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3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
4. เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร / ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
4.1 เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545 ไดเนน
กระบวนการศึกษาดวยตนเองมากขึ้น เนนการฝกปฏิบัติงาน ตั้งแตการเรียนในชั้นปที่ 4 ปที่ 5 และชั้นปที่ 6
แทนการฝกปฏิบัติงานในชั้นปที่ 6 เพียงชั้นปเดียว และมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาในรายวิชาตาง ๆ ในกลุมวิชาชีพ
ของหลักสูตรเพื่อใหเกิดการบูรณาการและลดความซ้ําซอนของเนื้อหาที่กระจายในแตละรายวิชา
สําหรับ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547 นี้ ไดมีการปรับเปลี่ยนรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปและปรับแผนการเรียนอัน
เปนการเพิ่มศักยภาพและความพรอมของนิสิตกอนสําเร็จการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของสังคม
(รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ก)
4.2 ปรัชญาของหลักสูตร
การเรียนการสอนเพื่อผลิตเภสัชกรใหสามารถเตรียมยา เลือกสรรยา ควบคุมและประกัน
คุณภาพ การบริการดานยา โดยมุงเนนการบริบาลเภสัชกรรม (Pharmaceutical Care) ซึ่งหมายถึง บทบาท
ภาระหนาที่ของเภสัชกรดานเภสัชกรรมปฏิบัติ (Pharmacy Practice) ที่เกี่ยวของกับการติดตอปฏิสัมพันธ
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(Interaction) โดยตรงระหวางเภสัชกรกับผูปวยหรือผูรับบริการแตละคน โดยใชกระบวนการสืบคนปญหาที่
เกี่ยวของดานยา การวางแผน การดําเนินการ ทั้งนี้เพื่อใหผูปวยหรือผูรับบริการ ไดรับประโยชนสูงสุดจาก
การใชยาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และรวมถึงการคุมครองประชาชนในดานยา เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณ
แหง วิชาชีพ โดยเนนความรูคูคุณธรรม
4.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ไดกําหนดวัตถุประสงคของหลักสูตรเพื่อใหนิสิตเภสัชศาสตรมีคุณสมบัติดังนี้
(1) มีความรูดานเภสัชศาสตรบนพื้นฐานความรูดานวิทยาศาสตรพื้นฐานเปนอยางดี
(2) มีความรูดานบริบาลเภสัชกรรม (Pharmaceutical Care) ซึ่งเนนประโยชนสูงสุดจากการใชยา
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผูปวยหรือผูรับบริการทั้งในโรงพยาบาล สถานบริการสาธารณสุข
และสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
(3) มีความสามารถในการบริหารจัดการและการแกไขปญหาตาง ๆ ดานยาที่เกี่ยวของกับการ
สงเสริมคุณภาพการปองกัน การรักษา และการฟนฟูสภาพ โดยประยุกตวิทยาการและ
เทคโนโลยีไดอยางถูกตองสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจของผูปวยและสังคม
(4) มีความรูความเขาใจการวางแผนงานดานสาธารณสุข สามารถระบุและลําดับความสําคัญของ
ปญหาสาธารณสุข โดยเฉพาะที่เกี่ยวของดานยา สามารถวิเคราะหและดําเนินการแกไขปญหา
อยางมีเหตุผลและวิจารณญาณ
(5) มีความรูพื้นฐานในศิลปะวิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรใหสมกับผูมี
การศึกษาดีเพื่อประโยชนในการใชความรูทางวิชาชีพ และการบริหารงานในการบริการ
สุขภาพแกประชาชน
(6) มีความรูพื้นฐานเพียงพอที่จะรับการฝกอบรม เพื่อขอรับวุฒิบัตร อนุมัติบัตร และดําเนินการ
วิจัยทางการแพทย เภสัชกรรมและสาธารณสุขได
(7) ชวยเสริมสรางพัฒนาการสาธารณสุขของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนภูมิภาค มุงเนน
การคุมครองผูบริโภคดานยาเปนหลัก
(8) สามารถวิเคราะห คาดการณการเปลี่ยนแปลงของสังคม ตลอดจนสามารถประสานความ
รวมมือกับวิชาชีพอื่นในการพัฒนาแกไขบนพื้นฐานความจําเปนของชุมชนเปนหลัก
(9) ความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองและแสวงหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ โดยตระหนักวา
วิชาชีพเภสัชกรรมเปนวิชาชีพที่ตองติดตามศึกษาอยางตอเนื่อง เพื่อสงเสริมความกาวหนา
ของวิชาชีพ
(10) มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติแหงวิชาชีพเภสัชกรรม ความรับผิดชอบ มนุษยสัมพันธ
ความเสียสละตอผูปวย ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติและมนุษยชาติ
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5. กําหนดการเปดสอน
ตั้งแตปการศึกษา 2547 เปนตนไป ใหใชกับนิสิตหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม ตั้งแตรหัส 4721.. เปนตนไป รวมทั้งนิสิตหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม เพื่อ
การเทียบโอนเปนปริญญาที่ 2
6. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
6.1 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2545
6.2 สําหรับผูเขาศึกษาในหลักสูตรเพื่อการเทียบโอนเปนปริญญาที่ 2 เปนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป) และไดรับใบประกอบวิชาชีพ สาขาเภสัชกรรม และมี
คุณสมบัติอื่น ๆ ตามลักษณะจําเพาะของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
(รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ข)
7. การคัดเลือกผูเขาศึกษา
ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2545
(รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ข)
8. ระบบการศึกษา
ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2545 สําหรับ
รายวิชาฝกปฏิบัติ งานด านบริบาลเภสัชกรรม จะแบ งนิสิตออกเปนกลุ มหมุนเวี ยนกั นไป เพื่ อศึกษาและฝก
ปฏิบัติงานในแตละรายวิชาในกลุมรายวิชาปฏิบัติงานดานบริบาลเภสัชกรรม โดยกําหนดระยะเวลาประมาณหนึ่ง
สัปดาห เปนปริมาณการศึกษาของรายวิชานั้นเทากับ 1 หนวยกิต สวนรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับระบบ
การศึ กษาให เป นไปตามข อบั งคับมหาวิ ทยาลั ยนเรศวร ว าด วย การศึ กษาเพื่อปริญญาเภสั ชศาสตรบั ณฑิ ต
สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม พ.ศ. 2541 และฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 (รายละเอียดปรากฏตาม
ภาคผนวก ข)
9. ระยะเวลาการศึกษา
ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2545 และ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาเพื่อปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม
พ.ศ. 2541 และฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 (รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ข)
10. การลงทะเบียนเรียน
ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2545 และ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาเพื่อปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม
พ.ศ. 2541 และฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 (รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ข)
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11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2545 และ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาเพื่อปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม
พ.ศ. 2541 และฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 (รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ข)
12. อาจารยผูสอน
12.1 อาจารยประจํา
ลําดับ
ชื่อ – สกุล
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
1 ภก.มณฑล
สงวนเสริมศรี

ตําแหนงทางวิชาการ
รองศาสตราจารย

2
3

ภก.มนุพัศ
ภก.วิบูลย

โลหิตนาวี
วัฒนาธร

ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย

4

สิทธิวรนันท

ผูชวยศาสตราจารย

5

ภญ.จันทร
รัตน
ภญ.ปวีณา

สนธิสมบัติ

ผูชวยศาสตราจารย

6

ภญ.ภิญุภา

เปลี่ยนบางชาง

ผูชวยศาสตราจารย

7

ภญ.รัตติมา

จีนาพงษา

ผูชวยศาสตราจารย

8
9

ภก.ขวัญชัย
ภก.ณธร

รัตนมณี
ชัยญาคุณาพฤกษ

อาจารย
อาจารย

10

ภก.ณัถวุฒิ

แซลิ้ม

อาจารย

11
12
13

ภก.ดํารงศักดิ์
ภก.ธนศักดิ์
ภก.ธีรชัย

เปกทอง
เทียกทอง
เรืองบัณฑิต

อาจารย
อาจารย
อาจารย

คุณวุฒิ
Ph.D. (Biochemistry)
M.Phil. (Biochemistry)
วท.ม. (ชีวเคมี)
วท.ม. (เภสัชกรรม)
Ph.D. (Pharmacology)
ภ.ม. (เภสัชวิทยา)
Ph.D. (Pharmacy Practice)
BCPS
Certified Fellow Infectious Diseases
Pharmacotherapy
Pharm.D.
Ph.D. (Social & Administrative
Pharmacy)
Ph.D. (Pharmacology)
วท.ม. (เภสัชวิทยา)
วท.ม. (เภสัชศาสตร)
Ph.D. (Pharmaceutical Outcomes)
Pharm.D.
Ph.D. (Cell and Structural
Biology)M.Sc. (Food)
Pharm.D.
วท.ม. (เภสัชวิทยา)
วท.ม. (เภสัชวิทยา)
ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)

5

14 ภก.ธีรพล
ทิพยพยอม
ลํา17ดับ
ชื่อ – สกุล
15 ภก.มังกร
ประพันธวัฒนะ
16
17
18
19
20

ภก.ศราวุฒิ
ภก.อภินันท
ภก.อภิรักษ
ภก.อรรถการ
ภก.อารมณ

อูพุฒินันท
สิริรัตนาธร
วงศรัตนชัย
นาคํา
เจษฎาญานเมธา

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ภญ.กุลธิดา
ภญ.เกศินี
ภญ.ชวนชม
ภญ.ชื่นจิตร
ภญ.ดารณี
ภญ.นฤมล
ภญ.นันทวรรณ
ภญ.นันทีทิพ
ภญ.นิลวรรณ
ภญ.ปยะรัตน

ไชยจินดา
ชัยจิตติประเสริฐ
ธนานิธิศักดิ์
กองแกว
เชี่ยวชาญธนกิจ
บํารุงสวัสดิ์
กิติกรรณากรณ
ลิ้มเพียรชอบ
อยูภักดี
นิ่มพิทักษพงศ

31
32
33
34

ภญ.พัชราภรณ
ภญ.ภัควดี
ภญ.วรรณา
ภญ.ศิรดา

สุดชาฎา
เสริมสรรพสุข
ตั้งภักดีรัตน
มาผันตะ

35
36
37
38

ภญ.ศุภวรรณ
ภญ.สกลวรรณ
ภญ.อรนันท
ภญ.อรรัตน

พงศพัฒนาวุฒิ
แสงศรี
เกิดพินธ
โลหิตนาวี

อาจารย
ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)
ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ
อาจารย
ส.ม.
สศ.บ. (บริหารโรงพยาบาล)
อาจารย
วท.ม. (เภสัชกรรมคลินิก)
อาจารย
วท.ม. (เภสัชศาสตร)
อาจารย
ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)
อาจารย
ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)
อาจารย
Ph.D. (Pharmacology)
BCPS
Pharm.D.
อาจารย
ภ.ม. (เภสัชกรรม)
อาจารย
ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)
อาจารย
ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)
อาจารย
ภ.ม. (เภสัชกรรมโรงพยาบาล)
อาจารย
ภ.ม. (เภสัชกรรมคลินิก)
อาจารย
ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)
อาจารย
ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)
อาจารย
วท.ม. (เภสัชวิทยา)
อาจารย
ภ.ม. (บริหารเภสัชกิจ)
อาจารย
Ph.D. (Social and Administrative
Sciences in Pharmacy)
M.S.
อาจารย
ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)
อาจารย
ภ.ม. (เภสัชกรรมคลินิก)
อาจารย
ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)
อาจารย
BCPS
M.S.
Pharm.D.
อาจารย
ภ.ม. (อาหารเคมี)
อาจารย
Ph.D. (Pharmacology)
อาจารย
วท.ม. (เภสัชวิทยา)
อาจารย
ภ.ม. (เภสัชวิทยา)

6

39

ภญ.อัลจนา

เฟองจันทร

อาจารย

ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)

7

ลําดับ

ตําแหนงทางวิชาการ

1
2
3

ชื่อ – สกุล
ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท
ภก.ชาลี
ทองเรือง
ภก.นิสิต
พิศุทธานันท
ภญ.กรกนก
อิงคนินันท

4
5
6
7
8

ภญ.ศิรินทร
ภญ.สุทธาทิพย
ภญ.อนงค
ภก.เฉลิม
ภก.พัฒนา

พิศุทธานันท
มากมี
วิศวรุงโรจน
ทรายอินทร
ศรีพลากิจ

ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
อาจารย
อาจารย

9
10

ภก.เรืองวิทย
ภก.อนันต

กิจบรรณเดช
อุนอรุณ

อาจารย
อาจารย

11
12

ภญ.นัตศวดี
ภญ.นันทกา

อภิชาติวัฒนะ
โกรานา

อาจารย
อาจารย

13
14

ภญ.สุดาพร
คําไล
ภญ.อัมพวรรณ ศรีวิไล

1

ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
ภก.นุวัตร
วิศวรุงโรจน

รองศาสตราจารย

2

ภก.เนติ

วระนุช

ผูชวยศาสตราจารย

3

ภก.ศักดิ์ชัย

วิทยาอารียกุล

ผูชวยศาสตราจารย

4
5
6

ภก.สรวุฒิ
ภก.อรรถวิทย
ภก.อัษฎางค

รุจิวิพัฒน
สมศิริ
พลนอก

ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย

ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย

อาจารย
อาจารย

คุณวุฒิ
ภ.ม. (เภสัชเวท)
ภ.ม. (เภสัชเวท)
Ph.D.(Pharmacognosy)
ภ.ม. (เภสัชเวท)
ภ.ม. (เภสัชเวท)
ภ.ม. (เภสัชเคมี)
ภ.ม. (เภสัชเคมี)
ภ.ม. (เภสัชเคมี)
วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
ภ.ม. (เภสัชเคมี)
ภ.ม. (เภสัชเคมี)
Dr. rer.nat (Molecular Biology)
ภ.ม. (เภสัชเวท)
ภ.บ.
Ph.D. (Medicinal Chemistry)
ภ.ม. (เภสัชเคมี)
ภ.บ.
ปร.ด. (สังคมศาสตรการแพทยและ
สาธารณสุข)
ภ.ม. (เภสัชพฤกษศาสตร)
Doc. Pharm. Sci (Pharmaceutical
Technology)
Ph.D. (Pharmaceutics)
M.S. (Pharmaceutics)
Ph.D. (Industrial and Physical
Pharmacy)
ภ.ม. (เภสัชอุตสาหกรรม)
วท.ม. (เภสัชกรรมเทคโนโลยี)
ภ.ม. (เภสัชกรรม)

8

ลําดับ
ชื่อ – สกุล
7 ภญ.อโณทัย
ตั้งสําราญจิต
8 ภก.ศรีสกุล
สังขทองจีน
9

ภญ.จารุภา

วิโยชน

10

ภญ.ทัศนา

พิทักษสุธีพงศ

11

ภญ.วรี

ติยะบุญชัย

12

ภญ.อรสร

สารพันโชติวิทยา

12.2 อาจารยประจําที่เกี่ยวของ
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
ภาควิชาฟสิกส
1 นายชยันต
บุณยรักษ

ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ
ผูชวยศาสตราจารย ภ.ม. (เภสัชอุตสาหกรรม)
อาจารย
ปร.ด. (เภสัชการ)
วท.ม. (เภสัชศาสตร)
อาจารย
Ph.D. (Medico–Pharmaceutical
Sciences)
ภ.ม. (เภสัชอุตสาหกรรม)
อาจารย
Ph.D. (Drug Delivery System)
ภ.ม. (เภสัชอุตสาหกรรม)
อาจารย
Ph.D. (Pharmaceutics)
ภ.ม. (เภสัชอุตสาหกรรม)
อาจารย
วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
ภ.ม. (เทคโนโลยีเภสัชกรรม)
ตําแหนงทางวิชาการ

คุณวุฒิ

รองศาสตราจารย

Ph.D. (College Teaching in Physics)
กศ.ม. (ฟสิกส)
กศ.บ. (ฟสิกส) เกียรตินิยม
วท.ด. (ฟสิกส)
วท.ม. (ฟสิกส),
วท.บ. (ฟสิกส) เกียรตินิยม
วท.ม. (ฟสิกส)
วท.บ. (ฟสิกส)
วท.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน)
วท.บ. (ฟสิกส)
วท.ม. (ฟสิกส)
วท.บ. (ฟสิกส)
วท.ม. (ฟสิกส)
วท.บ. (ฟสิกส)
วท.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน)
วท.บ. (ฟสิกส)

2

นางสาวฑิราณี

ขําล้ําเลิศ

อาจารย

3

นางสาวนุชจิรา

ดีแจง

อาจารย

4

นางสาววราภรณ รัตตนงพิสัตย

อาจารย

5

นางสาวศุภรพรรณ ชูถิ่น

อาจารย

6

นางสาวอมรรัตน อังเวโรจนวิทย

อาจารย

7

นายสมชาย

กฤตพลวิวัฒน

ผูชวยศาสตราจารย

9

ลําดับ
1

ชื่อ – สกุล
ภาควิชาเคมี
นางรัตนา
สนั่นเมือง

2
3

นายสัมฤทธิ์
นางขวัญจิตต

4
5

นางสาวช.วยากรณ เพ็ชญไพศิษฎ
นางสาวบุญจิรา
บุญทา

6

นางสาวสายรุง

7
8
9
10
11
12

1

นางสาวอัจฉรา
อิ่มคํา
นายปริญญา
มาสวัสดิ์
นายเมธา
รัตนากรพิทักษ
นายรักชาติ
ไตรผล
นายอนุสรณ
วรสิงห
เรือโทหญิงนิภาภัทร เจริญไทย
ภาควิชาชีววิทยา
นางปรียานันท
แสนโภชน
นางสาวนงลักษณ พุมอยู
นายสมลักษณ
วงศสมาโนดน
นายสุรศักดิ์
ประสานพันธ
ภาควิชาภาษา
Mr Christopher L Conley

2
3

Mr Norman
Mrs Kamolsri

1
2
3
4

โมพวง
เหมะวิบูลย

อวยพรกชกร

Edwords
Hodgkinson

ตําแหนงทางวิชาการ

คุณวุฒิ

ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Human Development of family
studies)
ผูชวยศาสตราจารย วท.ม. (การสอนเคมี)
อาจารย
วท.ม. (เคมีวิเคราะหและเคมีอนินทรีย
ประยุกต)
อาจารย
Ph.D. (Organic Chemistry)
อาจารย
ปร.ด.(วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพอลิเมอร)
อาจารย
วท.ม. (เคมีวิเคราะหและเคมีอนินทรีย
ประยุกต)
อาจารย
วท.ม. (เคมีวิเคราะห)
อาจารย
วท.ด. (เคมี)
อาจารย
วท.ม. (เคมีอินทรีย)
อาจารย
Ph.D. (เคมีเชิงฟสิกส)
อาจารย
Ph.D. (Organic Chemistry)
อาจารย
Ph.D. (Physical Chemistry)
รองศาสตราจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย

วทม. (พันธุศาสตร)
วทม. (พันธุศาสตร)
วท.ม. (สัตววิทยา)
Ph.D. (Neuroscience)

รองศาสตราจารย B.A. (History)
(พิเศษ)
อาจารย
B.A. (TESOL)
อาจารย
B.A. (English-French)
Graduate Diploma (Ed.Admin.)

10

ลําดับ
1

ชื่อ – สกุล
ภาควิชาคณิตศาสตร
นายปราโมทย
ประเสริฐ

2

นายสมยศ

พลับเที่ยง

3

ม.ล.จันทรศรี

ชมพูนุท

4

นางวัชราภรณ

ออนเส็ง

5

นายบุญญา

เพียรสวรรค

6

นายไพโรจน

มีทอง

7
8

นางเกตุจันทร
นางศรีวรรณ

จําปาไชยศรี
ฤกษภูริทัติ

9

นางสาวกอบกุล

มหิวรรณ

10

นางสาวจรรยา

เกศเกษมกุล

11

นางสาวทิพยวัลย

กันทอง

12

นางสาวสุภาพร

สุขเจริญ

13

นางสาวสุภาวรรณ จันทรไพแสง

14

นางสาวอุมารินทร

ปนตบแตง

15

นายจักรกฤษณ

สมพงษ

ตําแหนงทางวิชาการ
รองศาสตราจารย

คุณวุฒิ

กศ.ม. (คณิตศาสตร)
กศ.บ. (คณิตศาสตร)
รองศาสตราจารย วท.ด. (คณิตศาสตร)
วท.ม. (คณิตศาสตร)
กศ.บ. (คณิตศาสตร)
รองศาสตราจารย M.S. (Mathematics)
วท.บ. (คณิตศาสตร)
ผูชวยศาสตราจารย พศ.ม. (สถิติ)
วท.บ. (ศึกษาศาสตร-คณิตศาสตร)
ผูชวยศาสตราจารย กศ.ด. (คณิตศาสตร)
วท.ม. (การสอนคณิตศาสตร)
กศ.บ. (คณิตศาสตร)
ผูชวยศาสตราจารย สต.ม.
วท.บ. (สถิติ)
อาจารย
Ph.D. (Applied Statistics)
อาจารย
พบ.ม. (สถิติประยุกต)
วท.บ.(ฟสิกส)
อาจารย
วท.ม. (การประกันภัย)
วท.บ. (สถิติ)
อาจารย
สต.ม. (สถิติ)
วท.บ. (สถิติ)
อาจารย
สต.ม. (สถิติ)
วท.บ. (สถิติ)
อาจารย
วท.ม. (คณิตศาสตรประยุกต)
วท.บ. (คณิตศาสตร)
อาจารย
วท.ม. (คณิตศาสตร)
วท.บ. (คณิตศาสตร)
อาจารย
วท.ม. (คณิตศาสตร )
วท.บ. (คณิตศาสตร)
อาจารย
วท.บ. (คณิตศาสตร)
วท.ม. (คณิตศาสตรประยุกต)

11

ลําดับ
ชื่อ – สกุล
16 นายชัยวัฒน
นาคนาค
17

นายทวีศักดิ์

ศิริพรไพบูลย

18

นายพีรกฤษณ

ปวงศิริ

19

นายระเบียน

วังคีรี

20

นายสมพร

กล่ําเทศ

21

นายหาญศึก

ตาลศรี

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
นางคนึงนิจ
ภูพัฒนวิบูลย
นางดลฤดี
สงวนเสริมศรี
นางรสริน
วองวิไลรัตน
นางศิริพรรณ
สารินทร
นางสาวกัลยา
ปรีชานุกูล
นางสาวพรรณนิกา เนียมทรัพย
นางสาวศรีสุดา
กวยาสกุล
นายชาคริต
สวัสดิดล
นางกัญณิภา
ทัศนภักดิ์
นางวิลาวัณย
ภูเดนแดน
นางศิริวรรณ
วิชัย
นางสาวจินตนา
วองวิกยการ
นางสาวนารีลักษณ นาแกว
นางสาวบุญเรือง
คําศรี
นางสาวศิริวัฒน
คูเจริญไพบูลย

ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ
อาจารย
วท.ด. (คณิตศาสตร)
วท.ม. (คณิตศาสตร)
อาจารย
Ph.D. (Statistics)
สต.ม. (สถิติ)
Post Grad Dip (Statistics)
อาจารย
M.Sc. (Mathematical Techniques and
Their Applications)
M.Phil. (Applied Mathematics)
อาจารย
วท.ม. (คณิตศาสตร)
วท.บ. (คณิตศาสตร)
อาจารย
M.Sc. (Mathematical Techniques and
Their Applications)
วท.บ. (คณิตศาสตร)
อาจารย
วท.ด. (คณิตศาสตร)
วท.ม. (คณิตศาสตร)
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย

Ph.D. (Biological Sciences)
Ph.D. (Microbiology)
Ph.D. (Microbiology)
Ph.D. (Soil Microbiology)
Ph.D. (Microbiology)
Ph.D. (Microbiology)
วท.ม. (จุลชีววิทยา)
วท.ม. (จุลชีววิทยา)
วท.ม. (จุลชีววิทยา)
วท.ม. (ปรสิตวิทยา)
วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.ม. (ชีววิทยา)
วท.ม. (จุลชีววิทยาทางการแพทย)
วท.ม. (จุลชีววิทยา)

12

ลําดับ

ชื่อ – สกุล

16
17
18
19

นางสุภาพร
ล้ําเลิศธน
นายสงกรานต
เชื้อครุฑ
นายสมชาย
แสงอํานาจเดช
นายอุดมศักดิ์
ตั้งชัยสุริยา
ภาควิชากายวิภาคศาสตร
นางขนิษฐา
ศรีเมืองวงศ
นางเขมิสา
ศรีเสน
นางณัฐธิยา
สกุลศักดิ์
นางสาวรัชนี
ชนะสงค
นางสาววัชรี
เที่ยงอยู
นางสุทิสา
ถานอย
นางสุภาพร
ชื่นชูจิตร
นายฉัตรชัย
ศรีเสน
นายชนสรณ
ภูเดนแดน
นายเสมอ
ถานอย
นายอิทธิพล
พวงเพชร
ภาควิชาสรีรวิทยา
นางพรนรินทร
เทพาวราพฤกษ
นางสาวกรองกาญจน ชูทิพย
นางสาวจันทรจิรา วสุนธราวัฒน
นางสาวอังคณา
กฤชสงศักดิ์ชัย
ภาควิชาชีวเคมี
นางดาวัลย
ฉิมภู
นางสุพักตร
พวงบางโพ
นางธารทิพย
บุญสง
นางเนตรนภิส
วรรณิสสร
นางสาวชนนิษฎ
ชูพยัคฆ
นางสาวปาริชาต
เทอญชูชีพ
นางสาวรุงแสง
นาครําไพ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7

ตําแหนงทาง
วิชาการ
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย

คุณวุฒิ
Ph.D. (Microbiology)
Ph.D. (Biotechnology)
Ph.D. (Molecular Biology)
วท.ม. (ปรสิตวิทยาทางการแพทย)

อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย

วท.ม. (กายวิภาคศาสตร)
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร)
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร)
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร)
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร)
Ph.D. (Neuroscience)
Ph.D. (Biomedical Sciences &Anatomy)
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร)
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร)
Ph.D. (Anatomy & Cell Biology)
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร)

อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย

Ph.D. (Neuroscience)
Ph.D. (Physiology & Pharmacology)
Ph.D.(Biomedical Sciences)
วท.ม. (สรีรวิทยา)

รองศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย

Ph.D. (Biochemistry)
Ph.D. (Biochemistry)
วท.ม. (ชีวเคมี)
Ph.D. (Molecular Virology)
วท.ม. (ชีวเคมี)
วท.ม. (ชีวเคมี)
Ph.D. (Molecular Biology &
Biotechnology)
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ลําดับ
ชื่อ – สกุล
8 นางสาวสุธีรา
เลิศตระกูล
9 นายวิสาข
สุพรรณไพบูลย
10 นายเอกรินทร
ชุลีกร

ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ
อาจารย
Ph.D. (Molecular Toxicology)
อาจารย
Ph.D. (Toxicology)
อาจารย
วท.ม. (ชีวเคมี)

12.3 อาจารยพิเศษ
ลําดับ
ชื่อ – สกุล
1 นพ.วินัย
วนากูล
2 พญ.ปรียานุช
แยมวงษ
3 ภญ.จงจิตร
อังคทะวานิช
4 ภญ.จิราพร
ลิ้มปานานนท

ตําแหนงทางวิชาการ
รองศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
รองศาสตราจารย

5
6

ภญ.จุฑามณี
ภญ.อรอนงค

สุทธิสีสังข
กังสดาลอําไพ

รองศาสตราจารย
รองศาสตราจารย

7
8
9
10

ดร.รัตนา
ภก.ปรีชา
ภญ.นงลักษณ
ภญ.สมทรง

พากเพียรกิจวัฒนา
มนทกานติกุล
สุขวาณิชยศิลป
ลาวัลยประเสริฐ

ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย

11

ภญ.สําลี

ใจดี

ผูชวยศาสตราจารย

12
13
14

ดร.ชนิดา
ดร.สุนาฎ
นพ.สรรพมล

ปโชติการ
เตชางาม
โฉมฉาย

อาจารย
อาจารย
อาจารย

15

ภญ.ยุพดี

ศิริสินสุข

อาจารย

16

ภญ.วรรณา

ศรีวิริยานุภาพ

อาจารย

17

ภญ.สุนทรี

ท.ชัยสัมฤทธิ์โชค

อาจารย

สถานปฏิบัติงาน
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะเภสัชศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะเภสัชศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
โรงพยาบาลรามาธิบดี
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะเภสัชศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา
กรุงเทพฯ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
โรงพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะเภสัชศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คณะเภสัชศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คณะเภสัชศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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ลําดับ
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ชื่อ – สกุล
ดร.รัจจา
ศรีสุเทพ
นพ.วิโรจน
วรรณภิระ
พญ.ปรียานุช ศิริมัย
ภก.เกรียงศักดิ์ โตวนิชย
ภก.คทา
บัณฑิตานุกูล
ภก.จิระ
วิภาสวงศ
ภก.ธีระ
ฉกาจนโรดม
ภก.พรพจน
สิริสาธิต
ภก.วรวิทย
พูลสวัสดิกิติกูล
ภก.วิชียร
คุควัตร
ภก.สิทธิพร
ธีระโกศล
ภก.สุริยะ
วิริยะประสิทธิ์
ภญ.กําไร
กฤตศิลป
ภญ.อรัญญา
เทพพิทักษ
อ.ดวงพร
พูลสวัสดิ์กิติกูล
อ.วัชรินทร
เวชวิริยกูล

12.4 รายชื่อแหลงฝกปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการเภสัชกรรมอายุรศาสตร

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ตําแหนงทางวิชาการ
-

สถานปฏิบัติงาน
สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดพิจิตร
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ
สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดสุโขทัย
รานเรือนยา
สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดลําพูน
บริษัทโอลิค ประเทศไทย (จํากัด)
เอกชน
สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดพิจิตร
ธุรกิจสวนตัว
สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดเพชรบูรณ
สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก
โรงพยาบาลบางกระทุม พิษณุโลก
สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก
สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดพิจิตร
สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดพิจิตร

แหลงฝก
สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลกาฬสินธุ
โรงพยาบาลโกรกพระ นครสวรรค
โรงพยาบาลชัยภูมิ
โรงพยาบาลเชื่องใน อุบลราชธานี
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ
โรงพยาบาลพิจิตร
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
โรงพยาบาลเพชรบูรณ
โรงพยาบาลแพร
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โรงพยาบาลมหาสารคาม
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ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการเภสัชกรรมอายุรศาสตร (ตอ)

ปฏิบัติการใหบริการสารสนเทศทางยา

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

แหลงฝก
โรงพยาบาลแมคคอรมิคส เชียงใหม
โรงพยาบาลรัตนบุรี สุรินทร
โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลรามาธิบดี
โรงพยาบาลลําปาง
โรงพยาบาลเลย
โรงพยาบาลวารินชําราบ อุบลราชธานี
โรงพยาบาลศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู
โรงพยาบาลศรีสังวร สุโขทัย
โรงพยาบาลศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ ขอนแกน
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ นครสวรรค
โรงพยาบาลสุรินทร
โรงพยาบาลเสนา พระนครศรีอยุธยา
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลเจาพระยายมราช สุพรรณบุรี
โรงพยาบาลชัยภูมิ
โรงพยาบาลเชียงคํา พะเยา
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ
โรงพยาบาลพระจอมเกลาเพชรบุรี
โรงพยาบาลพะเยา
โรงพยาบาลพิจิตร
โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก
โรงพยาบาลแพร
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม
โรงพยาบาลมหาสารคาม
โรงพยาบาลราชบุรี
โรงพยาบาลลําพูน
โรงพยาบาลเลย
โรงพยาบาลวารินชําราบ อุบลราชธานี
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ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการใหบริการสารสนเทศทางยา (ตอ) 18
19
20
21
22
23
24
25
26
ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ปฏิบัติการเภสัชกรรมผูปวยนอก

16
1
2
3
4

แหลงฝก
โรงพยาบาลศรีสังวร สุโขทัย
โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค อุบลราชธานี
โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ นครสวรรค
โรงพยาบาลสุราษฎรธานี
โรงพยาบาลสุรินทร
โรงพยาบาลอุตรดิตถ
สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รานฟาสิโนแพร
รานฟาสิโนสวนดอก
รานยาคลังสุขภาพ กรุงเทพฯ
รานยาชาลิษา กรุงเทพฯ
รานยาชุมชนเภสัช ปราจีนบุรี
รานยาฟาสิโนเชียงราย
รานยาศิระเภสัช กรุงเทพฯ
รานยาสงเสริมเภสัช กรุงเทพฯ
สถานปฏิบัติการเภสัชชุมชน เรือนยา
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
(โอสถศาลา)
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแกน
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน มหาวิทยาลัยศิลปากร
(เภสัชศาลา)
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โรงพยาบาลจักราชนครราชสีมา
โรงพยาบาลเจาพระยายมราช สุพรรณบุรี
โรงพยาบาลเชียงคํา พะเยา
โรงพยาบาลเชื่องใน อุบลราชธานี
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ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการเภสัชกรรมผูปวยนอก (ตอ)

ปฏิบัติการเภสัชจลนศาสตรคลินิก

ปฏิบัติการการวิจัยทางผลิตภัณฑธรรมชาติ
และเคมียา
ปฏิบัติการแพทยทางเลือก

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
1
2
3
4
5
1

แหลงฝก
โรงพยาบาลตะพานหิน พิจิตร
โรงพยาบาลเทิง เชียงราย
โรงพยาบาลพระจอมเกลาเพชรบุรี
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลพิจิตร
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
โรงพยาบาลแพร
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โรงพยาบาลมหาสารคาม
โรงพยาบาลยุพราชดานซาย เลย
โรงพยาบาลลําพูน
โรงพยาบาลวารินชําราบ อุบลราชธานี
โรงพยาบาลศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู
โรงพยาบาลศรีสังวร สุโขทัย
โรงพยาบาลศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ ขอนแกน
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ นครสวรรค
โรงพยาบาลสุราษฎรธานี
โรงพยาบาลสุรินทร
โรงพยาบาลเสนา อยุธยา
โรงพยาบาลอุตรดิตถ
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
โรงพยาบาลชลบุรี
โรงพยาบาลนครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลบํารุงราษฎร กรุงเทพฯ
โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

1 โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศวร
2 โรงพยาบาลบางกระทุม พิษณุโลก
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ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการแพทยทางเลือก (ตอ)

ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม
ปฏิบัติการพัฒนาและประเมินผลิตภัณฑ
เครื่องสําอาง
ปฏิบัติการบริหารเภสัชกิจ
ปฏิบัติการวิจัยดานเภสัชกรรมปฏิบัติ
ปฏิบัติการดานขอมูลยาในบริษัทยา
ปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรมขั้นสูง 1

ปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรมขั้นสูง 2

3
4
5
6
1
1
2
1
1
1
2
1
2
3
4
5
6
1
2
3

แหลงฝก
โรงพยาบาลพญาเม็งราย เชียงราย
โรงพยาบาลยุพราชนครไทย พิษณุโลก
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค อุบลราชธานี
ศูนยบัลวี กรุงเทพฯ
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
บริษัท ทาเคดา จํากัด กรุงเทพฯ
บริษัท บี แอล เอช เทรดดิ้ง จํากัด กรุงเทพฯ
โรงพยาบาลบํารุงราษฎร กรุงเทพฯ
โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ
โรงพยาบาลสงขลานครินทร
โรงพยาบาลอุตรดิตถ
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห
โรงพยาบาลราชบุรี
โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก
โรงพยาบาลรามาธิบดี
สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติ มหาราชินี
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13. จํานวนนิสิตที่จะเขาศึกษา และจํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ดังนี้
นิสิต
จํานวนนิสิตในปการศึกษา
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
นิสิตปที่ 1 (รับใหม)
100
100
100
100
100
100
100
ปที่ 2
100
100
100
100
100
100
ปที่ 3
100
100
100
100
100
ปที่ 4
100
100
100
100
ปที่ 5
100
100
100
ปที่ 6
100
100
รวม
100
200
300
400
500
600
600
คาดวาสําเร็จการศึกษา
100
100
14. สถานที่และอุปกรณการสอน
14.1 คณะเภสัชศาสตร และศูนยวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร
14.2 โรงพยาบาล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และสถานบริการสาธารณสุขตาง ๆ ของกระทรวง
สาธารณสุข
14.3 หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของกับงานเภสัชศาสตร ทั้งภาครัฐและเอกชน
14.4 อุปกรณการสอนของคณะวิชาและหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และอุปกรณที่ไดจัดซื้อหาเพิ่มเติม
ตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
15. หองสมุด
15.1 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
15.2 หองสมุดวิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัยนเรศวร
15.3 หองสมุดประจําแหลงฝก
16. งบประมาณ
ใชงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดที่ไดรับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัยนเรศวร
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17. หลักสูตร
17.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 222 หนวยกิต
17.2 โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวยหมวดวิชาและกลุมวิชาตาง ๆ ดังนี้
ลําดับที่
รายการ
1
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2
หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาบังคับพื้นฐาน
2.2 กลุมวิชาชีพ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3
หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร

เกณฑ สกอ. โครงสรางหลักสูตร
ไมนอยกวา 30
30
ไมนอยกวา 174
186
60
116
10
ไมนอยกวา 6
6
210-263
222

17.3 รายวิชาในหมวดตาง ๆ
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป วิชาบังคับ
จํานวนหนวยกิต
กําหนดใหนิสิตทุกคนตองเรียน 21 หนวยกิต ดังตอไปนี้

รวม

30 หนวยกิต
21 หนวยกิต

กลุมวิชาภาษา
001103
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
001111
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
Foundations of English I
001112
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
Foundations of English II

9

หนวยกิต
3(3-0)

กลุมวิชามนุษยศาสตร
001126
การคิด การใชเหตุผลและจริยธรรม
Thinking, Reasoning and Ethics

3

หนวยกิต
3(3-0)

กลุมวิชาสังคมศาสตร
001134
ภูมิปริทัศนภาคเหนือตอนลาง
Conspectus of the Lower Northern Region

3

หนวยกิต
3(3-0)

3(3-0)
3(3-0)
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กลุมวิชาพลานามัย
วิชาบังคับ
001151
การเสริมสรางคุณภาพชีวิต
Improvement of the Quality of Life

3
2

หนวยกิต
หนวยกิต
2(2-0)

วิชาบังคับเลือก
จากรายวิชาตอไปนี้
001152
การบริหารกาย
Body Conditioning
001153
กิจกรรมเขาจังหวะ
Rhythmic Activities
001154
วายน้ํา
Swimming
001155
ลีลาศ
Ballroom Dance
001156
ตะกรอ
Takraw
001157
กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
Sports and Recreation Activity

1

หนวยกิต

กลุมวิชาสหศาสตร
001160
พฤติกรรมมนุษย
Human Behavior

3

1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)

หนวยกิต
3(3-0)

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
จํานวนหนวยกิต
9 หนวยกิต
กําหนดใหนิสิตเลือกเรียน จํานวน 9 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ หรือ
รายวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยนเรศวรเห็นชอบ
กลุมวิชาภาษา
001113
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purpose

3(3-0)
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กลุมวิชามนุษยศาสตร
001121
สารสนเทศศาสตรเพื่อการศึกษาคนควา
Information Science for Study and Research
001122
ปรัชญาชีวิต
Philosophy of Life
001123
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
Language, Society and Culture
001124
ปริทรรศนศิลปะการแสดงไทย
Introduction to Thai Performing Arts
001125
ศิลปะการฟงและความเขาใจเกี่ยวกับดนตรี
Music Appreciation
001127
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
Man and Environment
กลุมวิชาสังคมศาสตร
001131
กฎหมายพื้นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
Fundamental Laws for Quality of Life Development
001132
อารยธรรมโลก
World Civilization
001133
การเปนผูประกอบการ
Entrepreneurship
001135
ไทยศึกษา
Thai Studies
001136
สภาวการณโลก
Global Issues
กลุมวิชาวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร
001141
คอมพิวเตอรสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
Introduction to Computer Information Science
001142
คณิตศาสตรสําหรับชีวิตในยุคสารสนเทศ
Essential Mathematics for Life in the Information Age
001143
ยาและสุขภาพ
Drugs and Health

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

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

3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
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001245

วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
Science in Everyday Life

(2) หมวดวิชาเฉพาะ
แบงเปน
กลุมวิชาบังคับพื้นฐาน
154304 เภสัชวิทยา 2
Pharmacology II
154321 เภสัชวิทยา 1
Pharmacology I
154412 สืบคนขอมูลยาใหม
Current Drug Review
205436 ภาษาอังกฤษวิชาชีพ
Professional English
252182 แคลคูลัส 1
Calculus I
255111 ชีวสถิติ
Biostatistics
256101 หลักเคมี
Principle of Chemistry
256121 เคมีอินทรีย
Organic Chemistry
256341 เคมีเชิงฟสิกส 1
Physical Chemistry I
258211 เซลลและชีววิทยาระดับโมเลกุล
Cell and Molecular Biology
261103 ฟสิกสเบื้องตน
Introductory Physics
401218 กายวิภาคศาสตรพื้นฐาน
Basic Anatomy
411211 ชีวเคมีการแพทยพื้นฐาน 1
Basic Medical Biochemistry I

3(3-0)

รวม

186 หนวยกิต

รวม

60 หนวยกิต
3(3-0)
4(3-3)
1(0-3)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
4(3-3)
5(4-3)
4(3-3)
3(3-0)
4(3-3)
3(2-3)
3(2-3)
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411212 ชีวเคมีการแพทยพื้นฐาน 2
Basic Medical Biochemistry II
412311 จุลชีววิทยาทางการแพทย 1
Medical Microbiology I
412312 จุลชีววิทยาทางการแพทย 2
Medical Microbiology II
412316 ปรสิตวิทยาทางการแพทยทั่วไป
General Medical Parasitology
413213 สรีรวิทยาทางการแพทยพื้นฐาน
Basic Medical Physiology
กลุมวิชาชีพ
151212 คอมพิวเตอรสําหรับเภสัชศาสตร
Computer for Doctor of Pharmacy
151301 ชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลนศาสตร
Biopharmaceutics and Pharmacokinetics
151411 เสริมประสบการณสาธารณสุขในชุมชน
Public Health Experience in Community
151425 เภสัชสนเทศสําหรับเภสัชศาสตร
Pharmacoinformatics for Doctor of Pharmacy
151429 เภสัชบําบัดประยุกต 1
Applied Pharmacotherapeutics I
151431 เภสัชบําบัดประยุกต 2
Applied Pharmacotherapeutics II
151512 ปฏิบัติการเภสัชกรรมโรงพยาบาล
Hospital Practice Clerkship
151522 บทนําสูปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร
Introduction to Clerkship for Doctor of Pharmacy
151529 การสื่อสารเชิงวิชาชีพ
Professional Communication
151531 เภสัชบําบัดประยุกต 3
Applied Pharmacotherapeutics III
151532 เภสัชบําบัดประยุกต 4
Applied Pharmacotherapeutics IV

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

116 หนวยกิต
1(0-3)
3(3-0)
1(0-6)
3(2-3)
5(4-2)
5(3-6)
3(0-9)
3(1-6)
2(1-3)
5(3-6)
5(3-6)
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151592 โครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร
Research Project in Pharmaceutical Sciences
151595 สัมมนาทางเภสัชศาสตร
Seminar in Pharmacy
151611 ปฏิบัติการเภสัชกรรมอายุรศาสตร
Clerkship : Medicine
151613 ปฏิบัติการใหบริการสารสนเทศทางยา
Clerkship : Drug Information Service
151615 ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
Clerkship : Community Pharmacy
151618 ปฏิบัติการเภสัชกรรมผูปวยนอก
Clerkship : Ambulatory Care
152224 การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑสําหรับเภสัชศาสตร 1
Pharmaceutical Quality Control for Doctor of Pharmacy I
152303 เภสัชเคมีสําหรับเภสัชศาสตร 1
Pharmaceutical Chemistry for Doctor of Pharmacy I
152324 เภสัชเวทสําหรับเภสัชศาสตร 1
Pharmacognosy for Doctor of Pharmacy I
152325 การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑสําหรับเภสัชศาสตร 2
Pharmaceutical Quality Control for Doctor of Pharmacy II
152402 เภสัชเคมีสําหรับเภสัชศาสตร 2
Pharmaceutical Chemistry for Doctor of Pharmacy II
153203 บทนําทางเภสัชกรรมสําหรับเภสัชศาสตร
Introduction to Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy
153223 เภสัชกรรมสําหรับเภสัชศาสตร 1
Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy I
153323 เภสัชกรรมสําหรับเภสัชศาสตร 2
Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy II
153324 เภสัชกรรมสําหรับเภสัชศาสตร 3
Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy III
153422 เภสัชกรรมสําหรับเภสัชศาสตร 4
Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy IV

3(0-9)
1(0-2)
5(0-15)
5(0-15)
5(0-15)
5(0-15)
3(2-3)
3(3-0)
3(2-3)
4(3-3)
3(3-0)
2(2-0)
3(2-3)
4(3-3)
4(3-3)
3(2-3)
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155321 บทนําสูเภสัชเวท
Introduction to Pharmacognosy
155425 เภสัชเวทสําหรับเภสัชศาสตร 2
Pharmacognosy for Doctor of Pharmacy II
156111 บทนําสูวิชาชีพเภสัชกรรม
Introduction to Pharmacy Profession
156321 หลักการสาธารณสุข
Principle of Public Health
156406 เภสัชระบาดวิทยาเบื้องตน
Basic Pharmacoepidemiology
156407 ระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชกรรม
Research Methodology in Pharmacy
156408 กฎหมายทางเภสัชกรรม
Laws in Pharmacy
156409 จริยธรรมเชิงวิชาชีพ
Professional Ethics
156441 การบริหารสําหรับเภสัชศาสตร
Administrative Pharmacy
156509 เภสัชศาสตรสังคมและพฤติกรรม
Social and Behavioral Aspects in Pharmacy
156531 บทบาทเภสัชกร
Pharmacist Role
156542 เภสัชเศรษฐศาสตรเบื้องตน
Basic Pharmacoeconomics
กลุมวิชาชีพเลือก
ใหเลือกเรียนในรายวิชาตอไปนี้
151502 โภชนศาสตรคลินิก
Clinical Nutrition
151509 พิษวิทยาคลินิก
Clinical Toxicology
151541 การเลือกใชยาเชิงเปรียบเทียบ
Comparative Drug Utilization

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

รวม

10 หนวยกิต
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
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151612
152611
152612
153611
153612
154614
154619
156503
156526
156611
156612
156613

ปฏิบัติการเภสัชจลนศาสตรคลินิก
Clerkship : Clinical Pharmacokinetics
ปฏิบัติการการวิจัยทางผลิตภัณฑธรรมชาติและเคมียา
Clerkship : Natural Products and Medicinal Chemistry Research
ปฏิบัติการแพทยทางเลือก
Clerkship : Complementary and Alternative Medicine
ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม
Clerkship : Pharmaceutical Technology
ปฏิบัติการพัฒนาและประเมินผลิตภัณฑเครื่องสําอาง
Clerkship : Development and Evaluation of Cosmetic Products
ปฏิบัติการบริหารเภสัชกิจ
Clerkship : Pharmacy Administration
ปฏิบัติการวิจัยดานเภสัชกรรมปฏิบัติ
Clerkship : Research in Pharmacy Practice
การตลาดและการเสนอขาย
Drug Marketing and Detailing
เภสัชกรรมชุมชน
Community Pharmacy
ปฏิบัติการดานขอมูลยาในบริษัทยา
Clerkship : Drug Information in Pharmaceutical Industry
ปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรมขั้นสูง 1
Clerkship : Advanced Pharmaceutical Care I
ปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรมขั้นสูง 2
Clerkship : Advanced Pharmaceutical Care II

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี
เลือกจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย

รวม

5(0-15)
5(0-15)
5(0-15)
5(0-15)
5(0-15)
5(0-15)
5(0-15)
3(3-0)
2(1-3)
5(0-15)
5(0-15)
5(0-15)

6

หนวยกิต

28

17.4 แผนการศึกษา
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาตน
รหัสวิชา
001103
001111
156111
252182
256101
258211
261103

ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
Foundations of English I
บทนําสูวิชาชีพเภสัชกรรม
Introduction to Pharmacy Profession
แคลคูลัส 1
Calculus I
หลักเคมี
Principle of Chemistry
เซลลและชีววิทยาระดับโมเลกุล
Cell and Molecular Biology
ฟสิกสเบื้องตน
Introductory Physics
รวม

หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
1(0-3)
3(3-0)
4(3-3)
3(3-0)
4(3-3)
21 หนวยกิต
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ภาคการศึกษาปลาย
รหัสวิชา
001151
001112
001160
001134
001xxx
หรือ
001126
หรือ
001141
001xxx
256121

การเสริมสรางคุณภาพชีวิต
Improvement of the Quality of Life
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
Foundations of English II
พฤติกรรมมนุษย
Human Behavior
ภูมิปริทัศนภาคเหนือตอนลาง
Conspectus of the Lower Northern Region
วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
การคิด การใชเหตุผลและจริยธรรม
Thinking , Reasoning and Ethics
คอมพิวเตอรสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
Introduction to Computer Information Science
พลานามัย
เคมีอินทรีย
Organic Chemistry
รวม

หนวยกิต
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(x-x)

1(0-2)
5(4-3)
20 หนวยกิต
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ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาตน
รหัสวิชา
001xxx
หรือ
001126
หรือ
001141
001xxx
153203
151212
256341
401218
411211

วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
การคิด การใชเหตุผลและจริยธรรม
Thinking , Reasoning and Ethics
คอมพิวเตอรสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
Introduction to Computer Information Science
วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
บทนําทางเภสัชกรรมสําหรับเภสัชศาสตร
Introduction to Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy
คอมพิวเตอรสําหรับเภสัชศาสตร
Computer for Doctor of Pharmacy
เคมีเชิงฟสิกส 1
Physical Chemistry I
กายวิภาคศาสตรพื้นฐาน
Basic Anatomy
ชีวเคมีการแพทยพื้นฐาน 1
Basic Medical Biochemistry I
รวม

หนวยกิต
3(x-x)

3(x-x)
2(2-0)
1(0-3)
4(3-3)
3(2-3)
3(2-3)
19 หนวยกิต

31

ภาคการศึกษาปลาย
รหัสวิชา
001xxx
152224
153223
255111
411212
413213

วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑสําหรับเภสัชศาสตร 1
Pharmaceutical Quality Control for Doctor of Pharmacy I
เภสัชกรรมสําหรับเภสัชศาสตร 1
Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy I
ชีวสถิติ
Biostatistics
ชีวเคมีการแพทยพื้นฐาน 2
Basic Medical Biochemistry II
สรีรวิทยาทางการแพทยพื้นฐาน
Basic Medical Physiology
รวม

หนวยกิต
3(x-x)
3(2-3)
3(2-3)
3(3-0)
4(3-3)
5(4-3)
21 หนวยกิต
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ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาตน
รหัสวิชา
152325
153323
154321
155321
412311
412316

การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑสําหรับเภสัชศาสตร 2
Pharmaceutical Quality Control for Doctor of Pharmacy II
เภสัชกรรมสําหรับเภสัชศาสตร 2
Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy II
เภสัชวิทยา 1
Pharmacology I
บทนําสูเภสัชเวท
Introduction to Pharmacognosy
จุลชีววิทยาทางการแพทย 1
Medical Microbiology I
ปรสิตวิทยาทางการแพทยทั่วไป
General Medical Parasitology
รวม

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

ภาคการศึกษาปลาย
รหัสวิชา
151301
152303
152324
153324
154304
156321
412312

ชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลนศาสตร
Biopharmaceutics and Pharmacokinetics
เภสัชเคมีสําหรับเภสัชศาสตร 1
Pharmaceutical Chemistry for Doctor of Pharmacy I
เภสัชเวทสําหรับเภสัชศาสตร 1
Pharmacognosy for Doctor of Pharmacy I
เภสัชกรรมสําหรับเภสัชศาสตร 3
Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy III
เภสัชวิทยา 2
Pharmacology II
หลักการสาธารณสุข
Principle of Public Health
จุลชีววิทยาทางการแพทย 2
Medical Microbiology II
รวม

หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(2-3)
4(3-3)
3(3-0)
2(1-2)
3(2-3)
21 หนวยกิต
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ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาตน
รหัสวิชา
151411
151425
151429
152402
153422
155425
156408

เสริมประสบการณสาธารณสุขในชุมชน
Public Health Experience in Community
เภสัชสนเทศสําหรับเภสัชศาสตร
Pharmacoinformatics for Doctor of Pharmacy
เภสัชบําบัดประยุกต 1
Applied Pharmacotherapeutics I
เภสัชเคมีสําหรับเภสัชศาสตร 2
Pharmaceutical Chemistry for Doctor of Pharmacy II
เภสัชกรรมสําหรับเภสัชศาสตร 4
Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy IV
เภสัชเวทสําหรับเภสัชศาสตร 2
Pharmacognosy for Doctor of Pharmacy II
กฎหมายทางเภสัชกรรม
Laws in Pharmacy
รวม

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

ภาคการศึกษาปลาย
รหัสวิชา
151431
154412
156406
156407
156409
156441
xxxxxx

เภสัชบําบัดประยุกต 2
Applied Pharmacotherapeutics II
สืบคนขอมูลยาใหม
Current Drug Review
เภสัชระบาดวิทยาเบื้องตน
Basic Pharmacoepidemiology
ระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชกรรม
Research Methodology in Pharmacy
จริยธรรมเชิงวิชาชีพ
Professional Ethics
การบริหารสําหรับเภสัชศาสตร
Administrative Pharmacy
เลือกเสรี
รวม

หนวยกิต
5(3-6)
1(0-3)
2(2-0)
2(2-0)
1(1-0)
2(2-0)
3(x-x)
16 หนวยกิต
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ชั้นปที่ 5
ภาคการศึกษาตน
รหัสวิชา
151529
151531
156509
156542
205436
xxxxxx

การสื่อสารเชิงวิชาชีพ
Professional Communication
เภสัชบําบัดประยุกต 3
Applied Pharmacotherapeutics III
เภสัชศาสตรสังคมและพฤติกรรม
Social and Behavioral Aspects in Pharmacy
เภสัชเศรษฐศาสตรเบื้องตน
Basic Pharmacoeconomics
ภาษาอังกฤษวิชาชีพ
Professional English
เลือกเสรี
รวม

หนวยกิต
2(1-3)
5(3-6)
2(2-0)
2(2-0)
3(2-2)
3(x-x)
17 หนวยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
รหัสวิชา
151512
151522
151532
151592
151595
156531

ปฏิบัติการเภสัชกรรมโรงพยาบาล
Hospital Practice Clerkship
บทนําสูปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร
Introduction to Clerkship for Doctor of Pharmacy
เภสัชบําบัดประยุกต 4
Applied Pharmacotherapeutics IV
โครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร
Research Project in Pharmaceutical Sciences
สัมมนาทางเภสัชศาสตร
Seminar in Pharmacy
บทบาทเภสัชกร
Pharmacist Role
รวม

หนวยกิต
3(0-9)
3(1-6)
5(3-6)
3(0-9)
1(0-2)
3(2-2)
18 หนวยกิต

35

ชั้นปที่ 6
รหัสวิชา
151611

ปฏิบัติการเภสัชกรรมอายุรศาสตร
Clerkship : Medicine
151613
ปฏิบัติการใหบริการสารสนเทศทางยา
Clerkship : Drug Information Service
151615
ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
Clerkship : Community Pharmacy
151618
ปฏิบัติการเภสัชกรรมผูปวยนอก
Clerkship : Ambulatory Care
151xxx หรือ 152xxx กลุมวิชาชีพเลือก
หรือ 153xxx หรือ
154xxx หรือ 156xxx
รวม

หนวยกิต
5(0-15)
5(0-15)
5(0-15)
5(0-15)
10(x-x)

30 หนวยกิต
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หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม
Doctor of Pharmacy Program in Pharmaceutical Care
เพื่อการเทียบโอนเปนปริญญาที่ 2
สําหรับผูที่ไดรับปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ป ประสงคที่จะรับปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ป) เปนปริญญาที่ 2 จําเปนตองศึกษา ดังรายวิชาและแผนการ
เรียนตอไปนี้

จํานวนหนวยกิตรวม 73 หนวยกิต (ใชเวลาศึกษา 2 ป)
ปที่ 1
ภาคการศึกษาตน
รหัสวิชา
151425
151429
151529
151531
151595
156509
156542

เภสัชสนเทศสําหรับเภสัชศาสตร
Pharmacoinformatics for Doctor of Pharmacy
เภสัชบําบัดประยุกต 1
Applied Pharmacotherapeutics I
การสื่อสารเชิงวิชาชีพ
Professional Communication
เภสัชบําบัดประยุกต 3
Applied Pharmacotherapeutics III
สัมมนาทางเภสัชศาสตร
Seminar in Pharmacy
เภสัชศาสตรสังคมและพฤติกรรม
Social and Behavioral Aspects in Pharmacy
เภสัชเศรษฐศาสตรเบื้องตน
Basic Pharmacoeconomics
รวม

หนวยกิต
3(2-3)
5(4-2)
2(1-3)
5(3-6)
1(0-2)
2(2-0)
2(2-0)
20 หนวยกิต
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ปที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย
รหัสวิชา
151431
151512
151522
151532
156406
156407

เภสัชบําบัดประยุกต 2
Applied Pharmacotherapeutics II
ปฏิบัติการเภสัชกรรมโรงพยาบาล
Hospital Practice Clerkship
บทนําสูปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร
Introduction to Clerkship for Doctor of Pharmacy
เภสัชบําบัดประยุกต 4
Applied Pharmacotherapeutics IV
เภสัชระบาดวิทยาเบื้องตน
Basic Pharmacoepidemiology
ระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชกรรม
Research Methodology in Pharmacy
รวม

หนวยกิต
5(3-6)
3(0-9)
3(1-6)
5(3-6)
2(2-0)
2(2-0)
20 หนวยกิต

ปที่ 2
รหัสวิชา
151592

หนวยกิต
3(0-9)

โครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร
Research Project in Pharmaceutical Sciences
151611
ปฏิบัติการเภสัชกรรมอายุรศาสตร
5(0-15)
Clerkship : Medicine
151613
ปฏิบัติการใหบริการสารสนเทศทางยา
5(0-15)
Clerkship : Drug Information Service
151615
ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
5(0-15)
Clerkship : Community Pharmacy
151618
ปฏิบัติการเภสัชกรรมผูปวยนอก
5(0-15)
Clerkship : Ambulatory Care
151xxx หรือ 152xxx กลุมวิชาชีพเลือก
10(x-x)
หรือ 153xxx หรือ
154xxx หรือ 156xxx
รวม
33 หนวยกิต
0 จํานวนรายวิชาที่ตองศึกษาสําหรับบัณฑิตเภสัชศาสตรหลักสูตร 5 ป ผูประสงคจะเทียบโอนอาจมี
จํานวนรายวิชานอยกวาจํานวนที่กําหนดทั้งนี้ขึ้นกับคณะกรรมการหลักสูตรเห็นสมควร โดย
พิจารณาจากรายวิชาที่นิสิตไดศึกษามาแลวจากหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 5 ป
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17.5 คําอธิบายรายวิชา
001103 ทักษะภาษาไทย
3(3-0)
Thai Language Skills
ศึกษาความสําคัญ และลักษณะภาษาไทย ฝกทักษะการใชภาษาอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งในแงการ
ฟง และการอานอยางมีวิจารณญาณ การพูดในชีวิตประจําวัน การพูดในที่ชุมชน และการเขียนเพื่อการ
สื่อสารในรูปแบบตาง ๆ
A study of significance and characteristics of Thai language. Practice to achieve efficient language
usage, with concentration on listening, reading, daily life and public speaking and communicative writing
skilIs.
001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
3(3-0)
Foundations of English I
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพื่อใหผูเรียนสามารถนําไปใชในระดับพื้นฐานทางดาน
วิชาการและสังคมอยางมีประสิทธิภาพ
Development of communicative English language skills to enable students to function effectively
in a basic range of academic and social contexts.
001112 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3(3-0)
Foundations of English II
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตอจากรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 เพื่อใหผูเรียนสามารถ
นําไปใชในระดับที่สูงขึ้นทางดานวิชาการ และสังคมอยางมีประสิทธิภาพ
Further development of communicative English language skills to enable students to function
effectively in more advanced range of academic and social contexts.
001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0)
English for Academic Purpose
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแบบบูรณาการ โดยเชื่อมโยงความรูระหวางภาษาอังกฤษ
พื้นฐานกับภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในสาขาของผูเรียน ศึกษาทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ ฝกการใชทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาคนควาวิจัยเพิ่มเติมในสาขาวิชาเฉพาะดวยตนเอง
Development of integrated communicative English language skills by bridging the gap between
general English and academic English needed in the learners’ field. Study skills for English language
learning. Practice utilizing English as a device for individual study and research on a particular field of study.
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001121 สารสนเทศศาสตรเพื่อการศึกษาคนควา
3(3-0)
Information Science for Study and Research
ศึกษาความหมาย ความสําคัญและประเภทของแหลงสารสนเทศ การเขาถึงแหลงสารสนเทศตาง ๆ
บริการฐานขอมูล
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การเลือก การสังเคราะห และการนําเสนอสารสนเทศ
ตลอดจนการเสริมสรางใหผูเรียนมีเจตคติที่ดี และมีนิสัยในการใฝหาความรู
A study of definition, significance of information sources, approaches, and database service;
information technology application, selection, synthesis, and presentation of information as well as creating
positive attitudes and sense of inquiry in students.
001122 ปรัชญาชีวิต
3(3-0)
Philosophy of Life
ศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญาและแนวคิด โลกทัศน ชีวทัศน ปรัชญาชีวิต และวิถีการดําเนิน
ชีวิต ประสบการณอันทรงคุณคา ตลอดจนปจจัยหรือเงื่อนไข ที่สงผลตอความสําเร็จในชีวิตและงานในทุกมิติ
ของผูมีชื่อเสียง เพื่อประยุกตใชในการสรางสรรค พัฒนาชีวิตที่มีคุณภาพมีประโยชนและคุณคาตอสังคม
A study of the fundamental of philosophical thought and concepts, vision, attitudes, philosophy of
life and life styles, and life experiences as well as factors which have an influence on success in life and
profession with application to create and develop the quality of life and society.
001123 ภาษา สังคม และวัฒนธรรม
3(3-0)
Language, Society and Culture
ศึกษาความรูทั่วไปเกี่ยวกับภาษา และความสัมพันธระหวางภาษาที่มีตอสังคมและวัฒนธรรม โดย
พิจารณาโลกทัศนทางสังคมและวัฒนธรรมที่สะทอนใหเห็นในภาษา โครงสรางทางสังคมและวัฒนธรรมไทย
กับการใชภาษาไทย ตลอดจนการแปรเปลี่ยนของภาษาอันเนื่องจากปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม
A study of the relationship between language and society, and language and culture in terms of the
ways in which language reflects society and culture. The study includes the interaction between the Thai
language usage and Thai social and cultural structure. The study also includes language change caused by
social and cultural factors.
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001124 ปริทรรศนศิลปะการแสดงไทย
3(3-0)
Introduction to Thai Performing Arts
ศึกษาลักษณะและคุณคาของนาฎศิลปไทยทั้งแบบมาตรฐานและแบบพื้นบาน ปลูกฝงความรูความ
เขา-ใจในการชมนาฏศิลปไทยประเภทตาง ๆ
A study of the characteristics and values of both Thai classical and local dance to enable students
to understand and have background knowledge of different kinds of Thai Ddnce.
001125 ศิลปะการฟงและความเขาใจเกี่ยวกับดนตรี
3(3-0)
Music Appreciation
ศึกษาลักษณะ ความสําคัญ พัฒนาการ องคประกอบทางดานดนตรี บทเพลง คีตกวี สุนทรียศาสตร
ทางดานดนตรีไทยและตะวันตก ลักษณะและบทเพลงที่ใชในการแสดงดนตรี มารยาทในการเขาฟงดนตรี
การวิจารณและการอภิปรายจากการฟงและชมการแสดงดนตรี รวมทั้งบทบาทของดนตรีไทย และตะวันตก
ในสังคมไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
A study of musical characteristics, importance of music development, musical components, lyrics,
music composers, aesthetics of Thai and Western Music, the characteristics and repertoire for musical
performance, music audience etiquette, criticism and discussion on the musical performance including the
roles of Thai and Western music in Thai society from the past to the present.
001126 การคิด การใชเหตุผลและจริยธรรม
3(3-0)
Thinking, Reasoning and Ethics
ศึกษากระบวนการคิดของมนุษย การถายทอดความคิดเหตุผล และการใชเหตุผลของมนุษย การ
ถายทอดความคิดออกมาเปนเหตุผล ความหมายของ จริยธรรม กระบวนการคิด และการใชเหตุผลบนพื้นฐาน
ความหมายของจริยธรรม
A study of human thought, thinking processes and transfer , reasoning definion and reason
application Practice reasonable thinking transfer. Study of ethics definition, thinking process and application
based on reasons and ethics.
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001127 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3(3-0)
Man and Environment
ศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติที่เกี่ยวของกับคุณภาพ
ชีวิตและการพัฒนาประเทศ โดยเนนปลูกจิตสํานึกและสรางความตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากปญหาสิ่งแวดลอมทั้งในระดับโลก ระดับประเทศ และระดับทองถิ่น รวมถึงการมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน
A study of the relationship between human beings, the environment and the natural resources
involving quality of life improvement and development, with emphasis on environmental problems with
effect at the global and local levels including participation on sustainable environmental management.
001131 กฎหมายพื้นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3(3-0)
Fundamental Laws for Quality of Life Development
ศึกษาถึงวิวัฒนาการของกฎหมาย สิทธิมนุษยชนและสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้งศึกษา
ถึงกฎหมายเพื่อการพัฒนา เชน กฎหมายทรัพยสินทางปญญา กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายสิ่งแวดลอม กฎหมายที่เกี่ยวของกับการปกครองทองถิ่นและภูมิปญญาทองถิ่น รวมทั้งกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนา
A study of evolution of law, human rights under the constitution including laws for development
such as intellectual property law, environmental law, laws concerning local administration, traditional
knowledge and laws related to quality of life development.
001132 อารยธรรมโลก
3(3-0)
World Civilization
ศึกษาถึงวิวัฒนาการของมนุษย ตลอดจนพัฒนาการของอารยธรรมทางดานการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาของโลกตะวันตกและตะวันออกจนถึงสิ้นสงครามโลกครั้งที่ 2
A study of human evolution and development of Western and Eastern civilization on politic,
economics, social arts and intellect until the end of World War II.
001133 การเปนผูประกอบการ
3(3-0)
Entrepreneurship
ศึกษาการเริ่มตนและการประกอบธุรกิจ บทบาทของผูประกอบการที่มีตอภาพรวมเศรษฐกิจของ
ประเทศ แผนธุรกิจ แหลงเงินทุน กฎหมาย และภาษีที่เกี่ยวของในการจัดตั้งและดําเนินธุรกิจ ความรับผิดชอบ
ของธุรกิจที่มีตอสังคม
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A study of background for the development and operation of a business. The emphasis is on the
role of the entrepreneur in our economy. The topic covered include business plan, sources of funds, business
laws, business taxes and social responsibility.
001134 ภูมิปริทัศนภาคเหนือตอนลาง
3(3-0)
Conspectus of the Lower Northern Region
ศึกษาองคความรูของจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนลางในดานตาง ๆ จากอดีตถึงปจจุบัน รวมทั้งแนวโนมในอนาคต คือ ภูมิศาสตร เศรษฐกิจ การเมือง ประวัติศาสตร ภูมิปญญาทองถิ่น โดยมุงเนนใหผูเรียน
มีแนวทางในการสรางสรรคการศึกษาทองถิ่นของตนตอไป
A study of the Lower Northern Region from the past to the future in all aspects, geography,
economics, politics, history, and local wisdom.
001135 ไทยศึกษา
3(3-0)
Thai Studies
ศึกษาความเปนมาของชุมชนไทย พื้นฐานของสังคมไทยในดานการเมืองเศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนเทคโนโลยี สภาพและปญหาของสังคมในปจจุบัน ตลอดจนแนวโนมของสังคมไทยใน
อนาคต
A study of the origin of Thai communities, foundation of their society in relation to politics,
economy, sociality, art and culture, technology, and social problems, including future trends of Thai society.
001136 สภาวการณโลก
3(3-0)
Global Issues
ศึกษาเกี่ยวกับความเปนมาและปญหาที่สําคัญของโลกทางดานการเมือง
เศรษฐกิจและสังคม
ตลอดจนผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของมนุษยในโลกปจจุบันและอนาคต
A study of the main problems of the world with emphasis on politics, economy, and social, and
their impact on the man’s way of life in the present and future time.
001141 คอมพิวเตอรสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
3(2-2)
Introduction to Computer Information Science
ความสําคัญของคอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน ระบบจํานวน โปรแกรมสํานักงานอัตโนมัติ การ
จัดการสารสนเทศเบื้องตน การเขียน โปรแกรมเบื้องตน เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดตอสื่อสารและ
สืบคนขอมูล ผานเครือขายอินเทอรเน็ต การสืบคนฐานขอมูล การสรางโฮมเพจเบื้องตน
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The importance of computer in daily life, number system, office automation program,
fundamentals of management information, basic programming, information technology for communications
and data searching the internet, searching database, and introduction to homepage
001142 คณิตศาสตรสําหรับชีวิตในยุคสารสนเทศ
3(3-0)
Essential Mathematics for Life in the Information Age
ศึกษาคณิตศาสตรที่จําเปนสําหรับการวิเคราะหขอสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจในชีวิตประจําวัน
เชน ตรรกศาสตร เซต ความสัมพันธ ฟงกชันและกราฟ คณิตศาสตรการเงินและสถิติ เพื่อการวิเคราะหขอมูล
ขั้นพื้นฐาน โปรแกรมประยุกตสําหรับการคํานวณ และวิเคราะหขอมูล
A study of essential mathematics for information analysis and decision making in daily life, such
as: logic, set, relations, functions and graphs. Basic mathematics for finance and statistics, using package
programs to computing and data analysis.
001143 ยาและสุขภาพ
3(3-0)
Drugs and Health
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับยา ประโยชนและโทษจากการใชยา ความรูทั่วไปเกี่ยวกับยาเสพติด ยาที่
ออกฤทธิ์ตอจิตประสาท เครื่องสําอาง สมุนไพร หลักการใชยาเพื่อรักษาตนเองเบื้องตน การคุมครองผูบริโภค
ดานยาและอาหาร แนวทางแกไขปญหาดานยาและสุขภาพของประเทศไทย
Introduction to drugs, benefit and risk of drug use. General knowledge on illicit drugs,
psychotropics, cosmetics and natural products. Principles of medication use for self-treatment, consumer
health protection, and potential resolution of drug and health problems in Thailand.
001151 การเสริมสรางคุณภาพชีวิต
2(2-0)
Improvement of the Quality of Life
ศึกษาความสําคัญของสุขภาพและคุณภาพชีวิต การสรางเสริมสุขภาพ ความรูเกี่ยวกับการคุมครอง
ผูบริโภค หลักการออกกําลังกายและนันทนาการ
การปองกันอุบัติภัย และพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อ
เอดสและยาเสพติด
A study of the significance of health and quality of life; health promotion; consumer health;
principles of physical exercise and recreation; prevention of accidents; and risk behaviors on HIV/AIDS and
drugs.
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001152 การบริหารกาย
1(0-2)
Body Conditioning
ศึกษาหลักการและวิธีการออกกําลังกาย การทดสอบและการสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย กิจกรรม
และโปรแกรมการออกกําลังกาย
A study of principles and procedures of physical exercises; fitness testing and physical fitness;
physical exercise activities and programs.
001153 กิจกรรมเขาจังหวะ
1(0-2)
Rhythmic Activities
ศึกษาหลักการและวิธีการเคลื่อนไหวรางกายตามจังหวะดนตรีพื้นเมืองและสากล
A study of principles and procedures of rhythmic activities accompanied by folk and international
music.
001154 วายน้ํา
1(0-2)
Swimming
ศึกษาหลักการและวิธีการวายน้ํา ความปลอดภัยในการวายน้ํา และการชวยเหลือคนจมน้ํา
A study of principles and procedures of swimming; swimming safety; and life saving.
001155 ลีลาศ
1(0-2)
Ballroom Dance
ศึกษาหลักการ วิธีการ กิจกรรม และมารยาทในการลีลาศ ทั้งแบบละตินอเมริกัน บอลรูม และ
เบ็ดเตล็ด
A study of principles, procedures, activities and manners in ballroom dance focusing on LatinAmerican ballroom dance, and others.
001156 ตะกรอ
1(0-2)
Takraw
ศึกษาประวัติและวิวัฒนาการของกีฬาตะกรอ ทักษะการเลนตะกรอ ทั้งแบบไทยและเซปกตะกรอ
A study of history and development of Takraw and skills for playing all styles of Thai Takraw and
Sepak Takraw.
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001157 กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
1(0-2)
Sports and Recreation Activity
ศึกษาเกี่ยวกับความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกิจกรรมกีฬา และนันทนาการ ความหมาย และคุณคาของ
กิจกรรมกีฬา และนันทนาการ ความสัมพันธของกิจกรรมกีฬา และนันทนาการ ประเภทของกิจกรรมกีฬา
และนันทนาการ ขอบขายของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ หลักการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ผูนํา
กิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมคายนันทนาการ
A study of sports and recreation activity principle, meaning and significance of sports and
recreation activity, principles of organizing sports and recreation activity, recreation leadership, and
recreational camping.
001160 พฤติกรรมมนุษย
3(3-0)
Human Behavior
ความสัมพันธทางสรีรวิทยาของรางกาย อารมณ สังคม และจิตใจตอพฤติกรรมมนุษยทั้งในภาวะ
ปกติและผิดปกติ กลไกลการเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม กลไกการรับรูความรูสึก การเรียนรู แรงจูงใจ
ความจํา และความแตกตางระหวางบุคคล เพื่อเปนพื้นฐานในการทําความเขาใจพฤติกรรมตาง ๆ ของมนุษย
และนําไปประยุกตในการทํางานและดําเนินชีวิตประจําวันในสังคมอยางมีประสิทธิภาพ
Relationship of physiology, emotion, social psychology and human behavior both in normal and
abnormal behavior Mechanisms of behavioral changes, sensation, perception, learning, conditioning,
memory and differences between persons. Basic understanding of human behavior. The effective application
of knowledge in life, work and society.
001245 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0)
Science in Everyday Life
ศึกษาบทบาทของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทั้งทางดานชีวภาพและกายภาพ ไดแก สิ่งมีชีวิต สารเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางอาหาร พลังงาน ไฟฟา การสื่อสาร และโทรคมนาคม การ
เปลี่ยนแปลงของโลกและบรรยากาศ ที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน
A study of role of science and technology involving everyday life, with concentration on both
biological and physical sciences including organisms and chemicals, biological technology, food technology,
energy, electricity, telecommunications, and the earth and atmospheric changes affecting daily life.
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151212 คอมพิวเตอรสําหรับเภสัชศาสตร
1(0-3)
Computer for Doctor of Pharmacy
ความรูโปรแกรมสําเร็จรูป
และทักษะที่จําเปนสําหรับการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชในการ
ปฏิบัติงานดานเภสัชศาสตร การสืบคนขอมูลทั่วไปบนอินเทอรเน็ต การสรางเว็บไซต
Study of computer application relating to pharmacy professional and needed skills to operate the
program. Internet serving. Webpage designing.
151301 ชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลนศาสตร
3(3-0)
Biopharmaceutics and Pharmacokinetics
รายวิชาบังคับกอน : 153203 บทนําทางเภสัชกรรมสําหรับเภสัชศาสตร
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเอื้อประโยชนของยา เชน ปจจัยทางชีวภาพ คุณสมบัติทางฟสิกส-เคมีของยา
รูปแบบของผลิตภัณฑยาและวิธีการใหยา รวมถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกระจายตัว การเปลี่ยนแปลงยา และ
การขจัดยา หลักการใชสมการเชิงคณิตศาสตรของยาที่เกี่ยวของกับขบวนการทางเภสัชจลนศาสตร รวมทั้งหลัก
ในการปรับขนาดยาใหเหมาะสมตอผูปวยแตละคนบนพื้นฐานของคาพารามิเตอรทางเภสัชจลนศาสตร
Drug bioavailability factors such as biological and physical factors, medicinal chemistry,
preparation, route of administration as well as factors of drug distribution, drug metabolism, drug excretion.
Use of mathematic equations associated with pharmacokinetics and pharmacodynamics. Principles of
appropriate adjustment of drug doses related to individual patient based on pharmacokinetic parameters.
151411 เสริมประสบการณสาธารณสุขในชุมชน
1(0-6)
Public Health Experience in Community
การฝกปฏิบัติงานของนิสิตในชุมชน การคนปญหาสาธารณสุข การวางแผนและการดําเนินการแกไข
ปญหาสาธารณสุข โดยเนนทักษะ ความรับผิดชอบ และการรวมงานกับบุคลากรสาธารณสุขดานตาง ๆ
Training in the community for investigating, planning and solving of public health problems,
emphasis on professional skills, responsibility, and team work with other health care providers.
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151425 เภสัชสนเทศสําหรับเภสัชศาสตร
3(2-3)
Pharmacoinformatics for Doctor of Pharmacy
รายวิชาบังคับกอน : 154304 เภสัชวิทยา 2
บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของหนวยบริการเภสัชสนเทศ การบริการขอสนเทศอยางเปน
ระบบ การประเมินขอมูลทางยาจากแหลงขอมูลระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ กิจกรรมสนับสนุนงาน
เภสัชกรรมคลินิก
Roles, duty, and responsibilities of drug information centers. Systematic approach for answering
drug information questions. Critical evaluation of drug information obtained from primary, secondary,
tertiary resources. Any activities supporting clinical pharmacy services.
151429 เภสัชบําบัดประยุกต 1
5(4-2)
Applied Pharmacotherapeutics I
รายวิชาบังคับกอน : 154304 เภสัชวิทยา 2
บทนําสูวิชาเภสัชบําบัดประยุกต เนนหลักการใหบริบาลทางเภสัชกรรมแกผูปวยตั้งแตการตรวจสอบ
ใบสั่งยาหรือยาที่ผูปวยไดรับ สัมภาษณประวัติผูปวย การตรวจรางกายพื้นฐาน หลักการพื้นฐานทางพยาธิสรีรวิทยา อาการแสดงทางคลินิก หลักการวินิจฉัย การตรวจทางหองปฏิบัติการ การปฐมพยาบาล การตรวจติดตาม
ประสิทธิผลและความปลอดภัยจากการใชยา รวมถึงหลักการเภสัชจลนพลศาสตรคลินิก หลักการใหคําแนะนํา
การใชยาและการปฏิบัติตนที่ถูกตองแกผูปวย การจัดทําบันทึกกิจกรรมการใหบริบาลทางเภสัชกรรม การทํา
ประวัติการใชยาของผูปวย
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, primary cares, drug effectiveness and safety monitoring.
Principles of drug counseling and pharmaceutical care activity record and patient drug history.
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151431 เภสัชบําบัดประยุกต 2
5(3-6)
Applied Pharmacotherapeutics II
รายวิชาบังคับกอน : 154304 เภสัชวิทยา 2
ระบาดวิทยา สาเหตุการเกิดโรค พยาธิสรีรวิทยา การแสดงออกทางคลินิก หลักการวินิจฉัย และการ
รักษาของความผิดปกติเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือด ไต ระบบตอมไรทอ ระบบทางเดินอาหาร ตา หู คอ
จมูก และระบบทางเดินหายใจ โดยเนนการประยุกตใชความรูในการใหบริบาลทางเภสัชกรรมแกผูปวย ซึ่ง
รวมถึงการสัมภาษณและทําประวัติการใชยาของผูปวยแตละราย การประเมินความเหมาะสมของการใชยา การ
ติด-ตามผลการรักษา การติดตามตรวจวัดระดับยาในเลือด การใหคําปรึกษาและการใหความรูดานยาแกผูปวย
การจายยาเพื่อรักษาเบื้องตนในรานยาหรือการสงตอผูปวยแกแพทยในกรณีที่จําเปน
การฝกปฏิบัติโดยใช
สถาน-การณจําลองเพื่อพัฒนาทักษะการแกปญหาทางคลินิก
Epidemiology, causes of diseases, pathophysiology and clinical signs and symptoms, principle of
diagnosis and treatment in disorders of cardiovascular, renal, endorine, gastrointestinal, eyes, ears, nose, and
respiratory systems. Emphasis on applying pharmaceutical care to patients, including individual patient
interview and drug history records. Drug use evaluation. Therapeutic drug monitoring. Patient counseling
and education. Dispensing for treatment of uncomplicated disorders in community pharmacy and patient
transfer. Situation simulating practice for development of clinical problem solving skills.
151502 โภชนศาสตรคลินิก
2(2-0)
Clinical Nutrition
การปองกัน การบําบัด และฟนฟูสุขภาพ โดยใชหลักโภชนาการ การประมวลหลักโภชนาการเขาใน
แผนการรักษา เนนขอบงใช ขอหามใช และอาการไมพึงประสงค
Essential role of nutrition in prevention, treatment and rehabilitation. Application of nutrition
therapy focusing on indications, contra-indications and adverse events.
151509 พิษวิทยาคลินิก
3(3-0)
Clinical Toxicology
รายวิชาบังคับกอน : 154304 เภสัชวิทยา 2
จลนพลศาสตรของสารพิษ สิ่งแสดงและอาการที่ปรากฎเนื่องจากการเกิดพิษ การรักษาและการปองกันพิษรวมทั้งการติดยา
Kinetics of toxic substances. Signs and symptoms of intoxication. Management of poisoning
treatment and prevention of toxicant exposure including drug addiction.
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151512 ปฏิบัติการเภสัชกรรมโรงพยาบาล
3(0-9)
Hospital Practice Clerkship
การฝกปฏิบัติงานทางเภสัชกรรมในโรงพยาบาลเพื่อใหนิสิตสามารถอานใบสั่งยาหรือใบสั่งสารอาหาร
ทางหลอดเลือดดํา ประเมินความถูกตองปลอดภัย ดําเนินการแกไขปญหาเกี่ยวกับใบสั่งยาหรือใบสั่งสารอาหาร
สําหรับผูปวยแตละราย เรียนรูเกี่ยวกับเภสัชภัณฑที่มีในสถานบริการสาธารณสุข จัดเตรียมยาหรือสารอาหาร
สําหรับผูปวยเฉพาะรายเพื่อใหยาเตรียมมีความคงตัวเขากันได และกระจายยาไปยังผูปวย
Pharmacy clerkship in hospital practice. Drug and parenteral prescribing processes. Safety
evaluation. Drug or parenteral prescribing problem-solving for individual patient. Learning of
pharmaceutical preparations in health care organization. Drug or parenteral formulation and distribution for
individual patient.
151522 บทนําสูปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร
3(1-6)
Introduction to Clerkship for Doctor of Pharmacy
บทนําสูปฏิบัติการทางเภสัชศาสตรในการดูแลผูปวย เนนการสรางความคุนเคยกับการใหบริบาลทาง
เภสัชกรรมรวมกับบุคลากรทางการแพทย ฝกรวบรวมขอมูลของผูปวยและวิเคราะหปญหาจากการใชยาและ
วางแผนในการติดตามการใชยารวมถึง การใหขอมูลและความรูดานยาแกผูปวยและบุคลากรทางการแพทย
Introduction to professional practice in patient care settings. Emphasis on gaining familiarity with
the provision of clinical pharmacy services, the patient and health care providers, and administrative
procedures of the clinicals sites. Practice in collecting and evaluating patient data, establishment of drug
therapy planning and monitoring, provision of drug information and patient education.
151529 การสื่อสารเชิงวิชาชีพ
2(1-3)
Professional Communication
หลักการและทักษะในการสื่อสารระหวางบุคคล เนนการปฏิบัติเพื่อนําไปใชจริงสําหรับเภสัชกรเพื่อ
การสื่อสารดานการบริบาลผูปวยและการสื่อสารกับบุคลากรสายงานดานสุขภาพอื่น ๆ
The course introduces interpersonal communication’s concepts and skills applied to pharmacy
practice by emphasizing on a practical and professional implication in patient care and interprofessional
relationship.
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151531 เภสัชบําบัดประยุกต 3
5(3-6)
Applied Pharmacotherapeutics III
รายวิชาบังคับกอน : 154304 เภสัชวิทยา 2
ระบาดวิทยา สาเหตุการเกิดโรค พยาธิสรีรวิทยา การแสดงออกทางคลินิก หลักการวินิจฉัย และการ
รักษา ของความผิดปกติเกี่ยวกับผิวหนัง ระบบโครงรางและขอตอ ความผิดปกติที่เกี่ยวเนื่องกับโภชนาการ และ
โรคติดเชื้อ โดยเนนการประยุกตใชความรูในการใหบริบาลทางเภสัชกรรมแกผูปวย ซึ่งรวมถึงการสัมภาษณ
และทําประวัติการใชยาของผูปวยแตละราย การประเมินความเหมาะสมของการใชยา การติดตามผลการรักษา
การติดตามตรวจวัดระดับยาในเลือด การใหคําปรึกษาและการใหความรูดานยาแกผูปวย การจายยาเพื่อการ
รักษาเบื้องตนในรานยาหรือการสงตอผูปวยแกแพทยในกรณีที่จําเปน การฝกปฏิบัติโดยใชสถานการณจําลอง
เพื่อพัฒนาทักษะการแกปญหาทางคลินิก
Epidemiology, causes of diseases, pathophysiology and clinical signs and symptoms, principle of
diagnosis and treatment in disorders of skin, structure bone and joint, nutritional disorders and infectious
diseases. Emphasis on applying pharmaceutical care to patients, including individual patient interview and
drug history records. Drug use evaluation. Therapeutic drug monitoring. Patient counseling and education.
Dispensing for treatment of uncomplicated disorders in community pharmacy and patient transfer. Situation
simulating practice for development of clinical problem solving skills.
151532 เภสัชบําบัดประยุกต 4
5(3-6)
Applied Pharmacotherapeutics IV
รายวิชาบังคับกอน : 154304 เภสัชวิทยา 2
ระบาดวิทยา สาเหตุการเกิดโรค พยาธิสรีรวิทยา การแสดงออกทางคลินกิ หลักการวินิจฉัย และการ
รักษา ของความผิดปกติทางจิตเวช ประสาทวิทยา ระบบเลือด สูตินรีเวช มะเร็งวิทยา พิษวิทยา ระบบภูมิคุมกัน
และโรคที่พบบอยในเด็ก ผูสูงอายุ โดยเนนการประยุกตใชความรูในการใหบริบาลทางเภสัชกรรมแกผูปวย ซึ่ง
รวมถึงการสัมภาษณและทําประวัติการใชยาของผูปวยแตละราย ประเมินความเหมาะสมของการใชยา ติดตาม
ผลการรักษา การติดตามตรวจวัดระดับยาในเลือด การใหคําปรึกษาและใหความรูดานยาแกผูปวย การจายยา
เพื่อรักษาเบื้องตนในรานยาหรือสงตอผูปวยแกแพทยในกรณีที่จําเปน การฝกปฏิบัติโดยใชสถานการณจําลอง
เพื่อพัฒนาทักษะการแกปญหาทางคลินิก
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Epidemiology, causes of diseases, pathophysiology and clinical signs and symptoms, principle of
diagnosis and treatment in psychiatric disorders, neurology, hematology, gynecology, oncology, toxicology,
immunology and disorders in pediatrics and geriatrics. Emphasis on applying pharmaceutical care to patients,
including individual patient interview and drug history records. Drug use evaluation. Therapeutic drug
monitoring. Patient counseling and education. Dispensing for treatment of uncomplicated disorders in
community pharmacy and patient transfer. Situation simulating practice for development of clinical problem
solving skills.
151541 การเลือกใชยาเชิงเปรียบเทียบ
3(3-0)
Comparative Drug Utilization
การเปรียบเทียบขอมูลที่มีขอบงใชเดียวกันตามกลุมอาการที่พบบอย โดยพิจารณาจากปจจัยที่มีผลตอ
การเลือกใชยาในผูปวยแตละราย เชน วิธีบริหารยา อาการอันไมพึงประสงค ขอควรระวัง ขอหามใชอันตรกิริยา
ระหวางยา ราคาและประสิทธิผลของยา หรือการเลือกใชยาที่ทดแทนกันไดที่มีใชในประเทศไทยทั้งที่ผลิตใน
ประเทศ (Local Made) และนําเขาจากตางประเทศ (Brand Name)
Comparison of commonly used drugs with similar indication. The course will focus on factors
influencing the selection of drugs for individual patients such as routes of administration, adverse drug
reactions, precautions, contraindications, drug interactions, costs and effectiveness. Concepts and
applications of generic substitution will also be emphasized.
151592 โครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร
3(0-9)
Research Project in Pharmaceutical Sciences
วิชาที่จัดใหนิสิตทําโครงงานวิจัยเชิงเภสัชศาสตร นิสิตจะเรียนรูกระบวนการวางแผนการวิจัย การ
ทําการวิจัย การวิเคราะหการแปลผล การอภิปรายผลสรุปผล และการนําเสนอผลงานวิจัย เพื่อเปนการเสริม
ทักษะในการทําวิจัยเชิงเภสัชศาสตรแกนิสิต
Students carry out an academic paper by the organization of related literature, research method,
critical analysis, interpretation of information, and research presentation for improving pharmaceutical
science research skills.
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151595 สัมมนาทางเภสัชศาสตร
1(0-2)
Seminar in Pharmacy
การพัฒนาทักษะการนําเสนอโดยการพูด การคนควาดานเภสัชศาสตรจากวรรณกรรมทางการแพทย
ทั้งชนิดปฐมภูมิและทุติยภูมิ การเขียนบทคัดยอ การวางแผนงาน การแกไขปญหา และการจัดเตรียมเอกสาร
เพื่อเสนอผลงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
Developing oral presentation skills, utilization of primary and secondary pharmaceutical
information sources, abstract writing, planning, problem-solving skills and preparing handouts for effective
presentation.
151611 ปฏิบัติการเภสัชกรรมอายุรศาสตร
5(0-15)
Clerkship : Medicine
รายวิชาบังคับกอน : 151522 บทนําสูปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร
การฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในสถานพยาบาลสําหรับผูปวยอายุรกรรม การเขารวมกับ
บุคลากรทางการแพทยสาขาอื่น ๆ ในการดูแลผูปวย ซึ่งรวมถึงการวางแผนและติดตามการใชยา การใหบริการ
สารสนเทศทางยา และการใหคําปรึกษาแกผูปวย การพัฒนาทักษะของการสื่อสารและสัมพันธภาพกับผูปวย
และบุคลากรทางการแพทยสาขาอื่น ๆ
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.
151612 ปฏิบัติการเภสัชจลนศาสตรคลินิก
5(0-15)
Clerkship : Clinical Pharmacokinetics
รายวิชาบังคับกอน : 151522 บทนําสูปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร
การฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในหนวยใหบริการทางเภสัชจลนศาสตรคลินิก
การ
ประยุกตใชหลักการทางเภสัชจลนศาสตรซึ่งรวมถึงการคํานวณขนาดยาเริ่มตนและเพื่อคงระดับยาในเลือดแก
ผูปวยเฉพาะรายการติดตามระดับยาในเลือด และการปรับเปลี่ยนการใหยาอยางเหมาะสมตามคาพารามิเตอร
ทางเภสัชจลนศาสตรที่ไดจากการคํานวณและตามสภาวะทางคลินิกของผูปวย การสื่อสารกับบุคลากรทางการ
แพทยสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับขอควรพิจารณาทางเภสัชจลนศาสตรที่เกี่ยวของเพื่อใหการดูแลผูปวยเปนไปอยาง
เหมาะสม การพัฒนาทักษะของการสื่อสาร และสัมพันธภาพกับผูปวยและบุคลากรทางการแพทยสาขาอื่น ๆ
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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 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.
151613 ปฏิบัติการใหบริการสารสนเทศทางยา
5(0-15)
Clerkship : Drug Information Service
รายวิชาบังคับกอน : 151425 เภสัชสนเทศสําหรับเภสัชศาสตร
การฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในหนวยใหบริการสารสนเทศทางยา ประสบการณในการ
คนหาขอมูล การประเมินคุณคา และการนําเสนอสารสนเทศทางยาแกผูสอบถาม การเขารวมในกิจกรรมตาง ๆ
ที่หนวยใหบริการ ซึ่งรวมถึงการจัดเตรียมสารสนเทศทางยาแกคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด การ
ตีพิมพจดหมายขาวสารและวารสาร การประเมินผลการใชยา และการรายงานอาการไมพึงประสงคจากการใช
ยา
การบริหารจัดการและการกอตั้งหนวยใหบริการสารสนเทศทางยาการพัฒนาทักษะของการสื่อสาร
สัมพันธภาพกับผูปวย บุคลากรทางการแพทยสาขาอื่น ๆ และประชาชน
Clinical pharmacy clerkship in drug information unit. 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 drug information unit.
Development of communication skills and professional relationship with patient, other health care providers
and people.
151615 ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
5(0-15)
Clerkship : Community Pharmacy
รายวิชาบังคับกอน : 151522 บทนําสูปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร
การฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ประสบการณในการ
ใหบริบาลเภสัชกรรมแกผูปวยหรือผูมารับบริการ ซึ่งรวมถึงการดําเนินการเกี่ยวกับใบสั่งยา การจายยา การให
ความรูและคําปรึกษาแกผูปวยเกี่ยวกับยา โรค และการดูแลรักษาตนเอง การจายยาโดยไมมีใบสั่งยาของแพทย
เพื่อการรักษาโรคที่ไมซับซอน การติดตามการใชยาในผูปวยเรื้อรัง การพัฒนาทักษะของการสื่อสาร และ
สัมพันธภาพกับผูปวยและบุคลากรทางการแพทยสาขาอื่น ๆ
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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.
151618 ปฏิบัติการเภสัชกรรมผูปวยนอก
5(0-15)
Clerkship : Ambulatory Care
รายวิชาบังคับกอน : 151522 บทนําสูปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร
การฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในสถานพยาบาลสําหรับผูปวยนอก การเขารวมกับบุคลากร
ทางการแพทยสาขาอื่นๆ ในการดูแลผูปวย ประสบการณในการใหบริบาลเภสัชกรรม ซึ่งรวมถึงการดําเนินการ
เกี่ยวกับใบสั่งยาและการจายยา การใหความรูและคําปรึกษาแกผูปวยเกี่ยวกับยา โรค และการดูแลรักษาตนเอง
การติดตามการใชยาในผูปวยโรคเรื้อรัง การพัฒนาทักษะและการสื่อสาร สัมพันธภาพกับผูปวยและบุคลากร
ทางการแพทยสาขาอื่น ๆ
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 selfcare, drug therapy monitoring in chronic diseases. Development of communication and relationship skills
with patients and other health care providers.
152224 การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑสําหรับเภสัชศาสตร 1
3(2-3)
Pharmaceutical Quality Control for Doctor of Pharmacy I
ความรูเบื้องตนในการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ ขอกําหนด หลักการวิเคราะหเชิงปริมาณ โดยวิธี
วิเคราะหโดยน้ําหนักและปริมาตร ไดแก การไตเตรทกรด-ดาง การไตเตรทโดยปฏิกิริยารีดอกซ การไตเตรท
โดยใชวิธีตกตะกอนและการไตเตรทโดยใชปฏิกิริยาเชิงซอน หลักการวิเคราะหโดยวิธีโพเทนทิออเมตรี และ
ปฏิบัติการเบื้องตนสําหรับการวิเคราะหปริมาณเภสัชภัณฑ
The basic knowledge of quality control 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.
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152303 เภสัชเคมีสําหรับเภสัชศาสตร 1
3(3-0)
Pharmaceutical Chemistry for Doctor of Pharmacy I
รายวิชาบังคับกอน : 256121 เคมีอินทรีย
ความรูพื้นฐานทางเคมียา ความสัมพันธระหวางโครงสรางของยาและการออกฤทธิ์ วิถีเมแทบอลิซึม
คุณสมบัติทางเคมีฟสิกส วิธีการสังเคราะห และการดัดแปลงสูตรโครงสรางของยาในกลุมยาชา ยาที่มีผลตอ
ระบบประสาทสวนกลางและสวนปลาย ยาที่มีผลตอระบบหัวใจและหลอดเลือด และยาที่มีผลตอระบบทางเดิน
ปสสาวะและระบบเลือด
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.
152324 เภสัชเวทสําหรับเภสัชศาสตร 1
3(2-3)
Pharmacognosy for Doctor of Pharmacy I
ศึกษาผลิตภัณฑธรรมชาติ ตามกลุมขององคประกอบทางเคมีที่สําคัญ การตรวจสอบเบื้องตน และ
วิธีการสกัดแยก กระบวนการวิจัยและพัฒนายาที่มีแหลงที่มาจากธรรมชาติ
Study on natural products based on classification of principle substances; preliminary chemical
screening test, extraction and isolation; research and development of drug from natural origin.
152325 การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑสําหรับเภสัชศาสตร 2
4(3-3)
Pharmaceutical Quality Control for Doctor of Pharmacy II
ศึกษาและฝกปฏิบัติการการวิเคราะหเภสัชภัณฑโดยการแยก วิธีสเปกโตรสโกป รวมทั้งความรู
เบื้องตนในการเลือกวิธีวิเคราะหยา
Study and practice on pharmaceutical analysis using separation and spectroscopic techniques. The
course includes the basic principle to select the method for analysis of drugs.
152402 เภสัชเคมีสําหรับเภสัชศาสตร 2
3(3-0)
Pharmaceutical Chemistry for Doctor of Pharmacy II
รายวิชาบังคับกอน : 152303 เภสัชเคมีสําหรับเภสัชศาสตร 1
ความสัมพันธระหวางโครงสรางของยาและการออกฤทธิ์ วิถีเมแทบอลิซึม คุณสมบัติทางเคมี วิธีการ
สังเคราะห ฟสิกส และการดัดแปลงสูตรโครงสรางของยาในกลุมยาตานจุลชีพ ยาตานมะเร็ง ยาตานไวรัส
สเตอรอยด ยาแกปวดลดไข ยาแกไอ ยาลดกรดยูริค ยาไทรอยดและยาตานไทรอยด ฮีสตามีนและยาตานฮีสตามีน และยาที่มีผลตอระบบทางเดินอาหาร
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Structure-activity relationship, metabolic pathways, physicochemical properties, synthetic methods
and modification of antimicrobial drugs, anticancer drugs, 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.
152611 ปฏิบัติการการวิจัยทางผลิตภัณฑธรรมชาติและเคมียา
5(0-15)
Clerkship : Natural Products and Medicinal Chemistry Research
รายวิชาบังคับกอน : 152402 เภสัชเคมีสําหรับเภสัชศาสตร 2
155425 เภสัชเวทสําหรับเภสัชศาสตร 2
การปฏิบัติการดานการวิจัยทางผลิตภัณฑธรรมชาติและเคมียาขั้นสูง เชน การหายาใหมจากผลิตภัณฑ
ธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห การศึกษาความสัมพันธระหวางโครงสรางและการออกฤทธิ์ของสารที่จะ
นํามาพัฒนาเปนยา การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพและเภสัชวิทยา การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑยา ผลิตภัณฑ
เสริมอาหารและเครื่องสําอาง และการใชเทคโนโลยีชีวภาพในการศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑธรรมชาติและเคมียา
Practical work in advanced natural products and medicinal chemistry research such as 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, and
biotechnology in natural products and medicinal chemistry research.
152612 ปฏิบัติการแพทยทางเลือก
5(0-15)
Clerkship : Complementary and Alternative Medicine
รายวิชาบังคับกอน : 156509 เภสัชศาสตรสังคมและพฤติกรรม
การศึกษา คนควา ฝกปฏิบัติ อภิปรายเกี่ยวกับการแพทยทางเลือกรูปแบบตางๆ ไดแก การแพทยแผน
ไทย การแพทยจีน การแพทยอายุรเวทของอินเดีย การแพทยทางเลือกของประเทศทางตะวันตก และการแพทย
ทางเลือกกลุมอื่นๆ
วิเคราะหและแปลผลขอมูลที่ไดจากวารสารทางการแพทยและขอมูลการใชการแพทย
ทางเลือกที่เก็บจากสถานใหบริการหรือในชุมชน
Participants will have the opportunity to learn, discuss and experience in complementary and
alternative medicine (CAM) such as the classic medical system of Thai, China, India and western alternative
medicine, analysis and evaluate information available in the medical literature and CAM resources from the
health care service centers or community.
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153203 บทนําทางเภสัชกรรมสําหรับเภสัชศาสตร
2(2-0)
Introduction to Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy
การแนะนําหนังสือและเภสัชตํารับที่จําเปนตอการคนขอมูลที่สําคัญในทางเภสัชกรรม การศึกษา
เกี่ยวกับภาษาละตินที่ใชในใบสั่งยา ศัพททางเภสัชกรรมและทางการแพทย เทคนิคพื้นฐานและการคํานวณ
เบื้องตนทางเภสัชกรรม เภสัชภัณฑรูปแบบตาง ๆ สารปรุงแตงในทางเภสัชกรรมโพลิเมอรที่ใชในทางเภสัช
กรรม และเภสัชบรรจุภัณฑ
Introduction to books and pharmacopoeias essential for pharmaceutical information inquiry. Study
of Latin language using in prescriptions, medical and pharmaceutical terminologies, and fundamental
calculation in pharmacy. Introduction to pharmaceutical dosage forms, pharmaceutical excipients, and
polymers used in pharmaceutical products and packaging.
153223 เภสัชกรรมสําหรับเภสัชศาสตร 1
3(2-3)
Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy I
รายวิชาบังคับกอน : 153203 บทนําทางเภสัชกรรมสําหรับเภสัชศาสตร
256341 เคมีเชิงฟสิกส 1
การศึกษาถึงรูปแบบ และสวนประกอบของยาเตรียมรูปแบบยาน้ําใส รวมถึงเทคนิคตาง ๆ ที่ใชใน
การเตรียมยาน้ําใส หลักการทางเคมีฟสิกสที่เกี่ยวของกับการตั้งตํารับ ความคงตัว และประสิทธิภาพของยา
เตรียมรูปแบบยาน้ําใส เชน การละลายและวิธีเพิ่มการละลาย จลนศาสตรและความคงตัวของยา ปฏิบัติการ
เตรียมและการตั้งตํารับยาน้ําใส
Study of solution dosage forms and their compositions, including fundamental techniques in the
preparation of solution dosage forms. Physicochemical principles underlying the formulation, stability and
efficacy of the solutions, such as solubility and solubility enhancement, chemical kinetic and drug stability.
Practice in the preparation and formulation of solution dosage forms are included.
153323 เภสัชกรรมสําหรับเภสัชศาสตร 2
4(3-3)
Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy II
รายวิชาบังคับกอน : 153223 เภสัชกรรมสําหรับเภสัชศาสตร 1
การศึกษาถึงรูปแบบ และสวนประกอบของยาเตรียมรูปแบบยากระจายตัว เชน คอลลอยด ยาน้ํา
แขวนตะกอน อิมัลชัน โลชัน ยาทาถูนวด ขี้ผึ้ง ครีม เจลลี่ และยาเหน็บ หลักการทางเคมีฟสิกสที่เกี่ยวของกับ
การตั้งตํารับ ความคงตัว และประสิทธิภาพของยาเตรียมรูปแบบยากระจายตัว เชน วิทยาศาสตรการไหล
ปรากฏการณบนพื้นผิว คอลลอยด และการแพรผานผิวหนังของยา ปฏิบัติการการศึกษาทฤษฎีพื้นฐาน และ
การเตรียมยารูปแบบกึ่งแข็ง
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Study of types and compositions of dispersion systems such as colloids, suspensions, emulsions,
lotions, liniments, ointments, creams, jellies, and suppositories. Physicochemical principles underlying the
formulation, stability and efficacy of the dispersions, such as rheology, interfacial phenomena, colloid and
skin permeation. Practice in the study of basic theory and preparation of semi-solid dosage forms are
included.
153324 เภสัชกรรมสําหรับเภสัชศาสตร 3
4(3-3)
Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy III
รายวิชาบังคับกอน : 153323 เภสัชกรรมสําหรับเภสัชศาสตร 2
การศึกษาอนุภาคศาสตร แนวคิดการออกแบบและการเตรียมยาผง ยาเม็ด ยาเม็ดเคลือบ แคปซูล เพลเลท ไมโครแคปซูล และระบบนําสงยาอื่นๆ การควบคุมคุณภาพยาของยาเตรียมรูปแบบของแข็ง เชน ความ
แข็ง ความหนา ความแปรปรวนของน้ําหนัก การแตกกระจายตัว การละลาย ปฏิบัติการการศึกษาคุณสมบัติของ
อนุภาค การเตรียมและการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑรูปแบบของแข็ง
Study of micromeritics, concepts of design and preparation of powders, tablets, coated tablets,
capsules, pellets, microcapsules and other drug delivery systems. Quality control of the solid dosage forms
such as hardness, thickness, weight variation, disintegration and dissolution are covered. Practice in
micromeritics as well as preparation and quality control of solid dosage forms are included.
153422 เภสัชกรรมสําหรับเภสัชศาสตร 4
3(2-3)
Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy IV
รายวิชาบังคับกอน : 153324 เภสัชกรรมสําหรับเภสัชศาสตร 3
การศึกษาถึงรูปแบบ สวนประกอบ และหลักการเตรียมยาปราศจากเชื้อ เชน ยาฉีด ยาสําหรับตา หู
จมูก และคอ ศึกษากระบวนการทําไรเชื้อ และการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑยาเตรียมปราศจากเชื้อ ศึกษาถึง
รูปแบบ และสวนประกอบของเภสัชภัณฑรังสี เภสัชภัณฑโปรตีนและเปปไทด และเภสัชภัณฑกลุมวัคซีน
ปฏิบัติการเตรียมและการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑยาปราศจากเชื้อ
Study of types, compositions and fundamental preparation of sterile products, such as parenterals,
eye ear nose and throat (EENT) preparations. Study of sterilization process and quality control of sterile
products. Study of types and compositions of radiopharmaceutics, proteins and peptides, and vaccine
preparations. Practice in preparation and quality control of sterile products are included.
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153611 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม
5(0-15)
Clerkship : Pharmaceutical Technology
รายวิชาบังคับกอน : 153422 เภสัชกรรมสําหรับเภสัชศาสตร 4
ฝกปฎิบัติการการพัฒนายา และระบบนําสงยารูปแบบตาง ๆ รวมถึงการเตรียมเภสัชภัณฑที่เตรียม
เพื่อใชทันที และการคนหาขอมูลของเภสัชภัณฑตางๆ
Practice in drug and drug delivery systems development including extemporaneous preparation and
product information inquiry.
153612 ปฏิบัติการพัฒนาและประเมินผลิตภัณฑเครื่องสําอาง
5(0-15)
Clerkship : Development and Evaluation of Cosmetic Products
รายวิชาบังคับกอน : 153323 เภสัชกรรมสําหรับเภสัชศาสตร 2
ผึกปฎิบัติการการเตรียมและตั้งตํารับเครื่องสําอางรูปแบบตางๆ เชน ครีม โลชั่น แขวนตะกอน และ
เครื่องสําอางสําหรับตกแตงใบหนา รวมทั้งการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑนั้นๆ
Practice in preparation and formulation of various cosmetic products such as creams, lotions,
suspensions and facial colored cosmetics. Evaluation of cosmetics efficacy is also included.
154304 เภสัชวิทยา 2
3(3-0)
Pharmacology II
รายวิชาบังคับกอน : 154321 เภสัชวิทยา 1
หลักการทั่วไปและกลไกการออกฤทธิ์ของยาตนแบบในระดับโมเลกุล ระดับเซลล และระดับอวัยวะ
ขอควรระวัง และอาการขางเคียงของยาแกแพยาที่ใชรักษาการอักเสบและความเจ็บปวด ยาที่มีผลตอเลือดและ
การแข็งตัวของเลือด ยาที่มีผลตอระบบทางเดินอาหาร ยาที่มีผลตอระบบตอมไรทอ ยาตานแบคทีเรีย เชื้อรา
ไวรัส และปรสิต ยาตานมะเร็ง ยาลดไขมันในเลือด ยาที่ใชทาภายนอก ยาตานพิษ ยาตาและยาที่ใชรักษาภาวะ
เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ รวมถึงการตรวจวัดระดับยาในเลือด และการใชยาในหญิงมีครรภ ผูสูงอายุ เด็ก และผู
ที่มีภาวะการทํางานของตับและไตผิดปกติ
General basic and mechanisms of actions of prototype drugs at molecular, cellular and organ
levels, precaution and side effects of the following drugs: antihistamines, anti-inflammatory drugs,
analgesics, drugs affecting blood and blood clotting, drugs affecting gastrointestinal tract and endrocrine
system, antibacterials, antivirals, antiparasitics, anticancers, antilipidaemics, antiseptic and disinfectant,
antidotes, opthalmal drugs, drugs used in sexual dysfunction, drugs used in special population and
therapeutic drug monitoring.
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154321 เภสัชวิทยา 1
4(3-3)
Pharmacology I
รายวิชาบังคับกอน : 401218 กายวิภาคศาสตรพื้นฐาน และ
413213 สรีรวิทยาทางการแพทยพื้นฐาน
หลักการและแนวคิดเบื้องตนเกี่ยวกับพื้นฐานการใชยาบําบัดโรค การเปลี่ยนแปลงยาภายในรางกาย
หลักการทั่วไปและกลไกการออกฤทธิ์ของยาตนแบบในระดับโมเลกุล ระดับเซลล และระดับอวัยวะ กลไกการ
ออกฤทธิ์ ขอควรระวัง และอาการขางเคียงของยาตอระบบประสาทอัตโนมัติ ยาที่มีผลตอระบบหัวใจและ
หลอดเลือด ยาที่มีผลตอระบบประสาทสวนกลางรวมทั้งยาที่มีผลตอระบบเลือด การทดลองเกี่ยวกับหลักการ
ขั้นพื้นฐานและแนวคิดทฤษฎีการออกฤทธิ์ของยา การศึกษา การเสริมฤทธิ์และการตานฤทธิ์กันของยา การ
ทดสอบความเปนพิษ และการแกพิษของยาที่สําคัญบางชนิดในสัตวทดลอง
Basic concept of drug treatment, drug metabolism, general basic and mechanisms of action of
prototype drugs at molecular, cellular and organ levels, precaution and side effects of the following drugs:
drugs affecting cardiovascular system and central nervous system. Animal experiments on drug actions,
drug synergy and antagonization, toxicity study and treatment of toxic effects of some drugs.
154412 สืบคนขอมูลยาใหม
1(0-3)
Current Drug Review
รายวิชาบังคับกอน : 154304 เภสัชวิทยา 2
การนําเสนอและอภิปรายเรื่องที่กําหนดให การประเมินคุณคาทางเภสัชวิทยาและคุณสมบัติอื่นที่
เกี่ยวของกับการที่จะนํายานั้นมาบําบัดรักษาโรคของยาแมบท และยาใหมที่ใชแพรหลายทางคลินิก
Presentation of assigned topic. Evaluation of pharmacological and other properties relating to the
use of basic drug and new entities.
154614 ปฏิบัติการบริหารเภสัชกิจ
5(0-15)
Clerkship : Pharmacy Administration
รายวิชาบังคับกอน : 156441 การบริหารสําหรับเภสัชศาสตร
การฝกปฏิบัติการในการประยุกตหลักการบริหารจัดการ มุงแนวทางดานเภสัชกรรมปฏิบัติ ในสถาน
บริการสาธารณสุข เภสัชกรรมชุมชน องคกร โครงการ สถานที่ผลิตทั้งภาครัฐ และเอกชน ครอบคลุม
ระบบปฏิบัติการ การบริหารบุคคล การจัดหาและกระจายยา การเงิน การตลาดและกลยุทธ บทบาทการบริหาร
แยกตามลักษณะงาน การพัฒนาทักษะการสื่อสาร และสัมพันธภาพกับบุคลากรทางการแพทยในองคกรอื่น ๆ

61

Clerkship in the application of administration principles with an emphasis on pharmacy practice in
governmental and private health care facilities, community settings, organizations projects and industrial
sections. System, personnel, drug procurement and distribution, financing and marketing strategies.
Administration roles according to job descriptions. Development of communication skills and professional
relationship with other heath care providing organizations
154619 ปฏิบัติการวิจัยดานเภสัชกรรมปฏิบัติ
5(0-15)
Clerkship : Research in Pharmacy Practice
รายวิชาบังคับกอน : 151522 บทนําสูปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร
156407 ระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชกรรม
ปฏิบัติการทําวิจัยในหัวขอที่นิสิตสนใจดานเภสัชกรรมปฏิบัติ โดยความเห็นชอบและภายใตการดูแล
ของอาจารยประจําวิชา
Experiential practice in the field of research on the approved topic in pharmacy practice. Student
will be working under the supervision of the course director.
155321 บทนําสูเภสัชเวท
2(1-3)
Introduction to Pharmacognosy
ศึกษาคําจํากัดความของเภสัชเวทและผลิตภัณฑธรรมชาติ ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับแหลงที่มาของยา
จากธรรมชาติ สัณฐานวิทยา อนุกรมวิธาน ศึกษาถึงมาตรฐานสมุนไพรไทยและรูปแบบเภสัชภัณฑที่มี
แหลงที่มาจากธรรมชาติ
Study on definition of pharmacognosy and natural products, basic knowledge in drug of natural
origin, morphology, taxonomy, standardization of Thai medicinal plants and pharmaceutical products from
natural origin.
155425 เภสัชเวทสําหรับเภสัชศาสตร 2
3(2-3)
Pharmacognosy for Doctor of Pharmacy II
รายวิชาบังคับกอน : 152324 เภสัชเวทสําหรับเภสัชศาสตร 1
154304 เภสัชวิทยา 2
ศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา พิษและอาการไมพึงประสงคของผลิตภัณฑธรรมชาติ ศึกษาผลิตภัณฑ
เสริมอาหารและเครื่องสําอางจากธรรมชาติ รวมถึงการใหคําปรึกษาดานการประยุกตใชผลิตภัณฑธรรมชาติใน
ชุมชน
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Study on pharmacological activities, toxicity, adverse effects of natural products, dietary
supplements, cosmetic and consultants for application usage in community.
156111 บทนําสูวิชาชีพเภสัชกรรม
1(0-3)
Introduction to Pharmacy Profession
บทนําเขาสูการศึกษาวิชาชีพเภสัชกรรม ปรัชญาแหงวิชาชีพ วิวัฒนาการและจริยธรรมแหงวิชาชีพ
หลักสูตร สถาบันการศึกษา องคกรวิชาชีพ และสาขาวิชาชีพตางๆ จรรยาบรรณ และ บทบาทของเภสัชกรกับ
งานสาธารณสุข
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 and roles of pharmacist in public health.
156321 หลักการสาธารณสุข
2(1-2)
Principle of Public Health
ระบบสาธารณสุขและการแบงองคกรที่เกี่ยวของ นโยบายสาธารณสุข หลักของพฤติกรรมสุขภาพ
การสาธารณสุขมูลฐาน ระบาดวิทยา การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข ปญหาสาธารณสุข การวางแผน
งานดานสาธารณสุข และบทบาทวิชาชีพเภสัชกรรมที่เกี่ยวของกับการสาธารณสุข
Public health system and related organizations, public health policy, principle of health behavior,
basic public health, epidemiology, customer protection in public health aspect, public health problems and
solving plan, and responsibility of pharmacy profession in the area of public health.
156406 เภสัชระบาดวิทยาเบื้องตน
2(2-0)
Basic Pharmacoepidemiology
หลักการพื้นฐานทางระบาดวิทยาที่ประยุกตใชกับยา รูปแบบการศึกษา หลักการทางสถิติที่เกี่ยวของ
วิธีการวัดผลลัพธและสิ่งกระทบ
การวิเคราะหแบบเมตาและการประยุกตใชหลักเภสัชระบาดวิทยาในงาน
เภสัชกรรม
Fundamental concepts of epidemiology applied to pharmaceuticals. This course will cover basic
study design, basic statistics, outcomes and exposures measurements. Meta-analysis. Application of
pharmacoepidemiology to pharmacy.
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156407 ระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชกรรม
2(2-0)
Research Methodology in Pharmacy
บทนําสูระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการและขั้นตอนในการทําวิจัยที่เกี่ยวของกับวิชาชีพเภสัชกรรม
Introduction to research methodology. Essential steps in conducting research studies relating to
pharmacy profession.
156408 กฎหมายทางเภสัชกรรม
2(2-0)
Laws in Pharmacy
ศึกษาเจตนารมยและสวนที่สําคัญของพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบขอบังคับ กฎหมายที่
เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม การคุมครองสิทธิประโยชนของผูบริโภคดานยาและสาธารณสุข
สิทธิหนาที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายของเภสัชกรที่ทํางานในสถานที่ตางๆ
An examination of the legal and regulatory issues pertaining to the practice of pharmacy and
consumer protection regarding drugs and public health. Students learn the various laws and regulations
which would govern their usual daily activities in a variety of practice sites.
156409 จริยธรรมเชิงวิชาชีพ
Professional Ethics
ประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวของและมีผลกระทบตอวิชาชีพเภสัชกรรม
Ethical issues that are related to, and affect pharmacy profession.

1(1-0)

156441 การบริหารสําหรับเภสัชศาสตร
2(2-0)
Admistrative Pharmacy
หลักการบริหารจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย พฤติกรรมองคกร การบริหารงบประมาณและ
การเงิน และการประยุกตในทางเภสัชกรรม
Principles of management, human resource management, organizational behavior, financial
management and budgeting relating to the pharmacy profession.
156503 การตลาดและการเสนอขาย
3(3-0)
Drug Maketing and Detailing
แนวคิดพื้นฐาน กฎเกณฑ ทฤษฎี วิธีดําเนินการ และความรูที่จําเปนเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ แนว
ทางการจัดธุรกิจดานตลาดยาในปจจุบัน แนวทางการจัดธุรกิจการคายาดวยหลักการตลาด
Principles, theory, method, and knowledge relating to business administration, current issues of
pharmaceutical marketing, and pharmaceutical management on basis of marketing.
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156509 เภสัชศาสตรสังคมและพฤติกรรม
2(2-0)
Social and Behavioral Aspects in Pharmacy
การนําแนวคิดพื้นฐานทางดานมนุษยวิทยา สังคมศาสตรการแพทย สังคมจิตวิทยา และแนวคิดอื่นๆ
มาใชในการอธิบายและทํานายพฤติกรรมทางดานสุขภาพ พฤติกรรมการใชยา การแสวงหาความชวยเหลือเมื่อ
เจ็บปวยของประชาชน และพฤติกรรมของบุคลากรทางการแพทย รวมถึงหลักการเบื้องตนทางการวางแผนทาง
สุขศึกษาและการสงเสริมสุขภาพเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดังกลาว
The fields of medical sociology, psychology, social psychology and other sociocultural
perspectives will be studied as they relate to the pharmacy practice system. These approaches will be used to
understand and predict health related behaviors of patients and general public as well as behaviors of
pharmacists, physicians, nurses and other health care professionals. This course includes basic concept of
health education and health promotion.
156526 เภสัชกรรมชุมชน
Community Pharmacy
การบริหาร และการบริการทางเภสัชกรรมในสถานประกอบการเภสัชกรรมชุมชน
Management and pharmaceutical services in community pharmacy.

2(1-3)

156531 บทบาทเภสัชกร
3(2-2)
Pharmacist Role
บทบาท หนาที่ และแนวทางในการปฏิบัติงานของเภสัชกร ดานตาง ๆ ในสภาวการณปจจุบันอาทิ
เชน การวิจัยและพัฒนายา การผลิตและควบคุมคุณภาพยา การขึ้นทะเบียนยา การตลาด เภสัชกรรมโรงพยาบาล
เภสัชกรรมชุมชน การคุมครองผูบริโภค และเภสัชศาสตรศึกษา
Roles, responsibilities, and guidelines in pharmacy practice in various settings. Research and
development, production and quality control of pharmaceutical products, pharmaceutical registration,
pharmaceutical marketing, hospital pharmacy, community pharmacy, consumer protection, and
pharmaceutical education.
156542 เภสัชเศรษฐศาสตรเบื้องตน
2(2-0)
Basic Pharmacoeconomics
หลักการของเศรษฐศาสตรทั่วไปและเภสัชเศรษฐศาสตร เครื่องมือวิเคราะหทางเภสัชเศรษฐศาสตร
การประยุกตใชหลักเภสัชเศรษฐศาสตรในงานเภสัชกรรม
Basic concepts of economics and pharmacoeconomics. Tools used in pharmacoeconomics.
Application of pharmacoeconomics to pharmacy.
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156611 ปฏิบัติการดานขอมูลยาในบริษัทยา
5(0-15)
Clerkship : Drug Information in Pharmaceutical Industry
รายวิชาบังคับกอน : 151425 เภสัชสนเทศสําหรับเภสัชศาสตร
การปฏิบัติการจัดเตรียม วิเคราะห ประเมินขอมูลทางยา สําหรับบริษัทยาในหัวขอที่ไดรับมอบหมาย
การปฏิบัติการนี้รวมถึงการฝกตอบคําถามทางยาใหกับบุคลากรทางการแพทยและการไดมีโอกาสศึกษาระบบ
การวิจัยทางคลินิก
Experiential practice in preparing, analyzing, evaluating drug information in pharmaceutical
companies. Students will gain experience in answering drug information questions, and expose to clinical
research activities.
156612 ปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรมขั้นสูง 1
5(0-15)
Clerkship : Advanced Pharmaceutical Care I
รายวิชาบังคับกอน : 151611 ปฏิบัติการเภสัชกรรมอายุรศาสตร
151618 ปฏิบัติการเภสัชกรรมผูปวยนอก
การฝกปฏิบัติงานทางบริบาลเภสัชกรรมขั้นสูงสําหรับผูปวยอาการเฉพาะโรค ในการวางแผนและ
การติดตามการใชยา การใหคําแนะนําสารสนเทศทางยา การใหคําปรึกษาแกผูปวย การพัฒนาทักษะและการ
สื่อสารสัมพันธภาพกับผูปวยและบุคลากรทางการแพทยสาขาอื่น ๆ
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.
156613 ปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรมขั้นสูง 2
5(0-15)
Clerkship : Advanced Pharmaceutical Care II
รายวิชาบังคับกอน : 151611 ปฏิบัติการเภสัชกรรมอายุรศาสตร
การฝกปฏิบัติงานทางบริบาลเภสัชกรรมขั้นสูงสําหรับผูปวยพิเศษ (เชน ผูสูงอายุ, เด็ก เปนตน) ใน
การวางแผนและการติดตามการใชยา การใหคําแนะนําสารสนเทศทางยา การใหคําปรึกษาแกผูปวย การพัฒนา
ทักษะและการสื่อสารสัมพันธภาพกับผูปวยและบุคลากรทางการแพทยสาขาอื่น ๆ
Practice of providing advanced pharmaceutical care for special patients (such as geriatrics,
paediatrics, etc), 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.
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205436 ภาษาอังกฤษวิชาชีพ
3(2-2)
Professional English
ฝกทักษะในดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน เกี่ยวกับรายงาน การศึกษาวิชาชีพ การแสดง
ความคิดเห็น การแกปญหา การโตตอบ การอภิปราย โดยเนนการเรียนเปนกลุมยอย ตลอดจนการฝกการใช
ภาษาอังกฤษ สําหรับสื่อสารในชีวิตประจําวัน
Practice listening, speaking, reading, and writing skills necessary for making reports, showing
opinions, solving problems and discussions in professional situations. Emphasize studying in small groups in
order to practice using English in everyday situations related to one’s intended profession.
252182 แคลคูลัส 1
3(3-0)
Calculus I
การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร ฟงกชันพีชคณิตและฟงกชันอดิศัย ลิมิตและความตอเนื่อง อนุพันธ
ปริพันธและการประยุกต เทคนิคการอินทิเกรต อินทิกรัลไมตรงแบบ
Mathematical induction, algebraic and trancendental functions, limit and continuity derivative and
its applications, integration and its applications, techniques of integration, improper integrals.
255111 ชีวสถิติ
3(3-0)
Biostatistics
ขอบเขตและประโยชนของสถิติทางดานวิทยาศาสตรชีวภาพ สถิติเชิงพรรณา หลักการเบื้องตนของ
ทฤษฎีความนาจะเปน การแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุม การแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณคา
และการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวนเบื้องตน การวิเคราะหการถดถอยและสหพันธ การ
ทดสอบไคสแควร
Extent and utility of statistics for health science; descriptive statistics; elementary of probability
theory; probability distribution of random variable; sampling distribution; estimation and testing hypotheses;
elementary analysis of variance; regression and correlation analysis; chi-square test.
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256101 หลักเคมี
4(3-3)
Principle of Chemistry
ปริมาณสารสัมพันธ โครงสรางอะตอม พันธะเคมี ตารางธาตุและสมบัติของธาตุ กาซและของแข็ง
ของเหลวและสารละลาย เทอรโมไดนามิกสเคมี จลนศาสตรเคมี กรด-เบส ไฟฟาเคมี เคมีนิวเคลียร และเคมีสิ่งแวดลอม
Study of chemical stoichiometry, structure of atom, chemical bondings, periodic tables and
properties of elements gases, solid, liquid and solution, thermodynamics, chemical kinetics, acid-base,
chemical equilibrium electrochemistry, nuclear chemistry. and environmental chemistry.
256121 เคมีอินทรีย
5(4-3)
Organic Chemistry
รายวิชาบังคับกอน : 256101 หลักเคมี
การจําแนกและการเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย สเตอริโอเคมี ปฏิกิริยาและกลไกในสารประกอบ
อินทรีย ปฏิกิริยาและสมบัติของอลิฟาติกไฮโดรคารบอน แอลกอฮอล อีเธอร อัลดีไฮดและคีโตน กรดอินทรีย
และอนุพันธของกรดอินทรีย สารประกอบไนโตรเจนและซัลเฟอรแบบอลิฟาติก อะโรมาติกไฮโดรคารบอน
และอนุพันธ สารประกอบอะโรมาติกที่สําคัญบางชนิด
Study of the structure, classification and nomenclature of organic substances. Stererochemistry,
reaction and mechanism of organic compounds. Aliphatic hydrocarbons and their reactions including
alcohol, ether, aldehyde and ketone, carboxylic acids and derivatives, nitrogen and sulfur compounds.
Aromatic hydrocarbons and derivatives.
256341 เคมีเชิงฟสิกส 1
4(3-3)
Physical Chemistry I
รายวิชาบังคับกอน : 256101 หลักเคมี
กฏของเทอรโมไดนามิกส และการประยุกตใชกฎขอตาง ๆ สมดุลวัฏภาค ไดแก วัฏภาคของ
องคประกอบเดี่ยวและหลายองคประกอบ สมดุลไอออน และสารละลายอิเล็กโตรไลท เคมีไฟฟา สมการอัตรา
และกลไกการเกิดปฏิกิริยา สมบัติกายภาพของสารละลายแมคโครโมเลกุล เคมีพื้นผิว
Laws of thermodynamic and their applications in phase equilibrium including single and multiple
component systems. Ion equilibrium and electrolyte solution. Electrochemistry. Rate equations and
mechanism of reactions. Physical properties of macromolecule solution. Surface science.
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258211 เซลลและชีววิทยาระดับโมเลกุล
3(3-0)
Cell and Molecular Biology
โครงสรางระดับโมเลกุลและหนาที่ของออรแกเนลลภายในเซลล วัฏจักรของเซลล ระบบการทํางาน
และความสัมพันธของเซลลและออรแกเนลล
Moleculular level of cell structures and functions, cell cycle, functional systems, and relationships
between cell and cell organelles.
261103 ฟสิกสเบื้องตน
4(3-3)
Introductory Physics
คณิตศาสตรที่ใชในฟสิกส กฎการเคลื่อนที่ แรงโนมถวง งานและพลังงานโมเมนตัมและการชนการ
เคลื่อนที่แบบหมุน สมบัติของสสาร กลศาสตรของไหล ปรากฎการณคลื่นและเคออส เทอรโมไดนามิกส
แมเหล็กไฟฟา วงจรไฟฟาเบื้องตน ฟสิกสยุคใหม
Mathematics for physics, law of motion, gravitational force, work and energy, momentum and
collisions, rotation motion, properties of matter, mechanic of fluids, wave phenomena and chaos,
thermodynamics, electricity and magnetism, basic electric circuits, modern physics.
401218 กายวิภาคศาสตรพ้นื ฐาน
3(2-3)
Basic Anatomy
ศึกษามหกายวิภาคศาสตร จุลกายวิภาคศาสตร และการเจริญและพัฒนาการขั้นพื้นฐานของระบบ
ตางๆ ไดแก ระบบหอหุมรางกาย และโครงรางของรางกาย ระบบกลามเนื้อ ระบบประสาท ระบบทางเดินหายใจ ระบบไหลเวียนเลือด ระบบน้ําเหลืองและภูมิคุมกัน ระบบยอยอาหาร ระบบทางเดินปสสาวะ ระบบ
สืบ-พันธุ ระบบฮอรโมน ระบบรับความรูสึก และ อวัยวะรับความรูสึกพิเศษ
Study of fundamental of human gross anatomy, histology and embryology and development of
various systems including integumentary, skeletal, muscular, nervous, respiratory, circulatory, lymphatic and
immune, digestive, urinary, reproductive, endocrine, sensory and special sense organs.
411211 ชีวเคมีการแพทยพื้นฐาน 1
3(2-3)
Basic Medical Biochemistry I
รายวิชาบังคับกอน : 256121 เคมีอินทรีย หรือ 256102 เคมีทั่วไป
ศึกษาโครงสราง ประเภท และสมบัติทางเคมีของคารโบไฮเดรต กรดอะมิโน และโปรตีน ลิปด กรด
นิวคลีอิค สมบัติและการทํางานของเอนไซม กลไกการควบคุมทางชีวเคมีของฮอรโมน โภชนาการและเมตาบอลิซึมของวิตามินและแรธาตุ วิธีการถายทอดขอความทางพันธุกรรม การสรางโปรตีน การควบคุมการ
แสดงออกของยีน หลักการและเทคนิคทางอณูชีววิทยา
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Study structures, classification and chemical properties of carbohydrates, amino acids, proteins,
lipids, and nucleic acids, enzymes’ properties and functions, humoral regulation, nutrition and metabolism of
vitamins and minerals, transfer of genetic information, protein synthesis, regulation of gene expression and
techniques and underlying principles in molecular biology.
411212 ชีวเคมีการแพทยพื้นฐาน 2
4(3-3)
Basic Medical Biochemistry II
รายวิชาบังคับกอน : 411211 ชีวเคมีการแพทยพื้นฐาน 1
ศึกษาการแปรรูปของสารชีวโมเลกุลตาง ๆ ภายในเซลล ความรูพื้นฐานและการประยุกตใชทางชีวเคมีคลินิก
Study metabolic pathways of major cellular biomolecules, metabolic interrelationship in human
bodies as well as foundation and application in clinical biochemistry.
412311 จุลชีววิทยาทางการแพทย 1
3(2-3)
Medical Microbiology I
รายวิชาบังคับกอน : 258211 เซลลและชีววิทยาระดับโมเลกุล
ศึกษาถึงระบบภูมคุมกันของรางกายในสภาวะปกติและผิดปกติ
และศึกษาเกี่ยวกับไวรัสที่มี
ความสําคัญทางการแพทย ในดานสัณฐานวิทยา การเพาะเลี้ยง สรีรวิทยา การจัดจําแนกและการบงชี้ชนิด การ
ทําใหเกิดโรคระบาดวิทยา การควบคุมและปองกัน
The study of immune system and pathogenic virus in their morphology, nutrition and growth,
physiology, genetics, and taxonomy, including pathogenesis, epidemiology, protection, and propagation
control.
412312 จุลชีววิทยาทางการแพทย 2
3(2-3)
Medical Microbiology II
รายวิชาบังคับกอน : 258211 เซลลและชีววิทยาระดับโมเลกุล
ศึกษาเกี่ยวกับแบคทีเรียและราที่มีความสําคัญทางการแพทย ในดานสัณฐานวิทยา การเพาะเลี้ยง
สรีรวิทยา พันธุกรรม การจัดจําแนกและการบงชี้ชนิด การทําใหเกิดโรค ระบาดวิทยา การควบคุมและการ
ปองกัน
The study of pathogenic bacteria and fungi in their morphology, nutrition and growth, physiology,
genetics, and taxonomy, including pathogenesis, epidemiology, protection, and propagation control.
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412316 ปรสิตวิทยาทางการแพทยทั่วไป
2(2-0)
General Medical Parasitology
รูปรางลักษณะของปรสิตชนิดตางๆ ที่มีความสําคัญซึ่งกอโรคในคน วงจรชีวิต ระบาดวิทยา การติดตอ พยาธิวิทยาและอาการ การตรวจวินิจฉัย การรักษา การปองกันและควบคุม รวมทั้งความสัมพันธระหวาง
โฮสตกับปรสิตชนิดตาง ๆ และ กรณีศึกษา
The study of human parasites in their structure, morphology, life cycle, epidemiology, mode of
infection, pathology, symptoms, diagnosis, treatment, prevention, control including relationship between host
and parasite as well as clinical correlation.
413213 สรีรวิทยาทางการแพทยพื้นฐาน
5(4-3)
Basic Medical Physiology
รายวิชาบังคับกอน : 401218 กายวิภาคศาสตรพื้นฐาน
ศึกษาหลักการพื้นฐาน ความหมายและปรากฏการณตางๆ ในการทํางานของเนื้อเยื่อ และอวัยวะของ
รางกายในภาวะปกติ ระบบตางๆที่ศึกษาไดแก ระบบเซลล ระบบประสาทและประสาทรับความรูสึกพิเศษ
ระบบกลามเนื้อ ระบบหัวใจและหมุนเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบขับถายปสสาวะ ระบบทางเดินอาหาร
ระบบสืบพันธุ และ ระบบตอมไรทอ รวมทั้งการบูรณาการทุกระบบของรางกาย
A study of the fundamental principles, definitions, and phenomenons of tissue and organ functions
of human body under normal physiological state. Study of various systems including cellular, nervous and
special senses, muscular, cardiovascular, respiratory, renal, gastrointestinal, reproductive and endocrine
systems as well as integrating all systems of the whole body.
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17.6 ความหมายของเลขรหัสวิชา
ประกอบดวยตัวเลข 6 ตัว แยกเปน 2 ชุด ชุดละ 3 ตัว มีความหมายดังนี้
1. ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 1 คือ ตัวเลขเฉพาะของแตละภาควิชาหรือสาขาวิชา
001
หมายถึง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
151 154 156 หมายถึง
เภสัชกรรมปฏิบัติ
152 155
หมายถึง
เภสัชเคมีและเภสัชเวท
153
หมายถึง
เทคโนโลยีเภสัชกรรม
205
หมายถึง
ภาษาอังกฤษ
252
หมายถึง
คณิตศาสตร
255
หมายถึง
สถิติ
256
หมายถึง
เคมี
258
หมายถึง
ชีววิทยา
261
หมายถึง
ฟสิกส
401
หมายถึง
กายวิภาคศาสตร
411
หมายถึง
ชีวเคมี
412
หมายถึง
จุลชีววิทยา
413
หมายถึง
สรีรวิทยา
2. ความหมายของรหัสชุดที่ 2 คือ ตัวเลขประจํารายวิชา
หลักหนวย : แสดงอนุกรมรายวิชา
หลักสิบ
: แสดงลักษณะของการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
เลข
0 หรือ 4 การบรรยาย
เลข
1
ปฏิบัติการ
เลข
2 หรือ 3 บรรยายและปฏิบัติการ
เลข
8
การศึกษาอิสระและการฝกงาน
เลข
9
โครงงาน ปญหาพิเศษ และสัมมนา
หลักรอย
: แสดงชั้นปการศึกษา
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ความหมายของหนวยกิต
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ)
ตัวอยาง 2(1-3)
- ตัวเลขหนาวงเล็บ
หมายถึง
จํานวนหนวยกิต คือ 2 หนวยกิต
- ตัวเลขในวงเล็บ ตัวที่ 1
หมายถึง
บรรยาย 1 ชั่วโมงตอสัปดาห
- ตัวเลขในวงเล็บ ตัวที่ 2
หมายถึง
ปฏิบัติการ 3 ชั่วโมงตอสัปดาห
18. สาระในการปรับปรุงแกไขและโครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุง
โครงสรางหลักสูตรเดิมกับหลังปรับปรุง จํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรเปลี่ยนแปลงจาก 223 เปน
222 หนวยกิต และมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดดังตอไปนี้
18.1 ปรับรหัส รายวิชาบังคับกอน คําอธิบายรายวิชา และเพิ่ม-ลด รายวิชา
• หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับรายวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2547 ที่ไดรับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยครั้งที่ 109(5/2546) วันที่ 27 กันยายน 2546 ประกอบดวย
- ปรับปรุงรายวิชา
15 รายวิชา
- เพิ่มรายวิชา
12 รายวิชา
- ลดรายวิชา
1 รายวิชา
• หมวดวิชาเฉพาะ ประกอบดวย
กลุมวิชาบังคับพื้นฐาน
จํานวน 2 รายวิชา
- ปรับคําอธิบายรายวิชา
2 รายวิชา
กลุมวิชาชีพ
จํานวน 14 รายวิชา
- ปรับคําอธิบายรายวิชา
9 รายวิชา
- ปรับรายวิชาบังคับกอน
1 รายวิชา
- ปรับคําอธิบายรายวิชาและปรับรายวิชาบังคับกอน
3 รายวิชา
- ปรับรหัสและคําอธิบายรายวิชา
1 รายวิชา
กลุมวิชาชีพเลือก
จํานวน 21 รายวิชา
- ปรับคําอธิบายรายวิชา
1 รายวิชา
- ปรับรายวิชาบังคับกอน
6 รายวิชา
- ปรับคําอธิบายรายวิชาและรายวิชาบังคับกอน
1 รายวิชา
- เพิ่มรายวิชา
2 รายวิชา
- ลดรายวิชา
11 รายวิชา

73

18.2 เปดรายวิชาใหม 14 รายวิชา ดังนี้
001121
สารสนเทศศาสตรเพื่อการศึกษาคนควา
001122
ปรัชญาชีวิต
001123
ภาษา สังคม และวัฒนธรรม
001124
ปริทรรศนศิลปะการแสดงไทย
001125
ศิลปะการฟงและความเขาใจเกี่ยวกับดนตรี
001131
กฎหมายพื้นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
001132
อารยธรรมโลก
001133
การเปนผูประกอบการ
001134
ภูมิปริทัศนภาคเหนือตอนลาง
001143
ยาและสุขภาพ
001157
กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
001160
พฤติกรรมมนุษย
156612
ปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรมขั้นสูง 1
156613
ปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรมขั้นสูง 2

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
1(0-2)
3(3-0)
5(0-15)
5(0-15)

