักษณะต"างๆ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเภทและองค-ประกอบของวัฒนธรรม
ความ สัมพันธ-ระหว"างรูปแบบชีวิตและวัฒนธรรม ผลกระทบที่เกิดจากความแตกต"างทางวัฒนธรรมกับวิถี
ชีวิต การวิเคราะห-เหตุผลของปญหา และแนวทางแก+ไข ระบบพหุวัฒนธรรม การเตรียมตัว การปรับตัว
และการประยุกต-ในชีวิตประจําวันทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
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+ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาสังคม
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

จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม
2(2-0-4)
Volunteer Spirit for Social Development
ความหมาย กิจกรรม รูปแบบกิจกรรมจิตอาสาในประเทศ และต"างประเทศ
วงจรการดําเนินการกิจกรรม กลไกในการระดมจิตอาสาสมาชิก และสร+างความสามัคคี การสร+าง
นวัตกรรม การริเริ่มสร+างสรรค- ในการจัดโครงการจิตอาสา เทคนิคบริหารโครงการที่ดี โดยเน+นโครงการที่
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

ศิลปะพื้นบ+านกับภูมิปญญาไทย
2(2-0-4)
Thai Folk Art and Wisdom
ความหมาย ความสําคัญ และประเภทของศิลปะพื้นบ+านกับภูมิปญญาไทย
ความสัมพันธ-ระหว"างศิลปะพื้นบ+านกับภูมิปญญาในวิถีชีวิตไทย แนวทางอนุรักษ-สืบทอดและพัฒนาส"งเสริม
คุณค"าศิลปะพื้นบ+านในสังคมปจจุบัน
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+ปญญาหาเหตุผล การนํา
ทักษะการคิดไปใช+เพื่อป‚องกัน และแก+ปญหาในชีวิตประจําวัน
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-เพื่อสังคม
2(2-0-4)
Creative Thinking for Society
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีความคิดสร+างสรรค- ความสําคัญและ
แนวทางการพัฒนาความคิดสร+างสรรค- ความสัมพันธ-ของความคิดสร+างสรรค-ต"อการพัฒนาสังคม
การศึกษาและวิเคราะห-สังคมและปญหาสังคม การประยุกต-ความรู+ทางการศึกษาและการคิดเชิง
สร+างสรรค-เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาสังคม
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 ความเปˆนมา ความสําคัญ หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับ
การคิดนอกกรอบ ประเภทของการคิดนอกกรอบ การคิดนอกกรอบอย"างเปˆนระบบ เทคนิค
การคิดนอกกรอบขั้นพื้นฐาน ขั้นก+าวหน+า และขั้นรอบรู+ การสร+างผลงานการคิดนอกกรอบ
การสร+างทีมงานเพื่อการคิดนอกกรอบ การพัฒนาเทคนิคการนําเสนอผลงานการคิดนอกกรอบโดยประยุกตเทคนิคการคิดนอกกรอบ แนวทางการประยุกต-เทคนิคการคิดนอกกรอบใน
การแก+ปญหาในสถานการณ-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
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404306

จิตตปญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง
2(2-0-4)
Contemplative Education for Self Development
การพัฒนาตนเองสําหรับบัณฑิตที่พึงประสงค-ในยุคโลกาภิวัตน-โดยใช+แนวคิดจิตต
ปญญาเปˆนฐาน เน+นการให+คุณค"ากับการเรียนรู+ด+วยใจที่ใคร"ครวญ และการพัฒนามิติด+านในของมนุษย-สู"
การพัฒนาศักยภาพที่สูงสุด แนวคิดและกระบวนการเรียนรู+ การบูรณาการและผสานสรรพศาสตร- การ
เรียนรู+ผ"านประสบการณ-ตรง การคิดอย"างเปˆนระบบ การเรียนรู+ที่นําไปสู"การเปลี่ยนแปลงภายใน การรับฟง
อย"างลึกซึ้ง สุนทรียสนทนา ศาสตร-แห"งนพลักษณ- การพัฒนาทักษะและคุณภาพแห"งการเรียนรู+ เพื่อให+
ผู+เรียนมีความใฝwเรียนและฝ~กตนเองอย"างต"อเนื่องและอย"างสมดุลทั้งกาย ใจ จิตวิญญาณ การรู+จักจิตของ
ตนเองจนเกิดการเปลี่ยนแปลงสู"ปญญาในการใช+ชีวิตและการประกอบวิชาชีพอย"างเท"าทันต"อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมปจจุบัน
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#มวิชาบังคับพื้นฐาน
2.1.1) กลุ#มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
302114
แคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตร-สุขภาพ
3(3-0-6)
Calculus for Health Science
ฟงก-ชันและกราฟของฟงก-ชัน ลิมิตและความต"อเนื่องของฟงก-ชัน การหาอนุพันธของฟงก-ชันพีชคณิตและฟงก-ชันอดิสัย การประยุกต-ของอนุพันธ- สมการของเส+นสัมผัสและเส+นตั้งฉาก ค"า
เชิงอนุพันธ- อัตราสัมพัทธ- การหาค"าสูงสุด-ต่ําสุดและการทดสอบ โจทย-ปญหาค"าสูงสุด-ต่ําสุด อินทิกรัลไม"
จํากัดเขตและการประยุกต- เทคนิคการอินทิเกรต การอินทิเกรตทีละส"วน และการอินทิเกรตโดยการทํา
เปˆนเศษส"วนย"อย อินทิกรัลจํากัดเขต อินทิกรัลไม"ตรงแบบ การประยุกต-ของอินทิกรัลจํากัดเขต การหา
พื้นที่ ปริมาตร ความยาวส"วนโค+ง พื้นที่ผิว ลําดับและอนุกรม สมการเชิงอนุพันธ-เบื้องต+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

เคมีทั่วไป
3(3-0-6)
General Chemistry
ปริมาณสารสัมพันธ- ทฤษฎีอะตอมเบื้องต+น สมบัติของแกƒส ของเหลว ของแข็ง
และสารละลาย สมดุลเคมี สมดุลไอออนิกในสารละลายเอเควียส ปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน เทอร-โม
ไดนามิกส- และจลน-ศาสตร- โครงสร+างอิเล็กตรอนของอะตอม พันธะเคมี สมบัติพีรีออดิก ธาตุเรพรีเซนเต
ติฟ และธาตุทรานซิชัน เคมีอินทรีย-เบื้องต+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

ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1(0-3-1)
General Chemistry Laboratory
บุรพวิชา : 303105 หรือเรียนพร+อมกับ 303105
ปฏิบัติการเคมีที่สอดคล+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- อัลดีไฮดคีโตน กรดคาร-บอซิลิก และอนุพันธChemical 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 สเปคโตรสโคปyกขั้นพื้นฐานของสารอินทรีย- 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-พื้นฐาน 1
1(0-3-1)
Fundamental Organic Chemistry Laboratory I
บุรพวิชา : 303222 หรือเรียนพร+อมกับ 303222เคมีอินทรีย- 1
เทคนิคเบื้องต+นที่ใช+ในอินทรีย-เคมี เช"น การตกผลึก การหาจุดเดือดและจุดหลอมเหลว
การกลั่น การสกัดและโครมาโทกราฟ• การวิเคราะห-หมู"ฟงก-ชันของสารอินทรีย- รวมทั้งวิเคราะห-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-พื้นฐาน 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-เคมีและเคมีพื้นผิว
Thermochemistry; chemical equilibrium; phase equilibria in pure
substance and solution; chemical kinetics and surface chemistry
308108

ฟyสิกส-ทางการแพทย3(3-0-6)
Medical Physics
ฟyสิกส-ทั่วไปที่ประยุกต-ได+กับทางการแพทย- กลศาสตร-กับการเคลื่อนไหวของ
ร"างกาย กลศาสตร-ของไหลกับการหมุนเวียนโลหิต อุณหพลศาสตร-กับความร+อนในร"างกาย เสียงกับการได+
ยิน แสงกับการเห็น ไฟฟ‚าและแม"เหล็กกับปรากฏการณ-ในสิ่งมีชีวิต คลื่นแม"เหล็กไฟฟ‚าและฟyสิกส-นิวเคลียรกับการรักษาโรคและวินิจฉัย รวมทั้งหลักการทางฟyสิกส-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

96
308109

ปฏิบัติการฟyสิกส-ทางการแพทย1(0-3-1)
Medical Physics Laboratory
บุรพวิชา : 308108 ฟyสิกส-ทางการแพทย-หรือเรียนพร+อมกัน
ทดลองในเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา 308108
Experiments relate in the topics in 308108Medical Physics

2.1.2) กลุ#มวิทยาการพรีคลินิก
680101
กายวิภาคศาสตร-พื้นฐานของมนุษย2(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 ระบบทางเดินปสสาวะ 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-พื้นฐานของมนุษย1(0-3-1)
Basic Human Anatomy Laboratory
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการศึกษารูปร"าง ลักษณะโครงสร+างตําแหน"ง และความสัมพันธของอวัยวะต"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-และชีววิทยาเชิงโมเลกุลของเซลล3(3-0-6)
Cell and Molecular Biology
ความรู+ในปจจุบันของสิ่งมีชีวิต หลักการและใจความสําคัญเกี่ยวกับวิวัฒนาการ การจัด
ระเบียบโครงสร+างและองค-ประกอบภายใน และหน+าที่ของเซลล-ทั้งในระดับรูปร"างสัณฐานและในระดับโมเลกุล
ระบบการขนส"งผ"านผนังเซลล- กลไกการทํางานของสารพันธุกรรม สารประกอบโครงสร+างของเซลลกระบวนการเมแทบอลิสมและระบบพลังงาน การเจริญเติบโตและวัฏจักรการแบ"งตัวของเซลล- การสื่อสาร
ระหว"างเซลล- การเปลี่ยนแปลงรูปร"างของเซลล-เพื่อทําหน+าที่จําเพาะ กระบวนการตอบสนองต"อภัยอันตราย
ของเซลลCurrent 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

จุลชีววิทยาทางการแพทย4(3-3-6)
Medical Microbiology
หลักการเบื้องต+นทางธรรมชาติ ชีวเคมีของจุลชีพที่ก"อให+เกิดโรคในคน ปฏิกิริยา
ระหว"างโฮสและจุลชีพ ศึกษาพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อ ศึกษาหลักการทางภูมิคุ+มกันที่ร"างกายใช+
ต"อต+านการติดเชื้อ ยาชนิดต"างๆที่ใช+ในการรักษา การป‚องกันให+พ+นจากการติดเชื้อ และระบาดวิทยา นํา
ความรู+มาใช+ทางภาคปฏิบัติการในการแยกและจําแนกชนิดเชื้อจากสิ่งส"งตรวจจากผู+ปwวยรวมทั้งนําเทคนิค
ทางซีโรโลยีและความรู+ทางชีววิทยาระดับโมเลกุลมาใช+ เพื่อการวินิจฉัยโรค
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
โปรตีนการควบคุมการแสดงออกของยีนหลักการและเทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุลรวมทั้งชีวสารสนเทศที่ใช+
ในการสืบค+นข+อมูลและประยุกต-ใช+ในทางการแพทย-เน+นด+านเภสัชศาสตรStructure 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-สําหรับเภสัชศาสตร1(0-3-0)
Medical Biochemistry Laboratoryfor Doctor of Pharmacy
MED BIOCH LAB PHARM D
บุรพวิชา: เรียนพร+อมกับรายวิชา 791271
ปฏิบัติการหัวข+อที่สอดคล+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
ปจจัยแปรและความผิดปกติทางเมตาบอลิสมเชิงพันธุกรรมโรคและความผิดปกติที่
มีสาเหตุหลักมาจากความผิดปกติของเมตาบอลิสมของคาร-โบไฮเดรตกรดอะมิโนลิพิดสเตียรอยด-โปรตีนเบส
โลหะเนื้อเยื่อเกี่ยวพันกล+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#มวิชาบทนําและการสื่อสารทางเภสัชศาสตร2
791232
พยาธิสรีรวิทยาสําหรับเภสัชศาสตร- 1
4(3-3-6)
Pathophysiology for Doctor of Pharmacy I
บุรพวิชา: 680101 กายวิภาคพื้นฐานของมนุษยกลไกการทํางานของระบบต"าง ๆ ในร"างกายมนุษย-ในสภาวะปกติและสภาวะ
ผิดปกติ เน+นพยาธิสภาพของเซลล- และพยาธิสรีรวิทยาของระบบประสาท ระบบกล+ามเนื้อ ระบบต"อมไร+
ท"อ และระบบภูมิคุ+มกัน โดยศึกษากลไกและกระบวนการทํางานในระดับโมเลกุลและระดับเซลล- ตลอดจน
การทํางานและความผิดปกติแบบบูรณาการของระบบต"าง ๆ เพื่อดํารงสภาพสมดุลภายในของร"างกาย
มนุษยFunctional 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"ายปสสาวะ ระบบหายใจ และระบบ
ทางเดินอาหารได+ โดยศึกษากลไกและกระบวนการทํางานในระดับโมเลกุลและระดับเซลล- ตลอดจนการ
ทํางานและความผิดปกติแบบบูรณาการของระบบต"าง ๆ เพื่อดํารงสภาพสมดุลภายในของร"างกายมนุษยFunctional 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"างๆเพื่อดํารงสภาพสมดุลภายในของร"างกายมนุษยFunctional 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
หลักการและแนวคิดเบื้องต+นเกี่ยวกับพื้นฐานการใช+ยาบําบัดโรคการเปลี่ยนแปลง
ยาภายในร"างกายหลักการทั่วไปกลไกการออกฤทธิ์ของยาต+นแบบในระดับโมเลกุลระดับเซลล-และระดับ
อวัยวะกลไกการออกฤทธิ์ข+อควรระวังอาการข+างเคียงของยาต"อระบบประสาทอัตโนมัติยาที่มีผลต"อระบบ
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หัวใจและหลอดเลือดยาที่มีผลต"อระบบประสาทส"วนกลางยาที่มีผลต"อระบบทางเดินอาหารยาที่มีผลต"อ
ระบบเลือดรวมถึงผลิตภัณฑ-ต"างๆที่เกี่ยวกับเลือด 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
ปฏิบัติการเกี่ยวกับสรรพคุณการใช+ข+อควรระวังอาการข+างเคียงอาการอันมิได+
คาดหมายข+อบ"งใช+ข+อห+ามใช+กลวิธานการออกฤทธิ์ของยาครอบคลุมยาประเภทที่ออกฤทธิ์ต"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
หลักการทั่วไปกลไกการออกฤทธิ์ของยาแม"บทในระดับโมเลกุลระดับเซลล-และ
ระดับอวัยวะข+อควรระวังอาการข+างเคียงของยาที่มีผลต"อระบบภูมิคุ+มกันยาแก+แพ+ยาที่ใช+รักษาการอักเสบ
และความเจ็บปวดยาที่ใช+ในโรคหืดยาที่มีผลต"อระบบต"อมไร+ท"อยาต+านแบคทีเรียเชื้อราไวรัสและปรสิตยา
ต+านมะเร็งยาฆ"าเชื้อยาตา ยาที่ใช+ทาภายนอกการใช+ยาในหญิงมีครรภ-ผู+สูงอายุเด็กและผู+ที่มีภาวะการทํางาน
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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ชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลนศาสตร-คลินิก
4(4-0-8)
Biopharmaceutics and Clinical Pharmacokinetics
BIOPHARM & CLIN PHARMACOKINETICS
บุรพวิชา: 791331 เภสัชวิทยา 1
การนําหลักการทางเภสัชจลนพลศาสตร-มาใช+ในการกําหนดขนาดและความถี่ของ
การให+ยา การติดตามตรวจปรับระดับยาให+เหมาะสมสําหรับผู+ปwวยแต"ละรายการวัดและแปลผลระดับยาใน
เลือดหรือในของเหลวชีวภาพอื่น ๆ การประเมินความเสี่ยงในการเกิดพิษของยาจากขนาดและความถี่ของ
การให+ยาต"างๆเพื่อให+มีความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการรักษาปจจัยที่มีอิทธิพลต"อการเอื้อประโยชนของยาปจจัยทางชีวภาพคุณสมบัติทางกายภาพของยารูปแบบของผลิตภัณฑ-ยาวิธีการให+ยาปจจัยที่มี
อิทธิพลต"อการกระจายตัวการเปลี่ยนแปลงยาการขจัดยาการใช+แบบจําลองทางเภสัชจลนศาสตร-เพื่อ
อธิบายการเปลี่ยนแปลงของระดับยาในร"างกายต"อเวลากระบวนการทางเภสัชจลนศาสตร-หลักในการ
คํานวณและปรับแบบแผนการให+ยาให+เหมาะสมต"อผู+ปwวยแต"ละคนบนพื้นฐานของค"าพารามิเตอร-ทางเภสัช
จลนศาสตรApplication 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
พิษของยาเครื่องสําอางสิ่งเจือปนในอาหารสารพิษในที่อยู"อาศัยสารที่ใช+ในทาง
เกษตรกรรมยาเสพติดเนื้อหาครอบคลุมอาการพิษการแก+ไขอาการการป‚องกันอันตรายการตรวจสอบทั้งวิธี
วิเคราะห-เบื้องต+นและการทดสอบเพื่อยืนยันทางนิติเวช 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
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การทบทวนข+อมูลยาใหม"
1(0-3-0)
Current Drug Review
CURR DRUG REV
บุรพวิชา: 791333 เภสัชวิทยา 2
การทบทวนข+อมูลยา การนําเสนอเกี่ยวกับยาใหม"ที่กําหนดให+การประเมินคุณค"า
ทางเภสัชวิทยาคุณสมบัติอื่นที่เกี่ยวข+องกับการที่จะนํายานั้นมาบําบัดรักษาโรค การเปรียบเทียบระหว"างยา
ใหม"และยาเก"าที่ใช+แพร"หลายทางคลินิกจรรยาบรรณที่เกี่ยวข+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+พื้นฐานทางเภสัชวิทยาคลินิกการใช+ยาอย"างสมเหตุตามหลักการทั่วไปของ
การรักษาโรคที่ถูกต+องการใช+ยาตามข+อบ"งใช+การเลือกใช+ยาให+เหมาะสมกับผู+ปwวยโดยพิจารณาจาก
คุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร-และเภสัชพลศาสตร-ผลไม"พึงประสงค-และปฏิกิริยาระหว"างยาเนื้อหา
ครอบคลุมยาที่รักษาโรคของระบบหัวใจและหลอดเลือดโรคของระบบประสาทโรคของระบบภูมิคุ+มกันโรค
ของระบบฮอร-โมนโรคของระบบทางเดินอาหารโรคของระบบทางเดินหายใจโรคผิวหนังโรคกระดูกและข+อ
โรคติดเชื้อตลอดจนหลักการของวิธีการรักษาโรคตามเภสัชวิทยาแนวใหม"ที่คาดว"าจะเปˆนวิธีการรักษาโรคที่
มีประสิทธิภาพจรรยาบรรณที่เกี่ยวข+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
การตรวจสอบใบสั่งยาหรือยาที่ผู+ปwวยได+รับสัมภาษณ-ประวัติผู+ปwวยการตรวจร"างกายพื้นฐานหลักการพื้นฐาน
ทางพยาธิสรีรวิทยาและอาการแสดงทางคลินิกการแปลผลการตรวจทางห+องปฏิบัติการปฏิกิริยาระหว"างยา
การปฐมพยาบาลเบื้องต+นหลักการเภสัชจลนพลศาสตร-คลินิกหลักการพื้นฐานในการจ"ายยาระบบการ
กระจายยาและความปลอดภัยในการใช+ยาการจัดทําบันทึกกิจกรรมการให+บริบาลทางเภสัชกรรมการทํา
ประวัติการใช+ยาของผู+ปwวยระบาดวิทยาสาเหตุการเกิดโรคพยาธิสรีรวิทยาการแสดงออกทางคลินิกหลักการ
วินิจฉัยและการรักษาสําหรับผู+ปwวยที่มีความผิดปกติของทางเดินอาหารส"วนบนและส"วนล"างความผิดปกติ
ทางผิวหนัง ความผิดปกติทางสูตินรีเวชความผิดปกติที่พบบ"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
ติดเชื้อเบื้องต+นโดยเน+นการประยุกต-ใช+ความรู+ในการให+บริบาลทางเภสัชกรรมแก"ผู+ปwวยการฝ~กทักษะในการ
ให+บริบาลเภสัชกรรมซึ่งรวมถึงการสัมภาษณ-และทําประวัติการใช+ยาของผู+ปwวยการหาปญหาและการแก+ไข
ปญหาของการใช+ยาในผู+ปwวยการติดตามผลการรักษาการประเมินความเหมาะสมในการใช+ยาแก"ผู+ปwวยแต"ละ
รายการให+คําปรึกษาและให+ความรู+ด+านยาแก"ผู+ปwวยและบุคลากรทางการแพทย-การจ"ายยาเพื่อรักษาภาวะ
เจ็บปwวยเบื้องต+นในร+านยาการส"งต"อผู+ปwวยแก"แพทย-ในกรณีที่จําเปˆนการฝ~กปฏิบัติโดยใช+สถานการณ-จําลอง
เพื่อพัฒนาทักษะการแก+ปญหาทางคลินิกประเด็นจรรยาบรรณในแง"มุมต"างๆที่เกี่ยวข+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-nosethroat, 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
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การรักษาโรคที่พบบ"อย
3(2-3-4)
Treatment in Common Diseases
TREATMENT COMMON DISEASES
หลักการรักษาโรคเบื้องต+นที่พบบ"อยในร+านยาและโรงพยาบาลตัวอย"างเช"น โรคข+อ
และกระดูก โรคในระบบทางเดินหายใจ ตัวอย"างเช"นโรคหอบหืด โรคเลือดผิดปกติโรคภูมิแพ+ และโรคปวด
หัวไมเกรนรวมทั้งการคัดกรอง การประเมินสุขภาพเบื้องต+น ซักประวัติ และทักษะการปฏิบัติงานตาม
หลักการจ"ายยาที่ดี ประเมินแผนการรักษาเบื้องต+น ค+นหา ติดตามปญหาและให+คําปรึกษาการใช+ยา หากมี
ความจําเปˆนสามารถส"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+าที่และความรับผิดชอบของหน"วยบริการเภสัชสนเทศมุ"งเน+นการจัดการ
สารสนเทศ งานเภสัชกรรมการบริการข+อสนเทศอย"างเปˆนระบบการประเมินข+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 เคมีทั่วไป
ความรู+เบื้องต+นในการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ-ข+อกําหนดหลักการวิเคราะห-เชิง
ปริมาณโดยวิธีวิเคราะห-โดยน้ําหนักและปริมาตรการไตเตรทกรด–ด"างการไตเตรทโดยปฏิกิริยารีดอกซ-การ
ไตเตรทโดยใช+วิธีตกตะกอนการไตเตรทโดยใช+ปฏิกิริยาเชิงซ+อนหลักการวิเคราะห-โดยวิธีโพเทนทิออเมตรี
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ปฏิบัติการเบื้องต+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

เภสัชพฤกษศาสตร2(1-3-2)
Pharmaceutical Botany
PHAR BOT
การจําแนกพวก การตรวจสอบ การพิสูจน-เอกลักษณ-เบื้องต+น ทั้งทางเภสัชเคมีและ
เภสัชชีวภาพของเภสัชพฤกษ-ต"างๆที่มีคุณค"าทางเศรษฐกิจ การบําบัดรักษา การป‚องกัน และระบบนิเวศ
โดยเน+นพันธุ-เภสัชพฤกษ-ที่มีอยู"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-เบื้องต+น
2(2-0-4)
Introduction to Pharmaceutical Dosage Forms and Technology
INTRO PHAR DOS FORM & TECH
เภสัชภัณฑ-รูปแบบต"างๆคําจํากัดความความหมายการจําแนกประเภท
ส"วนประกอบสําคัญการใช+ประโยชน-ทางเภสัชกรรมเทคนิคการเตรียมเบื้องต+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-เบื้องต+น
รูปแบบของยาสําเร็จรูปหลักการเทคนิคGMP/PIC–Sเบื้องต+นคุณสมบัติทาง
กายภาพรวมถึงการละลายและเทคนิคในการเพิ่มการละลายสารละลายและคุณสมบัติของสารละลาย
หลักการอื่นๆที่ใช+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+พื้นฐานทางเคมียาความสัมพันธ-ระหว"างโครงสร+างของยาและการออกฤทธิ์
วิถีเมแทบอลิซึมคุณสมบัติทางกายภาพ วิธีการสังเคราะห-การดัดแปลงสูตรโครงสร+างของยาในกลุ"มยาชายา
ที่มีผลต"อระบบประสาทส"วนกลางและส"วนปลายยาที่มีผลต"อระบบหัวใจและหลอดเลือดยาที่มีผลต"อระบบ
ทางเดินปสสาวะ ยาที่มีผลต"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+เบื้องต+นและปฏิบัติการด+านการวิเคราะห-เภสัชภัณฑ-โดยใช+เทคนิคสเปกโต
รสโคป•โครมาโตกราฟ•และเทคนิคอื่นๆที่เกี่ยวข+องรวมทั้งความรู+เบื้องต+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+านฮีสตามีนยาที่มีผลต"อระบบทางเดินอาหาร
Structure-activity relationship, metabolicpathways, physicochemical
properties, synthetic methods and modification of antimicrobial drugs, anticancer drugs,

107
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+พื้นฐานเกี่ยวกับ
แหล"งที่มาของยาจากธรรมชาติสัณฐานวิทยาอนุกรมวิธานการตรวจสอบลักษณะทางจุลภาคของผงยา
สมุนไพรและสมุนไพรที่มีใช+ในงานสาธารณสุขมูลฐานการให+คําปรึกษาด+านการประยุกต-ใช+ผลิตภัณฑธรรมชาติในชุมชน ผลิตภัณฑ-ธรรมชาติตามกลุ"มขององค-ประกอบทางเคมีที่สําคัญการตรวจสอบเบื้องต+น
วิธีการสกัดแยกกระบวนการวิจัยและพัฒนายาที่มีแหล"งที่มาจากธรรมชาติมาตรฐานสมุนไพรการตรวจสอบ
คุณภาพสมุนไพรตามข+อกําหนดในตํารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย จรรยาบรรณที่เกี่ยวข+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-ธรรมชาติผลิตภัณฑเสริมอาหารเครื่องสําอางจากธรรมชาติหลักเภสัชกรรมแผนไทย การนําเสนอผลการสืบค+นข+อมูลสมุนไพร
ในลักษณะของการสัมมนาจรรยาบรรณที่เกี่ยวข+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-เบื้องต+น
รูปแบบหลักการเทคนิคในการเตรียมการรักษาเสถียรภาพและการพัฒนาตํารับ
ของเภสัชภัณฑ-สําเร็จรูปที่มีลักษณะเปˆนยาเตรียมประเภทเนื้อผสมทั้งจําพวกของแข็งของเหลวและกึ่งแข็ง
รวมถึงคุณสมบัติทางกายภาพที่นําไปประยุกต-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-เบื้องต+น
เทคโนโลยีของผงยาขนาดและการกระจายขนาดการวัดขนาดของผงยาในทาง
เภสัชกรรมการไหลของผงยาคุณสมบัติอื่นที่เกี่ยวข+องกับการประดิษฐ-ยาในรูปแบบของแข็งโดยเน+นยาเม็ด
ยาแคปซูลยาเม็ดเคลือบรวมทั้งเทคโนโลยีต"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-ปราศจากเชื้อและชีวเภสัชภัณฑ3(2-3-4)
Sterile Pharmaceutical Product and Bioproducts
STER PHAR PRO & BIOPRODUCTS
บุรพวิชา: 791222 เภสัชกรรม 1
เทคโนโลยีและศิลปะในการผลิตยารูปแบบของแข็งกึ่งแข็งและของเหลว ที่
ปราศจากเชื้อ รวมถึงชีววัตถุโดยเน+นด+านยาฉีดยาตาและผลิตภัณฑ-ที่ให+ทางเส+นเลือดการทดสอบคุณภาพ
และมาตรฐานหลักเกณฑ-การผลิตที่ดีของโรงงานผลิตยาในระดับอุตสาหกรรมการเลือกใช+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"งวิชาชีพ 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
หลักการเบื้องต+นเกี่ยวกับการสาธารณสุข ปจจัยด+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
หลักกฎหมายเบื้องต+นและประเภทต"างๆของกฎหมายเจตนารมณ-และสาระสําคัญ
ของกฎหมายที่เกี่ยวข+องกับการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมการคุ+มครองสิทธิประโยชน-ของผู+บริโภคด+านยา
และสุขภาพสิทธิ หน+าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายของเภสัชกรสิทธิหน+าที่และความรับผิดชอบของ
เภสัชกรในสังคมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพเภสัชกรรมปรัชญาการดําเนินชีวิตเพื่อพัฒนาสังคม การ
ประยุกต-และการแก+ปญหาในกรณีศึกษาต"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+อมูลที่เก็บได+มาประเมิน ความสามารถนําหลักการการจัดการคุณภาพไป
ประยุกต-ใช+ในองค-กรสุขภาพโดยการศึกษาจากระบบที่มีอยู"ในปจจุบันการพัฒนาและรับรองคุณภาพ
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 ตลอดจนอิทธิพลและปจจัยต"างๆทั้งภายในและภายนอกตัว
บุคคล ที่มีผลต"อกระบวนการตัดสินใจบริโภคด+านยาและบริการทางเภสัชกรรม เพื่อประยุกต-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.

111
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+บริโภคการดําเนินงานในปจจุบันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนบทบาทของเภสัชกรในการพิทักษ-สิทธิ
และการคุ+มครองกลวิธีในการดําเนินงานเน+นทางด+านอาหารยาและผลิตภัณฑ-ที่เกี่ยวข+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

การบริหารทางเภสัชศาสตร3(3-0-6)
Pharmacy Administration
PHAR ADMIN
หลักการการบริหารจัดการองค-กรและองค-การการประยุกต-ใช+หลักการดังกล"าวใน
วิชาชีพเภสัชกรรมบทบาทและหน+าที่ของเภสัชกรทิศทางและแนวโน+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
ปฏิบัติที่ดี ทิศทางของธุรกรรม ทั้งในอดีตปจจุบันและแนวโน+มที่จะเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกประเทศ
หลักการบริหารธุรกิจที่จําเปˆนต"อวิชาชีพการวางแผนนโยบายที่เกี่ยวข+องปญหาที่สําคัญแนวทางแก+ไขเพื่อ
นําไปประยุกต-กับการเตรียมการจัดตั้งและดําเนินธุรกิจร+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

ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสําหรับนิสิตเภสัชศาสตร3(2-3-3)
Research Methodology and Biostatistics for Pharmacy Student
RES METHODO BIOSTAT PHAR STU
กระบวนการทําวิจัยอย"างเปˆนระบบการเลือกหัวข+อวิจัยตัวแปรการวางแผนและ
ออกแบบงานวิจัยการเก็บข+อมูลเครื่องมือเก็บข+อมูลการวิเคราะห-ข+อมูลด+วยชีวสถิติทั้งเชิงพรรณนาและเชิง
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อนุมานพาราเมตริกและนอนพาราเมตริกด+วยโปรแกรมสําเร็จรูปการแปลผลข+อมูลการเตรียมข+อเสนอ
โครงการวิจัยจริยธรรมที่เกี่ยวข+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
ปฏิบัติเพื่อนําไปใช+จริงสําหรับเภสัชกรเพื่อการสื่อสารด+านการบริบาลผู+ปwวยและการสื่อสารกับบุคลากรสาย
งานอื่น 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+ไขปญหา
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
หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับระบาดวิทยาและเภสัชระบาดวิทยา การนําข+อมูลทาง
เภสัชระบาดวิทยาไปประยุกต-ใช+ เครื่องมือและการประเมินผลทางเภสัชระบาดวิทยา ระเบียบวิธีวิจัย และ
รูปแบบการศึกษา หลักการทางสถิติที่เกี่ยวข+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

เภสัชเศรษฐศาสตร2(2-0-4)
Pharmacoeconomics
PHARMACOECON
หลักการของเศรษฐศาสตร-ทั่วไปและเภสัชเศรษฐศาสตร-เครื่องมือวิเคราะห-ทาง
เภสัชเศรษฐศาสตร-การประยุกต-ใช+หลักเภสัชเศรษฐศาสตร-ในงานเภสัชกรรม จรรยาบรรณในการวิเคราะหBasic 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+ไขปญหาเกี่ยวกับใบสั่งยาสําหรับผู+ปwวยแต"ละรายเรียนรู+
เกี่ยวกับเภสัชภัณฑ-ที่มีในสถานบริการสาธารณสุขการจัดเตรียมยาสําหรับผู+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+มารับบริการการดําเนินการเกี่ยวกับใบสั่งยาการ
จ"ายยาการให+ความรู+และคําปรึกษาแก"ผู+ปwวยเกี่ยวกับยาโรคและการดูแลรักษาตนเองการจ"ายยาโดยไม"มี
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ใบสั่งยาของแพทย-เพื่อการรักษาโรคที่ไม"ซับซ+อนการติดตามการใช+ยาในผู+ปwวยเรื้อรังการพัฒนาทักษะของ
การสื่อสารและสัมพันธภาพกับผู+ปwวยและบุคลากรทางการแพทย-สาขาอื่นๆ
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-สาขาอื่นๆในการดูแลผู+ปwวยประสบการณ-ในการให+บริบาลเภสัชกรรมการ
ดําเนินการเกี่ยวกับใบสั่งยาและการจ"ายยาการให+ความรู+และคําปรึกษาแก"ผู+ปwวยเกี่ยวกับยาโรคและการ
ดูแลรักษาตนเองการติดตามการใช+ยาในผู+ปwวยโรคเรื้อรังการพัฒนาทักษะและการสื่อสารสัมพันธภาพกับ
ผู+ปwวยและบุคลากรทางการแพทย-สาขาอื่นๆ
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~กปฏิบัติงานเภสัชกรรมอายุรศาสตร4(0-16-8)
Clerkship: Medicine
CLERKSHIP: MED
บุรพวิชา: 791435 เภสัชบําบัด 2
การฝ~กปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในสถานพยาบาลสําหรับผู+ปwวยอายุรกรรม
การเข+าร"วมกับบุคลากรทางการแพทย-สาขาอื่นๆในการดูแลผู+ปwวยการวางแผนและติดตามการใช+ยาการ
ให+บริการสารสนเทศทางยาการให+คําปรึกษาแก"ผู+ปwวยการพัฒนาทักษะของการสื่อสารและสัมพันธภาพกับ
ผู+ปwวยและบุคลากรทางการแพทย-สาขาอื่นๆ
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"างๆที่หน"วยให+บริการการจัดเตรียมสารสนเทศทางยาแก"คณะกรรมการเภสัชกรรมและการ
บําบัดการตีพิมพ-จดหมายข"าวสารและวารสารการประเมินผลการใช+ยาการรายงานอาการไม"พึงประสงคจากการใช+ยาการบริหารจัดการและการก"อตั้งหน"วยให+บริการทางยา การพัฒนาทักษะของการสื่อสาร
สัมพันธภาพกับผู+ปwวยบุคลากรทางการแพทย-สาขาอื่นๆและประชาชน
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~กปฏิบัติงานเภสัชกรรมคลินิกขั้นสูง
4(0-16-8)
Clerkship: Advanced Clinical Pharmacy
ADV CLIN PHAR
บุรพวิชา: 791435 เภสัชบําบัด 2
การฝ~กปฏิบัติงานในหลักการขั้นสูงและเภสัชกรรมคลินิกปฏิบัติในแนวลึกด+านการ
บริการเภสัชสนเทศการให+คําปรึกษาด+านยาการปรับระดับยาเพื่อการบําบัดรักษาโภชนบําบัดการ
ปฏิบัติงานบนหอผู+ปwวยการแปลผลการตรวจทางห+องปฏิบัติการของเหลวชีวภาพและอนุมูลเกลือแร"ใน
ร"างกายการติดตามผลการใช+ยาการเตรียมยาเฉพาะอย"างการเตรียมยาผสมที่ให+ทางหลอดเลือดดําการ
เตรียมยาที่มีพิษต"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-การเตรียมเพื่อใช+สําหรับผู+ปwวยเฉพาะราย
ทั้งในรูปแบบยาเตรียมเพื่อรับประทานและยาเตรียมปราศจากเชื้อการศึกษาความคงสภาพเบื้องต+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~กปฏิบัติงานทางบริบาลเภสัชกรรมขั้นสูงสําหรับผู+ปwวยพิเศษ โดยเน+นผู+สูงอายุ
, เด็ก, วอร-ฟาริน และอื่น ๆ ในการวางแผนและการติดตามการใช+ยา การให+คําแนะนําสารสนเทศทางยา
การให+คําปรึกษาแก"ผู+ปwวย การพัฒนาทักษะ การสื่อสารสัมพันธภาพกับผู+ปwวยและบุคลากรทางการแพทยสาขาอื่นๆ
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+บริการทางเภสัชจลนศาสตรคลินิก การประยุกต-ใช+หลักการทางเภสัชจลนศาสตร- การคํานวณขนาดยาเริ่มต+น การคงระดับยาในเลือด
แก"ผู+ปwวยเฉพาะราย การติดตามระดับยาในเลือด การปรับเปลี่ยนการให+ยาอย"างเหมาะสมตาม
ค"าพารามิเตอร-ทางเภสัชจลนศาสตร-ที่ได+จากการคํานวณและตามสภาวะทางคลินิกของผู+ปwวย การสื่อสาร
กับบุคลากรทางการแพทย-สาขาอื่นๆที่เกี่ยวกับข+อควรพิจารณาทางเภสัชจลนศาสตร-ที่เกี่ยวข+อง การดูแล
ผู+ปwวยเปˆนไปอย"างเหมาะสม การพัฒนาทักษะของการสื่อสาร สัมพันธภาพกับผู+ปwวยและบุคลากรทางการ
แพทย-สาขาอื่นๆ
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~กปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมขั้นสูง
4(0-16-8)
Clerkship: Advanced Pharmaceutical Care
CLERKSHIP: ADV PHAR CARE
การฝ~กปฏิบัติงานทางบริบาลเภสัชกรรมขั้นสูงสําหรับผู+ปwวยอาการเฉพาะโรค การ
วางแผนและการติดตามการใช+ยา การให+คําแนะนําสารสนเทศทางยา การให+คําปรึกษาแก"ผู+ปwวย การ
พัฒนาทักษะ และการสื่อสารสัมพันธภาพกับผู+ปwวยและบุคลากรทางการแพทย-สาขาอื่นๆ
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~กปฏิบัติงานเพื่อศึกษาความรู+ใหม"ด+านแหล"งอาหารที่ร"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~กปฏิบัติงานเภสัชวิทยาของยาที่ออกฤทธิ์ต"อจิตประสาท 4(0-16-8)
Clerkship: Pharmacology of Neuropsychoactive Drugs
PHAR NEUROPSYCH DR
การฝ~กปฏิบัติงานเพื่อศึกษายาที่ออกฤทธิ์ต"อจิตประสาท สารเสพติด สารที่ทําให+
เกิดอาการประสาทหลอน พิษและการแก+ไขกลวิธาน ปญหาสาธารณสุขที่เกี่ยวข+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~กปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร+างทักษะและประสบการณ-วิชาชีพเชิงบูรณาการด+าน
วิทยาการทางเภสัชศาสตร- โดยเน+นการควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ- ยาและผลิตภัณฑยา เครื่องสําอาง รวมถึงผลิตภัณฑ-เพื่อส"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~กปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร+างทักษะและประสบการณ-วิชาชีพเชิงบูรณาการด+าน
วิทยาการทางเภสัชศาสตร- โดยเน+นงานการผลิต ยาและผลิตภัณฑ-ยา เครื่องสําอาง รวมถึงผลิตภัณฑ-เพื่อ
ส"งเสริมสุขภาพ
Integrated professional practice on pharmaceutical sciences,
emphasizing on manufacturing of drugs pharmaceutical products, cosmetics and health
products
791522

การฝ~กปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ4(0-16-8)
Clerkships: Research and Development of Pharmaceutical Products
RES DEV PHAR PROD
การฝ~กปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ-ยา ผลิตภัณฑ-เครื่องสําอาง ชีววัตถุ
สมุนไพร ในขั้นตอนต"างๆ การวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบ การศึกษาการออกฤทธิ์ ความเปˆนพิษของยา การ
ออกแบบยาและรูปแบบยา การพัฒนาผลิตภัณฑ- การประเมินทางคลินิก จรรยาบรรณในการทําวิจัยและ
การตีพิมพIntegrated 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 ขั้นตอน ของการวิเคราะห-หาปริมาณตัว
ยาสําคัญและ/หรือเมตาโบไลท-ของตัวยาสําคัญในสารชีวภาพ เน+นการรู+จักคิดค+น การแปลผล การวางแผน
การพัฒนากระบวนการวิเคราะห- จรรยาบรรณที่เกี่ยวข+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~กปฏิบัติงานขึ้นทะเบียนยา
4(0-16-8)
Clerkship: Drug Registration
การฝ~กปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร+างทักษะและประสบการณ-วิชาชีพเชิงบูรณาการด+าน
วิทยาการทางเภสัชศาสตร- โดยเน+นขึ้นทะเบียนยาและผลิตภัณฑ-ยา เครื่องสําอาง รวมถึงผลิตภัณฑ-เพื่อ
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~กปฏิบัติงานเพื่อศึกษาเทคโนโลยีและศิลปะในการผลิตยาขั้นอุตสาหกรรมขั้น
สูงของรูปแบบยาเม็ดเคลือบน้ําตาล ยาเม็ดเคลือบฟyล-มชนิดต"างๆ หลักการและเทคนิควิธีการเตรียม การ
ทดสอบคุณภาพและมาตรฐาน ปญหาที่พบในการเตรียม 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 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสําหรับนิสิตเภสัชศาสตรการปฏิบัติงานด+านการวิจัยทางผลิตภัณฑ-ธรรมชาติและเคมียาขั้นสูง การหายาใหม"
จากผลิตภัณฑ-ธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห- การศึกษาความสัมพันธ-ระหว"างโครงสร+างและการออกฤทธิ์
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ของสารที่จะนํามาพัฒนาเปˆนยา การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพและเภสัชวิทยา การควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑ-ยา ผลิตภัณฑ-เสริมอาหาร และเครื่องสําอาง การใช+เทคโนโลยีชีวภาพในการศึกษาเกี่ยวกับ
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
ปจจุบัน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน บทบาทของเภสัชกรในการพิทักษ-สิทธิและการคุ+มครอง กลวิธีในการ
ดําเนินงาน เน+นทางด+านอาหาร ยา และผลิตภัณฑ-ที่เกี่ยวข+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~กปฏิบัติงานการสํารวจปญหาและความต+องการในการคุ+มครองผู+บริโภคของ
ชุมชน การจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู+ในชุมชนและกระบวนการทําประชาคม การจัดทําแผนปฏิบัติ
การ (ActionPlan)การปฏิบัติการแก+ปญหา และการประเมินผล ซึ่งเปˆนการดําเนินการแบบมีส"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.

121
791547

การฝ~กปฏิบัติงานบริหารกฎหมายเภสัชกรรม
4(0-16-8)
Clerkship: Administration of Pharmaceutical Law
ADMIN PHARM LAW
การฝ~กปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารกฎหมายและการบังคับใช+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~กปฏิบัติงานการเลือกปญหา และการวิเคราะห-การจัดการความเสี่ยง องค-กร
และบทบาทของหน"วยงานที่เกี่ยวข+องกับการเฝ‚าระวัง การประเมิน การแก+ปญหา ผลิตภัณฑ-หรือบริการที่
เสี่ยงต"อสุขภาพ และการประยุกต-หลักการคุ+มครองผู+บริโภค เพื่อการแก+ปญหาดังกล"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+ปwวยที่บ+าน ในการดูแลสุขภาพด+านยา
ของผู+ปwวย และสมาชิกในครอบครัวที่บ+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+ปญหาทางสาธารณสุขในชนบทที่เภสัชกรมีบทบาท
เกี่ยวข+องความเชื่อมโยงของปญหาสุขภาพกับปญหาอื่นๆของชนบทปญหาเฉพาะของชนบทภูมิภาค
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
การปฏิบัติงานที่ดีด+านการวิจัยทางคลินิกและที่เกี่ยวข+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 ปจจัยทางสังคมเศรษฐกิจต"อการตลาดยา
การบริหารธุรกิจการขายยาระดับสูง การวางนโยบาย แผนปฏิบัติการควบคุม การฝ~กอบรมพนักงานขาย
ยาปลอม ยาต่ํากว"ามาตรฐาน จรรยาบรรณที่เกี่ยวข+อง แนวปฏิบัติที่ดีในการให+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-กิจกรรมเพื่อแก+ปญหาในการจัดการทางเภสัชกรรม
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 การบริหารทางเภสัชศาสตรการฝ~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 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสําหรับนิสิตเภสัชศาสตรกระบวนการวางแผนการวิจัยการเขียนโครงร"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"นับเปˆนชั่วโมงปฏิบัติการวิชาชีพ (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-เฉพาะรายวิชาที่
สัมพันธ-กับสาขาเน+น นั้นๆ ทั้งนี้ 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 โรคติดเชื้อที่ซับซ+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+มกันความผิดปกติที่เกี่ยวเนื่องกับโภชนาการการเลิกบุหรี่มะเร็งวิทยาความผิดปกติที่พบได+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"มพื้นฐานที่มีผลกระทบต"อสุขภาพและ
ระบบสุขภาพและการสาธารณสุขความสมเหตุผลทางวิชาการในการสั่งใช+ยาทั้งด+านชนิดและปริมาณข+อบ"ง
ใช+ขนาดยาและความถี่ในการใช+ยาคุณค"าที่ดีของเภสัชภัณฑ-แนวโน+มในการใช+ทั้งด+านปริมาณและมูลค"ายา
การวัดและประเมินผลการรักษาในประเด็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของยาพิษอาการไม"พึงประสงค-จากการใช+
ยาวิธีการใช+ยาให+ถูกต+องเพื่อให+เกิดผลในการรักษามากที่สุดและเกิดพิษน+อยที่สุด
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

การบริบาลทางเภสัชกรรมบนพื้นฐานของหลักฐานทางวิชาการ 3(2-3-4)
Evidence Base in Pharmaceutical Care
EB PHAR CARE
แนวคิดพื้นฐานหลักการความสําคัญของการเลือกใช+ยาหลักฐานทางวิชาการ
ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติที่เกี่ยวข+องกับการวิจัยทางคลินิกการสืบค+นหาหลักฐานทางวิชาการที่เกี่ยวข+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+อปจจุบันของเภสัชกรรมปฏิบัติ
4(3-3-6)
Current Topics in Pharmacy Practice
CURR TOPIC PHAR PRACT
ติดตามความก+าวหน+าทางวิชาการความรู+ทางเภสัชกรรมปฏิบัติการบูรณาการด+าน
การรักษาโรคเภสัชกรรมบริบาลการศึกษาวิจัยการอภิปรายการนําเสนอแนวคิดใหม"บนพื้นฐานการพัฒนา
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+องการประจําวันพลังงานหลักโภชนาการที่ถูกต+องอาหารสําหรับ
ผู+ปwวยโรคหัวใจเบาหวานโรคอ+วนและอื่นๆภาวะทุพโภชนาการการป‚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 ระบบการจัดซื้อและระบบคลังพัสดุ 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

การประกันคุณภาพทางเภสัชศาสตร2(2-0-4)
Quality Assurance in Pharmaceutical Sciences
QA PHAR SCI
แนวคิด หลักการ และมุมมองที่เกี่ยวข+อง กับงานประกันคุณภาพทางเภสัชศาสตรข+อพิจารณาเกี่ยวกับมาตรฐาน ข+อตกลง ข+อบังคับ ระดับชาติและนานาชาติ จรรยาบรรณที่เกี่ยวข+อง
Concepts of quality assurance in pharmacy focusing on national and
international standards, conceptional agreements and regulations, and related ethiques
794525

วิทยาการพอลิเมอร-เบื้องต+นทางเภสัชกรรม
2(2-0-4)
Introductory Polymer Sciences in Pharmacy
INTRO POLYMER SCI PHAR
ความรู+พื้นฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร-ที่ใช+ทางด+าน
การแพทย- ทั้งในสภาวะที่อยู"ในสารละลายและสภาวะของแข็ง เทคโนโลยีทางเภสัชกรรมของการประดิษฐพอลิเมอร-ให+อยู"ในรูปแบบที่ต+องการ การประยุกต-ใช+ อนาคตของการใช+พอลิเมอร-ในทางด+านการแพทย-อื่น
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 เครื่องสําอางที่มีตัวยาผสม 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

เภสัชบรรจุภัณฑ2(2-0-4)
Pharmaceutical Packaging
PHAR PACKAGINGS
คุณสมบัติข+อดี ข+อด+อย ของการใช+วัสดุชนิดต"างๆ มาเปˆนภาชนะในรูปแบบที่
เหมาะสมในการบรรจุเภสัชภัณฑ- การทดสอบ การเก็บรักษา
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Properties, advantages and disadvantages of materials used for
pharmaceutical packagings, including evaluation and storage
794622

รังสีเภสัชภัณฑ2(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
อุปทวเหตุ อันตรายจากปจจัยทางกายภาพ 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-ที่มีความคงตัวและ

ผลผลิตสูง
Novel drug delivery system, focusing on techniques and preparation
of stable products with high productivity
794625

นาโนเทคโนโลยีทางเภสัชศาสตร3(3-0-6)
Pharmaceutical Nanotechnology
PHAR NANOTECH
ความรู+เบื้องต+นเกี่ยวกับลักษณะรูปแบบต"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
เทคโนโลยีและศิลปะขั้นสูงในการผลิตยาขั้นอุตสาหกรรมของการเคลือบยาเม็ด
โดยเน+นการเคลือบน้ําตาล การเคลือบฟyล-ม รวมทั้งหลักการและเทคนิควิธีการเตรียม การทดสอบคุณภาพ
และมาตรฐาน ปญหาที่พบในการเตรียม ตลอดจนแนวทางแก+ไขปญหา
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

เทคโนโลยีเภสัชกรรมขั้นสูง
2(2-0-4)
Advance Pharmaceutical Technology
ประมวลความรู+และเทคโนโลยีทางเภสัชกรรม กระบวนการผลิตยารูปแบบใหม"
ความปลอดภัยต"อสิ่งแวดล+อม ผลิตภัณฑ-แอโรซอล รังสีเภสัชภัณฑ- การเลือกภาชนะบรรจุภัณฑ-ที่เหมาะสม
ทนทาน การนําความรู+ทางชีวสถิติมาใช+ประเมินคุณภาพผลิตภัณฑComprehensive 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

การวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ2(2-0-4)
Research and Development of Pharmaceutical Products
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ-ยา ผลิตภัณฑ-เครื่องสําอาง ชีววัตถุ สมุนไพร ใน
ขั้นตอนต"างๆ ตั้งแต"การวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบ การศึกษาการออกฤทธิ์ ความเปˆนพิษของยา 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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การพัฒนาเภสัชภัณฑ3(1-6-4)
Pharmaceutical Product Development
การพัฒนาตํารับยาเตรียมรูปแบบต"างๆ หลักการทางเคมีกายภาพที่สําคัญ การฝ~ก
ปฏิบัติการตั้งตํารับการเตรียมและการประเมินผลิตภัณฑ-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

การผลิตยาสําหรับสัตว3(2-3-4)
Veterinary medicine manufacturing
การศึกษากายวิภาคของสัตว- ข+อจํากัดและข+อกําหนดในการผลิตยาสําหรับสัตวโรคที่พบบ"อยในสัตว- การตั้งตํารับยาเตรียมรูปแบบต"างๆ สําหรับใช+กับสัตวThe 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-เอกลักษณและวิเคราะห-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-จากสมุนไพรเพื่อรักษาโรคและส"งเสริมสุขภาพข+อมูลทางวิทยาศาสตร-แนวคิดทางการแพทย-แบบ
พหุลักษณ-โดยเน+นพืชสมุนไพรและเภสัชภัณฑ-จากสมุนไพรที่พบในประเทศไทยจรรยาบรรณในการนํามาใช+
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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เภสัชเวทประยุกต3(3-0-6)
Applied Pharmacognosy
APPL PHARMACOG
การประยุกต-ความรู+ทางเภสัชเวทกับสถานการณ-การใช+สมุนไพรในประเทศไทยเน+น
ผลิตภัณฑ-ที่ได+รับความสนใจในประเทศการผสมผสานความรู+ด+านการแพทย-แผนปจจุบันกับการแพทยพื้นบ+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

เทคนิคขั้นสูงการสกัดแยกสารทางเภสัชศาสตร3(2-3-4)
Advanced Separation Technique in Pharmaceutical Sciences
ADV SEP TECH PHAR SCI
ทฤษฎีและปฏิบัติการในการสกัดแยกเภสัชภัณฑ-และสารจากพืชสมุนไพรเพื่อใช+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"างๆที่ใช+ในกระบวนการสังเคราะห-ยา การ
ควบคุมเงื่อนไขต"างๆ การหาปริมาณของยาที่สังเคราะห-ขึ้นมาได+ การตรวจพิสูจน-เอกลักษณ- ระบบนําส"งที่มี
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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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
เคมีที่สําคัญ การตรวจสอบเบื้องต+น และวิธีการสกัดแยก กระบวนการวิจัยและพัฒนายาที่มีแหล"งที่มาจาก
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
ปญหาพิเศษทางเภสัชกรรมสังคม
3(2-3-4)
Special Problems in Social Pharmacy
SPP SOC PHAR
การแก+ปญหาในการปฏิบัติการของเภสัชกรในด+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

การบริหารสาธารณสุขเชิงกลยุทธ3(2-3-4)
Strategic Public Health Administration
ST PUBL HEALTH ADMIN
ความคิดด+านการบริหารงานสาธารณสุข โครงสร+าง แนวนโยบาย กลวิธีการพัฒนา
งานสาธารณสุข ปญหาการดําเนินงาน การวางแผนแก+ไขปญหา 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

วิทยาการระบาดขั้นสูงทางเภสัชศาสตร3(2-3-4)
Advanced Pharmacoepidemiology
ADV PHAR EPIDEMIO
หลักการทางวิทยาการระบาดขั้นสูง ระเบียบวิธีวิจัย และ สถิติชั้นสูงในการวิจัยทาง
ระบาดวิทยา และการวิเคราะห-ข+อมูลที่เกี่ยวเนื่องถึงประสิทธิภาพประโยชน-ในเชิงสัมพันธ-กับภาวะทาง
เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของประเทศ เพื่อแก+ปญหาเรื่องการใช+ยา ที่มีผลกระทบต"อปจเจกบุคคลและ
สังคม และหาแนวทางการป‚องกันและการแก+ไขปญหาที่มีผลกระทบต"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-สําหรับนิสิตเภสัชศาสตร3(2-3-4)
Applied Bio–Statistics for Pharmacy Students
APP BIOSTAT PHAR STUD
สถิติและความน"าจะเปˆนเบื้องต+นเทคนิคการสุ"มตัวอย"างการประมาณค"าการ
ทดสอบสมมติฐานการถดถอยสหสัมพันธ-การทดสอบโดยวิธีการทางสถิติที่ไม"ใช+พารามิเตอร-การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวและสองทางการวางแผนการทดลองโดยเน+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

การบริหารเภสัชกิจเชิงกลยุทธ3(2-3-4)
Strategy in Pharmacy Administration
STRAT PHAR ADMIN
เทคนิคการบริหารงานที่จําเปˆนต"อวิชาชีพเภสัชกรรมการบริหารองค-กรการบริหาร
บุคคลการบริหารธุรกิจขนาดย"อมการบริหารสินค+าคงคลังการบริหารการเงินการวิเคราะห-ข+อมูลทางการ
บัญชีเพื่อประเมินผลการดําเนินงานของหน"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 ที่เปyดให+บริการ ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพา รวมถึงรายวิชาที่คณะเภสัชศาสตร-เปyดให+บริการสําหรับนิติคณะวิชาอื่นด+วย
793121

หลักการออกแบบทางเภสัชศาสตร2(1-3-2)
Principle of Pharmaceutical Design
PRINC PHARM DESIGN
การออกแบบภาชนะบรรจุทางเภสัชภัณฑ-และเวชภัณฑ-ตามข+อกําหนดคุณสมบัติ
และคุณลักษณะของการใช+สอย กฎระเบียบที่เกี่ยวข+อง ปฏิบัติการในหัวข+อวิชาที่เกี่ยวข+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+ยาโดยทั่วๆไป 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+ทั่วไปสําหรับการใช+ยา
2(2-0-4)
General Knowledge for the Use of Drugs
GEN KNOWL USE DR
ความหมายของยาการแบ"งประเภทของยาตามกฎหมายการใช+ยาสามัญประจําบ+าน
ยาคุมกําเนิดยาที่ใช+ในการรักษาอาการของโรคที่มีอุบัติการณ-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
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793234

พืชสมุนไพร
2(2-0-4)
Medicinal Plants
MED PLANT
พืชสมุนไพรต"างๆที่ใช+กันมาแต"โบราณข+อมูลทางวิทยาศาสตร-ต"างๆเกี่ยวกับ
สรรพคุณวิธีการใช+ความปลอดภัยของพืชสมุนไพรพืชสมุนไพรพื้นบ+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
ประวัติความเปˆนมาของเครื่องสําอาง ความรู+พื้นฐานเกี่ยวกับกายภาคของผิวหนัง
ประเภทของผลิตภัณฑ-เครื่องสําอางชนิดสําหรับผิว ผลิตภัณฑ-ระงับกลิ่นกาย ผลิตภัณฑ-ตกแต"งบนใบหน+า
เทคนิคการแต"งหน+า ข+อควรระวังและการเลือกใช+เครื่องสําอางอย"างปลอดภัย กฎหมายเครื่องสําอาง และ
การประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑThe 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 สารสําคัญที่อยู"ในผลิตภัณฑ-เสริมอาหารต"างๆ โดย เน+นถึง
ประโยชน- กลไก แหล"งที่มาและข+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 ความเปˆนมา หลักการ การใช+ประโยชน-ในเวชศาสตร-ทางเลือกและการ
พัฒนาผลิตภัณฑ-สุคนธบําบัด รายละเอียดน้ํามันหอมระเหย น้ํามันพาหะ แหล"งที่มาทางพฤกษศาสตร- การ
สกัด เคมีและการควบคุมคุณภาพ การตั้งตํารับสุคนธบําบัด การใช+ประโยชน-ทางการแพทย- เครื่องสําอาง
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข+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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ภาษาอังกฤษขั้นสูงสําหรับนิสิตเภสัชศาสตร- 2
3(2-3-4)
Advanced English for Pharmacy Students II
ADV ENG PHAR II
ฝ~กทักษะการพูดการสื่อสารการสื่อสารข+อมูลทางวิทยาศาสตร-สุขภาพความถูกต+อง
ในการใช+ภาษา ศัพท-พื้นฐานทางการแพทย-และทางเภสัชศาสตรPracticing 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

ภาษาอังกฤษขั้นสูงสําหรับนิสิตเภสัชศาสตร- 3
3(2-3-4)
Advanced English for Pharmacy Students III
ADV ENG PHAR III
ฝ~กทักษะการอ"านการเขียนบทความการย"อและสรุปความการนําเสนอข+อมูลบทความ
ทางวิทยาศาสตร-สุขภาพศัพท-ทางการแพทย-และทางเภสัชศาสตรPracticing 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

