หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
-----------------------------------------------1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม :
ชื่อยอ

:

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม
Doctor of Pharmacy Program in Pharmaceutical Care

เภสัชศาสตรบัณฑิต (บริบาลเภสัชกรรม)
Doctor of Pharmacy (Pharmaceutical Care)
ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)
Pharm.D. (Pharm. Care)

3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
4. เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร/ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
4.1 เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 นี้ ไดมีการ
ปรับเปลี่ยนรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของวิชาศึกษาทั่วไปยิ่งขึ้น มีการปรับจํานวน
หนวยกิต เนื้อหาและปรับแผนการเรียน ในหมวดวิชาเฉพาะเพื่อใหเกิดการบูรณาการและลดความซ้ําซอนของ
เนื้อหาอันเปนการเพิ่มศักยภาพและความพรอมของนิสิตกอนสําเร็จการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของ
สังคมและวิชาชีพ
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4.2 ปรัชญาของหลักสูตร
การเรียนการสอนเพื่อผลิตเภสัชกรใหสามารถเตรียมยา
เลือกสรรยา
ควบคุมและประกัน
คุณภาพ การบริการดานยา โดยเนนการบริบาลเภสัชกรรม (pharmaceutical care) ซึ่งหมายถึง บทบาท
ภาระหนาที่ของเภสัชกรดานเภสัชกรรมปฏิบัติ (pharmacy practice) ที่เกี่ยวของกับการติดตอปฏิสัมพันธ
(interaction) โดยตรงระหวางเภสัชกรกับบุคลากรวิชาชีพดานสุขภาพ ผูปวยหรือผูรับบริการตลอดจนชุมชนและ
สังคม โดยใชกระบวนการสืบคนปญหาที่เกี่ยวของดานการรักษาทางยา (medication therapy problem) การ
วางแผน การดําเนินการ ทั้งนี้เพื่อใหผูปวยหรือผูรับบริการ ไดรับประโยชนสูงสุดจากการใชยาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
การคุมครองประชาชนในดานยา และรวมถึงการสรางเสริมสุขภาพ เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณแหงวิชาชีพ
โดยเนนความรูคูคุณธรรม
4.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะดังนี้
1. มีความรูความเขาใจดานเภสัชศาสตรบนพื้นฐานความรูดานวิทยาศาสตร มนุษยศาสตร สังคมศาสตร และ
บริบาลเภสัชกรรมเพื่อประโยชนในการใชความรูทางวิชาชีพ และการบริหารงานในการบริการสุขภาพ
แกประชาชนเปนอยางดี
2. มีทักษะดานบริบาลเภสัชกรรม (pharmaceutical care) ซึ่งเนนประโยชนสูงสุดจากการใชยาเพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของผูปวยหรือผูรับบริการทั้งในโรงพยาบาล สถานบริการสาธารณสุขและสถานปฏิบัติการเภสัช
กรรมชุมชน
3. มีความสามารถในการบริหารจัดการและการแกไขปญหาตาง ๆ ดานยาในเชิงระบบที่เกี่ยวของกับการ
ปองกัน การรักษา การสรางเสริมสุขภาพและการฟนฟูสภาพ โดยประยุกตวิทยาการและเทคโนโลยีได
อยางถูกตองสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจของผูปวยและสังคม
4. มีความรูความเขาใจการวางแผนงานดานสาธารณสุข โดยเฉพาะที่เกี่ยวของดานยาและการคุมครอง
ผูบริโภค สามารถวิเคราะหและดําเนินการแกไขปญหาอยางมีเหตุผลและวิจารณญาณ
5. มีความสามารถในการศึกษา คนควา วิจัยและเรียนรูดวยตนเอง โดยตระหนักวาวิชาชีพเภสัชกรรมเปน
วิชาชีพที่ตองติดตามศึกษาอยางตอเนื่อง เพื่อสงเสริมความกาวหนาของวิชาชีพ
6. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติแหงวิชาชีพเภสัชกรรม ความรับผิดชอบ มนุษยสัมพันธ
ความเสียสละตอผูปวย ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติและมนุษยชาติ
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5. กําหนดการเปดสอน
ตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2551 เปนตนไป
6. คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครเขาศึกษา
6.1 ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
ขอ 5 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา และประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร (ภาคผนวก)
7. การคัดเลือกผูเขาศึกษา
ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
ขอ 6 การสอบคัดเลือกหรือการคัดเลือกเขาเปนนิสิต และประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร (ภาคผนวก)
8. ระบบการศึกษา
ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
และประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร (ภาคผนวก)
9. ระยะเวลาการศึกษา
ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
10. การลงทะเบียน
ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
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12. อาจารยผูสอน
12.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับที่
ชื่อ-นามสกุล
1
นางสาวจันทรรัตน สิทธิวรนันท
2

นายมังกร ประพันธวัฒนะ

3

นายมนุพัศ โลหิตนาวี

4

นางสาวอัมพวรรณ ศรีวิไล

5

นางสาวภัควดี เสริมสรรพสุข

ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
รองศาสตราจารย Ph.D. (Pharmacy Practice)
ภ.บ.
ผูชวยศาสตราจารย ส.ด. (สุขศึกษา)
ส.ม.
ส.บ.(บริหารโรงพยาบาล)
ภ.บ.
ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Toxicology)
ภ.ม. (เภสัชกรรมคลินิก)
ภ.บ.
ผูชวยศาสตราจารย ปร.ด.(สังคมศาสตรการแพทยและ
สาธารณสุข)
ภ.ม. (เภสัชพฤษศาสตร)
ภ.บ.
อาจารย
Dr. rer. nat. (Pharmacokinetics)
ภ.ม. (เภสัชกรรมคลินิก)
ภ.บ.

12.2 อาจารยพิเศษ
ลําดับที่
ชื่อ-นามสกุล
1
ภก.คทา บัณฑิตานุกูล
2

ภก.พลชัย ศรีมณีพงศ

3

ภญ.พรชนก แตงสมบูรณ

4

ภญ.นภวรรณ เจียรพีรพงศ

5

ภญ.วรลักษณ แสนปญญา

ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ภ.ม. (เภสัชกรรมชุมชน)
ภ.บ.
ภ.ม. (บริหารการจัดการ)
ภ.บ.
ภ.ม. (เภสัชกรรมคลินิก)
ภ.บ.
วท.ม. (เภสัชวิทยา)
ภ.บ.
ภ.ม. (เภสัชกรรมคลินิก)
ภ.บ.
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13. จํานวนนิสิตที่จะเขาศึกษา จํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา ดังนี้
นิสิต
จํานวนนิสิตในปการศึกษา
2551
2552
2553
2554
ปที่ 1
100
100
100
100
ปที่ 2
100
100
100
ปที่ 3
100
100
ปที่ 4
100
ปที่ 5
ปที่ 6
รวม
100
200
300
400
สําเร็จการศึกษา

2555
100
100
100
100
100
100
600
100

14. สถานที่และอุปกรณการสอน
อาคารคณะเภสัชศาสตร และอาคารอื่นๆของมหาวิทยาลัยนเรศวร และอุปกรณที่ไดรับการจัดสรร
จากมหาวิทยาลัยนเรศวร
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15. หองสมุด
จํานวนทรัพยากรสารสนเทศของสํานักหอสมุด
(Library Information Resources)
ตําราเรียน (Text book)
ภาษาไทย (in Thai)
14,235
ภาษาตางประเทศ (in other Language)
8,465
วารสาร (Journal)
ภาษาไทย (in Thai)
51
ภาษาตางประเทศ (in other Language)
45
โสตทัศนวัสดุ (Multimedia)
วีดิทัศน, แผนดิสก, เทปบันทึกเสียง และซีดีรอม
314
(Video, Disk, Tape and CD-ROM)
ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Electronic Database)
DAO
LEXIS-NEXIS
MD CONSULT
PQ Medical
Library
Springer Link
Science Direct
Grolier Online
16. งบประมาณ
ใชงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดที่ไดรับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัยนเรศวร

7

17. หลักสูตร
17.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 226 หนวยกิต
17.2 โครงสรางหลักสูตร
ลําดับที่
รายการ
เกณฑ สกอ.
1
2

3

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
หมวดวิชาเฉพาะดาน
ไมนอยกวา
2.1 วิชาแกน
2.1.1 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
2.1.2 วิชาพื้นฐานเฉพาะดาน
2.2 วิชาเอก
ไมนอย
กวา
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
2.2.2 วิชาเอกเลือก
ไมนอย
กวา
หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา

17.3 รายวิชาในหมวดวิชาตาง ๆ
17.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป วิชาบังคับ
วิชาศึกษาทั่วไป วิชาเลือก
วิชาศึกษาทั่วไป วิชาบังคับ ประกอบดวย
1. กลุมวิชาภาษา
001103
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
001111
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English
001112
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

30
144
6

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2551
30
190
141
50
91
49
37
12
6

180

226

จํานวนหนวยกิต 30 หนวยกิต
จํานวนหนวยกิต 21 หนวยกิต
จํานวนหนวยกิต 9 หนวยกิต
9

หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
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2. กลุมวิชาสังคมศาสตร
001134
อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
Civilization and Local Wisdom
3.

กลุมวิชาพลานามัย
วิชาบังคับเลือกจากรายวิชาตอไปนี้
001150
กอลฟ
Golf
001151
เกม
Game
001152
บริหารกาย
Body Conditioning
001153
กิจกรรมเขาจังหวะ
Rhythmic Activities
001154
วายน้ํา
Swimming
001155
ลีลาศ
Social Dance
001156
ตะกรอ
Takraw
001157
นันทนาการ
Recreation
001158
ซอฟทบอล
Softball
001159
เทนนิส
Tennis
001160
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
001161
บาสเกตบอล
Basketball
001162
แบดมินตัน
Badminton

3

1

หนวยกิต
3(3-0)

หนวยกิต
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
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001163
001164
001165

ฟุตบอล
Football
วอลเลยบอล
Volleyball
ศิลปะการตอสูปองกันตัว
Art of Self – Defence

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

4. กลุมวิชาสหศาสตร
001171
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
001172
การจัดการการดําเนินชีวิต
Living Management
001173
ทักษะชีวิต
Life Skills
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วิชาศึกษาทั่วไปวิชาเลือก จํานวนหนวยกิต
กําหนดใหนิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้

9

1.

กลุมวิชาภาษา
001113
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes

2. กลุมวิชามนุษยศาสตร
001121
สารสนเทศศาสตรเพื่อการศึกษาคนควา
Information Science for Study and Research
001122
ปรัชญาเพื่อชีวิต
Philosophy for Life
001123
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
Language, Society and Culture
001124
ปริทัศนศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
001125
ดุริยางควิจักขณ
Music Appreciation

หนวยกิต
3(3-0)
3(2-2)
2(1-2)

หนวยกิต

3(3-0)

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
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001126

ศิลปะในชีวิตประจําวัน
Arts in Daily Life

3. กลุมวิชาสังคมศาสตร
001131
กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต
Fundamental Laws for Quality of Life
001132
ไทยกับประชาคมโลก
Thai State and the World Community
001133
วิถีไทย วิถีทัศน
Thai Way and Vision
001135
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics, Economy and Society
4. กลุมวิชาวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร
001140
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
Man and Environment
001141
คอมพิวเตอรสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
Introduction to Computer Information Science
001142
คณิตศาสตรสําหรับชีวิตในยุคสารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
001143
ยาและสารเคมีในชีวิตประจําวัน
Drugs and Chemicals in Daily Life
001144
อาหารและวิถีชีวิต
Food and Life Style
001145
พลังงานและเทคโนโลยีใกลตัว
Energy and Technology Around Us
001245
วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
Science in Everyday Life
5. กลุมสหศาสตร
001170
พฤติกรรมมนุษย
Human Behavior

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

3(3-0)
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17.3.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน
จํานวนไมนอยกวา
1 กลุมวิชาแกน
จํานวน
1.1 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
จํานวน
205436
ภาษาอังกฤษวิชาชีพ
Professional English
252182
แคลคูลัส 1
Calculus I
256101
หลักเคมี
Principle of Chemistry
256121
เคมีอินทรีย
Organic Chemistry
256343
เคมีเชิงฟสิกสและการนําไปประยุกตใช
Physical Chemistry and Applications
258211
เซลลและชีววิทยาระดับโมเลกุล
Cell and Molecular Biology
261103
ฟสิกสเบื้องตน
Introductory Physics
401218
กายวิภาคศาสตรพื้นฐาน
Basic Anatomy
411211
ชีวเคมีการแพทยพื้นฐาน 1
Basic Medical Biochemistry I
411212
ชีวเคมีการแพทยพื้นฐาน 2
Basic Medical Biochemistry II
412311
จุลชีววิทยาทางการแพทย 1
Medical Microbiology I
412312
จุลชีววิทยาทางการแพทย 2
Medical Microbiology II
412316
ปรสิตวิทยาทางการแพทยทั่วไป
General Medical Parasitology
413221
สรีรวิทยาการแพทย 1
Medical Physiology I
413222
สรีรวิทยาการแพทย 2

190 หนวยกิต
141 หนวยกิต
50 หนวยกิต
3(2-2)
3(3-0)
4(3-3)
5(4-3)
4(3-3)
3(3-0)
4(3-3)
3(2-3)
3(2-3)
3(3-0)
3(2-3)
3(2-3)
2(2-0)
3(2-3)
4(3-3)
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Medical Physiology II
1.2 วิชาพื้นฐานเฉพาะดาน
จํานวน
199141
บทนําสูวิชาชีพเภสัชกรรม
Introduction to Pharmacy Profession
199201
การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑสําหรับเภสัชศาสตร 1
Pharmaceutical Quality Control for Doctor of Pharmacy I
199221
บทนําทางเภสัชกรรมสําหรับเภสัชศาสตร
Introduction to Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy
199222
เภสัชกรรมสําหรับเภสัชศาสตร 1
Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy I
199301
การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑสําหรับเภสัชศาสตร 2
Pharmaceutical Quality Control for Doctor of Pharmacy II
199302
เภสัชเคมีสําหรับเภสัชศาสตร 1
Pharmaceutical Chemistry for Doctor of Pharmacy I
199311
บทนําสูเภสัชเวท
Introduction to Pharmacognosy
199312
เภสัชเวทสําหรับเภสัชศาสตร 1
Pharmacognosy for Doctor of Pharmacy I
199321
เภสัชกรรมสําหรับเภสัชศาสตร 2
Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy II
199322
เภสัชกรรมสําหรับเภสัชศาสตร 3
Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy III
199331
เภสัชวิทยา 1
Pharmacology I
199332
เภสัชวิทยา 2
Pharmacology II
199333
ชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลนศาสตร
Biopharmaceutics and Pharmacokinetics
199341
หลักการสาธารณสุข
Principle of Public Health
199401
เภสัชเคมีสําหรับเภสัชศาสตร 2
Pharmaceutical Chemistry for Doctor of Pharmacy II
199411
เภสัชเวทสําหรับเภสัชศาสตร 2

91 หนวยกิต
1(0-3)
3(2-3)
2(2-0)
3(2-3)
4(3-3)
3(3-0)
2(1-3)
3(2-3)
4(3-3)
4(3-3)
4(4-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(1-2)
3(3-0)
3(2-3)
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Pharmacognosy for Doctor of Pharmacy II
199421
199431
199441
199442
199443
199444
199445
199446
199451
199452
199453
199454
199541
199542
199543
199554

เภสัชกรรมสําหรับเภสัชศาสตร 4
3(2-3)
Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy IV
การทบทวนขอมูลยาใหม
1(0-3)
Current Drug Review
เสริมประสบการณสาธารณสุขในชุมชน
2(0-6)
Public Health Experience in Community
กฎหมายทางเภสัชกรรม
2(2-0)
Laws in Pharmacy
เภสัชระบาดวิทยาเบื้องตน
2(2-0)
Basic Pharmacoepidemiology
จริยธรรมเชิงวิชาชีพ
1(0-2)
Professional Ethics
การจัดการคุณภาพในองคกรสุขภาพ
2 (2-0)
Quality Management in Health Care Organization
การบริหารทางเภสัชศาสตรและบทบาทเภสัชกร
3(2-2)
Pharmacy administration and Pharmacist role
เภสัชสนเทศสําหรับเภสัชศาสตร
3(2-3)
Pharmacoinformatics for Doctor of Pharmacy
เภสัชบําบัดประยุกต 1
5(4-2)
Applied Pharmacotherapeutics I
เภสัชบําบัดประยุกต 2
5(3-6)
Applied Pharmacotherapeutics II
ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสําหรับบริบาลเภสัชกรรม
3(2-2)
Research Methodology and Biostatistics for Pharmaceutical Care
การสื่อสารเชิงวิชาชีพ
2(1-3)
Professional Communication
เภสัชศาสตรสังคมและพฤติกรรม
2(2-0)
Social and Behavioral Aspects in Pharmacy
เภสัชเศรษฐศาสตรเบื้องตน
2(2-0)
Basic Pharmacoeconomics
การฝกงานวิชาชีพเภสัชกรรม
3(0-9)
Pharmacy Training
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199591

โครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร
Research Project in Pharmaceutical Sciences

2 วิชาเอก
จํานวนไมนอยกวา
2.1 วิชาเอกบังคับ
จํานวน
199551
เภสัชบําบัดประยุกต 3
Applied Pharmacotherapeutics III
199552
เภสัชบําบัดประยุกต 4
Applied Pharmacotherapeutics IV
199553
บทนําสูปฏิบัติการทางบริบาลเภสัชกรรม
Introduction to Clerkship for Doctor of Pharmacy
199651
ปฏิบัติการเภสัชกรรมอายุรศาสตร
Clerkship : Medicine
199652
ปฏิบัติการใหบริการสารสนเทศทางยา
Clerkship : Drug Information Service
199653
ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
Clerkship : Community Pharmacy
199654
ปฏิบัติการเภสัชกรรมผูปวยนอก
Clerkship : Ambulatory Care
2.2 วิชาเอกเลือก
จํานวนไมนอยกวา
ใหเลือกเรียนในรายวิชาตอไปนี้
199601
ปฏิบัติการการวิจัยทางผลิตภัณฑธรรมชาติและเคมียา
Clerkship : Natural Products and Medicinal Chemistry Research
199611
ปฏิบัติการแพทยทางเลือก
Clerkship : Complementary and Alternative Medicine
199621
ปฏิบัติการยาเตรียมเฉพาะราย
Clerkship : Extemporaneous Preparation
199641
ปฏิบัติการวิจัยดานเภสัชกรรมปฏิบัติ
Clerkship : Research in Pharmacy Practice
199642
ปฏิบัติการบริหารเภสัชกิจ
Clerkship : Pharmacy Administration
199655
ปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรมสําหรับผูปวยเฉพาะกลุม
Clerkship : Pharmaceutical Care in Special Group

3(0-9)

49 หนวยกิต
37 หนวยกิต
5(3-6)
5(3-6)
3(1-6)
6(0-18)
6(0-18)
6(0-18)
6(0-18)

12 หนวยกิต
6(0-18)
6(0-18)
6(0-18)
6(0-18)
6(0-18)
6(0-18)
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199656
199657
199658
199691

17.3.3

ปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรมขั้นสูง
Clerkship : Advanced Pharmaceutical Care
ปฏิบัติการดานขอมูลยาในบริษัทยา
Clerkship : Drug Information in Pharmaceutical Industry
ปฏิบัติการเภสัชจลนศาสตรคลินิก
Clerkship : Clinical Pharmacokinetics
สหกิจศึกษา
Co-operative Education

6(0-18)
6(0-18)
6(0-18)
6

หนวยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนไมนอยกวา
6 หนวยกิต
ใหนิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยนเรศวร หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น

16

17.4 แผนการศึกษา
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาตน
รหัสวิชา
001103
001111
199141
252182
256101
258211
261103

ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English
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
001112
001134
001171
001173
001xxx
256121
256343

ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English
อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
Civilization and Local Wisdom
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
ทักษะชีวิต
Life Skills
พลานามัย
เคมีอินทรีย
Organic Chemistry
เคมีเชิงฟสิกสและการนําไปประยุกตใช
Physical Chemistry and Applications
รวม

หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(1-2)
1(0-2)
5(4-3)
4(3-3)
21 หนวยกิต
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ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาตน
รหัสวิชา
001113

001172
199221
401218
411211
413221

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purpose
วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
การจัดการการดําเนินชีวิต
Living Management
บทนําทางเภสัชกรรมสําหรับเภสัชศาสตร
Introduction to Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy
กายวิภาคศาสตรพื้นฐาน
Basic Anatomy
ชีวเคมีการแพทยพื้นฐาน 1
Basic Medical Biochemistry I
สรีรวิทยาการแพทย 1
Medical Physiology I
รวม

หนวยกิต
3(3-0)

3(2-2)
2(2-0)
3(2-3)
3(2-3)
3(2-3)
17 หนวยกิต
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ภาคการศึกษาปลาย
รหัสวิชา
001xxx
001xxx
199201
199222
411212
413222

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

หนวยกิต
3(x-x)
3(x-x)
3(2-3)
3(2-3)
3(3-0)
4(3-3)
19 หนวยกิต
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ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาตน
รหัสวิชา
199301
199311
199321
199331
412311
412316

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

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

ภาคการศึกษาปลาย
รหัสวิชา
199302
199312
199322
199332
199333
199341
412312

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
ชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลนศาสตร
Biopharmaceutics and Pharmacokinetics
หลักการสาธารณสุข
Principle of Public Health
จุลชีววิทยาทางการแพทย 2
Medical Microbiology II
รวม

หนวยกิต
3(3-0)
3(2-3)
4(3-3)
3(3-0)
3(3-0)
2(1-2)
3(2-3)
21 หนวยกิต
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ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาตน
รหัสวิชา
199401
199411
199421
199441
199442
199451
199452

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

หนวยกิต
3(3-0)
3(2-3)
3(2-3)
2(0-6)
2(2-0)
3(2-3)
5(4-2)
21 หนวยกิต
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ภาคการศึกษาปลาย
รหัสวิชา
199431
199443
199444
199445
199446
199453
199454
xxxxxx

การทบทวนขอมูลยาใหม
Current Drug Review
เภสัชระบาดวิทยาเบื้องตน
Basic Pharmacoepidemiology
จริยธรรมเชิงวิชาชีพ
Professional Ethics
การจัดการคุณภาพในองคกรสุขภาพ
Quality Management in Health Care Organization
การบริหารทางเภสัชศาสตรและบทบาทเภสัชกร
Pharmacy Administration and Pharmacist role
เภสัชบําบัดประยุกต 2
Applied Pharmacotherapeutics II
ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสําหรับบริบาลเภสัชกรรม
Research Methodology and Biostatistics for
Pharmaceutical Care
เลือกเสรี
Free Elective
รวม

หนวยกิต
1(0-3)
2(2-0)
1(0-2)
2(2-0)
3(2-2)
5(3-6)
3(2-3)
3(x-x)
20 หนวยกิต
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ชั้นปที่ 5
ภาคการศึกษาตน
รหัสวิชา
199541
199542
199543
199551
205436
xxxxxx

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

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

ภาคการศึกษาปลาย
รหัสวิชา
199552
199553
199554
199591

เภสัชบําบัดประยุกต 4
Applied Pharmacotherapeutics IV
บทนําสูปฏิบัตกิ ารทางบริบาลเภสัชกรรม
Introduction to Clerkship for Doctor of Pharmacy
การฝกงานวิชาชีพเภสัชกรรม
Pharmacy Training
โครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร
Research Project in Pharmaceutical Sciences
รวม

หนวยกิต
5(3-6)
3(1-6)
3(0-9)
3(0-9)
14 หนวยกิต
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ชั้นปที่ 6
รหัสวิชา
199651
199652
199653
199654
1996xx

ปฏิบัติการเภสัชกรรมอายุรศาสตร
Clerkship : Medicine
ปฏิบัติการใหบริการสารสนเทศทางยา
Clerkship : Drug Information Service
ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
Clerkship : Community Pharmacy
ปฏิบัติการเภสัชกรรมผูปวยนอก
Clerkship : Ambulatory Care
วิชาเอกเลือก
รวม

หนวยกิต
6(0-18)
6(0-18)
6(0-18)
6(0-18)
ไมนอยกวา

12(x-x)
36 หนวยกิต
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17.5 คําอธิบายรายวิชา
001103
ทักษะภาษาไทย
3(3-0)
Thai Language Skills
พัฒนาทักษะการใชภาษาทั้งในดานการฟง การอาน การพูดและการเขียน
เพื่อการสื่อสาร โดยเนนทักษะการเขียนเปนสําคัญ
A study of the significance and characteristics of Thai language. Practice to achieve effective
language usage with concentration on listening, analytical reading, speaking in daily life, public speaking, and
communicative writing skills
001111

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0)
Fundamental English
พัฒนาทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษและไวยากรณระดับพื้นฐาน เพื่อการสื่อสาร
ในปริบททางวิชาการและปริบทอื่นๆ
Development of English listening, speaking, reading, and writing skills, and grammar for
communicative purposes in academic contexts and others
001112

ภาษาอังกฤษพัฒนา
3(3-0)
Developmental English
พัฒนาทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษและไวยากรณระดับซับซอน เพื่อการสื่อสารใน
ปริบททางวิชาการและปริบทอื่นๆ
Development of more complete English listening, speaking, reading, and writing skills, and
grammar for communicative purposes in academic contexts and others
001113

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0)
English for Academic Purposes
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเนนทักษะการอานและการเขียนงานวิชาการและการศึกษาคนควาวิจัย
ที่เกี่ยวของกับสาขาของผูเรียน
Development of English skills with an emphasis on reading and writing pertaining to students’
academics areas and their research interest
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001121

สารสนเทศศาสตรเพื่อการศึกษาคนควา
3(3-0)
Information Science for Study and Research
ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศ ประเภทของแหลงสารสนเทศ การเขาถึงแหลง
สารสนเทศตาง ๆ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การเลือก การสังเคราะห และการนําเสนอสารสนเทศ
ตลอดจนการเสริมสรางใหผูเรียนมีเจตคติที่ดี และมีนิสัยในการใฝหาความรู
The meaning and importance of information, types of information sources, approaches,
information technology application, selection, synthesis, and presentation of information as well as creating
positive attitudes and a sense of inquiry in students
001122

ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0)
Philosophy for Life
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญาและแนวคิด โลกทัศน ชีวทัศน ปรัชญาชีวิต และวิถีการดําเนินชีวิต
ประสบการณอันทรงคุณคา ตลอดจนปจจัยหรือเงื่อนไขที่สงผลตอความสําเร็จในชีวิตและงาน
ในทุกมิติของผูมีชื่อเสียง เพื่อประยุกตใชในการสรางสรรค พัฒนาชีวิตที่มีคุณภาพ มีประโยชนและคุณคาตอสังคม
Basic philosophical and conceptual knowledge on worldview, attitude, philosophy for life,
lifestyle, valuable experience and factors or conditions which influence success in all aspects of life and
profession of respected people
001123

ภาษา สังคม และวัฒนธรรม
3(3-0)
Language, Society and Culture
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับภาษา สังคม และวัฒนธรรมไทยและสากล ความสัมพันธระหวางภาษา
ที่มีตอสังคมและวัฒนธรรม โลกทัศนสังคมในภาษา โครงสรางทางสังคม และวัฒนธรรมไทยกับการใชภาษาไทย
ตลอดจนการแปรเปลี่ยนของภาษาอันเนื่องมาจากปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม
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
001124

ปริทัศนศิลปะการแสดงไทย
3(3-0)
Thai Performing Arts
ลักษณะและคุณคาของนาฎศิลปไทยแบบมาตรฐานและแบบพื้นบานเพื่อใหเกิดสุนทรียะ
ในการชมนาฏศิลปไทยประเภทตาง 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 dance
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001125

ดุริยางควิจักขณ
3(3-0)
Music Appreciation
ศึกษาลักษณะ ความสําคัญ พัฒนาการ องคประกอบทางดานดนตรี บทเพลง คีตกวี สุนทรียศาสตร
ทางดานดนตรีไทย และตะวันตก ลักษณะและบทเพลงที่ใชในการแสดงดนตรี มารยาทในการเขาฟงดนตรี
การวิจารณและอภิปรายจากการฟงและชมการแสดงดนตรี รวมทั้งบทบาทของดนตรีไทย และตะวันตกใน
สังคมไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
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 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

ศิลปะในชีวิตประจําวัน
3(3-0)
Arts in Daily Life
การรับรูทางดานศิลปกรรมและสถาปตยกรรม เพื่อประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ประกอบดวย
ทัศนศิลป หัตถศิลป การออกแบบผลิตภัณฑ การออกแบบแฟชั่น ศิลปะภาพถาย ภาพเคลื่อนไหว
การออกแบบการสื่อสาร รวมทั้งความรูทางสถาปตยกรรม เชน การประหยัดพลังงาน คติความเชื่อตางๆ อันจะ
นําไปสูการเห็นคุณคาของรสนิยมและสุนทรียในการดํารงชีวิตที่สัมพันธกับบริบทตางๆ ทั้งของไทยและสากล
Recognition of the arts and architecture for application in daily life. Topics include visual art,
craftsmanship, product design, fashion design, photography, animation and visual communicative design.
Knowledge of architecture such as energy-saving management. Beliefs concerning appreciation of values in taste
and aesthetics to live in harmony in national and international contexts
001131

กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0)
Fundamental Laws for Quality of Life
ศึกษาถึงวิวัฒนาการของกฎหมาย สิทธิมนุษยชนและสิทธิขั้นพื้นฐานตาม รัฐธรรมนูญ รวมทั้งศึกษา
ถึงกฎหมายที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของนิสิต เชน กฎหมายทรัพยสินทางปญญา กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
กฎหมายสิ่งแวดลอม กฎหมายที่เกี่ยวของกับการปกครองทองถิ่นและภูมิปญญาทองถิ่นรวมทั้งกฎหมายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของกับการพัฒนา
The evolution of the law and human rights under the constitution including laws concerning
the quality of the students’ life such as intellectual property law, environmental law, laws concerning local
administration, traditional knowledge, and the development of the quality of life
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001132

ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0)
Thai State and the World Community
ความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับสังคมโลก ภายใตการเปลี่ยนแปลงในชวงเวลาตาง ๆ ตั้งแต
กอนสมัยใหมจนถึงสังคมในปจจุบัน และบทบาทของไทยบนเวทีโลก ตลอดจนแนวโนมในอนาคต
Relations between Thailand and the world community under changes during various times stating
from the pre-modern age up to the present and roles of Thailand in the world forum including future trends
001133

วิถีไทย วิถีทัศน
3(3-0)
Thai Way and Vision
ความหมาย ความสําคัญของ วิถีไทย-วิถีทัศน พัฒนาการของวิถีไทยสูปจจุบัน ลักษณะเฉพาะ
และอัตลักษณความเปนไทย กระบวนการเปลี่ยนแปลง แนวคิดที่เกี่ยวกับวิถีไทย การดํารงความเปนไทยในโลก
ปจจุบัน
Meaning, significance of Thai ways and vision, development of Thai ways up to the present,
specific features and identity of Thai-ness, the change process, concepts regarding the Thai way, and
conservation Thai-ness in a changing world
001134

อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
3(3-0)
Civilization and Local Wisdom
อารยธรรมในยุคตาง ๆ วิถีวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม คติความเชื่อ ภูมิปญญา
ทองถิ่น และการอนุรักษ สืบทอด และพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น
Civilizations throughout history, cultural evolution, ways of life, traditions, ritual practices,
beliefs, and contributions, development are preservation of local wisdom
001135

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
3(3-0)
Politics, Economy and Society
ความหมายและความสัมพันธของการเมือง เศรษฐกิจ สังคม พัฒนาการการเมืองระดับสากล
การเมืองและ การปรับตัวของประเทศพัฒนาและกําลังพัฒนา ระบบเศรษฐกิจโลก ผลกระทบของโลกาภิวัตน
ทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธ ของระบบโลกกับประเทศไทย
Meaning and relations among politics, economy, and society. International political development,
politics and adjustment of developed countries the global economics system, impacts of globalization on
economy and relations between the world system and Thailand
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001140

มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3(3-0)
Man and Environment
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม สาเหตุปญหาสิ่งแวดลอม ผลของการเปลี่ยนแปลง
ประชากรมนุษย และสิ่งแวดลอม กรณีปญหาสิ่งแวดลอม ทั้งในระดับโลก ระดับประเทศ และระดับ ทองถิ่น
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก และอุบัติภัยธรรมชาติ การพัฒนากับสิ่งแวดลอม การปลูกจิตสํานึก การสราง
ความตระหนัก และการมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
The relationship between man and the environment, cause of environmental problems, effects of
population change related to environmental problems case studies of global climate change and natural disasters
at the global and local scale and the building of environmental awareness and participation in sustainable
environmental management
001141

คอมพิวเตอรสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
3(2-2)
Introduction to Computer Information Science
คอมพิวเตอรเพื่อชีวิตประจําวัน ระบบคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรฮารดแวร คอมพิวเตอร
ซอฟตแวร เครือขายคอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต และการประยุกตใชงาน ระบบสํานักงานอัตโนมัติ ระบบจํานวน
และการแทนขอมูล การจัดการขอมูลและระบบฐานขอมูล ระบบสารสนเทศ ภาษาคอมพิวเตอร
การพัฒนาระบบสารสนเทศ การออกแบบโปรแกรม และการเขียนโปรแกรมภาษาเบสิกเบื้องตน
Computers for daily life, computer systems, computer hardware, computer software, computer
networks, the Internet and its applications, office automation systems, number system and data representation,
data management and database systems, information systems, programming languages, information system
development, program design, and introduction to BASIC programming
001142

คณิตศาสตรสําหรับชีวิตในยุคสารสนเทศ
3(3-0)
Mathematics for Life in the Information Age
การประยุกตวชิ าคณิตศาสตรเพื่อใชไดจริงกับชีวิตประจําวัน เชน การเงินการธนาคาร
การประกันภัย การตัดสินใจทางธุรกิจ และการรวบรวมขอมูลทางสถิติเพื่อการสํารวจและการตัดสินใจเบื้องตน
The application of mathematics for everyday life including banking and finance, insurance,
business and statistics for data collection and decision making
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001143

ยาและสารเคมีในชีวิตประจําวัน
3(3-0)
Drugs and Chemicals in Daily Life
ความรูเบื้องตนของยาและเคมีภัณฑรวมถึงเครื่องสําอางและยาจากสมุนไพรที่ใชในชีวิต ประจําวัน
ที่เกี่ยวของกับสุขภาพตลอดจนการเลือกใชและการจัดการเพื่อใหเกิดความปลอดภัยกับสุขภาพและสิ่งแวดลอม
Basic Knowledge of drugs and chemicals including cosmetics and herbal medicinal products
commonly used in daily life and related to health as well as their proper selection and management for health and
environmental safety
001144

อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0)
Food and Life Style
บทบาทและความสําคัญของอาหารในชีวิตประจําวัน วัฒนธรรมและพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ในภูมิภาคตางๆของโลกและในประเทศไทย รวมถึงอิทธิพลของอารยธรรมตางประเทศตอพฤติกรรมการบริโภค
ของไทย เอกลักษณและภูมิปญญาดานอาหารของไทย การเลือกอาหารที่เหมาะสมตอความตองการของรางกาย
อาหารทางเลือก ขอมูลประกอบการพิจารณาเลือกซื้ออาหาร และอาหารและวิถีชีวิตกับการเปลี่ยนแปลงในยุค
โลกาภิวัตน
Roles and importance of food in daily life, cultures and consumption behavior around the world
including the influence of foreign cultures on Thai consumption behavior, identity and wisdom of food in
Thailand, proper food selections according to basic needs, food choices, information for purchasing food, and
food and life style according in the age of globalization
001145

พลังงานและเทคโนโลยีใกลตัว
3(3-0)
Energy and Technology Around Us
ความรูพื้นฐานดานพลังงานและเทคโนโลยี การอนุรักษพลังงาน การใชพลังงานอยางฉลาด
ที่มาและการบรรเทาสภาวะโลกรอน ที่มาของพลังงานไฟฟาและการใชอยางถูกตอง ประหยัด และปลอดภัย
หลักการทํางานและการเลือกใชระบบปรับอากาศ รถยนต เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน การใชพลังงานใน
อนาคต อันไดแกความเขาใจเรื่องการผลิตไฟฟาจากพลังงานนิวเคลียร เทคโนโลยีสําหรับรถยนตในอนาคต
ระบบขนสงมวลชนประสิทธิภาพสูง การเตรียมความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงและการตัดสินใจเลือกใชอยาง
เหมาะสม
Basic energy and technology including; energy conservation, consuming energy intelligently,
source of global warming and how to prevent it, electricity generation and how to consume it properly,
economically, and safely, air conditioning, automobiles, and basic information technology as well as how to use
them effectively and efficiently; and newer technology, such as understanding electricity generation from nuclear
energy, future automotive technology, high performance mass transportation systems to prepare for the change in
technology and be able to choose accordingly
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001150

กอลฟ
1(0-2)
Golf
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬากอลฟ การฝก
ทักษะเบื้องตน และกฎกติกามารยาทของกีฬากอลฟ
History, definition, importance, and physical fitness for golf; basic skill training, rules, and
etiquette of golf
001151

เกม
1(0-2)
Game
ประวัติ ปรัชญา ความหมาย ความสําคัญ ลักษณะของเกมชนิดตางๆ การเปนผูนําเกมเบื้องตน และ
การเขารวมเกม
History, philosophy, definition, and importance of games; type of games, basic game leadership,
and games participation
001152

บริหารกาย
1(0-2)
Body Conditioning
ประวัติ ความหมายความสําคัญของการบริหารกาย หลักการออกกําลังกาย กิจกรรมการสราง
สมรรถภาพทางกาย และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
History, definition, and importance of body conditioning; principle of exercises, physical fitness
activities, and physical fitness test
001153

กิจกรรมเขาจังหวะ
1(0-2)
Rhythmic Activities
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเคลื่อนไหวเบื้องตน ทาเตนรําพื้นเมือง และวัฒนธรรมการ
เตนรําของนานาชาติ
History, definition, importance, and basic movements of folk dances and international folk
dances
001154

วายน้ํา
1(0-2)
Swimming
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาวายน้ํา
การฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกา มารยาทของกีฬาวายน้ํา
History, definition, importance, physical fitness, basic skill training, rules, and etiquette of swimming
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001155

ลีลาศ
1(0-2)
Social Dance
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเคลื่อนไหวเบื้องตน รูปแบบการเตนรําสากล และมารยาทของ
การเตนรําสากล
History, definition, importance, basic movement, types, and etiquette of social dances
001156

ตะกรอ
1(0-2)
Takraw
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาตะกรอ
การฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกา มารยาทของกีฬาตะกรอ
History, definition, importance, physical fitness, basic, skill training, rules and etiquette of takraw
001157

นันทนาการ
1(0-2)
Recreation
ประวัติ ปรัชญา ความหมาย และความสําคัญของนันทนาการ ลักษณะของกิจกรรมนันทนาการ และ
การเขารวมกิจกรรมนันทนาการ
History, philosophy, definition and importance of recreation; nature of activities and recreation
participation
001158

ซอฟทบอล
1(0-2)
Softball
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาซอฟทบอล
การฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกามารยาทของกีฬาซอฟทบอล
History, definition, importance, and physical fitness for softball; basic skill training, rules, and
etiquette of softball
001159

เทนนิส
1(0-2)
Tennis
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาเทนนิส
การฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกา มารยาทของกีฬาเทนนิส
History, definition, importance, and physical fitness for tennis; basic skill training, rules, and
etiquette of tennis
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001160

เทเบิลเทนนิส
1(0-2)
Table Tennis
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาเทเบิลเทนนิส
การฝกทักษะเบื้องตนและกฎกติกา มารยาทของกีฬาเทเบิลเทนนิส
History, definition, importance, and physical fitness for table tennis; basic skill training, rules, and
etiquette of table tennis
001161

บาสเกตบอล
1(0-2)
Basketball
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาบาสเกตบอล
การฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกา มารยาทของกีฬาบาสเกตบอล
History, definition, importance, and physical fitness for basketball; basic skill training, rules, and
etiquette of basketball
001162

แบดมินตัน
1(0-2)
Badminton
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาแบดมินตัน
การฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกา มารยาทของกีฬาแบดมินตัน
History, definition, importance, and physical fitness for badminton; basic skill training, rules, and
etiquette of badminton
001163

ฟุตบอล
1(0-2)
Football
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาฟุตบอล
การฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกา มารยาทของกีฬาฟุตบอล
History, definition, importance, and physical fitness for football; basic skill training, rules, and
etiquette of football
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001164

วอลเลยบอล
1(0-2)
Volleyball
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาวอลเลยบอล
การฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกา มารยาทของกีฬาวอลเลยบอล
History, definition, importance, and physical fitness for volleyball; basic skill training, rules, and
etiquette of volleyball
001165

ศิลปะการตอสูปองกันตัว
1(0-2)
Art of Self – defense
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับศิลปะการตอสูปองกัน
ตัว ทักษะเบื้องตนของศิลปะการตอสูปองกันตัว กฎหมายสําหรับการปองกันตัว และกฎกติกา มารยาทของศิลปะ
การตอสูปองกันตัว
History, definition, importance, and physical fitness for the art of self-defense; basic skill of
the art of self-defense, laws for self-defense; rules, and etiquette of the art of self-defense
001170

พฤติกรรมมนุษย
3(3-0)
Human Behavior
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดพฤติกรรม พื้นฐานทางชีวภาพของพฤติกรรมและประเภทของพฤติกรรม
ความรูสึกและการรับรู การมีสติสัมปชัญญะ การเรียนรูและความจํา การคิดและภาษา เชาวนปญญาและการ
ยกระดับเชาวนปญญา การจัดการอารมณและการสรางแรงจูงใจ พฤติกรรมมนุษยทางสังคม พฤติกรรมอปกติ
และการวิเคราะหกรณีศึกษาพฤติกรรมมนุษยเพื่อการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
Concept of human behavior, biology and types of behavior, sensation and perception, state of
consciousness, learning and memory, thinking and language, intelligence and intelligence management of
emotions and development of motivation, human social behavior, abnormal behavior, analysis of human behavior
case studies for application in everyday life
001171

ชีวิตและสุขภาพ
3(3-0)
Life and Health
ความรูความเขาใจเชิงบูรณาการเกี่ยวกับวงจรชีวิต พฤติกรรม และการดูแลสุขภาพของมนุษย วัยรุน
และสุขภาพการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพและนันทนาการ การสงเสริมสุขภาพจิต อาหารและสุขภาพ ยาและ
สุขภาพ สิ่งแวดลอมและสุขภาพ การประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสังคม การปองกันตัว
จากอุบัติภัย อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ และโรคระบาด
Integrated knowledge and understanding about the life cycle; healthy behaviors and human health
care; adolescence and exercise and recreation for health; enrichment of mental health; medicine and health;
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environment and health; health insurance, life insurance. Accident insurance. And social security; protection from
danger, accidents, natural disasters and communicable diseases
001172

การจัดการการดําเนินชีวิต
3(2-2)
Living Management
ความรูและทักษะ เกี่ยวกับบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของบุคคลในครอบครัว
และสังคมการปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก การติดตอสื่อสาร การจัดการความขัดแยง วิธีการคิด
การแกปญหาอยางสรางสรรค เศรษฐศาสตรกับการดําเนินชีวิตที่ดี และคุณธรรมจริยธรรม
Knowledge and skills relating to role, duty, and responsibity of an individual both as
a member of a family and a member of a society which include an adaptation to changes in a global society,
world communication, conflict management resolutions, and methods to bring about creative problem solutions
leading to a better economy and living conditions along with a more ethical society
001173

ทักษะชีวิต
2(1-2)
Life Skills
การพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก ฝกทักษะการทํางานเปนทีมที่เนนการเปนผูนําและ
ผูตามที่ดี การพัฒนาบุคคลใหมีจิตสาธารณะและการพัฒนาคุณสมบัติดานอื่น ๆ ของบุคคล
Development of personality both mental and physical characteristics; practice in team working
skills focusing on leader and follower roles, along with the development of public consciousness and other
desirable personal characteristics
001245

วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0)
Science in Everyday Life
บทบาทของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางดานชีวภาพ กายภาพ และบูรณาการความรู
ทางดานวิทยาศาสตรของโลกทั้งระบบที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน ไดแก สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม
พลังงานและไฟฟา การสื่อสารและโทรคมนาคม อุตุนิยมวิทยา โลกและอวกาศ
The role of science and technology with concentration on both biological and physical sciences
and integration of earth science in everyday life, including organisms and environments, chemical, energy and
electricity, telecommunications, meteorology, earth and space
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199141

บทนําสูวิชาชีพเภสัชกรรม
1(0-3)
Introduction to Pharmacy Profession
บทนําเขาสูการศึกษาวิชาชีพเภสัชกรรม ปรัชญาแหงวิชาชีพ วิวัฒนาการและจริยธรรมแหงวิชาชีพ
หลักสูตร สถาบันการศึกษา องคกรวิชาชีพ และสาขาวิชาชีพตางๆ จรรยาบรรณ และ บทบาทของเภสัชกรกับงาน
สาธารณสุข
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
199201

การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑสําหรับเภสัชศาสตร 1
3(2-3)
Pharmaceutical Quality Control for Doctor of Pharmacy I
รายวิชาบังคับกอน : 256101 หลักเคมี
256121 เคมีอินทรีย
ความรูเบื้องตนในการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ ขอกําหนด หลักการวิเคราะหเชิงปริมาณ โดยวิธี
วิเคราะหโดยน้ําหนักและปริมาตร ไดแก การไตเตรทกรด-ดาง การไตเตรทโดยปฏิกิริยารีดอกซ การไตเตรทโดย
ใชวิธีตกตะกอนและการไตเตรทโดยใชปฏิกิริยาเชิงซอน หลักการวิเคราะหโดยวิธีโพเทนทิออเมตรี และปฏิบัติการ
เบื้องตนสําหรับการวิเคราะหปริมาณเภสัชภัณฑ
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
199221

บทนําทางเภสัชกรรมสําหรับเภสัชศาสตร
2(2-0)
Introduction to Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy
การแนะนําหนังสือและเภสัชตํารับที่จําเปนตอการคนขอมูลที่สําคัญในทางเภสัชกรรม การศึกษา
เกี่ยวกับภาษาละตินที่ใชในใบสั่งยา ศัพททางเภสัชกรรมและทางการแพทย เทคนิคพื้นฐานและการคํานวณเบื้องตน
ทางเภสัชกรรม เภสัชภัณฑรูปแบบตาง ๆ สารปรุงแตงในทางเภสัชกรรมโพลิเมอรที่ใชในทางเภสัชกรรม และ
เภสัชบรรจุภัณฑ
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
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199222

เภสัชกรรมสําหรับเภสัชศาสตร 1
3(2-3)
Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy I
รายวิชาบังคับกอน : 199221 บทนําทางเภสัชกรรมสําหรับเภสัชศาสตร
256343 เคมีเชิงฟสิกสและการนําไปประยุกตใช
รูปแบบ และสวนประกอบของยาเตรียมรูปแบบยาน้ําใส รวมถึงเทคนิคตาง ๆ ที่ใชในการเตรียมยา
น้ําใส หลักการทางเคมีฟสิกสที่เกี่ยวของกับการตั้งตํารับ ความคงตัว และประสิทธิภาพของยาเตรียมรูปแบบยาน้ํา
ใส เชน การละลายและวิธีเพิ่มการละลาย จลนศาสตรและความคงตัวของยา ปฏิบัติการเตรียมและการตั้งตํารับยา
น้ําใส
Solution dosage forms and their compositions, including fundamental techniques in the
preparation of solution dosage forms, physicochemical principles underlying 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
199301

การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑสําหรับเภสัชศาสตร 2
4(3-3)
Pharmaceutical Quality Control for Doctor of Pharmacy II
รายวิชาบังคับกอน : 199201 การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑสําหรับเภสัชศาสตร 1
ความรูเบื้องตนและปฏิบัติการดานการวิเคราะหเภสัชภัณฑโดยใชเทคนิคสเปกโตรสโคป โครมา
โตกราฟ และเทคนิคอื่นๆที่เกี่ยวของ รวมทั้งความรูเบื้องตนในการเลือกและประเมินวิธีวิเคราะหเภสัชภัณฑ
Basic knowledge and practice in pharmaceutical analysis using spectroscopic techniques,
chromatographic techniques and other related techniques, including the basic knowledge of selection and
validation of pharmaceutical analysis
199302

เภสัชเคมีสําหรับเภสัชศาสตร 1
3(3-0)
Pharmaceutical Chemistry for Doctor of Pharmacy I
รายวิชาบังคับกอน : 256121 เคมีอินทรีย
ความรูพื้นฐานทางเคมียา ความสัมพันธระหวางโครงสรางของยาและการออกฤทธิ์ วิถีเมแทบอลิ
ซึม 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
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199311

บทนําสูเภสัชเวท
2(1-3)
Introduction to Pharmacognosy
คําจํากัดความของเภสัชเวทและผลิตภัณฑธรรมชาติ ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับแหลงที่มาของยาจาก
ธรรมชาติ สัณฐานวิทยา อนุกรมวิธาน การตรวจสอบลักษณะทางจุลภาคของผงยาสมุนไพร และสมุนไพรที่มีใชใน
งานสาธารณสุขมูลฐาน รวมถึงการใหคําปรึกษาดานการประยุกตใชผลิตภัณฑธรรมชาติในชุมชน
Definition of pharmacognosy and natural products, basic knowledge in drug of natural origin,
morphology, taxonomy, microscopic description of powdered drugs and Thai medicinal plants for use in primary
health care and consultant for usage in community
199312

เภสัชเวทสําหรับเภสัชศาสตร 1
3(2-3)
Pharmacognosy for Doctor of Pharmacy I
ผลิตภัณฑธรรมชาติ ตามกลุมขององคประกอบทางเคมีที่สําคัญ การตรวจสอบเบื้องตน และวิธีการ
สกัดแยก กระบวนการวิจัยและพัฒนายาที่มแี หลงที่มาจากธรรมชาติ มาตรฐานสมุนไพร และการตรวจสอบคุณภาพ
สมุนไพรตามขอกําหนดในตํารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย
Natural products based on classification of principle substances; preliminary chemical screening
test, extraction and isolation; research and development of drug from natural origin, standardization and
identification of crude drugs in the Thai Herbal Pharmacopoeia
199321

เภสัชกรรมสําหรับเภสัชศาสตร 2
4(3-3)
Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy II
รายวิชาบังคับกอน : 199222 เภสัชกรรมสําหรับเภสัชศาสตร 1
รูปแบบ และสวนประกอบของยาเตรียมรูปแบบยากระจายตัว เชน คอลลอยด ยาน้ําแขวนตะกอน อิมัลชัน โลชัน
ยาทาถูนวด ขี้ผึ้ง ครีม เจลลี่ และยาเหน็บ หลักการทางเคมีฟสิกสที่เกี่ยวของกับการตั้งตํารับ ความคงตัว และ
ประสิทธิภาพของยาเตรียมรูปแบบยากระจายตัว เชน วิทยาศาสตรการไหล ปรากฏการณบนพื้นผิว คอลลอยด
และการแพรผานผิวหนังของยา ปฏิบัติการการศึกษาทฤษฎีพื้นฐาน และการเตรียมยารูปแบบกึ่งแข็ง
Types and compositions of dispersion systems such as colloids, suspensions, emulsions, lotions,
liniments, ointments, creams, jellies, and suppositories; physicochemical principles underlying 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
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199322

เภสัชกรรมสําหรับเภสัชศาสตร 3
4(3-3)
Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy III
รายวิชาบังคับกอน : 199321 เภสัชกรรมสําหรับเภสัชศาสตร 2
อนุภาคศาสตร แนวคิดการออกแบบและการเตรียมยาผง ยาเม็ด ยาเม็ดเคลือบ แคปซูล เพลเลท ไม
โครแคปซูล และระบบนําสงยาอื่นๆ การควบคุมคุณภาพยาของยาเตรียมรูปแบบของแข็ง เชน ความแข็ง ความหนา
ความแปรปรวนของน้ําหนัก การแตกกระจายตัว การละลาย การปฏิบัติที่ดีในการผลิตยา ปฏิบัติการการศึกษา
คุณสมบัติของอนุภาค การเตรียมและการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑรูปแบบของแข็ง
Micromeritics, concepts of design and preparation of powders, tablets, coated tablets, capsules,
pellets, microcapsules and other drug delivery systems, quality control of solid dosage forms such as hardness,
thickness, weight variation, disintegration and dissolution, Good Manufacturing Practice, practice in
micromeritics as well as preparation and quality control of solid dosage forms
199331

เภสัชวิทยา 1
4(4-0)
Pharmacology I
รายวิชาบังคับกอน : 401218 กายวิภาคศาสตรพื้นฐาน
413222 สรีรวิทยาทางการแพทย 2
หลักการและแนวคิดเบื้องตนเกี่ยวกับพื้นฐานการใชยาบําบัดโรค การเปลี่ยนแปลงยาภายในรางกาย
หลักการทั่วไปและกลไกการออกฤทธิ์ของยาตนแบบในระดับโมเลกุล ระดับเซลล และระดับอวัยวะ กลไกการออก
ฤทธิ์ ขอควรระวัง และอาการขางเคียงของยาตอระบบประสาทอัตโนมัติ ยาที่มีผลตอระบบหัวใจและหลอดเลือด
ยาที่มีผลตอระบบประสาทสวนกลาง ยาที่มีผลตอระบบทางเดินอาหาร ยาที่มีผลตอระบบเลือด รวมถึงผลิตภัณฑ
ตางๆที่เกี่ยวกับเลือด
Basic concept of drug treatment, drug metabolism, general basic and mechanisms of actions of
prototype drugs at molecular, cellular and organ levels, precaution and side effects of the following drugs:
autonomic drugs, drugs affecting cardiovascular system, central nervous system, and gastrointestinal system,
drugs affecting blood and blood clotting, including blood products
199332

เภสัชวิทยา 2
3(3-0)
Pharmacology II
รายวิชาบังคับกอน : 199331 เภสัชวิทยา 1
หลักการทั่วไปและกลไกการออกฤทธิ์ของยาแมบทในระดับโมเลกุล ระดับเซลล และระดับอวัยวะ
ขอควรระวัง และอาการขางเคียงของยาที่มีผลตอระบบภูมิคุมกัน ยาแกแพ ยาที่ใชรักษาการอักเสบและความ
เจ็บปวด ยาที่ใชในโรคหืด ยาที่มีผลตอระบบตอมไรทอ ยาตานแบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส และปรสิต ยาตานมะเร็ง
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ยาฆาเชื้อ ยาตา ยาที่ใชทาภายนอก การใชยาในหญิงมีครรภ ผูสูงอายุ เด็ก และผูที่มีภาวะการทํางานของตับและไต
ผิดปกติ หลักการทางพิษวิทยา ยาตานพิษ และเภสัชพันธุศาสตร
General basic and mechanisms of actions of prototype drugs at molecular, cellular and organ
levels, precaution and side effects of the following drugs: drugs used for immunomodulation, antihistamines,
anti-inflammatory drugs, analgesics, drugs used in asthma, endocrine drugs, antibacterials, antivirals,
antiparasitics, anticancer drugs, antiseptics and disinfectants, drugs for ophthalmic use, topical drugs, drugs used
in special populations, principles of toxicology, antidotes, and pharmacogenomics
199333

ชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลนศาสตร
3(3-0)
Biopharmaceutics and Pharmacokinetics
รายวิชาบังคับกอน : 199331 เภสัชวิทยา 1
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเอื้อประโยชนของยา เชน ปจจัยทางชีวภาพ คุณสมบัติทางฟสิกส-เคมีของยา
รูปแบบของผลิตภัณฑยา และวิธีการใหยา รวมถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกระจายตัว การเปลี่ยนแปลงยา และการ
ขจัดยา การใชแบบจําลองทางเภสัชจลนศาสตรเพื่ออธิบายการเปลี่ยนแปลงของระดับยาในรางกายตอเวลา และ
กระบวนการทางเภสัชจลนศาสตร หลักในการคํานวณ และปรับแบบแผนการใหยาใหเหมาะสมตอผูปวยแตละคน
บนพื้นฐานของคาพารามิเตอรทางเภสัชจลนศาสตร
Factors influencing drug bioavailability such as biological and physicochemical factors, dosage
form, route of administration as well as factors influencing drug distribution, metabolism, and excretion; use of
pharmacokinetic models to describe the change of drug concentration in the body with time and pharmacokinetic
processes, principles of designing and individualization of dosage regimen based on specific patients’
pharmacokinetic parameters
199341

หลักการสาธารณสุข
2(1-2)
Principle of Public Health
หลักการเบื้องตนเกี่ยวกับการสาธารณสุข (ไดแกระบาดวิทยา อนามัยสิ่งแวดลอม อนามัยการทํางาน
อนามัยแมและเด็ก โภชนาการ และรวมถึงปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม) นโยบายและระบบสุขภาพของประเทศ
ไทยการวางแผนดําเนินงานดานสาธารณสุข บทบาทและความรับผิดชอบของวิชาชีพเภสัชกรรมในงานสาธารณสุข
Basic concepts of public health (including epidemiology, environmental health, occupational
health, mother and child health, nutrition, and socio-cultural factors as related to health), Thai health policy and
health care system, public health program planning and implementation, roles and responsibility of pharmacy
profession in public health
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199401

เภสัชเคมีสําหรับเภสัชศาสตร 2
3(3-0)
Pharmaceutical Chemistry for Doctor of Pharmacy II
รายวิชาบังคับกอน : 199302 เภสัชเคมีสําหรับเภสัชศาสตร 1
ความสัมพันธระหวางโครงสรางของยาและการออกฤทธิ์ วิถีเมแทบอลิซึม คุณสมบัติทางเคมี วิธี
การสังเคราะห ฟสิกส และการดัดแปลงสูตรโครงสรางของยาในกลุมยาตานจุลชีพ ยาตานมะเร็ง ยาตานไวรัส
สเตอรอยด ยาแกปวดลดไข ยาแกไอ ยาลดกรดยูริค ยาไทรอยดและยาตานไทรอยด ฮีสตามีนและยาตานฮีสตามีน
และยาที่มีผลตอระบบทางเดินอาหาร
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
199411

เภสัชเวทสําหรับเภสัชศาสตร 2
3(2-3)
Pharmacognosy for Doctor of Pharmacy II
รายวิชาบังคับกอน : 199312 เภสัชเวทสําหรับเภสัชศาสตร 1
199332 เภสัชวิทยา 2
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา พิษและอาการไมพึงประสงคของผลิตภัณฑธรรมชาติ ศึกษาผลิตภัณฑเสริม
อาหารและเครื่องสําอางจากธรรมชาติ หลักเภสัชกรรมแผนไทย และนําเสนอผลการสืบคนขอมูลสมุนไพรใน
ลักษณะของการสัมมนา
Pharmacological activities, toxicity, adverse effects of natural products, dietary supplements,
cosmetics, principles of traditional Thai medicines, review literatures and seminar about medicinal plants
199421

เภสัชกรรมสําหรับเภสัชศาสตร 4
3(2-3)
Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy IV
รายวิชาบังคับกอน : 199322 เภสัชกรรมสําหรับเภสัชศาสตร 3
รูปแบบ สวนประกอบ และหลักการเตรียมยาปราศจากเชื้อ เชน ยาฉีด ยาสําหรับตา หู จมูก และคอ
ยาเตรียมชนิดผสมสําหรับใหทางหลอดเลือดดํา กระบวนการทําไรเชื้อ และการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑยาเตรียม
ปราศจากเชื้อ เภสัชภัณฑรังสี เภสัชภัณฑโปรตีนและเปปไทด และผลิตภัณฑฝอยละอองเบื้องตน ปฏิบัติการเตรียม
และการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑยาปราศจากเชื้อ
Types, compositions and fundamental preparation of sterile products, such as parenterals, eye ear
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nose and throat (EENT) preparations, intravenous admixture, sterilization process and quality control of sterile
products, introduction to radiopharmaceutics, proteins and peptides, and aerosol, practice in preparation and
quality control of sterile products
199431

การทบทวนขอมูลยาใหม
1(0-3)
Current Drug Review
รายวิชาบังคับกอน : 199332 เภสัชวิทยา 2
199451 เภสัชสนเทศสําหรับเภสัชศาสตร
การทบทวนขอมูลยาและนําเสนอเกี่ยวกับยาใหมที่กําหนดให การประเมินคุณคาทางเภสัชวิทยาและ
คุณสมบัติอื่นที่เกี่ยวของกับการที่จะนํายานั้นมาบําบัดรักษาโรค โดยเปรียบเทียบระหวางยาใหมและยาเกาที่ใช
แพรหลายทางคลินิก
Drug information review and presentation of an assigned new drug, evaluation of pharmacological
and other properties relating to therapeutic use of new drug in comparison to other drugs used in clinical
practice
199441

เสริมประสบการณสาธารณสุขในชุมชน
2(0-6)
Public Health Experience in Community
การฝกทักษะปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน การคนหาและวางแผนแกไขปญหาสาธารณสุข
มุงเนนการทําความรูจักชุมชนและการทํางานรวมกับบุคลากรสาธารณสุขดวยความรับผิดชอบ
Training of public health skills in the community, investigation and program planning to solve
public health problems in the community; emphasis on getting to know the community and team working with
other public health personnel. Students’ responsibility is highlighted
199442

กฎหมายทางเภสัชกรรม
2(2-0)
Laws in Pharmacy
หลักกฎหมายเบื้องตนและประเภทตางๆ ของกฎหมาย เจตนารมณและสาระสําคัญของกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม การคุมครองสิทธิประโยชนของผูบริโภคดานยาและสุขภาพ สิทธิ
หนาที่ และความรับผิดชอบตามกฎหมายของเภสัชกร
Basic principles and categorizations of laws and regulations, intention and essentials of laws and
regulations pertaining to pharmacy profession, pharmaceuticals and health consumer protection, laws and
regulations pertaining to privilege, roles, and responsibility of pharmacists
199443 เภสัชระบาดวิทยาเบื้องตน
Basic Pharmacoepidemiology

2(2-0)
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หลักการพื้นฐานทางระบาดวิทยาที่ประยุกตใชกับยา รูปแบบการศึกษา หลักการทางสถิติที่เกี่ยวของ
วิธีการวัดผลลัพธและสิ่งกระทบ การวิเคราะหแบบเมตาและการประยุกตใชหลักเภสัชระบาดวิทยาในงาน เภสัช
กรรม
Fundamental concepts of epidemiology applied to pharmaceuticals, basic study design, basic
statistics, outcomes and exposures measurements, meta-analysis, application of pharmacoepidemiology to
pharmacy
199444

จริยธรรมเชิงวิชาชีพ
1(0-2)
Professional Ethics
รายวิชาบังคับกอน : :199442 กฎหมายทางเภสัชกรรม
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของเภสัชกรในสังคม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพเภสัช
กรรม ปรัชญาการดําเนินชีวิตเพื่อพัฒนาสังคม
Privilege, roles, and responsibility of pharmacists in the society, general and pharmacy
professional ethics, constructive social philosophy
199445

การจัดการคุณภาพในองคกรสุขภาพ
2(2-0)
Quality Management in Health Care Organization
แนวคิดเรื่องการจัดการระบบคุณภาพ การประเมินคุณภาพ การประเมินและจัดการความเสี่ยง
การนําระบบคุณภาพไปใช และการประเมินผลลัพธ โดยเนนใหนิสิตเขาใจหลักการ กระบวนการ เครื่องมือตางๆ
และการนําขอมูลที่เก็บไดมาประเมิน และเนนใหสามารถนําหลักการดังกลาวไปประยุกตใชในองคกรสุขภาพโดย
การศึกษาจากระบบที่มีอยูในปจจุบัน เชน การพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล องคการระหวางประเทศวา
ดวยการมาตรฐาน และการพัฒนาและรับรองคุณภาพรานยา เปนตน
Concept of quality management, quality assessment, risk assessment and management, as well as
utilization management, and outcomes assessment; focusing on understanding principles, processes, tools, and
evaluation of organization’s internal and external data; and applying these principles to health care organization
by studying existing quality management programs such as Hospital Accreditation (HA), International
Organization for Standardization (ISO), Community Pharmacy Development and Accreditation, etc
199446

การบริหารทางเภสัชศาสตรและบทบาทเภสัชกร
3(2-2)
Pharmacy Administration and Pharmacist Role
หลักการการบริหารจัดการองคการ และการประยุกตใชหลักการดังกลาวในวิชาชีพเภสัชกรรม
บทบาท หนาที่ ของเภสัชกร รวมถึงทิศทางและแนวโนมในการพัฒนาวิชาชีพ
Principle of organization management and application to pharmacy profession, roles and
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responsibility of pharmacists as well as trends of professional development

199451

เภสัชสนเทศสําหรับเภสัชศาสตร
3(2-3)
Pharmacoinformatics for Doctor of Pharmacy
รายวิชาบังคับกอน : 199332 เภสัชวิทยา 2
บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของหนวยบริการเภสัชสนเทศ มุงเนนการจัดการสารสนเทศ
งานเภสัชกรรม การบริการขอสนเทศอยางเปนระบบ การประเมินขอมูลทางยาจากแหลงขอมูลทุกระดับ กิจกรรม
สนับสนุนงานเภสัชกรรมปฏิบัติและความปลอดภัยของผูปวย
Role, duty, and responsibility of drug information center focusing on information management in
pharmacy, systematic approach for answering drug information questions, critical evaluation of drug information
obtained from pertinent resources, implementing activities to support pharmacy practice and patient safety
199452

เภสัชบําบัดประยุกต 1
5(4-2)
Applied Pharmacotherapeutics I
รายวิชาบังคับกอน : 199332 เภสัชวิทยา 2
บทนําสูวิชาเภสัชบําบัดประยุกต เนนหลักการใหบริบาลทางเภสัชกรรมแกผูปวย ตั้งแตการ
ตรวจสอบใบสั่งยาหรือยาที่ผูปวยไดรับ สัมภาษณประวัติผูปวย การตรวจรางกายพื้นฐาน หลักการพื้นฐานทางพยาธิ
สรีรวิทยาและอาการแสดงทางคลินิก การแปลผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ ปฏิกิริยาระหวางยา การปฐมพยาบาล
เบื้องตน หลักการเภสัชจลนพลศาสตรคลินิก หลักการพื้นฐานในการจายยา ระบบการกระจายยาและความปลอดภัย
ในการใชยา การจัดทําบันทึกกิจกรรมการใหบริบาลทางเภสัชกรรม การทําประวัติการใชยาของผูปวย ระบาดวิทยา
สาเหตุการเกิดโรค พยาธิสรีรวิทยา การแสดงออกทางคลินิก หลักการวินิจฉัย และการรักษาสําหรับผูปวยที่มีความ
ผิดปกติของทางเดินอาหารสวนบนและสวนลาง ความผิดปกติทางผิวหนัง ความผิดปกติทางสูตินรีเวช และความ
ผิดปกติที่พบบอยในสตรีมีครรภ
Introduction to applied pharmacotherapeutics, emphasizing on principles of pharmaceutical care,
including prescription, drug checking, patient history interview, basic physical examination, basic
pathophysiology, clinical signs and symptoms, laboratory interpretation, drug interaction, and primary care;
principles of drug counseling and drug distribution system, pharmaceutical care activity record and patient drug
history, epidemiology, causes of diseases, pathophysiology and clinical signs and symptoms, principle of
diagnosis and treatment of upper and lower gastrointestinal tract, skin and soft tissue, and obstetric disorders, and
common problems in pregnancy
199453

เภสัชบําบัดประยุกต 2

5(3-6)
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Applied Pharmacotherapeutics II
รายวิชาบังคับกอน : 199452 เภสัชบําบัดประยุกต 1
การเรียนการสอนแบบบูรณาการทาง ระบาดวิทยา พยาธิสรีรวิทยาการเกิดโรค การแสดงออกทาง
คลินิก หลักการวินิจฉัย และการรักษาของโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจลมเหลว โรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด
ความผิดปกติของไต โรคเบาหวาน ความผิดปกติของระบบตา หู คอ จมูก ระบบหายใจ และโรคติดเชื้อเบื้องตน
โดยจะเนนการประยุกตใชความรูในการใหบริบาลทางเภสัชกรรมแกผูปวย การฝกทักษะในการใหบริบาลเภสัช
กรรมซึ่งรวมถึงการสัมภาษณและทําประวัติการใชยาของผูปวย การหาปญหาและการแกไขปญหาของการใชยา
ในผูปวย การติดตามผลการรักษา การประเมินความเหมาะสมในการใชยาแกผูปวยแตละราย การใหคําปรึกษาและ
ใหความรูดานยาแกผูปวยและบุคลากรทางการแพทย การจายยาเพื่อรักษาภาวะเจ็บปวยเบื้องตนในรานยา การสงตอ
ผูปวยแกแพทยในกรณีที่จําเปน การฝกปฏิบัติโดยใชสถานการณจําลองเพื่อพัฒนาทักษะการแกปญหาทางคลินิก
Integration of epidemiology, pathophysiology, clinical signs and symptoms, and principles of
diagnosis and treatment of hypertension, heart failure, ischemic heart disease, disorders of renal, diabetes
mellitus, disorders of ear-eye-nose-throat, and respiratory system as well as basic infectious diseases; emphasis
on applying pharmaceutical care to patients, including patient interview and drug history review, identification
and solving of drug-related problems, drug therapy monitoring, evaluation of drug therapy regimen and
prescriptions, patient counseling and education, drug dispensing for uncomplicated disorders in community
pharmacy setting and patient transfer, practice simulation and real case experience is encouraged throughout the
course for development of students’ clinical problem solving skills
199454

ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสําหรับบริบาลเภสัชกรรม
3(2-3)
Research Methodology and Biostatistics for Pharmaceutical Care
กระบวนการทําวิจัยอยางเปนระบบ ตั้งแตการเลือกหัวขอวิจัย ตัวแปร การวางแผนและออกแบบ
งานวิจัย การเก็บขอมูล เครื่องมือเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูลดวยชีวสถิติทั้งเชิงพรรณนาและเชิงอนุมานพารา
เมตริกและนอนพาราเมตริกดวยโปรแกรมสําเร็จรูป การแปลผลขอมูล การเตรียมขอเสนอโครงการวิจัย และ
จริยธรรมที่เกี่ยวของกับงานวิจัยสาขาตางๆ
Systematic approach in conducting research: topic setting, variables; research planning and
design; data collection; research tools; biostatistics for analyzing the data including descriptive and parametric
and non-parametric statistics, with an emphasis on using statistical package; interpretation of results; proposal
preparation; and ethical considerations in research work
199541

การสื่อสารเชิงวิชาชีพ
2(1-3)
Professional Communication
หลักการและทักษะในการสื่อสารระหวางบุคคล รวมถึงการจัดทําสื่อสุขศึกษา เนนการปฏิบัติเพื่อ
นําไปใชจริงสําหรับเภสัชกรเพื่อการสื่อสารดานการบริบาลผูปวยและการสื่อสารกับบุคลากรสายงานอื่น ๆ
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Concepts and skills of interpersonal communication including health education material applied to
pharmacy profession; emphasis on a practical and professional implication in patient care and interprofessional
relationship
199542

เภสัชศาสตรสังคมและพฤติกรรม
2(2-0)
Social and Behavioral Aspects in Pharmacy
แนวคิดสุขภาพในมิติสังคมและวัฒนธรรม พฤติกรรมที่เกี่ยวของกับสุขภาพ แนวคิดพื้นฐานและการ
ประยุกตใชแนวคิดจิตวิทยาสังคม สังคมวิทยาการแพทย มานุษยวิทยาการแพทย และสังคมศาสตรอื่นๆ เพื่ออธิบาย
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ หลักการเบื้องตนในการวางแผนการใหสุขศึกษาและการสรางเสริมสุขภาพ
ปญหาการใชยาและผลิตภัณฑสุขภาพในชุมชน แนวคิดการใชยาอยางเหมาะสม
Health in socio-cultural dimension, health related behavior, principles and applications of social
psychology, medical sociology, medical anthropology and health related social sciences in understanding the
modifying health behavior, basic concepts of health education and health promotion practice, medication and
health product use problems in the community, concept of rational use of medicine
199543

เภสัชเศรษฐศาสตรเบื้องตน
2(2-0)
Basic Pharmacoeconomics
หลักการของเศรษฐศาสตรทั่วไปและเภสัชเศรษฐศาสตร เครื่องมือวิเคราะหทางเภสัชเศรษฐศาสตร
การประยุกตใชหลักเภสัชเศรษฐศาสตรในงานเภสัชกรรม
Basic concepts of economics and pharmacoeconomics, tools in pharmacoeconomics, application
of pharmacoeconomics to pharmacy
199551

เภสัชบําบัดประยุกต 3
5(3-6)
Applied Pharmacotherapeutics III
รายวิชาบังคับกอน : 199452 เภสัชบําบัดประยุกต 1
การเรียนการสอนแบบบูรณาการทางระบาดวิทยา พยาธิสรีรวิทยาการเกิดโรค การแสดงออกทาง
คลินิก หลักการวินิจฉัยและการรักษาโดยเนนการประยุกตใชความรูในการใหบริบาลทางเภสัชกรรมแกผูปวยของ
ภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะ โรคหลอดเลือดสมอง ภาวะลิ่มเลือดแข็งตัวผิดปกติ ความผิดปกติของระบบโครงราง
กระดูกและขอตอ โรคติดเชื้อที่ซับซอนรวมถึงไขเลือดออก ความผิดปกติของสมดุลกรด-ดาง การบําบัดทดแทนไต
ความผิดปกติของตอมไทรอยดและตอมหมวกไต ความผิดปกติทางพิษวิทยา และความผิดปกติของระบบเลือด
Integration of epidemiology, pathophysiology, clinical signs and symptoms, and principles of
diagnosis and treatment; emphasis on applying pharmaceutical care to patients, of arrhythmias, stroke,
coagulation disorders, disorders of skeletal, bone and joint systems, complicated infectious diseases including
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dengue fever, acid-base disorders, renal replacement therapy, thyroid disorders, adrenal disorders, toxicology,
and hematologic disorders

199552

เภสัชบําบัดประยุกต 4
5(3-6)
Applied Pharmacotherapeutics IV
รายวิชาบังคับกอน : 199452 เภสัชบําบัดประยุกต 1
การเรียนการสอนแบบบูรณาการทางระบาดวิทยา พยาธิสรีรวิทยาการเกิดโรค การแสดงออกทาง
คลินิก หลักการวินิจฉัยและการรักษาโดยเนนการประยุกตใชความรูในการใหบริบาลทางเภสัชกรรมแกผูปวยของ
ความผิดปกติทางจิตเวช ความผิดปกติทางประสาทวิทยา (การปวดและไมเกรน โรคสมองเสื่อม โรคพารกินสัน
โรคลมชัก เปนตน) ความผิดปกติทางระบบภูมิคุมกัน ความผิดปกติที่เกี่ยวเนื่องกับโภชนาการ การเลิกบุหรี่ มะเร็ง
วิทยา และความผิดปกติที่พบไดบอยในเด็กและผูสูงอายุ
Integration of epidemiology, pathophysiology, clinical signs and symptoms, and principles of
diagnosis and treatment; emphasis on applying pharmaceutical care to patients, of psychiatric disorders,
neurologic disorders (e.g., pain and migraine, dementia, Parkinson, epilepsy), immunological disorders,
nutritional disorders, smoking cessation, oncology, and common pediatric and geriatric diseases
199553

บทนําสูปฏิบัติการทางบริบาลเภสัชกรรม
3(1-6)
Introduction to Clerkship for Doctor of Pharmacy
รายวิชาบังคับกอน : 199453 เภสัชบําบัดประยุกต 2
199551 เภสัชบําบัดประยุกต 3
บทนําสูปฏิบัติการทางเภสัชศาสตรในการดูแลผูปวย เนนการสรางความคุนเคยกับการใหบริบาล
ทางเภสัชกรรมรวมกับบุคลากรทางการแพทย 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
199554

การฝกงานวิชาชีพเภสัชกรรม
3(0-9)
Pharmacy Training
รายวิชาบังคับกอน : 199453 เภสัชบําบัดประยุกต 2
การฝกปฏิบัติงานทางเภสัชกรรมในโรงพยาบาลและ/หรือรานยา กระบวนการสั่งจายยา การ
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ประเมินความถูกตองปลอดภัย การแกไขปญหาเกี่ยวกับใบสั่งยาสําหรับผูปวยแตละราย เรียนรูเกี่ยวกับเภสัชภัณฑ
ที่มีในสถานบริการสาธารณสุข การจัดเตรียมยาสําหรับผูปวยเฉพาะรายและกระจายยาไปยังผูปวย
Pharmacy training in hospital and/or community pharmacy, drug prescribing processes; safety
evaluation, drug prescribing problem-solving for individual patient, learning of pharmaceutical preparations in
health care organization, drug formulation and distribution for individual patient
199591

โครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร
3(0-9)
Research Project in Pharmaceutical Sciences
รายวิชาบังคับกอน : 199454 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสําหรับบริบาลเภสัชกรรม
กระบวนการวางแผนการวิจัย การทําการวิจัย การวิเคราะหการแปลผล การอภิปรายผลสรุปผล
และการนําเสนอผลงานวิจัย
Research design, research conducting, critical analysis, interpretation of information, and
research presentation
199601

ปฏิบัติการการวิจัยทางผลิตภัณฑธรรมชาติและเคมียา
6(0-18)
Clerkship : Natural Products and Medicinal Chemistry Research
รายวิชาบังคับกอน : 199301 การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑสําหรับเภสัชศาสตร 2
199401 เภสัชเคมีสําหรับเภสัชศาสตร 2
199411 เภสัชเวทสําหรับเภสัชศาสตร 2
199454 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสําหรับบริบาลเภสัชกรรม
การปฏิบัติการดานการวิจัยทางผลิตภัณฑธรรมชาติและเคมียาขั้นสูง เชน การหายาใหมจาก
ผลิตภัณฑธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห การศึกษาความสัมพันธระหวางโครงสรางและการออกฤทธิ์ของสาร
ที่จะนํามาพัฒนาเปนยา การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพและเภสัชวิทยา การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑยา ผลิตภัณฑ
เสริมอาหารและเครื่องสําอาง การใชเทคโนโลยีชีวภาพในการศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑธรรมชาติและเคมียา และการ
สํารวจการใชผลิตภัณฑธรรมชาติในชุมชน
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,
biotechnology in natural products and medicinal chemistry research and survey of natural products usage in
community
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199611

ปฏิบัติการแพทยทางเลือก
6(0-18)
Clerkship : Complementary and Alternative Medicine
รายวิชาบังคับกอน : 199542 เภสัชศาสตรสังคมและพฤติกรรม
199553 บทนําสูปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร
การคนควา ฝกปฏิบัติ อภิปรายเกี่ยวกับการแพทยทางเลือกรูปแบบตางๆ ไดแก การแพทยแผนไทย
การแพทยจีน การแพทยอายุรเวทของอินเดีย และการแพทยทางเลือกของประเทศทางตะวันตก วิเคราะหและแปล
ผลขอมูลที่ไดจากวารสารทางการแพทยและขอมูลการใชการแพทยทางเลือกที่เก็บจากสถานใหบริการหรือใน
ชุมชน
Discussion and experience in complementary and alternative medicine (CAM) such as the classic
medical system of Thai, Chinese, Indian and Western alternative medicine, analysis and evaluation of
information available in the medical literature and CAM resources from the health care service centers or
community
199621

ปฏิบัติการยาเตรียมเฉพาะราย
6(0-18)
Clerkship: Extemporaneous Preparation
รายวิชาบังคับกอน : 199322 เภสัชกรรมสําหรับเภสัชศาสตร 2
199421 เภสัชกรรมสําหรับเภสัชศาสตร 4
ฝกปฎิบัติการการเตรียมเภสัชภัณฑที่เตรียมเพื่อใชสําหรับผูปวยเฉพาะราย ทั้งในรูปแบบยาเตรียม
เพื่อรับประทาน และยาเตรียมปราศจากเชื้อ และการศึกษาความคงสภาพเบื้องตน
Practice in extemporaneous preparation including oral preparation and aseptic preparation; and
stability of preparation
199641

ปฏิบัติการวิจัยดานเภสัชกรรมปฏิบัติ
6(0-18)
Clerkship : Research in Pharmacy Practice
รายวิชาบังคับกอน : 199454 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสําหรับบริบาลเภสัชกรรม
199552 เภสัชบําบัดประยุกต 4
199553 บทนําสูปฏิบัติการทางบริบาลเภสัชกรรม
ปฏิบัติการทําวิจัยในหัวขอที่นิสิตสนใจดานเภสัชกรรมปฏิบัติ โดยความเห็นชอบและภายใตการ
ดูแลของอาจารยประจําวิชา
Experiential practice in the field of research on the approved topic in pharmacy practice under
supervision of the course director
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199642

ปฏิบัติการบริหารเภสัชกิจ
6(0-18)
Clerkship : Pharmacy Administration
รายวิชาบังคับกอน : 199446 การบริหารทางเภสัชศาสตรและบทบาทเภสัชกร
199552 เภสัชบําบัดประยุกต 4
199553 บทนําสูปฏิบัติการทางบริบาลเภสัชกรรม
การฝกปฏิบัติการในการประยุกตหลักการบริหารจัดการดานเภสัชกรรมปฏิบัติ ในสถานบริการ
สาธารณสุข สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน องคกรประเภทตางๆ ครอบคลุมการวิเคราะหระบบ การวางแผน
การนําลงสูการปฏิบัติ และการประเมินผลการดําเนินการ
Clerkship in the application of administration principles on pharmacy practice in health care
facilities, community settings, and various organizations, system analysis, plan development, practice, and
evaluation of outcomes
199651

ปฏิบัติการเภสัชกรรมอายุรศาสตร
6(0-18)
Clerkship : Medicine
รายวิชาบังคับกอน : 199552 เภสัชบําบัดประยุกต 4
199553 บทนําสูปฏิบัติการทางบริบาลเภสัชกรรม
การฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในสถานพยาบาลสําหรับผูปวยอายุรกรรม การเขารวมกับ
บุคลากรทางการแพทยสาขาอื่น ๆ ในการดูแลผูปวย ซึ่งรวมถึงการวางแผนและติดตามการใชยา การใหบริการ
สารสนเทศทางยา และการใหคําปรึกษาแกผูปวย การพัฒนาทักษะของการสื่อสารและสัมพันธภาพกับผูปวยและ
บุคลากรทางการแพทยสาขาอื่น 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
199652

ปฏิบัติการใหบริการสารสนเทศทางยา
Clerkship : Drug Information Service
รายวิชาบังคับกอน : 199451 เภสัชสนเทศสําหรับเภสัชศาสตร
199552 เภสัชบําบัดประยุกต 4

6(0-18)
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199553 บทนําสูปฏิบัติการทางบริบาลเภสัชกรรม
การฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในหนวยใหบริการสารสนเทศทางยา ประสบการณใน
การคนหาขอมูล การประเมินคุณคา และการนําเสนอสารสนเทศทางยาแกผูสอบถาม การเขารวมในกิจกรรมตาง ๆ
ที่หนวยใหบริการ ซึ่งรวมถึงการจัดเตรียมสารสนเทศทางยาแกคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด การตีพิมพ
จดหมายขาวสารและวารสาร การประเมินผลการใชยา และการรายงานอาการไมพึงประสงคจากการใชยา
การบริหารจัดการและการกอตั้งหนวยใหบริการสารสนเทศทางยาการพัฒนาทักษะของการสื่อสารสัมพันธภาพกับ
ผูปวย 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
199653

ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
6(0-18)
Clerkship : Community Pharmacy
รายวิชาบังคับกอน : 199552 เภสัชบําบัดประยุกต 4
199553 บทนําสูปฏิบัติการทางบริบาลเภสัชกรรม
การฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ประสบการณใน
การใหบริบาลเภสัชกรรมแกผูปวยหรือผูมารับบริการ ซึ่งรวมถึงการดําเนินการเกี่ยวกับใบสั่งยา การจายยา การให
ความรูและคําปรึกษาแกผูปวยเกี่ยวกับยา โรค และการดูแลรักษาตนเอง การจายยาโดยไมมีใบสั่งยาของแพทยเพื่อ
การรักษาโรคที่ไมซับซอน การติดตามการใชยาในผูปวยเรื้อรัง การพัฒนาทักษะของการสื่อสาร และ
สัมพันธภาพกับผูปวยและบุคลากรทางการแพทยสาขาอื่น ๆ
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
199654

ปฏิบัติการเภสัชกรรมผูปวยนอก
6(0-18)
Clerkship : Ambulatory Care
รายวิชาบังคับกอน : 199552 เภสัชบําบัดประยุกต 4
199553 บทนําสูปฏิบัติการทางบริบาลเภสัชกรรม
การฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในสถานพยาบาลสําหรับผูปวยนอก การเขารวมกับ
บุคลากรทางการแพทยสาขาอื่นๆ ในการดูแลผูปวย ประสบการณในการใหบริบาลเภสัชกรรม ซึ่งรวมถึงการ
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ดําเนินการเกี่ยวกับใบสั่งยาและการจายยา การใหความรูและคําปรึกษาแกผูปวยเกี่ยวกับยา โรค และการดูแลรักษา
ตนเอง 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 self-care, drug therapy
monitoring in chronic diseases, development of communication and relationship skills with patients and other
health care providers
199655

ปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรมสําหรับผูปวยเฉพาะกลุม
6(0-18)
Clerkship : Pharmaceutical Care in Special Group
รายวิชาบังคับกอน : 199552 เภสัชบําบัดประยุกต 4
199553 บทนําสูปฏิบัติการทางบริบาลเภสัชกรรม
การฝกปฏิบัติงานทางบริบาลเภสัชกรรมขั้นสูงสําหรับผูปวยพิเศษ (เชน ผูสูงอายุ, เด็ก,วารฟาริน
เปนตน) ในการวางแผนและการติดตามการใชยา การใหคําแนะนําสารสนเทศทางยา การใหคําปรึกษาแกผูปวย
การพัฒนาทักษะและการสื่อสารสัมพันธภาพกับผูปวยและบุคลากรทางการแพทยสาขาอื่น ๆ
Practice of providing advanced pharmaceutical care for special patients (such as geriatrics,
paediatrics, warfarin patient, 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
199656

ปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรมขั้นสูง
6(0-18)
Clerkship : Advanced Pharmaceutical Care
รายวิชาบังคับกอน : 199552 เภสัชบําบัดประยุกต 4
199553 บทนําสูปฏิบัติการทางบริบาลเภสัชกรรม
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
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199657

ปฏิบัติการดานขอมูลยาในบริษัทยา
6(0-18)
Clerkship : Drug Information in Pharmaceutical Industry
รายวิชาบังคับกอน : 199451 เภสัชสนเทศสําหรับเภสัชศาสตร
199552 เภสัชบําบัดประยุกต 4
199553 บทนําสูปฏิบัติการทางบริบาลเภสัชกรรม
การปฏิบัติการจัดเตรียม วิเคราะห ประเมินขอมูลทางยา สําหรับบริษัทยาในหัวขอที่ไดรับมอบหมาย
การปฏิบัติการนี้รวมถึงการฝกตอบคําถามทางยาใหกับบุคลากรทางการแพทยและการไดมีโอกาสศึกษาระบบการ
วิจัยทางคลินิก
Experiential practice in preparing, analyzing, evaluating drug information in pharmaceutical
companies, answering drug information questions, and exposure to clinical research activities
199658

ปฏิบัติการเภสัชจลนศาสตรคลินิก
6(0-18)
Clerkship : Clinical Pharmacokinetics
รายวิชาบังคับกอน : 199552 เภสัชบําบัดประยุกต 4
199553 บทนําสูปฏิบัติการทางบริบาลเภสัชกรรม
การฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในหนวยใหบริการทางเภสัชจลนศาสตรคลินิก การ
ประยุกต ใชหลักการทางเภสัชจลนศาสตรซึ่งรวมถึงการคํานวณขนาดยาเริ่มตนและเพื่อคงระดับยาในเลือดแกผูปวย
เฉพาะรายการติดตามระดับยาในเลือด และการปรับเปลี่ยนการใหยาอยางเหมาะสมตามคาพารามิเตอรทางเภสัชจลนศาสตรที่ไดจากการคํานวณและตามสภาวะทางคลินิกของผูปวย การสื่อสารกับบุคลากรทางการแพทยสาขา
อื่นๆ ที่เกี่ยวกับขอควรพิจารณาทางเภสัชจลนศาสตรที่เกี่ยวของเพื่อใหการดูแลผูปวยเปนไปอยางเหมาะสม การ
พัฒนาทักษะของการสื่อสาร และสัมพันธภาพกับผูปวยและบุคลากรทางการแพทยสาขาอื่น ๆ
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
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199691

สหกิจศึกษา
Co-operative Education
การฝกปฏิบัติงานดานเภสัชศาสตรในหนวยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน
Training of pharmacy professional in the government or private sector

6 หนวยกิต

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 ปริพันธ และการประยุกต เทคนิคการอินทิเกรต อินทิกรัลไมตรงแบบ
Mathematical induction, algebraic and transcendental functions, limits and
Continuity, derivatives and their applications, integrals and their applications, techniques of integration, improper
integrals
256101

หลักเคมี
4(3-3)
Principle of Chemistry
ปริมาณสารสัมพันธ โครงสรางอะตอม พันธะเคมี ตารางธาตุและสมบัติของธาตุ กาซและของแข็ง
ของเหลวและสารละลาย เทอรโมไดนามิกสเคมี จลนศาสตรเคมี กรด-เบส ไฟฟาเคมี เคมีนิวเคลียร และเคมีสิ่งแวดลอม
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
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256121

เคมีอินทรีย
5(4-3)
Organic Chemistry
รายวิชาบังคับกอน : 256101 หลักเคมี
การจําแนกและการเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย สเตอริโอเคมี ปฏิกิริยาและกลไกในสารประกอบ
อินทรีย ปฏิกิริยาและสมบัติของอลิฟาติกไฮโดรคารบอน แอลกอฮอล อีเธอร อัลดีไฮดและคีโตน กรดอินทรียและ
อนุพันธของกรดอินทรีย
สารประกอบไนโตรเจนและซัลเฟอรแบบอลิฟาติก อะโรมาติกไฮโดรคารบอนและ
อนุพันธ สารประกอบอะโรมาติกที่สําคัญบางชนิด
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
256343

เคมีเชิงฟสิกสและการนําไปประยุกตใช
4(3-3)
Physical Chemistry and Application
แนวความคิดเกี่ยวกับอุณหพลศาสตรและการนําไปประยุกตใช สมบัติของสารผสมอยางงาย
แผนผังวัฏภาคของสารผสมแบบสองและสามองคประกอบ สมดุล ไฟฟาเคมีสมบัติการถายเท ไดแก
การแพรผาน ความหนืดและการนําความรอนจลนศาสตรเคมีและการประยุกตใช ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
สารจําพวกพอลิเมอร เคมีพื้นผิวไดแกแรงตึงผิว ระบบของคอลลอยดการดูดซับ
Concepts of thermodynamics and applications, Propeties of simple mixtures, Phase diagrams of
two and three components systems, Equilibrium, Electrohemistry, Transport poperties such as diffusion, viscosity
and thermal conductivity, Chemical kinetics and appllcations, Basic polymer science, Surface science such as
surface tension, colloidal systems and adsorption
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
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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

กายวิภาคศาสตรพื้นฐาน
3(2-3)
Basic Anatomy
มหกายวิภาคศาสตร จุลกายวิภาคศาสตร และการเจริญและพัฒนาการขั้นพื้นฐานของระบบตางๆ
ไดแก ระบบหอหุมรางกาย และโครงรางของรางกาย ระบบกลามเนื้อ ระบบประสาท ระบบทางเดินหายใจ ระบบ
ไหลเวียนเลือด ระบบน้ําเหลืองและภูมิคุมกัน ระบบยอยอาหาร ระบบทางเดินปสสาวะ ระบบสืบพันธุ ระบบ
ฮอรโมน ระบบรับความรูสึก และ อวัยวะรับความรูสึกพิเศษ
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
วิชาบังคับกอน: 256101 หลักเคมี หรือ 256121 เคมีอินทรีย
โครงสราง ประเภท และสมบัติทางเคมีของคารโบไฮเดรต กรดอะมิโน โปรตีน ลิปด และกรด
นิวคลีอิก ชีวเคมีของเลือด สมบัติและการทํางานของเอนไซม กลไกการควบคุมทางชีวเคมีของฮอรโมน โภชนาการ
และเมแทบอลิซึมของวิตามินและแรธาตุ วิธีการถายทอดขอความทางพันธุกรรม การสรางโปรตีน การควบคุมการ
แสดงออกของยีน หลักการและเทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุล รวมทั้งชีวสารสนเทศที่ใชในการสืบคนขอมูลและ
ประยุกตใชในทางการแพทย
Structure and chemical of carbohydrate, amino acids, proteins, lipids and nucleic acids,
biochemistry of blood, enzyme properties and function, regulation of hormone, nutrition and metabolism of
vitamins and minerals, Information pathway for genetic information, protein synthesis, control of gene
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expression, principle and techniques of molecular biology including bioinformatics for data searching and
applying for clinical use

411212

ชีวเคมีการแพทยพื้นฐาน 2
3(3-0)
Basic Medical Biochemistry II
วิชาบังคับกอน: 256101 หลักเคมี หรือ 256121 เคมีอินทรีย หรือ
411211 ชีวเคมีการแพทยพื้นฐาน 1
หนาที่ของวิตามินในวิถีเมแทบอลิซึม การสรางพลังงานในสิ่งมีชีวิต วิถีเมแทบอลิซึมของสารชีว
โมเลกุลตางๆ และความสัมพันธของวิถีเมแทบอลิซึมในรางกายมนุษย สื่อสัญญาณภายในเซลล พื้นฐานทางชีวเคมี
ของการเกิดมะเร็ง พื้นฐานทางชีวเคมีของระบบประสาท ผลของซีโนไบโอติกตอสารชีวโมเลกุล และการนํา
ความรูพื้นฐานทางชีวเคมีไปประยุกตใชในทางชีวเคมีคลินิก
Function of vitamins in metabolic pathway, bioenergetics, metabolic pathway of biomolecules
and metabolic interrelationship in human bodies, signal transduction, basic biochemistry of cancer and abnormal
of neurons, xenobiotic effects on biomolecules and use of basic knowledge for clinical biochemistry application
412311

จุลชีววิทยาทางการแพทย 1
3(2-3)
Medical Microbiology I
รายวิชาบังคับกอน : 258211 เซลลและชีววิทยาระดับโมเลกุล
ระบบภูมคุมกันของรางกายในสภาวะปกติและผิดปกติ และศึกษาเกี่ยวกับไวรัสที่มีความ สําคัญ
ทางการแพทย ในดานสัณฐานวิทยา การเพาะเลี้ยง สรีรวิทยา การจัดจําแนกและการบงชี้ชนิด การทําใหเกิดโรค
ระบาดวิทยา การควบคุมและปองกัน
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
เกี่ยวกับแบคทีเรียและราที่มีความสําคัญทางการแพทย
ในดานสัณฐานวิทยา
การเพาะเลี้ยง
สรีรวิทยา พันธุกรรม การจัดจําแนกและการบงชี้ชนิด การทําใหเกิดโรค ระบาดวิทยา การควบคุมและการ
ปองกัน
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
รูปรางลักษณะของปรสิตชนิดตาง ๆ ที่มีความสําคัญซึ่งกอโรคในคน วงจรชีวิต ระบาดวิทยา การ
ติดตอ พยาธิวิทยาและอาการ การตรวจวินิจฉัย การรักษา การปองกันและควบคุม รวมทั้งความสัมพันธระหวาง
โฮสตกับปรสิตชนิดตาง ๆ และกรณีศึกษา
The study of human parasites in their structure, morphology, life cycle, epidemiology, mode of
infection, pathology, symtoms, diagnosis, treatment, prevention, control including relationship between host and
parasites. (Clinical Correlation)
413221

สรีรวิทยาการแพทย 1
3(2-3)
Medical Physiology I
รายวิชาบังคับกอน : 258211 เซลลและชีววิทยาระดับโมเลกุล
หลักการพื้นฐาน ความหมาย และปรากฏการณตางๆ มรการทํางานของเนื้อเยื่อและอวัยวะของ
รางกายมนุษยในภาวะปกติ โดยแบงศึกษาเปนระบบตางๆตามลําดับ คือ สรีรวิทยาระดับเซลล ระบบประสาท
ระบบกลามเนื้อ และระบบหัวใจและหลอดเลือด
Fundamental principles, definitions, and phenomenon of function of tissues and organs of human
body in normal condition. Sequentially of various systems including cellular, nerve, muscular and cardiovascular
physiology
413222

สรีรวิทยาการแพทย 2
4(3-3)
Medical Physiology II
รายวิชาบังคับกอน : 413221 สรีรวิทยาการแพทย 1
หลักการพื้นฐาน ความหมาย และปรากฏการณตางๆ ในการทํางานของเนื้อเยื่อและ
อวัยวะของรางกายมนุษยในภาวะปกติ โดยแบงศึกษาเปนระบบตางๆตามลําดับ คือ ระบบหายใจ ระบบยอย
อาหาร ระบบขับถายปสสาวะ ระบบตอมไรทอ ระบบสืบพันธุ การควบคุมอุณหภูมิ และการศึกษาแบบบูรณา
ของการทํางานรวมกันของทุกระบบในรางกายเพื่อรักษารางกายใหอยูในภาวะปกติ
Fundamental principles, definitions, and phenomenon of functions of tissues and organs
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of human body in normal condition. Study of various systems including respiratory, gastrointestinal, renal,
endocrine and reproductive physiology, and temperature regulation as well as integrated study of how all systems
work together in order to maintain normal physiological state

17.6 ความหมายของเลขรหัสวิชา
ประกอบดวยตัวเลข 6 ตัว แยกเปน 2 ชุด ชุดละ 3 ตัว มีความหมายดังนี้
1. ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 1 (3 ตัวแรก)
1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001
หมายถึง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.2 คณะวิทยาศาสตร
252
หมายถึง
คณิตศาสตร
255
หมายถึง
สถิติ
256
หมายถึง
เคมี
258
หมายถึง
ชีววิทยา
261
หมายถึง
ฟสิกส
1.3 คณะเภสัชศาสตร
199
หมายถึง
บริบาลเภสัชกรรม
1.4 คณะมนุษยศาสตร
205
หมายถึง
ภาษาอังกฤษ
1.5 คณะวิทยาศาสตรการแพทย
401
หมายถึง
กายวิภาคศาสตร
411
หมายถึง
ชีวเคมี
412
หมายถึง
จุลชีววิทยา
413
หมายถึง
สรีรวิทยา
2. ความหมายของรหัสชุดที่ 2 (3 ตัวหลัง) คือ ตัวเลขประจํารายวิชา
หลักรอย : ป หรือชั้นปที่เรียน
หลักสิบ : ลักษณะของการจัดการเรียนการสอน
เลข
0 เภสัชเคมีและเภสัชวิเคราะห
เลข
1 เภสัชเวท
เลข
2 เทคโนโลยีเภสัชกรรม
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เลข
3 เภสัชวิทยาและชีวเภสัชศาสตร
เลข
4 เภสัชศาสตรสังคมและการจัดการ
เลข
5, 6 เภสัชกรรมคลินิก
เลข
9 โครงงาน ปญหาพิเศษ สัมมนา การศึกษาอิสระและการฝกงาน
หลักหนวย : ลําดับของรายวิชาในหมวดนี้

18. การประกันคุณภาพหลักสูตร
หลักสูตรไดกําหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรในแตละประเด็น ดังนี้
18.1 ประเด็นการบริหารหลักสูตร (ระบุ)
การบริหารจัดการหลักสูตรดําเนินการโดยอาจารยประจําหลักสูตร เปนผูกํากับดูแลใหมี
กิจกรรมตางๆ รวมกับคณะฯ และ มหาวิทยาลัย รวมถึงการกํากับตารางเรียนตารางสอน การประเมินผลการศึกษา
และประเมินอาจารยผูสอน ใหเปนไปตามนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย และสอดคลองกับวิชาชีพ โดยจัด
ประชุมอยางนอยปละ 2 ครั้ง นอกจากนี้มีการประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตร สัมมนาเสริมความเข็มแข็ง
ของหลักสูตร อยางนอยปละ 1 ครั้ง มีการกํากับติดตามบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา และกํากับการสํารวจความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิตเพื่อผลลัพทและนําขอเสนอแนะไปพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเนื่อง
18.2 ประเด็นทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน (ระบุ)
มีหองเรียนบรรยายประจําของนิสิตแตละชั้นปที่มีอุปกรณโสตฯประจําหองไดแก Computer และ
LCD Projector หองปฏิบัติการสําหรับปฏิบัติการตางๆ และหองเรียนสําหรับอภิปรายกลุมยอย ตลอดจนอุปกรณ
ประกอบการสอนที่มีประสิทธิภาพ ไดแก
เครื่องมือ
High Performance Liquid Chromatography (HPLC)
Gas chromatography (GC)
UV spectrophotometer
Fluorospectrophotometer
Polarimeter
Automatic titrator
Carl Fischer Titrator
Rota evaporator
เครื่องตอกยาเม็ด
Thermogravimetric analysis (TGA)
Differential scanning calorimetry (DSC)
Fluidized-bed

จํานวน (เครื่อง/ชุด)
5
1
4
2
2
2
1
4
5
1
1
1
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Microplate spectrophotometer
Dissolution apparatus
Disintegration apparatus
Micrometer
Hardness tester
Friabilator
เครื่องมือ
Coating machine
Spray dried
Extruder-spheronizer
pH meter
Stirrer
Vortex
Brabender
Viscometer
Hot air oven
Autoclave
Incubator

1
2
4
10
10
2
จํานวน (เครื่อง/ชุด)
1
1
1
5
30
10
1
2
5
2
1

18.3 ประเด็นการสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา (ระบุ)
คณะเภสัชศาสตรมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาดานวิชาการใหกับนิสิตทุกชั้นปที่เพื่อให
คําแนะนําและขอเสนอแนะแกนิสิตในดานตางๆ เชน ดานการเรียน ดานการทํากิจกรรมเสริมหลักสูตร การ
ฝกงาน การแนะแนวอาชีพ และ การศึกษาตอ ตลอดจนการใหคําแนะนําดานการสมัครขอทุนตางๆทั้งจากภายใน
และ จากภายนอกมหาวิทยาลัยเชน ทุนกูยืมเพื่อการศึกษา ทุนแลกเปลี่ยนนิสิตเพื่อฝกงานทั้งภายใน ประเทศ
และ ตางประเทศ หรือ การแลกเปลี่ยนนิสิตทําวิจัยระยะสั้นของมหาวิทยาลัย หรือ หนวยงานอื่นๆ เปนตน
18.4 ประเด็นความตองการของตลาดแรงงานสังคมและ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต (ระบุ)
คณะเภสัชศาสตร มีหนอยงานยอยในการติดตามบัณฑิต หลังจากสําเร็จการศึกษา และ
สอบถามความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทุกป รวมถึงมีการติดตามแผนกําลังคนดานสาธารณสุข แนวโนม
วิช าชี พ จากสภาวิ ช าชี พ (สภาเภสั ช กรรม) และมีตั ว แทนคณะในสมาคมวิ ชาชี พ เช น สมาคมเภสั ช กรรม
โรงพยาบาล ทําใหทราบถึงความตองการของสังคม
19. การพัฒนาหลักสูตร
19.1 ดัชนีบงชี้มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา สําหรับหลักสูตรนี้ (ระบุ)
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19.1.1 ไดบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค (พิจารณาจากการที่นิสิตผานการวัดผล
รายวิชา)
19.1.2 มีการประเมินกระบวนการและประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา
(พิจารณาจากประมวลรายวิชา และแบบประเมินอาจารยผูสอนโดยนิสิต)
19.1.3 มีการประเมินการจัดอุปกรณและวัสดุการศึกษา สนับสนุนการเรียนการสอน
(พิจารณาจากแบบประเมินอุปกรณสนับสนุนการเรียนการสอน)
19.1.4 มีการประเมินผลสําเร็จและความพึงพอใจของนิสิตที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตร
(พิจารณาจากการติดตามบัณฑิต)
19.1.5 มีการประเมินความตองการและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต (พิจารณาจากแบบ
ประเมินผูใชบัณฑิต)
19.1.6 ประเมินกระบวนการจัดการอื่นๆ และประสิทธิผลของหลักสูตรตามองคประกอบ
และดัชนี ตลอดจนตามมาตรฐานและตัวบงชี้สําหรับการประกันคุณภาพการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัย
และ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ) กําหนด และ นําผลการประเมินไปปรับปรุง
พัฒนา
19.2 กําหนดการประเมินหลักสูตรตามดัชนีบงชี้ขางตน ทุกๆ ระยะ 5 ป โดยกําหนดการประเมิน
ครั้งแรกป พ.ศ. 2556
20. สาระในการปรับปรุงแกไขและโครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุง
20.1 สรุปสาระการปรับปรุงโดยแยกเปนหมวดๆ
20.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชา และปรับหนวยกิต
- เพิ่มรายวิชา
20.1.2 หมวดเฉพาะดาน
- ปรับเพิ่มกลุมวิชา
กลุมวิชาแกน
วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
จํานวน
- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชาชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชาและปรับหนวยกิต
- เพิ่มรายวิชา
- ลดรายวิชา
วิชาพื้นฐานเฉพาะดาน
จํานวน
- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชาคําอธิบายรายวิชาและหนวยกิต
รายวิชา
- ลดรายวิชา

21 รายวิชา
21 รายวิชา
2 กลุม
7
4
2
1
36

รายวิชา
รายวิชา
รายวิชา
รายวิชา
รายวิชา
30

3 รายวิชา
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-เปดรายวิชาใหม
รหัสวิชา
199445
199446
199454

3 รายวิชา
การจัดการคุณภาพในองคกรสุขภาพ
การบริหารทางเภสัชศาสตรและบทบาทเภสัชกร
ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสําหรับบริบาลเภสัชกรรม

กลุมวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
จํานวน
- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชาคําอธิบายรายวิชาและหนวยกิต
- ปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา, รายวิชาบังคับกอน
- เปดรายวิชาใหม
- เพิ่มรายวิชา
- ลดรายวิชา
วิชาเอกเลือก
จํานวน
- ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชาคําอธิบายรายวิชาและหนวยกิต
- ปรับเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา, รายวิชาบังคับกอน
- เปดรายวิชาใหม
- เพิ่มรายวิชา
- ลดรายวิชา

7
7
7
10
10
8
1
7

หนวยกิต
3(2-2)
2(2-0)
3(2-3)

รายวิชา
รายวิชา
รายวิชา
รายวิชา
รายวิชา
รายวิชา
รายวิชา
รายวิชา
รายวิชา
รายวิชา
รายวิชา
รายวิชา

20.2 โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสรางเดิม และเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ปรากฏดังนี้
เกณฑ สกอ.
โครงสราง
โครงสราง
ลําดับที่
รายการ
ฉบับปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2548
พ.ศ.2547
พ.ศ.2551
30
1
30
30
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
144
2
หมวดวิชาเฉพาะดาน
ไมนอยกวา
186
190
2.1 วิชาแกน
141
2.1.1 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
50
2.1.2 วิชาพื้นฐานเฉพาะดาน
91
2.2 วิชาเอก
ไมนอย
49
-

64

กวา
3

2.2.1 วิชาเอกบังคับ
2.2.2 วิชาเอกเลือก
กวา
หมวดวิชาเลือกเสรี
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร

ไมนอย

6

6

37
12
6

ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

180

222

226

20.3 ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตร พ.ศ.2547 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551
พรอมสาระการปรับปรุง
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2547
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 21 หนวยกิต
001103 ทักษะภาษาไทย
3(3-0)
001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
3(3-0)
001112 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3(3-0)
001126 การคิด การใชเหตุผล และจริยธรรม
3(3-0)
001134 ภูมิปริทัศนภาคเหนือตอนลาง
3(3-0)
001151 การเสริมสรางคุณภาพชีวิต
2(2-0)
001160 พฤติกรรมมนุษย
3(3-0)
(เลือกเรียนกิจกรรมทางพลศึกษา 1 หนวยกิต)
001152 การบริหารกาย
1(0-2)
001153 กิจกรรมเขาจังหวะ
1(0-2)
001154 วายน้ํา
1(0-2)
001155 ลีลาศ
1(0-2)
001156 ตะกรอ
1(0-2)
001157 กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
1(0-2)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 21 หนวยกิต
001103 ทักษะภาษาไทย
3(3-0)
001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0)
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
3(3-0)
001134 อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
3(3-0)
(เลือกเรียนกิจกรรมทางพลศึกษา 1 หนวยกิต)
001150 กอลฟ
1(0-2)
001151 เกม
1(0-2)
001152 บริหารกาย
1(0-2)
001153 กิจกรรมเขาจังหวะ
1(0-2)
001154 วายน้ํา
1(0-2)
001155 ลีลาศ
1(0-2)
001156 ตะกรอ
1(0-2)
001157 นันทนาการ
1(0-2)
001158 ซอฟทบอล
1(0-2)

สาระที่ปรับปรุง

ปรับตามมติ
ที่ประชุม
วิชาการ
มหาวิทยาลัย
นเรศวร

001159 เทนนิส

1(0-2)

ครั้งที่

001160 เทเบิลเทนนิส

1(0-2)

13316/2550

001161 บาสเกตบอล

1(0-2)

เมื่อวันที่

001162 แบดมินตัน

1(0-2)

1 ธันวาคม

001163 ฟุตบอล

1(0-2)

2550

001164 วอลเลยบอล

1(0-2)

001165 ศิลปะการตอสูปองกันตัว

1(0-2)

001171 ชีวิตและสุขภาพ

3(3-0)

001172 การจัดการการดําเนินชีวิต

3(2-2)

65
001173 ทักษะชีวิต

2(1-2)

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 9 หนวยกิต
001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(0-3)
001121 สารสนเทศศาสตรเพื่อการศึกษาคนควา
3(0-3)
001122 ปรัชญาชีวิต
3(0-3)
001123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(0-3)
001124 ปริทรรศนศิลปะการแสดงไทย
3(0-3)
001125 ศิลปะการฟงและความเขาใจเกี่ยวกับดนตรี 3(0-3)
001127 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3(0-3)
001131 กฎหมายพื้นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(0-3)
001132 อารยธรรมโลก
3(0-3)
001133 การเปนผูประกอบการ
3(0-3)
001135 ไทยศึกษา
3(0-3)
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2547
001136 สภาวการณโลก
3(0-3)
001141 คอมพิวเตอรสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
3(0-3)
001142 คณิตศาสตรสําหรับชีวิตในยุคสารสนเทศ
3(0-3)
001143 ยาและสุขภาพ
3(0-3)
001245 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(0-3)

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 9 หนวยกิต
001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0)
001121 สารสนเทศศาสตรเพื่อการศึกษาคนควา
3(3-0)
001122 ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0)
001123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0)
001124 ปริทัศนศิลปะการแสดงไทย
3(3-0)
001125 ดุริยางควิจักขณ
3(3-0)
001126 ศิลปะในชีวิตประจําวัน
3(3-0)
001131 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0)
001132 ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0)
001133 วิถีไทย วิถีทัศน
3(3-0)
001135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
3(3-0)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
001140 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3(3-0)
001141 คอมพิวเตอรสารสนเทศขั้นพื้นฐา
3(2-2)
001142 คณิตศาสตรสําหรับชีวิตในยุคสารสนเทศ
3(3-0)
001143 ยาและสารเคมีในชีวิตประจําวัน
3(3-0)
001144 อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0)

001141 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร

001145 พลังงานและเทคโนโลยีใกลตัว
001245 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
001170 พฤติกรรมมนุษย
001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
001121 สารสนเทศศาสตรเพื่อการศึกษาคนควา
001122 ปรัชญาชีวิต
001123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
001124 ปริทรรศนศิลปะการแสดงไทย
001125 ศิลปะการฟงและความเขาใจเกี่ยวกับดนตรี
001127 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
001131 กฎหมายพื้นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
001132 อารยธรรมโลก
001133 การเปนผูประกอบการ
001135 ไทยศึกษา
001136 สภาวการณโลก
001141 คอมพิวเตอรสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
001142 คณิตศาสตรสําหรับชีวิตในยุคสารสนเทศ
001143 ยาและสุขภาพ
001245 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
001141 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร

3(2-2)

สาระที่ปรับปรุง

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

ปรับตามมติ
ที่ประชุม
วิชาการ
มหาวิทยาลัย
นเรศวร
ครั้งที่
13316/2550
เมื่อวันที่
1 ธันวาคม
2550
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2547
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา 186 หนวยกิต
กลุมวิชาบังคับพื้นฐาน
ไมนอยกวา 60 หนวยกิต

205436 ภาษาอังกฤษวิชาชีพ
252182 แคลคูลสั 1
255111 ชีวสถิติ

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

256101 หลักเคมี
256121 เคมีอินทรีย 1
256341 เคมีเชิงฟสิกส 1

4(3-3)
5(4-3)
4(3-3)

258211
261103
401218
411211
411212
412311
412312
412316
413213

เซลลและชีววิทยาระดับโมเลกุล
ฟสิกสเบื้องตน
กายวิภาคศาสตรพื้นฐาน
ชีวเคมีการแพทยพื้นฐาน 1
ชีวเคมีการแพทยพื้นฐาน 2
จุลชีววิทยาทางการแพทย 1
จุลชีววิทยาทางการแพทย 2
ปรสิตวิทยาทางการแพทยทั่วไป
สรีรวิทยาการแพทยพื้นฐาน

วิชาเฉพาะดาน

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

ไมนอยกวา 116 หนวยกิต

151212 คอมพิวเตอรสําหรับเภสัชศาสตร

1(0-3)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา 190 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาแกน
141 หนวยกิต
2.1.1 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 50 หนวยกิต
205436 ภาษาอังกฤษวิชาชีพ
3(2-2)
252182 แคลคูลัส 1
3(3-0)

256101 หลักเคมี
256121 เคมีอินทรีย

4(3-3)
5(4-3)

256343 เคมีเชิงฟสิกสและการนําไปใช

4(3-3)

258211
261103
401218
411211
411212
412311
412312
412316

3(3-0)
4(3-3)
3(2-3)
3(2-3)
3(3-0)
3(2-3)
3(2-3)
2(2-0)

เซลลและชีววิทยาระดับโมเลกุล
ฟสิกสเบื้องตน
กายวิภาคศาสตรพื้นฐาน
ชีวเคมีการแพทยพื้นฐาน 1
ชีวเคมีการแพทยพื้นฐาน 2
จุลชีววิทยาทางการแพทย 1
จุลชีววิทยาทางการแพทย 2
ปรสิตวิทยาทางการแพทยทั่วไป

413221 สรีรวิทยาการแพทย 1

3(2-3)

413222 สรีรวิทยาการแพทย 2

4(3-3)

2.1.2 วิชาพื้นฐานเฉพาะดาน
กําหนดใหเรียนไมนอยกวา

91 หนวยกิต

สาระที่ปรับปรุง
หนวยกิตเพิ่ม 4 หนวยกิต
ปรับเปลี่ยนโครงสราง
หลักสูตร
คงเดิมไมเปลี่ยนแปลง
คงเดิมไมเปลี่ยนแปลง
ตัดรายวิชาจากโครงสราง
หลักสูตร
คงเดิมไมเปลี่ยนแปลง
คงเดิมไมเปลี่ยนแปลง
ตัดรายวิชาจากโครงสราง
หลักสูตร
เพิ่มรายวิชาในโครงสราง
หลักสูตร
คงเดิมไมเปลี่ยนแปลง
คงเดิมไมเปลี่ยนแปลง
คงเดิมไมเปลี่ยนแปลง
ปรับคําอธิบายรายวิชา
ปรับคําอธิบายรายวิชา
คงเดิมไมเปลี่ยนแปลง
คงเดิมไมเปลี่ยนแปลง
คงเดิมไมเปลี่ยนแปลง
ตัดรายวิชาจากโครงสราง
หลักสูตร
เพิ่มรายวิชาในโครงสราง
หลักสูตร
เพิ่มรายวิชาในโครงสราง
หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตเพิ่มขึ้น
8 หนวยกิต
ตัดรายวิชาจากโครงสราง
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151301 ชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลนศาสตร
Biopharmaceutics and
Pharmacokinetics
รายวิชาบังคับกอน : 153203 บทนําทาง
เภสัชกรรมสําหรับเภสัชศาสตร
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเอื้อ

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2547
(ตอ) ประโยชนของยา เชน ปจจัยทางชีวภาพ
คุณสมบัติทางฟสิกส-เคมีของยา
รูปแบบของผลิตภัณฑยาและวิธีการให
ยา รวมถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
กระจายตัว การเปลี่ยนแปลงยา และการ
ขจัดยา หลักการใชสมการเชิง
คณิตศาสตรของยาที่เกี่ยวของกับ
ขบวนการทางเภสัชจลนศาสตร รวมทั้ง
หลักในการปรับขนาดยาใหเหมาะสม
ตอผูปวยแตละคนบนพื้นฐานของ
คาพารามิเตอรทางเภสัชจลนศาสตร
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
Public Health Experience in Community
การฝกปฏิบัติงานของนิสิตใน
ชุมชน การคนปญหาสาธารณสุข การ
วางแผนและการดําเนินการแกไขปญหา
สาธารณสุข โดยเนนทักษะ ความ
รับผิดชอบ และการรวมงานกับบุคลากร
สาธารณสุขดานตาง ๆ

3(3-0)

1(0-6)

199333 ชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลนศาสตร
Biopharmaceutics and Pharmacokinetics
รายวิชาบังคับกอน : 199331 เภสัชวิทยา 1
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเอื้อประโยชน
ของยา เชน ปจจัยทางชีวภาพ คุณสมบัติ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
(ตอ) ทางฟสิกส-เคมีของยา
รูปแบบของ
ผลิตภัณฑยา และวิธีการใหยา รวมถึงปจจัย
ที่มีอิทธิพลตอการกระจายตัว การ
เปลี่ยนแปลงยา และการขจัดยา การใช
แบบจําลองทางเภสัชจลนศาสตรเพื่ออธิบาย
การเปลี่ยนแปลงของระดับยาในรางกายตอ
เวลา และกระบวนการทางเภสัชจลนศาสตร
หลักในการคํานวณ และปรับแบบแผนการ
ใหยาใหเหมาะสมตอผูปวยแตละคนบน
พื้นฐานของคาพารามิเตอรทางเภสัช
จลนศาสตร
Factors
influencing
drug
bioavailability such as biological and
physicochemical factors, dosage form,
route of administration as well as factors
influencing drug distribution, metabolism,
and excretion; use of pharmacokinetic
models to describe the change of drug
concentration in the body with time and
pharmacokinetic processes, principles of
designing and individualization of dosage
regimen based on specific patients’
pharmacokinetic parameters
199441 เสริมประสบการณสาธารณสุขในชุมชน
Public Health Experience in Community
การฝกทักษะปฏิบัติงาสาธารณสุขใน
ชุมชน การคนหาและวางแผนแกไขปญหา
สาธารณสุข มุงเนนการทําความรูจักชุมชน
และการทํางานรวมกับบุคลากรสาธารณสุข
ดวยความรับผิดชอบ
Training of public health skills in the

3(3-0)

หลักสูตรเนื่องจากนิสิตมี
ความพรอมในดานพื้นฐาน
คอมพิวเตอรเพียงพอแลว
1. เปลี่ยนรหัสวิชา
2.เปลี่ยนเงื่อนไขการลงเรียน
รายวิชาเพื่อใหนิสิตมีความ
พรอมกอนเรียน
3. ปรับคําอธิบาย
รายวิชาใหเหมาะสม

สาระที่ปรับปรุง

2(0-6)

1. เพิ่มหนวยกิตเพื่อเนนงาน
สาธารณสุขในชุมชนเพิ่ม
มากขึ้น
2. เปลี่ยนรหัสเนื่องจาก
จํานวนหนวยกิตเปลี่ยน
3. ปรับคําอธิบายรายวิชาให
เหมาะสม
4.เปลี่ยนรหัสวิชา
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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.

community, investigation and program
planning to solve public health problems in
the community; emphasis on getting to
know the community and team working
with other public health personnel.
Students’ responsibility is highlighted.

151425 เภสัชสนเทศสําหรับเภสัชศาสตร
Pharmacoinformatics for Doctor of
Pharmacy
รายวิชาบังคับกอน:154302เภสัชวิทยา
2
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2547
(ตอ)
บทบาท หนาที่ และความ
รับผิดชอบของหนวยบริการเภสัช
สนเทศ การบริการขอสน- เทศอยาง
เปนระบบ การประเมินขอมูลทางยาจาก
แหลงขอมูลระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และ
ตติยภูมิ กิจกรรมสนับสนุนงานเภสัช
กรรมคลินิก
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

3(2-2)

151429 เภสัชบําบัดประยุกต 1
Applied Pharmacotherapeutics I
บทนําสูวิชาเภสัชบําบัดประยุกต
เนนหลักการใหบริบาลทางเภสัชกรรม
แกผูปวยตั้ งแต การตรวจสอบใบสั่ง ยา
หรือยาที่ผูปวยไดรับ สัมภาษณประวัติ
ผู ป ว ย การตรวจร า ง ก า ย พื้ น ฐ า น
หลัก การพื้ น ฐานทางพยาธิ ส รี ร-วิ ทยา
อาการแสดงทางคลินิก หลักการวินิจฉัย
การตรวจทางหองปฏิบัติการ การปฐม
พยาบาล การตรวจติดตามประสิทธิผล
และความปลอดภัยจากการใชยา รวมถึง
หลั ก การเภสั ช จลนพลศาสตร ค ลิ นิ ก
หลักการใหคําแนะนําการใชยาและการ
ปฏิบัติตนที่ถูกตองแกผูปวย การจัดทํา

5(4-2)

199451 เภสัชสนเทศสําหรับเภสัชศาสตร
Pharmacoinformatics for Doctor of
Pharmacy
รายวิชาบังคับกอน : 199332 เภสัชวิทยา 2
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
(ตอ)
บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ
ของหนวยบริการเภสัชสนเทศมุงเนนการ
จัดการสารสนเทศงานเภสัชกรรม การ
บริการขอสนเทศอยางเปนระบบ การ
ประเมินขอมูลทางยาจากแหลงขอมูลทุก
ระดับ กิจกรรมสนับสนุนงานเภสัชกรรม
ปฏิบัติและความปลอดภัยของผูปวย
Role, duty, and responsibility of drug
information center focusing on information
management in pharmacy, systematic
approach for answering drug information
questions, critical evaluation of drug
information obtained from pertinent
resources, implementing activities to
support pharmacy practice and patient
safety
199452 เภสัชบําบัดประยุกต 1
Applied Pharmacotherapeutics I
รายวิชาบังคับกอน : 199332 เภสัชวิทยา 2
บทนําสูวิชาเภสัชบําบัดประยุกต เนน
หลักการใหบริบาลทางเภสัชกรรมแกผูปวย
ตั้งแตการตรวจสอบใบสั่งยาหรือยาที่ผูปวย
ได รั บ สั ม ภาษณ ป ระวั ติ ผู ป ว ย การตรวจ
รางกายพื้นฐาน หลักการพื้นฐานทางพยาธิ
สรีรวิทยาและอาการแสดงทางคลิ นิก การ
แปลผลการตรวจทางห อ งปฏิ บั ติ ก าร
ปฏิ กิ ริ ย าระหว า งยา การปฐมพยาบาล
เบื้ อ งต น หลั ก การเภสั ช จลนพลศาสตร
คลินิก หลักการพื้นฐานในการจายยา ระบบ
การกระจายยาและความปลอดภัยในการใช
ยา การจัดทําบันทึกกิจกรรมการใหบริบาล

3(2-3)

1. ปรับคําอธิบาย
รายวิชาใหเหมาะสม
2.เปลี่ยนรหัสวิชา

สาระที่ปรับปรุง

5(4-2)

1. ปรับคําอธิบาย
รายวิชาใหเหมาะสม
2. เปลี่ยนรหัสวิชา
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(ตอ)

บันทึกกิจกรรมการใหบริบาลทางเภสัช
กรรม การทําประวัติการใชยาของผูปวย
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
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2547
patient drug history.

151431 เภสัชบําบัดประยุกต 2
Applied Pharmacotherapeutics II
รายวิชาบังคับกอน :
154304 เภสัชวิทยา 2
ระบาดวิทยา สาเหตุการเกิดโรค
พยาธิสรีรวิทยา การแสดงออกทาง
คลินิก หลักการวินิจฉัย และการรักษา
ของความผิดปกติเกี่ยวกับระบบหัวใจ
และหลอดเลือด ไต ระบบตอมไรทอ
ระบบทางเดินอาหาร ตา หู คอ จมูก
และระบบทางเดินหายใจ โดยเนนการ
ประยุกตใชความรูในการใหบริบาลทาง
เภสัชกรรมแกผูปวย ซึ่งรวมถึงการ
สัมภาษณและทําประวัติการใชยาของ
ผูปวยแตละราย การประเมินความ

ทางเภสัชกรรม การทําประวัติการใชยาของ
ผู ป ว ย ระบาดวิ ท ยา สาเหตุ ก ารเกิ ด โรค
พยาธิ ส รี ร วิ ท ยา การแสดงออกทางคลิ นิ ก
หลักการวินิจฉัย และการรักษาสําหรับผูปวย
ที่มีความผิดปกติของทางเดินอาหารสวนบน
และส ว นล า ง ความผิ ด ปกติ ท างผิ ว หนั ง
ความผิ ด ปกติ ท างสู ติ น รี เ วช และความ
ผิดปกติที่พบบอยในสตรีมีครรภ
Introduction to applied
pharmacotherapeutics, emphasizing on
principles of pharmaceutical care,

5(3-6)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
(ตอ) including prescription, drug checking,
patient history interview, basic physical
examination, basic pathophysiology,
clinical signs and symptoms, laboratory
interpretation, drug interaction, and
primary care; principles of drug counseling
and drug distribution system,
pharmaceutical care activity record and
patient drug history, epidemiology, causes
of diseases, pathophysiology and clinical
signs and symptoms, principle of diagnosis
and treatment of upper and lower
gastrointestinal tract, skin and soft tissue,
and obstetric disorders, and common
problems in pregnancy
199453 เภสัชบําบัดประยุกต 2
Applied Pharmacotherapeutics II
รายวิชาบังคับกอน :
199452 เภสัชบําบัดประยุกต 1
การเรียนการสอนแบบบูรณาการทาง
ระบาดวิ ท ยา พยาธิ ส รี ร วิ ท ยาการเกิ ด โรค
การแสดงออกทางคลินิ ก หลักการวินิ จฉั ย
และการรั ก ษาของโรคความดั น โลหิ ต สู ง
โรคหัวใจลมเหลว โรคกลามเนื้อหัวใจขาด
เลื อ ด ความผิ ด ปกติ ข องไต โรคเบาหวาน
ความผิ ด ปกติ ข องระบบตา หู คอ จมู ก
ระบบหายใจ และโรคติดเชื้อเบื้องตน โดย
จะเน น การประยุ ก ต ใ ช ค วามรู ใ นการให
บริ บ าลทางเภสั ช กรรมแก ผู ป ว ย การฝ ก
ทั ก ษะในการให บ ริ บ าลเภสั ช กรรมซึ่ ง

สาระที่ปรับปรุง

5(3-6)

1. ปรับรายวิชาบังคับกอน
2. ปรับคําอธิบาย
รายวิชาใหเหมาะสม
3. เปลี่ยนรหัสวิชา
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(ตอ)

เหมาะสมของการใชยา การติดตาม
ผลการรักษา การติดตามตรวจวัดระดับ
ยาในเลือด การใหคําปรึกษาและการให
ความรูดานยาแกผูปวย การจายยาเพื่อ
รักษาเบื้องตนในรานยาหรือการสงตอ
ผูปวยแกแพทยในกรณีที่จําเปน การฝก
ปฏิ บั ติ โ ดยใช ส ถานการณ จํ า ลองเพื่ อ
พัฒนาทักษะการแกปญหาทางคลินิก
Epidemiology, causes of diseases,
pathophysiology and clinical signs and
symptoms, principle of diagnosis and
treatment in disorders of
cardiovascular, renal, endocrine,
gastrointestinal, eyes, ears, nose, and
respiratory systems. Emphasis on
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2547
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.

151512 ปฏิบัติการเภสัชกรรมโรงพยาบาล
Hospital Practice Clerkship
การฝ ก ปฏิ บั ติ ง านทางเภสั ช
กรรมในโรงพยาบาลเพื่อใหนิสิตสามารถ
อ านใบสั่ งยาหรื อใบสั่ งสารอาหารทาง
หลอดเลือดดํา ประเมินความถูกตอง
ปลอดภั ย ดํ า เนิ นการแก ไขป ญหา
เกี่ ยวกั บใบสั่ งยาหรื อใบสั่ ง สารอาหาร
สําหรับผูปวยแตละราย เรียนรูเกี่ยวกับ
เ ภ สั ช ภั ณ ฑ ที่ มี ใ น ส ถ า น บ ริ ก า ร

รวมถึงการสัมภาษณและทําประวัติการใชยา
ของผู ป ว ย การหาป ญ หาและการแก ไ ข
ป ญ หาของการใช ย าในผู ป ว ย การติ ด ตาม
ผลการรักษา การประเมินความเหมาะสมใน
กา รใช ยาแก ผู ป ว ยแต ละ รา ย การให
คําปรึกษาและใหความรูดานยาแกผูปวยและ
บุคลากรทางการแพทย การจายยาเพื่อรักษา
ภาวะเจ็บปวยเบื้องตนในรานยา การสงตอ
ผู ป ว ยแก แ พทย ใ นกรณี ที่ จํ า เป น การฝ ก
ปฏิบัติโดยใชสถานการณจําลองเพื่อพัฒนา
ทักษะการแกปญหาทางคลินิก
Integration of epidemiology,
pathophysiology, clinical signs and
symptoms, and principles of diagnosis

(ตอ)

3(0-9)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
and treatment of hypertension, heart
failure, ischemic heart disease, disorders
of renal, diabetes mellitus, disorders of eareye-nose-throat, and respiratory system as
well as basic infectious diseases; emphasis
on applying pharmaceutical care to
patients, including patient interview and
drug history review, identification and
solving of drug-related problems, drug
therapy monitoring, evaluation of drug
therapy regimen and prescriptions, patient
counseling and education, drug dispensing
for uncomplicated disorders in community
pharmacy setting and patient transfer,
practice simulation and real case
experience is encouraged throughout the
course for development of students’
clinical problem solving skills

199554 การฝกงานวิชาชีพเภสัชกรรม
Pharmacy Training
รายวิชาบังคับกอน : 199543 เภสัชบําบัด
ประยุกต 2
การฝ กปฏิ บั ติ ง านทางเภสั ช กรรมใน
โรงพยาบาลและ/หรื อ ร า นยา เพื่ อ ให นิ สิ ต
สามารถอานใบสั่งยา ประเมินความถูกตอง
ปลอดภั ย ดํ า เนิ น การแก ไ ขป ญ หาเกี่ ย วกั บ
ใบสั่งยาสําหรับผูปวยแตละราย เรียนรู
เกี่ ย วกั บ เภสั ช ภั ณ ฑ ที่ มี ใ นสถานบริ ก าร

สาระที่ปรับปรุง

3(0-9)

1. ปรับชื่อวิชาใหเหมาะสม
กับเนื้อหา
2. เพิ่มเงื่อนไขการลงเรียน
รายวิชาเพื่อใหนิสิตมีความ
พรอมกอนเรียน
3. ปรับคําอธิบาย
รายวิชาใหเหมาะสม
4. เปลี่ยนรหัสวิชา
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สาธารณสุข จัดเตรียมยาหรือสารอาหาร
สําหรับผูปวยเฉพาะรายเพื่อใหยาเตรียม
มีความคงตัวเขากันได และกระจายยาไป
ยังผูปวย
Pharmacy clerkship in hospital
practice. Drug and parenteral
prescribing processes. Safety evaluation.
Drug or parenteral prescribing problemsolving for individual patient. Learning
of pharmaceutical preparations in health
care organization. Drug or parenteral
formulation and distribution for
individual patient.

สาธารณสุข จัดเตรียมยาสําหรับผูปวยเฉพาะ
รายและกระจายยาไปยังผูปวย
Pharmacy training in hospital and/or
community pharmacy. Drug prescribing
processes. Safety evaluation. Drug
prescribing problem-solving for individual
patient. Learning of pharmaceutical
preparations in health care organization.
Drug formulation and distribution for
individual patient

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2547
151529 การสื่อสารเชิงวิชาชีพ
Professional Communication
หลั ก การและทั ก ษะในการสื่ อ สาร
ระหวางบุคคล
เนนการปฏิบัติเพื่อ
นํ า ไปใช จ ริ ง สํ า หรั บ เภสั ช กรเพื่ อ การ
สื่ อ สารด า นการบริ บ าลผู ป ว ยและการ
สื่อสารกับบุคลากรสายงานดา นสุข ภาพ
อื่น 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.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
199541 การสื่อสารเชิงวิชาชีพ
Professional Communication
หลั ก การและทั ก ษะในการสื่ อ สาร
ระหวางบุคคล รวมถึงการจัดทําสื่อสุข
ศึ ก ษา เน น การปฏิ บั ติ เ พื่ อ นํ า ไปใช จ ริ ง
สํ า หรั บ เภสั ช กรเพื่ อ การสื่ อ สารด า นการ
บริ บ าลผู ป ว ยและการสื่ อ สารกั บ บุ ค ลากร
สายงานอื่น ๆ
Concepts and skills of interpersonal
communication including health education
material applied to pharmacy profession;
emphasis on a practical and professional
implication in patient care and
interprofessional relationship

151592 โครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร
Research Project in Pharmaceutical
Sciences
วิชาที่จัดใหนิสิตทําโครงงานวิจัยเชิง
เภสัชศาสตร นิสิตจะเรียนรูกระบวน การ
วางแผนการวิจัย การทําการวิจัย การ
วิเคราะหการแปลผล
การอภิปรายผล
สรุปผล และการนําเสนอผลงานวิจัย เพื่อ
เปนการเสริมทักษะในการทําวิจัยเชิง
เภสัชศาสตรแกนิสิต
Students carry out an academic paper
by the organization of related literature,
research method, critical analysis,

2(1-3)

3(0-9)

199591 โครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร
Research Project in Pharmaceutical
Sciences
รายวิชาบังคับกอน : 199454 ระเบียบวิธี
วิจัยและสถิติสําหรับบริบาลเภสัชกรรม
กระบวนการวางแผนการวิจัย การทํา
การวิจัย การวิเคราะหการแปลผล การ
อภิปรายผลสรุปผล และการนําเสนอ
ผลงานวิจัย
Research design, research conducting,
critical analysis, interpretation of
information, and research presentation

2(1-3)

3(0-9)

สาระที่ปรับปรุง
1. ปรับคําอธิบาย
รายวิชาใหเหมาะสม
2. เปลี่ยนรหัสวิชา

1. ปรับคําอธิบาย
รายวิชาใหเหมาะสม
2. เปลี่ยนรหัสวิชา

72
interpretation of information, and
research presentation for improving
pharmaceutical science research skills.
151693 สัมมนาเภสัชศาสตร

1(0-2)

151595 สัมมนาทางเภสัชศาสตร

1(0-2)

152224 การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑสําหรับ
เภสัชศาสตร 1
Pharmaceutical Quality Control for
Doctor of Pharmacy I
ความรูเบื้องตนในการควบคุม
คุณภาพเภสัชภัณฑ ขอกําหนด หลักการ
วิเคราะหเชิงปริมาณ โดยวิธีวิเคราะหโดย
น้ําหนักและปริมาตร ไดแก การไตเตรท
กรด-ดาง การไตเตรทโดยปฏิกิริยารีดอกซ
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2547
(ตอ) การไตเตรทโดยใชวิธีตกตะกอนและการ
ไตเตรทโดยใชปฏิกิริยาเชิงซอน หลักการ
วิเคราะหโดยวิธีโพเทนทิออเมตรี และ
ปฏิบัติการเบื้องตนสําหรับการวิเคราะห
ปริมาณเภสัชภัณฑ
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.

3(2-3)

152303 เภสัชเคมีสําหรับเภสัชศาสตร 1
3(3-0)
152325 การควบคุ ม คุ ณ ภาพเภสั ช ภั ณ ฑ สํ า หรั บ 4(3-3)
เภสัชศาสตร 2
Pharmaceutical Quality Control for
Doctor of Pharmacy II
ศึ ก ษ า แ ล ะ ฝ ก ป ฏิ บั ติ ก า รกา ร
วิเคราะหเภสัชภัณฑโดยการแยก วิธีสเปก
โตรสโกป รวมทั้งความรูเบื้องตนในการ
เลือกวิธีวิเคราะหยา
Study and practice on pharmaceutical
analysis using separation and

199201 การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑสําหรับ
เภสัชศาสตร 1
Pharmaceutical Quality Control for Doctor
of Pharmacy I
รายวิชาบังคับกอน : 256101 หลักเคมี
256121 เคมีอินทรีย
ความรูเบื้องตนในการควบคุมคุณภาพ
เภสัชภัณฑ ขอกําหนด หลักการ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
(ตอ) วิเคราะหเชิงปริมาณ โดยวิธีวิเคราะหโด
น้ํ า หนั ก และปริ ม าตร ได แ ก การไตเตรท
กรด-ดาง การไตเตรทโดยปฏิกิริยารีดอกซ
การไตเตรทโดยใชวิธีตกตะกอนและการไต
เตรทโดยใชปฏิกิ ริยาเชิงซ อน หลั กการ
วิเคราะหโดยวิธีโพเทนทิออเมตรี และ
ปฏิ บั ติ ก ารเบื้ อ งต น สํ า หรั บ การวิ เ คราะห
ปริมาณเภสัชภัณฑ
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
199302 เภสัชเคมีสําหรับเภสัชศาสตร 1
199301 การควบคุ ม คุ ณ ภาพเภสั ช ภั ณ ฑ สํ า หรั บ
เภสัชศาสตร 2
Pharmaceutical Quality Control for Doctor
of Pharmacy II
รายวิชาบังคับกอน : 199201 การควบคุม
คุณภาพเภสัชภัณฑสําหรับเภสัชศาสตร 1
ความรู เ บื้ อ งต น และปฏิ บั ติ ก ารด า น
การวิเคราะหเภสัชภัณฑโดยใชเทคนิคสเปก
โตรสโคป โครมาโตกราฟ และเทคนิคอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ รวมทั้งความรู เบื้องตนในการ

3(2-3)

ตัดรายวิชาจากโครงสราง
หลักสูตร
ตัดรายวิชาจากโครงสราง
หลักสูตร
1.เพิ่มเงื่อนไขการลงเรียน
รายวิชาเพื่อใหนิสิตมีความ
พรอมกอนเรียน
เพิ่มรายวิชาบังคับกอน 2
รายวิชา คือ
256101 หลักเคมี
256121 เคมีอินทรีย
2. เปลี่ยนรหัสวิชา
สาระที่ปรับปรุง

3(3-0)
4(3-3)

เปลี่ยนรหัสวิชา
1.เพิ่มเงื่อนไขการลงเรียน
รายวิชาเพื่อใหนิสิตมีความ
พรอมกอนเรียน
2. ปรับคําอธิบาย
รายวิชาใหเหมาะสม
3. เปลี่ยนรหัสวิชา
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spectroscopic techniques. The course
includes the basic principle to select the
method for analysis of drugs.

เลือกและประเมินวิธีวิเคราะหเภสัชภัณฑ
Basic knowledge and practice in
pharmaceutical
analysis
using
spectroscopic techniques, chromatographic
techniques and other related techniques,
including the basic knowledge of selection
and validation of pharmaceutical analysis

152402 เภสัชเคมีสําหรับเภสัชศาสตร 2

3(3-0)

199401 เภสัชเคมีสําหรับเภสัชศาสตร 2

3(3-0)

เปลี่ยนรหัสวิชา

153203 บทนําทางเภสัชกรรมสําหรับเภสัชศาสตร

2(2-0)

199221 บทนําทางเภสัชกรรมสําหรับเภสัชศาสตร

2(2-0)

เปลี่ยนรหัสวิชา

153223 เภสัชกรรมสําหรับเภสัชศาสตร 1

3(2-3)

199222 เภสัชกรรมสําหรับเภสัชศาสตร 1

3(2-3)

เปลี่ยนรหัสวิชา

4(3-3)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
199321 เภสัชกรรมสําหรับเภสัชศาสตร 2

4(3-3)

สาระที่ปรับปรุง
เปลี่ยนรหัสวิชา

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2547
153323 เภสัชกรรมสําหรับเภสัชศาสตร 2
153324 เภสัชกรรมสําหรับเภสัชศาสตร 3
Pharmaceutics for Doctor of
Pharmacy III
การศึกษาอนุภาคศาสตร แนวคิด
การออกแบบและการเตรียมยาผง ยาเม็ด
ยาเม็ ด เคลื อ บ แคปซู ล เพลเลท ไมโคร
แคปซู ล และระบบนํ า ส ง ยาอื่ น ๆ การ
ควบคุ ม คุณภาพยาของยาเตรียมรู ปแบบ
ของแข็ง เชน ความแข็ง ความหนา ความ
แปรปรวนของน้ําหนัก การแตกกระจาย
ตั ว การละลาย ปฏิ บั ติ ก ารการศึ ก ษา
คุณสมบัติของอนุภาค การเตรียมและการ
ควบคุ ม คุ ณ ภาพเภสั ช ภั ณ ฑ รู ป แบบ
ของแข็ง
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. Good Manufacturing Practices.
Practice in micromeritics as well as
preparation and quality control of solid
dosage forms are included.

4(3-3)

199322 เภสัชกรรมสําหรับเภสัชศาสตร 3
Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy III
รายวิชาบังคับกอน : 199321เภสัชกรรม
สําหรับเภสัชศาสตร 2
อนุภาคศาสตร แนวคิดการออกแบบ
และการเตรี ย มยาผง ยาเม็ ด ยาเม็ ด เคลื อ บ
แคปซูล เพลเลท ไมโครแคปซูล และระบบ
นําสงยาอื่นๆ การควบคุมคุณภาพยาของยา
เตรียมรูปแบบของแข็ง เชน ความแข็ง ความ
หนา ความแปรปรวนของน้ําหนัก การแตก
กระจายตัว การละลาย การปฏิบัติที่ดีในการ
ผลิตยา ปฏิบัติการ
การศึกษาคุณสมบัติของอนุภาค การเตรียม
และการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑรูปแบบ
ของแข็ง
Micromeritics, concepts of design
and preparation of powders, tablets, coated
tablets, capsules, pellets, microcapsules
and other drug delivery systems, quality
control of solid dosage forms such as
hardness, thickness, weight variation,
disintegration and dissolution, Good
Manufacturing Practice, practice in
micromeritics as well as preparation and
quality control of solid dosage forms

4(3-3)

1.ปรับคําอธิบาย
รายวิชาใหเหมาะสม
2.เปลี่ยนรหัสวิชา
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153422

เภสัชกรรมสําหรับเภสัชศาสตร 4
Pharmaceutics for Doctor of
Pharmacy IV
ก า ร ศึ ก ษ า ถึ ง รู ป แ บ บ
ส ว นประกอบ และหลั ก การเตรี ย มยา
ปราศจากเชื้อ เชน ยาฉีด ยาสําหรับตา หู
จมูก และคอ ศึกษากระบวนการทําไรเชื้อ
และการควบคุ ม คุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ ย า
เตรียมปราศจากเชื้อ ศึกษาถึงรูปแบบ
และสวนประกอบของเภสัชภัณฑรังสี
เภสั ช ภั ณ ฑ โ ปรตี น และเปปไทด และ
เภสัชภัณฑกลุมวัคซีน ปฏิบัติการเตรียม
และการควบคุ ม คุ ณ ภาพเภสั ช ภั ณ ฑ ย า
ปราศจากเชื้อ
Study of types, compositions and
fundamental preparation of sterile
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2547
153422 products, such as parenterals, eye ear
nose and throat (EENT) preparations.
(ตอ)
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.

3(2-3)

154321 เภสัชวิทยา 1
Pharmacology I
รายวิชาบังคับกอน : 401218 กายวิภาค
ศาสตรพื้นฐาน และ 413213 สรีรวิทยา
ทางการแพทยพื้นฐาน
หลั ก การและแนวคิ ด เบื้ อ งต น
เกี่ยวกับพื้นฐานการใชยาบําบัดโรค การ
เปลี่ยนแปลงยาภายในรางกาย หลักการ
ทั่ ว ไปและกลไกการออกฤทธิ์ ข องยา
ตนแบบในระดับโมเลกุล ระดับเซลล และ
ระดับอวัยวะ กลไกการออกฤทธิ์ ขอควร
ระวัง และอาการขางเคียงของยาตอระบบ
ประสาทอัตโนมัติ ยาที่มีผลตอระบบ
หัวใจและหลอดเลือด ยาที่มีผลตอระบบ
ประสาทส ว นกลางรวมทั้ ง ยาที่ มี ผ ลต อ
ระบบเลือด การทดลองเกี่ยวกับหลักการ
ขั้ น พื้ น ฐานและแนวคิ ด ทฤษฎี ก ารออก
ฤทธิ์ของยา การศึกษา การเสริมฤทธิ์และ
การตานฤทธิ์กันของยา
การทดสอบ

4(3-3)

199421 เภสัชกรรมสําหรับเภสัชศาสตร 4
Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy IV
รายวิชาบังคับกอน : 199322 เภสัชกรรม
สําหรับเภสัชศาสตร 3
รูปแบบ สวนประกอบ และหลักการ
เตรียมยาปราศจากเชื้อ เชน ยาฉีด ยาสําหรับ
ตา หู จมู ก และคอ ยาเตรี ย มชนิ ด ผสม
สําหรับใหทางหลอดเลือดดํา กระบวนการ
ทําไรเชื้อ และการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ
ยาเตรียมปราศจากเชื้อ เภสัชภัณฑรังสี เภสัช
ภัณฑโปรตีนและเปปไทด และผลิตภัณฑ
ฝอยละอองเบื้องตน ปฏิบัติการเตรียมและ
การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑยาปราศจาก
เชื้อ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
199421 Types, compositions and fundamental
preparation of sterile products, such as
(ตอ)
parenterals, eye ear nose and throat
(EENT) preparations, intravenous
admixture, sterilization process and
quality control of sterile products,
introduction to radiopharmaceutics,
proteins and peptides, and aerosol, practice
in preparation and quality control of sterile
products
199331 เภสัชวิทยา 1
Pharmacology I
รายวิชาบังคับกอน : 401218
กายวิภาค
ศาสตรพื้นฐาน และ413222 สรีรวิทยาทาง
การแพทย 2
หลั กการและแนวคิด เบื้อ งต นเกี่ ย วกับ
พื้นฐานการใชยาบําบัดโรค การ
เปลี่ ย นแปลงยาภายในร า งกาย หลั ก การ
ทั่วไปและกลไกการออกฤทธิ์ของยาตนแบบ
ในระดั บ โมเลกุ ล ระดั บ เซลล และระดั บ
อวั ย วะ กลไกการออกฤทธิ์ ข อ ควรระวั ง
และอาการขางเคียงของยาตอระบบประสาท
อัตโนมัติ ยาที่มีผลตอระบบหัวใจและหลอด
เลือด ยาที่มีผลตอระบบประสาทสวนกลาง
ยาที่มีผลตอระบบทางเดินอาหาร ยาที่มีผล
ตอระบบเลือด รวมถึงผลิตภัณฑตางๆที่
เกี่ยวกับเลือด
Basic concept of drug treatment,
drug metabolism, general basic and

3(2-3) 1. ปรับคําอธิบายรายวิชา
เพื่อใหเหมาะสม
2. เพิ่มเงื่อนไขการลงเรียน
รายวิชาเพื่อใหนิสิตมีความ
พรอมกอนเรียน
3.เปลี่ยนรหัสวิชา

สาระที่ปรับปรุง

4(4-0)

1.ปรับรายวิชาบังคับกอน
เพื่อใหนิสิตมีความพรอม
มากขึ้น
2. เพื่อปรับคําอธิบาย
รายวิชาใหเหมาะสม
3. ปรับรหัสวิชา
จาก 154321 เปน 154341
4. เปลี่ยนรหัสวิชา
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ความเปนพิษ และการแกพิษของยาที่
สําคัญบางชนิดในสัตวทดลอง
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.

mechanisms of actions of prototype drugs
at molecular, cellular and organ levels,
precaution and side effects of the following
drugs: autonomic drugs, drugs affecting
cardiovascular system, central nervous
system, and gastrointestinal system, drugs
affecting blood and blood clotting,
including blood products

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2547
154304 เภสัชวิทยา 2
Pharmacology II
รายวิชาบังคับกอน : 154321 เภสัชวิทยา 1
หลักการทั่ วไปและกลไกการออก
ฤทธิ์ ข องยาต น แบบในระดั บ โมเลกุ ล
ระดั บ เซลล และระดั บ อวั ย วะ ข อ ควร
ระวัง และอาการขางเคียงของยาแกแพยา
ที่ใชรักษาการอักเสบและความเจ็บปวด
ยาที่มีผลตอเลือดและการแข็งตัวของเลือด
ยาที่มีผลตอระบบทางเดินอาหาร ยาที่มีผล
ตอระบบตอมไรทอ ยาตานแบคทีเรีย
เชื้อรา ไวรัส และปรสิต ยาตานมะเร็ง ยา
ลดไขมันในเลือด ยาที่ใชทาภายนอก ยา
ตานพิษ ยาตาและยาที่ใชรักษาภาวะเสื่อม
สมรรถภาพทางเพศ รวมถึงการตรวจวัด
ระดับยาในเลือด และการใชยาในหญิงมี
ครรภ ผู สู ง อายุ เด็ ก และผู ที่ มี ภ าวะการ
ทํางานของตับและไตผิดปกติ
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,

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
199332 เภสัชวิทยา 2
Pharmacology II
รายวิชาบังคับกอน : 199331 เภสัชวิทยา 1
หลั ก การทั่ ว ไปและกลไกการออก
ฤทธิ์ของยาแมบทในระดับโมเลกุล ระดับ
เซลล และระดับอวัยวะ ขอควรระวัง และ
อาการขางเคียงของยาที่มีผลตอระบบ
ภูมิคุมกัน ยาแกแพ ยาที่ใชรักษาการ
อักเสบและความเจ็บปวด ยาที่ใชในโรคหืด
ยาที่มีผลตอระบบตอมไรทอ
ยาตาน
แบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส และปรสิต ยาตาน
มะเร็ง ยาฆาเชื้อ ยาตา ยาที่ใชทาภายนอก
การใชยาในหญิงมีครรภ ผูสูงอายุ เด็ก และ
ผูที่มีภาวะการทํางานของตับและไตผิดปกติ
หลักการทางพิษวิทยา ยาตานพิษ และเภสัช
พันธุศาสตร
General basic and mechanisms of
actions of prototype drugs at molecular,
cellular and organ levels, precaution and
side effects of the following drugs: drugs
used
for
immunomodulation,
antihistamines, anti-inflammatory drugs,
analgesics, drugs used in asthma, endocrine
drugs,
antibacterials,
antivirals,
antiparasitics, anticancer drugs, antiseptics
and disinfectants, drugs for ophthalmic use,
topical drugs, drugs used in special
populations, principles of toxicology,
antidotes, and pharmacogenomics

3(3-0)

3(3-0)

สาระที่ปรับปรุง
1. ปรับคําอธิบาย
รายวิชาใหเหมาะสม
2.ปรับรหัสวิชา
จาก 154304 เปน 154342
3. เปลี่ยนรหัสวิชา
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opthalmal drugs, drugs used in sexual
dysfunction, drugsused in special
population and therapeutic drug
monitoring.
154412 สืบคนขอมูลยาใหม
Current Drug Review
รายวิชาบังคับกอน : 154304 เภสัชวิทยา 2
การนํ า เสนอและอภิ ป รายเรื่ อ งที่
กําหนดให การประเมินคุณคาทางเภสัช
วิทยาและคุณสมบัติอื่นที่เกี่ยวของกับการ
ที่จะนํายานั้นมาบําบัดรักษาโรคของยา
แม บ ท และยาใหม ที่ ใ ช แ พร ห ลายทาง
คลินิก

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2547
(ตอ)
Presentation of assigned topic.
Evaluation of pharmacological and other
properties relating to the use of basic
drug and new entities.
155321 บทนําสูเภสัชเวท
Introduction to Pharmacognosy
ศึกษาคํา จํ า กั ด ความของเภสั ช เวท
และผลิตภัณฑธรรมชาติ ความรูพื้นฐาน
เกี่ ย วกับแหลง ที่ม าของยาจากธรรมชาติ
สัณฐานวิทยา อนุกรมวิธาน ศึกษาถึง
มาตรฐานสมุนไพรไทยและรูปแบบเภสัช
ภัณฑที่มีแหลงที่มาจากธรรมชาติ
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.

152324 เภสัชเวทสําหรับเภสัชศาสตร 1
Pharmacognosy for Doctor of
Pharmacy I
ศึกษาผลิตภัณฑธรรมชาติ ตาม

1(0-3)

2(1-3)

3(2-3)

199431 การทบทวนขอมูลยาใหม
Current Drug Review
รายวิชาบังคับกอน : 199332 เภสัชวิทยา 2
การนํ า เสนอและอภิ ป รายเรื่ อ งที่
กํ า หนดให การประเมิ น คุ ณ ค า ทางเภสั ช
วิทยาและคุณสมบัติอื่นที่เกี่ยวของกับการที่
จะนํายานั้นมาบําบัดรักษาโรคของยาแมบท
และยาใหมที่ใชแพรหลายทางคลินิก

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
(ตอ)
Presentation of assigned topic.
Evaluation of pharmacological and other
properties relating to the use of basic drug
and new entities
199311 บทนําสูเภสัชเวท
Introduction to Pharmacognosy
คํ า จํ า กั ด ความของเภสั ช เวทและ
ผลิตภัณฑธรรมชาติ ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ
แหลงที่มาของยาจากธรรมชาติ
สัณฐานวิทยา อนุกรมวิธาน การ
ตรวจสอบลั ก ษณะทางจุ ล ภาคของผงยา
สมุ น ไพร และสมุ น ไพรที่ มี ใ ช ใ นงาน
สาธารณสุขมูลฐาน รวมถึงการใหคําปรึกษา
ดานการประยุกตใชผลิตภัณฑธรรมชาติใน
ชุมชน
Definition of pharmacognosy and
natural products, basic knowledge in drug
of natural origin, morphology, taxonomy,
microscopic description of powdered drugs
and Thai medicinal plants for use in
primary health care and consultant for
usage in community

199312 เภสัชเวทสําหรับเภสัชศาสตร 1
Pharmacognosy for Doctor of
Pharmacy I
ผลิตภัณฑธรรมชาติ ตามกลุมของ

1(0-3)

1.ปรับรายวิชาบังคับกอน
เพื่อใหนิสิตมีความพรอม
มากขึ้น
2. ปรับคําอธิบาย
รายวิชาใหเหมาะสม
3. ปรับชื่อวิชา
เพื่อใหสอดคลองกับ
การเรียนการสอน
4. เปลี่ยนรหัสวิชา

สาระที่ปรับปรุง

2(1-3) 1.ปรับคําอธิบายรายวิชา
เพื่อใหเหมาะสม
2.เปลี่ยนรหัสวิชา

3(2-3) 1.ปรับรหัสรายวิชาให
สอดคลองกับภาควิชา
ที่รับผิดชอบ
2.ปรับคําอธิบายรายวิชา
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กลุ ม ขององค ป ระกอบทางเคมี ที่ สํ า คั ญ
การตรวจสอบเบื้องตน และวิธีการสกัด
แยก กระบวนการวิจัยและพัฒนายาที่มี
แหลงที่มาจากธรรมชาติ
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.

องคประกอบทางเคมีที่สําคัญ การตรวจสอบ
เบื้ อ งต น
และวิ ธี ก ารสกั ด แยก
กระบวนการวิจัยและพัฒนายาที่มีแหลงที่มา
จากธรรมชาติ มาตรฐานสมุนไพร และการ
ตรวจสอบคุณภาพสมุนไพรตามขอกําหนด
ในตํารา มาตรฐานยาสมุนไพรไทย
Natural products based on classification of
principle substances; preliminary chemical
screening test, extraction and isolation;
research and development of drug from
natural origin, standardization and
identification of crude drugs in the Thai
Herbal Pharmacopoeia

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2547
155425 เภสัชเวทสําหรับเภสัชศาสตร 2
Pharmacognosy for Doctor of
Pharmacy II
ศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
พิ ษ แ ล ะ อ า กา ร ไ ม พึ ง ปร ะ ส ง ค ข อ ง
ผลิตภัณฑธรรมชาติ ศึกษาผลิตภัณฑเสริม
อาหารและเครื่ อ งสํ า อางจากธรรมชาติ
ร ว ม ถึ ง ก า ร ใ ห คํ า ป รึ ก ษ า ด า น ก า ร
ประยุกตใชผลิตภัณฑธรรมชาติในชุมชน
Study on pharmacological
activities, toxicity, adverse effects of
natural products, dietary supplements,
cosmetic and consultants for application
usage in community

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
199411 เภสัชเวทสําหรับเภสัชศาสตร 2
Pharmacognosy for Doctor of
Pharmacy II
รายวิ ช าบั ง คั บ ก อ น :199312 เภสั ช เวท
สําหรับเภสัชศาสตร 1 199332 เภสัชวิทยา 2
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา พิษและอาการ
ไม พึ ง ประสงค ข องผลิ ต ภั ณ ฑ ธ รรมชาติ
ศึ ก ษาผลิ ต ภั ณ ฑ เ สริ ม อาหารและเครื่ อ ง
สําอางจากธรรมชาติ หลักเภสัชกรรมแผน
ไทย และนํ า เสนอผลการสื บ ค น ข อ มู ล
สมุนไพรในลักษณะของการสัมมนา
Pharmacological activities, toxicity,
adverse effects of natural products,
dietary supplements, cosmetics,
principles of traditional Thai medicines,
review literatures and seminar about
medicinal plants
199141 บทนําสูวิชาชีพเภสัชกรรม

3(2-3)

156111 บทนําสูวิชาชีพเภสัชกรรม

1(0-3)

156321 หลักการสาธารณสุข
Principle of Public Health
ระบบสาธารณสุ ข และการแบ ง
องคกรที่เกี่ยวของ นโยบายสาธารณสุข
หลักของพฤติกรรมสุข ภาพ
การ
สาธารณสุขมูลฐาน ระบาดวิทยา การ
คุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข ปญหา
สาธารณสุข
การวางแผนงานดาน
สาธารณสุข และบทบาทวิชาชีพเภสัช

2(1-2)

199341 หลักการสาธารณสุข
Principle of Public Health
ห ลั ก ก า ร เ บื้ อ ง ต น เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
สาธารณสุ ข (ได แ ก ร ะบาดวิ ท ยา อนามั ย
สิ่งแวดลอม อนามัยการทํางาน อนามัยแม
และเด็ก โภชนาการ และรวมถึงปจจัยดาน
สังคมและวัฒนธรรม) นโยบายและระบบ
สุ ข ภาพของประเทศไทยการวางแผน
ดํ า เนิ น งานด า นสาธารณสุ ข บทบาทและ

ใหเหมาะสม
3.เปลี่ยนรหัสวิชา

3(2-3)

สาระที่ปรับปรุง
1. ปรับคําอธิบาย
รายวิชาใหเหมาะสม
2.เพิ่มเงื่อนไขการลงเรียน
รายวิชาเพื่อใหนิสิตมีความ
พรอมกอนเรียน
3.เปลี่ยนรหัสวิชา

1(0-3)

เปลี่ยนรหัสวิชา

2(1-2)

1.ปรับคําอธิบาย
รายวิชาเพื่อใหเหมาะสม
2.เปลี่ยนรหัสวิชา

78
กรรมที่เกี่ยวของกับการสาธารณสุข
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.

ความรับผิดชอบของวิชาชีพเภสัชกรรมใน
งานสาธารณสุข
Basic concepts of public health
(including epidemiology, environmental
health, occupational health, mother and
child health, nutrition, and socio-cultural
factors as related to health), Thai health
policy and health care system, public
health program planning and
implementation, roles and responsibility of
pharmacy profession in public health

156406 เภสัชระบาดวิทยาเบื้องตน

2(2-0)

156407 ระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชกรรม

2(2-0)

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2547
156408 กฎหมายทางเภสัชกรรม
2(2-0)
Laws in Pharmacy
ศึ ก ษาเจตนารมย แ ละส ว นที่ สํ า คั ญ
ขอ งพ ระ รา ชบั ญ ญั ติ ก ฎ ก ระ ท ร ว ง
ระเบียบขอบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม การ
คุมครองสิทธิประโยชนของผูบริโภคดาน
ยาและสาธารณสุข สิทธิหนาที่และความ
รั บ ผิ ด ชอบตามกฎหมายของเภสั ช กรที่
ทํางานในสถานที่ตางๆ
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
1(1-0)
Professional Ethics
ประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวของ
และมีผลกระทบตอวิชาชีพเภสัชกรรม
Ethical issues that are related to,
and affect pharmacy profession.

199443 เภสัชระบาดวิทยาเบื้องตน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
199442 กฎหมายทางเภสัชกรรม
Laws in Pharmacy
หลั กกฎหมายเบื้ อ งต น และประเภท
ต า งๆ ของกฎหมาย เจตนารมณ แ ละ
สาระสําคัญของกฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
ประกอบวิชาชี พ เภสั ชกรรม การคุม ครอง
สิ ท ธิ ป ระโยชน ข องผู บ ริ โ ภคด า นยาและ
สุขภาพ สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ
ตามกฎหมายของเภสัชกร
Basic principles and categorizations
of laws and regulations, intention and
protection, laws and regulations pertaining
to privilege, roles, and responsibility of
pharmacists essentials of laws and
regulations pertaining to pharmacy
profession, pharmaceuticals and health
consumer
199444 จริยธรรมเชิงวิชาชีพ
Professional Ethics
รายวิชาบังคับกอน : 199442 กฎหมายทาง
เภสัชกรรม
สิ ท ธิ หน า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบ
ของเภสั ช กรในสั ง คม จริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพเภสัชกรรม ปรัชญาการ
ดําเนินชีวิตเพื่อพัฒนาสังคม
Privilege, roles, and responsibility
of pharmacists in the society, general and

2(2-0)

เปลี่ยนรหัสวิชา

ตัดรายวิชาจากโครงสราง
หลักสูตร
สาระที่ปรับปรุง
2(2-0) 1.ปรับคําอธิบาย
รายวิชาเพื่อใหเหมาะสม
2.เปลี่ยนรหัสวิชา

1(0-2)

1.เพิ่มเงื่อนไขการลงเรียน
รายวิชาเพื่อใหนิสิตมีความ
พรอมกอนเรียน
2. ปรับคําอธิบาย
รายวิชาเพื่อใหเหมาะสม
3.ปรับรายละเอียดหนวยกิต
จาก 1(1-0) เปน 1 (0-2)
4.เปลี่ยนรหัสวิชา
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pharmacy professional ethics, constructive
social philosophy
199454 ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย และสถิ ติ สํ า หรั บ บริ บ าล
เภสัชกรรมResearch Methodology and
Biostatistics for Pharmaceutical Care
กระบวนการทํ า วิ จั ย อย า งเป น ระบบ
ตั้ ง แต ก ารเลื อ กหั ว ข อ วิ จั ย ตั ว แปร การ
วางแผนและออกแบบงานวิ จั ย การเก็ บ
ข อ มู ล เครื่ อ งมื อ เก็ บ ข อ มู ล การวิ เ คราะห
ขอ มูล ดวยชี วสถิติ ทั้งเชิ งพรรณนาและเชิ ง
อนุ ม านพาราเมตริ ก และนอนพาราเมตริ ก
ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป การแปลผลขอมูล
การเตรี ย มข อ เสนอโครงการวิ จั ย และ
จริยธรรมที่เกี่ยวของกับงานวิจัยสาขาตางๆ
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2547
(ตอ)

3(2-3)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
Systematic approach in conducting
research: topic setting, variables; research
planning and design; data collection;
research tools; biostatistics for analyzing
the data including descriptive and
parametric and non-parametric statistics,
with an emphasis on using statistical
package; interpretation of results; proposal
preparation; and ethical considerations in
research work

199445 การจั ด การคุ ณ ภาพในองค ก รสุ ข ภาพ
Quality Management in Health Care
Organization
แนวคิดเรื่องการจัดการระบบคุณภาพ
การประเมิ น คุ ณ ภาพ การประเมิ น และ
จัดการความเสี่ยง การนําระบบคุณภาพไป
ใช และการประเมิ นผลลั พ ธ โดยเน นให
นิสิตเขาใจหลักการ กระบวนการ เครื่องมือ
ตางๆ และการนําขอมูลที่เก็บไดมาประเมิน
และเนนใหสามารถนําหลักการดังกลาวไป
ประยุกตใชในองคกรสุขภาพโดยการศึกษา
จากระบบที่มีอยูในปจจุบัน เชน การพัฒนา
และรับรองคุ ณภาพโรงพยาบาล องคการ
ระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน และ
การพัฒนาและรับรองคุณภาพรานยา เปน
ตน
Concept of quality management,

เปดรายวิชาใหม
บูรณาการจากรายวิชา
156407 และ 255111

สาระที่ปรับปรุง

2(2-0)

เปดรายวิชาใหมเปนรายวิชา
ที่มีความจําเปนและสําคัญที่
นิสิตพึงควรไดรับทราบ
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quality assessment, risk assessment and
management, as well as utilization
management, and outcomes assessment;
focusing on understanding principles,
processes, tools, and evaluation of
organization’s internal and external data;
and applying these principles to health care
organization by studying existing quality
management programs such as Hospital
Accreditation
(HA),
International
Organization for Standardization (ISO),
Community Pharmacy Development and
Accreditation, etc

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2547
156441 การบริหารสําหรับเภสัชศาสตร

156509 เภสัชศาสตรสังคมและพฤติกรรม
Social and Behavioral Aspects in
Pharmacy
การนํ า แนวคิ ด พื้ น ฐานทางด า น
มนุษ ยวิท ยา สั งคมศาสตรการแพทย
สังคมจิตวิทยา และแนวคิดอื่นๆ มาใชใน
การอธิบายและทํานายพฤติกรรมทางดาน
สุขภาพ พฤติกรรมการใชยา การแสวงหา
ความชวยเหลือเมื่อเจ็บปวยของประชาชน
และพฤติกรรมของบุคลากรทางการแพทย

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
2(2-0)

2(2-0)

199446 การบริ ห ารทางเภสั ช ศาสตร แ ละบทบาท
เภสัชกร
Pharmacy Administration and Pharmacist
Role
หลั กการการบริ หารจั ดการองคการ
และการประยุ ก ต ใ ช ห ลั ก การดั ง กล า วใน
วิ ช าชี พ เภสั ช กรรม บทบาท หน า ที่ ของ
เภสัชกร รวมถึงทิศทางและแนวโนมใน
การพัฒนาวิชาชีพ
Principle
of
organization
management and application to pharmacy
profession, roles and responsibility of
pharmacists as well as trends of
professional development
199542 เภสัชศาสตรสังคมและพฤติกรรม
Social and Behavioral Aspects in
Pharmacy
แนวคิ ด สุ ข ภาพในมิ ติ สั ง คมและ
วัฒนธรรม พฤติกรรมที่เกี่ยวของกับสุขภาพ
แนวคิดพื้นฐานและการประยุกตใชแนวคิด
จิ ต วิ ท ยาสั ง คม สั ง คมวิ ท ยาการแพทย
มานุ ษยวิ ทยาการแพทย และสั งคมศาสตร
อื่นๆ เพื่ออธิบายและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุ ข ภาพ หลั ก การเบื้ อ งต น ในการวาง

สาระที่ปรับปรุง
1.ตัดรายวิชาจากโครงสราง
หลักสูตร
2.บูรณาการไปเปนรายวิชา
156443
3(2-2) 1. เปดรายวิชาใหม
โดยการบูรณาการจากรายวิชา
156441 และ 156531 เขา
ดวยกัน
2.ปรับรหัสวิชาใหเหมาะสม
3.ปรับชื่อวิชาใหเหมาะสม
4.ปรับคําอธิบายรายวิชาให
เหมาะสม
5.เปลี่ยนรหัสวิชา

2(2-0)

1.ปรับคําอธิบายรายวิชาให
เหมาะสม
2.เปลี่ยนรหัสวิชา
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รวมถึงหลักการเบื้องตนทางการวางแผน
ทางสุขศึกษาและการสงเสริมสุขภาพเพื่อ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดังกลาว
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.

แผนการให สุ ข ศึ ก ษาและการสร า งเสริ ม
สุ ข ภาพ ป ญ หาการใช ย าและผลิ ต ภั ณ ฑ
สุ ข ภาพในชุ ม ชน แนวคิ ด การใช ย าอย า ง
เหมาะสม
Health in socio-cultural dimension,
health related behavior, principles and
applications of social psychology, medical
sociology, medical anthropology and
health related social sciences in
understanding the modifying health
behavior, basic concepts of health
education and health promotion practice,
medication and health product use
problems in the community, concept of
rational use of medicine

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2547
156531 บทบาทเภสัชกร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
3(2-2)

156542 เภสัชเศรษฐศาสตรเบื้องตน

2(2-0)

199543 เภสัชเศรษฐศาสตรเบื้องตน
2.2 กลุมวิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ

151522 บทนําสูปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร
Introduction to Clerkship for Doctor of
Pharmacy
บทนํ า สู ป ฏิ บั ติ ก ารทางเภสั ช ศาสตร
ในการดูแลผูปวยเนนการสรางความคุ น
เคยกั บ การให บ ริ บ าลทางเภสั ช กรรม
รวมกับบุคลากรทางการแพทยฝกรวบรวม
ขอมูลของผูปวยและวิเคราะหปญหาจาก
การใชยาและวางแผนในการติดตามการ
ใชยารวมถึง การใหขอมูลและความรูดาน
ยาแกผูปวยและบุคลากรทางการแพทย
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 clinical

3(1-6)

สาระที่ปรับปรุง
1.ตัดรายวิชาจากโครงสราง
หลักสูตร
2. บูรณาการไปเปนรายวิชา
156443
3.เปลี่ยนรหัสวิชา
2(2-0) เปลี่ยนรหัสวิชา

ไมนอยกวา

1.ปรับเปลี่ยนโครงสราง
หลักสูตร
2.เปลี่ยนรหัสวิชา
3. เพิ่มหนวยกิต
3(1-6) 1.ปรับชื่อวิชาเพื่อให
เหมาะสม
2.เพิ่มเงื่อนไขการลงเรียน
รายวิชาเพื่อใหนิสิตมีความ
พรอมกอนเรียน
3.เปลี่ยนรหัสวิชา

49 หนวยกิต
37 หนวยกิต

199553 บทนํ า สูป ฏิ บั ติ ก ารทางบริ บ าลเภสัช กรรม
Introduction to Clerkship for Doctor of
Pharmacy
รายวิชาบังคับกอน : 199453 เภสัชบําบัด
ประยุกต 2, 199551 เภสัชบําบัดประยุกต 3
บทนําสูปฏิบัติ การทางเภสัชศาสตรใน
การดูแลผูปวย เนนการสรางความคุนเคยกับ
การให บ ริ บ าลทางเภสั ช กรรมร ว มกั บ
บุคลากรทางการแพทย ฝกรวบรวมขอมูล
ของผูปวยและวิเคราะหปญหาจากการใชยา
และวางแผนในการติดตามการใชยารวมถึง
การใหขอมูลและความรูดานยาแกผูปวยและ
บุคลากรทางการแพทย
Introduction to professional practice
in patient care settings; emphasis on
gaining familiarity with the provision of
clinical pharmacy services, the patient and
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sites. Practice in collecting and
evaluating patient data, establishment of
drug therapy planning and monitoring,
provision of drug information and patient
education.

151531 เภสัชบําบัดประยุกต 3
Applied Pharmacotherapeutics III
รายวิชาบังคับกอน :154304 เภสัชวิทยา
ระบาดวิทยา สาเหตุการเกิดโรค
พยาธิสรีรวิทยา การแสดงออกทางคลินิก
หลักการวินิจฉัย และการรักษา ของความ
ผิ ด ปกติ เ กี่ ย วกั บ ผิ ว หนั ง ระบบโครงร า ง
และขอตอ ความผิดปกติที่เกี่ยวเนื่องกับ
โภชนาการ และโรคติดเชื้อ

(ตอ)

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2547
โดยเนนการประยุกตใชความรูในการ
ใหบริบาลทางเภสัชกรรมแกผูปวย ซึ่ง
รวมถึงการสัมภาษณและทําประวัติ
การใชย าของผู ป วยแต ล ะราย การ
ประเมินความเหมาะสมของการใชย า
การติดตามผลการรักษา การติดตาม
ตรวจวัดระดับยาในเลือด
การให
คําปรึกษาและการใหความรูดานยาแก
ผูปวย การจายยาเพื่อการรักษาเบื้องตน
ในรานยาหรือการสงตอผูปวยแกแพทย
ในกรณีที่จําเปน การฝกปฏิบัติโดยใช
สถานการณจําลอง เพื่อพัฒนาทักษะ
การแกปญหาทางคลินิก
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

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
5(3-6)

199551 เภสัชบําบัดประยุกต 3
Applied Pharmacotherapeutics III
รายวิชาบังคับกอน : 199452 เภสัชบําบัด
ประยุกต 1
การเรีย นการสอนแบบบู ร ณาการทาง
ระบาดวิ ท ยา พยาธิ ส รี ร วิ ท ยาการเกิ ด โรค
การแสดงออกทางคลินิก หลักการวินิ จฉั ย
และการรั ก ษาโดยจะเน น การประยุ ก ต ใ ช
ความรูในการใหบริบาลทางเภสัชกรรมแก
ผูปวยของภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
(ตอ) โรคหลอดเลือดสมอง ภาวะลิ่มเลือดแข็งตัว
ผิดปกติ ความผิดปกติของระบบโครงราง
กระดู ก และข อ ต อ โรคติ ด เชื้ อ ที่ ซั บ ซ อ น
รวมถึงไขเลือดออก ความผิดปกติของสมดุล
กรด-ด า ง การบํ า บั ด ทดแทนไต ความ
ผิดปกติของตอมไทรอยดและตอมหมวกไต
ความผิ ด ปกติ ท างพิ ษ วิ ท ยา และความ
ผิดปกติของระบบเลือด
Integration
of
epidemiology,
pathophysiology, clinical signs and
symptoms, and principles of diagnosis and
treatment; emphasis on applying
pharmaceutical care to patients, of
arrhythmias, stroke, coagulation disorders,
disorders of skeletal, bone and joint
systems, complicated infectious diseases
including dengue fever, acid-base
disorders, renal replacement therapy,
thyroid disorders, adrenal disorders,
toxicology, and hematologic disorders

5(3-6)

1. ปรับรายวิชาบังคับกอน
เพื่อใหนิสิตมีความพรอม
กอนเรียนมากขึ้น
2. เพื่อปรับคําอธิบาย
รายวิชาใหเหมาะสม
3. เปลี่ยนรหัสวิชา

สาระที่ปรับปรุง

83
development of clinical problem
solving skills.
151532 เภสัชบําบัดประยุกต 4
Applied Pharmacotherapeutics IV
รายวิชาบังคับกอน:154304เภสัชวิทยา
2
ระบาดวิทยา สาเหตุการเกิดโรค
พยาธิ ส รี ร วิ ท ยา การแสดงออกทาง
คลินิก หลักการวินิจฉัย และการรักษา
ของความผิดปกติทางจิตเวช ประสาท
วิ ท ยา ระบบเลื อ ด สู ติ น รี เ วช มะเร็ ง
วิ ท ยา พิ ษ วิ ท ยา ระบบภู มิ คุ ม กั น และ
โรคที่พบบอยในเด็ก ผูสูงอายุ โดยเนน
การประยุกตใชความรูในการใหบริบาล
ทางเภสัชกรรมแกผูปวย ซึ่งรวมถึงการ
สัมภาษณและทําประวัติการใชยาของ
ผูปวยแตละราย ประเมินความ
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2547
(ตอ) เ ห ม า ะ ส ม ข อ ง ก า ร ใ ช ย า ติ ด ต า ม
ผลการรักษา การติดตามตรวจวัดระดับ
ยาในเลื อ ด การให คํ า ปรึ ก ษาและให
ความรูดานยาแกผูปวย การจายยาเพื่ อ
รั ก ษาเบื้ อ งต น ในร า นยาหรื อ ส ง ต อ
ผูปวยแกแพทยในกรณีที่จําเปน การฝก
ปฏิ บั ติ โ ดยใช ส ถานการณ จํ า ลองเพื่ อ
พัฒนาทักษะการแกปญหาทางคลินิก
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.

5(3-6)

199552 เภสัชบําบัดประยุกต 4
Applied Pharmacotherapeutics IV
รายวิชาบังคับกอน : 199452 เภสัชบําบัด
ประยุกต 1
การเรียนการสอนแบบบูรณาการทาง
ระบาดวิ ท ยา พยาธิ ส รี ร วิ ท ยาการเกิ ด โรค
การแสดงออกทางคลินิ ก หลักการวินิจฉั ย
และการรั ก ษาโดยจะเน น การประยุ ก ต ใ ช
ความรูในการใหบริบาลทางเภสัชกรรมแก
ผู ป ว ยของความผิ ด ปกติ ท างจิ ต เวช ความ
ผิดปกติทางประสาทวิทยา (การปวดและไม
เกรน โรคสมองเสื่อม โรคพารกินสัน โรค
ลมชั ก เป น ต น ) ความผิ ด ปกติ ท างระบบ
ภู มิ คุ ม กั น ความผิ ด ปกติ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ
โภชนาการ การเลิกบุหรี่
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
(ตอ) มะเร็งวิทยา และความผิดปกติที่พบไดบอย
ในเด็กและผูสูงอายุ
Integration of
epidemiology,
pathophysiology, clinical signs and
symptoms, and principles of diagnosis and
treatment; emphasis on applying
pharmaceutical care to patients, of
psychiatric disorders, neurologic disorders
(e.g., pain and migraine, dementia,
Parkinson, epilepsy), immunological
disorders, nutritional disorders, smoking
cessation, oncology, and common pediatric
and geriatric diseases

5(3-6)

1. ปรับรายวิชาบังคับกอน
เพื่อใหเหมาะสมมากขึ้น
2. ปรับคําอธิบาย
รายวิชาใหเหมาะสม
3.เปลี่ยนรหัสวิชา

สาระที่ปรับปรุง
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151611 ปฏิบัติการเภสัชกรรมอายุรศาสตร
Clerkship : Medicine
รายวิชาบังคับกอน : 151522 บทนําสู
ปฏิบัติการทาง เภสัชศาสตร
151429 เภสัชบําบัดประยุกต 1
151431 เภสัชบําบัดประยุกต 2
151531 เภสัชบําบัดประยุกต 3
151532 เภสัชบําบัดประยุกต 4
การฝ ก ปฏิ บั ติ ง านบริ บ าลทาง
เภสั ช กรรมในสถานพยาบาลสํ า หรั บ
ผูปวยอายุรกรรม การเขา รว มกับบุค ล
ากรทางการแพทย ส าขาอื่น ๆ ในการ
ดูแลผูปวย ซึ่งรวมถึงการวางแผนและ
ติ ด ตามการใช ย า การให บ ริ ก าร
สารสนเทศทางยา และการใหคําปรึกษา
แก ผู ป ว ย การพั ฒ นาทั ก ษะของการ
สื่อสารและสัมพันธภาพกับผูปวยและ
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2547
(ตอ) บุคลากรทางการแพทยสาขาอื่น ๆ
Clinical pharmacy clerkship in
medicine in patient 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.
151613 ปฏิบัติการใหบริการสารสนเทศทางยา
Clerkship : Drug Information Service
รายวิชาบังคับกอน : 151425 เภสัชสนเทศ
สําหรับ เภสัชศาสตร, 151429 เภสัชบําบัด
ประยุกต 1, 151431เภสัชบําบัดประยุกต 2
, 151531 เภสัชบําบัดประยุกต 3, 151532
เภสัชบําบัดประยุกต 4
การฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัช
กรรมในหนวยใหบริการสารสน เทศ ทาง
ยา ประสบการณในการคนหาขอมูล การ
ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ค า แ ล ะ ก า ร นํ า เ ส น อ
สารสนเทศทางยาแกผูสอบถาม การเขา
ร ว ม ใ น กิ จ ก ร ร ม ต า ง ๆ ที่ ห น ว ย
ให บ ริ ก าร ซึ่ ง รวมถึ ง การจั ด เตรี ย ม
สารสนเทศทางยาแก ค ณะ กรรม การ

5(0-15)

199651 ปฏิบัติการเภสัชกรรมอายุรศาสตร
Clerkship : Medicine
รายวิชาบังคับกอน : 199553 บทนําสู
ปฏิบัติการทางบริบาล เภสัชกรรม
199552 เภสัชบําบัดประยุกต 4
การฝ ก ปฏิ บั ติ ง านบริ บ าลทางเภสั ช
กรรมในสถานพยาบาลสําหรับผูปวยอายุ รก
รรม การเขารวมกับบุคลากรทางการแพทย
สาขาอื่น ๆ ในการดูแลผูปวย ซึ่งรวมถึงการ
วางแผนและ ติ ด ตามการใช ย า กา ร
ใหบริการสารสนเทศทางยา และการให
คํ า ปรึ ก ษาแก ผู ป ว ย การพั ฒ นาทั ก ษะของ
การสื่อสารและสัมพันธภาพกับผูปวยและ
บุคลากรทางการแพทยสาขาอื่น ๆ
Clinical pharmacy clerkship in
medicine inpatient settings, participation

(ตอ)

5(0-15)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
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

199652 ปฏิ บั ติ ก ารให บ ริ ก ารสารสนเทศทางยา
Clerkship : Drug Information Service
รายวิชาบังคับกอน : 199451 เภสัชสนเทศ
สําหรับเภสัชศาสตร , 199553 บทนําสู
ปฏิบัติการทางบริบาลเภสัชกรรม,
199552 เภสัชบําบัดประยุกต 4
การฝกปฏิบัติงานบริบาลทาง
เภสัชกรรมในหนวยใหบริการสารสนเทศ
ทางยา ประสบการณ ใ นการค น หาข อ มู ล
การประเมิ น คุ ณ ค า และการนํ า เสนอ
สารสนเทศทางยาแกผูสอบถาม การเขารวม
ในกิจกรรมตาง ๆ ที่หนวยใหบริการ ซึ่ง
รวมถึงการจัด เตรี ย มสารสนเทศทางยาแก
คณะกรรมการเภสั ช กรรมและการบํ า บั ด
การตีพิมพจดหมายขาวสารและวารสาร การ

6(0-18) 1.ปรับรายวิชาบังคับกอน
เพื่อใหเหมาะสม
2.เปลี่ยนรหัสวิชา
3. ปรับจํานวนหนวยกิต

สาระที่ปรับปรุง

6(0-18) 1.ปรับรายวิชาบังคับกอน
เพื่อใหเหมาะสม
2.เปลี่ยนรหัสวิชา
3. ปรับจํานวนหนวยกิต
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เภสั ช กรรมและการบํ า บั ด การตี พิ ม พ
จดหมายข า วสารและวารสาร การ
ประเมิ น ผลการใช ย า และการรายงาน
อาการไมพึงประสงคจากการใชยา
การบริหารจัดการและการ กอตั้งหนวย
ให บ ริ ก ารสารสนเทศทางยาการพั ฒ นา
ทั ก ษะของการสื่ อ สารสั ม พั น ธภาพกั บ
ผูปวย 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
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2547
(ตอ) , journal and newsletter publication, drug
use evaluation and adverse drug reaction
report. Management and establishment
of drug information unit. Development
ofcommunication skills and professional
relationship with patient, other health
care providers and people.
151615 ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนClerkship :
Community Pharmacy
รายวิชาบังคับกอน : 151522 บทนําสู
ปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร,
151429 เภสัชบําบัดประยุกต 1,
151431 เภสัชบําบัดประยุกต 2
151531 เภสัชบําบัดประยุกต 3
151532 เภสัชบําบัดประยุกต 4
การฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัช
กรรมในสถานปฏิ บั ติ ก ารเภสั ช กรรม
ชุ ม ชน ประสบการณ ใ นการให บ ริ บ าล
เภสัช กรรมแก ผูป ว ยหรื อ ผู ม ารั บ บริก าร
ซึ่งรวมถึงการดําเนินการเกี่ยว กับใบสั่งยา
การจายยา การใหความรูและคําปรึกษาแก
ผูปวยเกี่ยวกับยา โรค และการดูแลรักษา
ตนเอง การจ า ยยาโดยไม มีใ บสั่ง ยาของ
แพทยเพื่อการรักษา โรคที่ไมซับซอน การ
ติ ด ตามการใช ย าในผู ป ว ยเรื้ อ รั ง การ
พั ฒ นาทั ก ษะของการสื่ อ สาร
และ
สั ม พั น ธภาพกั บ ผู ป ว ยและบุ ค ลากร

ประเมินผลการใชยา และการรายงานอาการ
ไม พึ ง ประสงค จ ากการใช ย า การบริ ห าร
จั ด การและการก อ ตั้ ง หน ว ยให บ ริ ก าร
สารสนเทศทางยาการพัฒนาทักษะของการ
สื่อสารสัมพันธภาพกับผูปวย บุคลากรทาง
การแพทยสาขาอื่น 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

(ตอ)

5(0-15)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
report, management and establishment of
drug information unit, development of
communication skills and professional
relationship with patient, other health care
providers and people

199653 ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
Clerkship : Community Pharmacy
รายวิชาบังคับกอน : 199553 บทนําสู
ปฏิบัติการทางบริบาลเภสัชกรรม และ
199552 เภสัชบําบัดประยุกต 4
การฝกปฏิบัติงานบริบาลทาง
เภสัชกรรมในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรม
ชุมชน ประสบการณในการใหบริบาลเภสัช
กรรมแกผูปวยหรือผูมารับบริการ ซึ่งรวมถึง
การดําเนินการเกี่ยวกับใบสั่งยา การจายยา
การให ค วามรู แ ละคํ า ปรึ ก ษาแก ผู ป ว ย
เกี่ ย วกั บ ยา โรค และการดู แลรักษาตนเอง
การจายยาโดยไมมีใบสั่งยาของแพทยเพื่ อ
การรักษาโรคที่ไมซับซอน การติดตามการ
ใชยาในผูปวยเรื้อรัง การพัฒนาทักษะของ
การสื่อสาร และ สัมพันธภาพกับผูปวย
และบุคลากรทางการแพทยสาขาอื่น ๆ
Clinical pharmacy clerkship in
community pharmacy settings. Experiences
in providing pharmaceutical care to

สาระที่ปรับปรุง

6(0-18) 1.ปรับรายวิชาบังคับกอน
เพื่อใหเหมาะสม
2.เปลี่ยนรหัสวิชา
3. ปรับจํานวนหนวยกิต
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ทางการแพทยสาขาอื่น ๆ
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.

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2547
151618 ปฏิบัติการเภสัชกรรมผูปวยนอก
Clerkship : Ambulatory Care
รายวิชาบังคับกอน : 151522 บทนําสู
ปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร
151429 เภสัชบําบัดประยุกต 1
151431 เภสัชบําบัดประยุกต 2
151531 เภสัชบําบัดประยุกต 3
151532 เภสัชบําบัดประยุกต 4
การฝ ก ปฏิ บั ติ ง านบริ บ าลทาง
เภสั ช กรรมในสถานพยาบาลสํ า หรั บ
ผู ป ว ยนอก การเข า ร ว มกั บ บุ ค ลากร
ทางการแพทย ส าขาอื่ น ๆ ในการดู แ ล
ผูปวย ประสบการณในการใหบริบาล
เภสั ช กรรม ซึ่ ง รวมถึ ง การดํ า เนิ น การ
เกี่ยวกับใบสั่งยาและการจายยา การให
ความรูและคําปรึกษาแกผูปวยเกี่ยวกับ
ยา โรค และการดูแลรักษาตนเอง การ
ติดตามการใชยาในผูปวยโรคเรื้อรัง การ
พั ฒ น า ทั ก ษ ะ แ ล ะ ก า ร สื่ อ ส า ร
สั ม พั น ธภาพกั บ ผู ป ว ยและบุ ค ลากร
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:

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

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
สาระที่ปรับปรุง
199654 ปฏิบัติการเภสัชกรรมผูปวยนอกClerkship : 6(0-18) 1.ปรับรายวิชาบังคับกอน
Ambulatory Care
เพื่อใหเหมาะสม
รายวิชาบังคับกอน : 199553 บทนําสู
2. เปลี่ยนรหัสวิชา
ปฏิบัติการทางบริบาลเภสัชกรรม
3. ปรับจํานวนหนวยกิต
199552 เภสัชบําบัดประยุกต 4
การฝกปฏิบัติงานบริบาลทาง
เภสัชกรรมในสถานพยาบาลสําหรับผูปวย
นอก การเขารวมกับบุคลากรทางการแพทย
สาขาอื่นๆ ในการดูแลผูปวย ประสบการณ
ในการใหบริบาลเภสัชกรรม ซึ่งรวมถึงการ
ดําเนินการเกี่ยวกับใบสั่งยาและการจายยา
การให ค วามรู แ ละคํ า ปรึ ก ษาแก ผู ป ว ย
เกี่ ย วกั บ ยา โรค และการดู แลรั กษาตนเอง
การติดตามการใชยาในผูปวยโรคเรื้อรัง การ
พัฒนาทักษะและการสื่อสาร สัมพันธภาพ
กับผูปวยและบุคลากรทางการแพทยสาขา
อื่น 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 self-care, drug therapy
monitoring in chronic diseases,
development of communication and
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prescription
processing
and
dispensing, patient education and
counseling on medication, diseases
and self-care, drug therapy monitoring
in chronic diseases. Development of
communication and relationship skills
with patients and other health care
providers.

relationship skills
with patients and other health care
providers

กลุมวิชาชีพเลือก นิสิตเลือกเรียนไมนอยกวา 10 หนวยกิต
151502 โภชนศาสตรคลินิก
2(2-0)
151509 พิษวิทยาคลินิก

3(3-0)

151541 การเลือกใชยาเชิงเปรียบเทียบ

3(3-0)

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2547
151612 ปฏิบัติการเภสัชจลนศาสตรคลินิก
Clerkship : Clinical Pharmacokinetics
รายวิชาบังคับกอน : 151522 บทนําสู
ปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร
151429 เภสัชบําบัดประยุกต 1
151431 เภสัชบําบัดประยุกต 2
151531 เภสัชบําบัดประยุกต 3
151532 เภสัชบําบัดประยุกต 4
การฝ ก ปฏิ บั ติ ง านบริ บ าลทาง
เภสัชกรรมในหนวยใหบริการทาง
เภสัชจลนศาสตรคลินิก การประยุกตใช
หลักการทางเภสัชจลนศาสตรซ่ึงรวมถึง
การคํานวณขนาดยาเริ่มตนและเพื่อคง
ระดับยาในเลือดแกผูปวยเฉพาะรายการ
ติ ด ต า ม ร ะ ดั บ ย า ใ น เ ลื อ ด แ ล ะ ก า ร
ปรับเปลี่ยนการใหยาอยางเหมาะสมตาม
คาพารามิเตอรทางเภสัชจลนศาสตรที่ได
จากการคํานวณและตามสภาวะทางคลินิก
ของผูปวย การสื่อสารกับบุคลากรทางการ
แพทย ส าขาอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ ข อ ควร
พิจารณาทางเภสัชจลนศาสตรที่เกี่ยวของ
เพื่ อให ก ารดู แ ลผู ป ว ย เ ป น ไปอย า ง
เหมาะสม การพั ฒ นาทั ก ษะของการ
สื่ อ สาร และสั ม พั น ธภาพกั บ ผู ป ว ยและ
บุคลากรทางการแพทยสาขาอื่น ๆ
Clinical pharmacy clerkship in
clinical pharmacokinetic services

5(0-15)

2.2 วิชาเอกเลือก

จํานวนไมนอยกวา 12 หนวยกิต

หนวยกิตเพิ่ม 2 หนวยกิต
ตัดรายวิชาจากโครงสราง
หลักสูตร
ตัดรายวิชาจากโครงสราง
หลักสูตร
ตัดรายวิชาจากโครงสราง
หลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
สาระที่ปรับปรุง
199658 ปฏิบัติการเภสัชจลนศาสตรคลินิก
6(0-18) 1.ปรับรายวิชาบังคับกอน
Clerkship : Clinical Pharmacokinetics
เพื่อใหเหมาะสม
2.เปลี่ยนรหัสวิชา
รายวิชาบังคับกอน : 199553 บทนําสู
ปฏิบัติการทางบริบาลเภสัชกรรม
3. ปรับจํานวนหนวยกิต
199552 เภสัชบําบัดประยุกต 4
การฝกปฏิบัติงานบริบาลทาง
เภสัชกรรมในหนวยใหบริการทาง
เภสัชจลนศาสตรคลินิก การประยุกต
ใชหลักการทางเภสัชจลนศาสตรซึ่งรวมถึง
การคํานวณขนาดยาเริ่มตนและเพื่อคงระดับ
ยาในเลือ ดแก ผูป ว ยเฉพาะรายการติ ด ตาม
ระดับยาในเลือด และการปรับเปลี่ยนการให
ยาอยางเหมาะสมตาม
คาพารามิเตอรทางเภสัชจลน- ศาสตรที่ได
จากการคํานวณและตามสภาวะทางคลินิก
ของผูปวย การสื่อสารกับบุคลากรทางการ
แพทยสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับขอควรพิจารณา
ทางเภสัชจลนศาสตรที่เกี่ยวของเพื่อใหการ
ดูแลผูปวยเปนไปอยางเหมาะสม การพัฒนา
ทักษะของการสื่อสาร และสัมพันธภาพกับ
ผูปวยและบุคลากรทางการแพทยสาขาอื่น ๆ
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
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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.

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

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2547
151696 สหกิจศึกษา
6 หนวยกิต
Co-operative Education
152611 ป ฏิ บั ติ ก า ร ก า ร วิ จั ย ท า ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ 5(0-15)
ธรรมชาติและเคมียาClerkship : Natural
Products and Medicinal Chemistry
Research
รายวิชาบังคับกอน : 156407 ระเบียบวิธี
วิจัยทางเภสัชกรรม
152402 เภสัชเคมีสําหรับเภสัชศาสตร 2
155425 เภสัชเวทสําหรับเภสัชศาสตร 2
การปฏิ บั ติ ก ารด า นการวิ จั ย ทาง
ผลิตภัณฑธรรมชาติและเคมียาขั้นสูง เชน
การหายาใหม จ ากผลิ ต ภั ณ ฑ ธ รรมชาติ
หรื อ จากการสั ง เคราะห
การศึ ก ษา
ความสัมพันธระหวางโครงสรางและการ
ออกฤทธิ์ของสารที่จะนํามาพัฒนาเปนยา
การทดสอบฤทธิ์ ท างชี ว ภาพและเภสั ช
วิทยา การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑยา
ผลิตภัณฑเสริ มอาหารและเครื่องสําอาง
การใช เ ทคโนโลยี ชี ว ภาพในการศึ ก ษา
เกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ ธ รรมชาติ แ ละเคมี ย า
และการสํารวจการใชผลิตภัณฑธรรมชาติ
ในชุมชน
Practical work in advanced natural
products and medicinal chemistry
research such as drug discovery from

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
199691 สหกิจศึกษา
6 หนวยกิต
Co-operative Education
199601 ปฏิบัติการการวิจัยทางผลิตภัณฑธรรมชาติ 6(0-18)
และเคมียา
Clerkship : Natural Products and Medicinal
Chemistry Research
รายวิชาบังคับกอน : 199301 การควบคุม
คุณภาพเภสัชภัณฑสําหรับเภสัชศาสตร 2
199401 เภสัชเคมีสําหรับเภสัชศาสตร 2
199411 เภสัชเวทสําหรับเภสัชศาสตร 2
199454 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสําหรับ
บริบาลเภสัชกรรม
การปฏิ บั ติ การด านการวิ จั ยทาง
ผลิตภัณฑธรรมชาติและเคมียาขั้นสูง เชน
การหายาใหมจากผลิตภัณฑธรรมชาติ
หรื อ จากการสั ง เคราะห
การศึ ก ษา
ความสัมพันธระหวางโครงสรางและการออก
ฤทธิ์ของสารที่จะนํามาพัฒนาเปนยา การ
ทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพและเภสัชวิทยา การ
ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑยา ผลิตภัณฑเสริม
อาหารและเครื่ อ งสํ า อาง
การใช
เทคโนโลยี ชี ว ภาพในการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
ผลิตภัณฑธรรมชาติ และเคมียา และการ
สํารวจการใชผลิตภัณฑธรรมชาติในชุมชน
Practical work in advanced natural
products and medicinal chemistry research

สาระที่ปรับปรุง
คงเดิมไมเปลี่ยนแปลง
1. เพิ่มเงื่อนไขการลงเรียน
รายวิชาเพื่อใหนิสิตมีความ
พรอมกอนเรียน
2. .เปลี่ยนรหัสวิชา
3. ปรับจํานวนหนวยกิต
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natural products or synthesis, structureactivity relationship of lead compounds,
biological and pharmacological activity
evaluation, quality control of drugs, food
supplements
and
cosmetics,
biotechnology in natural products and
medicinal chemistry research and survey
of natural products usage in community.

152612 ปฏิบัติการแพทยทางเลือก
Clerkship : Complementary and
Alternative Medicine
การศึกษา คนควา ฝกปฏิบัติ
อภิ ป รายเกี่ ย วกั บ การแพทย ท างเลื อ ก
รูปแบบตางๆ ไดแก การแพทยแผนไทย
การแพทยจีน การแพทยอายุรเวทของ

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, biotechnology in natural
products and medicinal chemistry research
and survey of natural products usage in
community
5(0-15)

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2547
152612 อินเดีย
และการแพทยทางเลือกของ
(ตอ) ประเทศทางตะวันตก วิเคราะหและแปล
ผลขอมูลที่ไดจากวารสารทางการแพทย
และขอมูลการใชการแพทยทางเลือกที่
เก็บจากสถานใหบริการหรือในชุมชน
Participants
will have the
opportunity to learn, discuss and
experience in complementary and
alternative medicine (CAM) such as the
classic medical system of Thai, Chinese,
Indian and Western alternative medicine,
analysis and evaluate information
available in the medical literature and
CAM resources from the health care
service centers or community.

199611 ปฏิบัติการแพทยทางเลือก
6(0-18)
Clerkship : Complementary and
Alternative Medicine
รายวิชาบังคับกอน : 199553 บทนําสู
ปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร,
199542 เภสัชศาสตรสังคมและพฤติกรรม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
199611
การคนควา ฝกปฏิบัติ อภิปราย
(ตอ) เกี่ยวกับ การแพทยทางเลือกรูปแบบตางๆ
ไดแก การแพทยแผนไทยการแพทยจีน การ
แพทยอายุรเวทของอินเดีย และการแพทย
ท า ง เ ลื อ กข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ท า ง ต ะ วั น ต ก
วิเคราะหและแปลผลขอมูลที่ไดจากวารสาร
ทางการแพทย และขอมู ลการใชการแพทย
ทางเลือกที่เก็บจากสถานใหบริการหรือใน
ชุมชน
Discussion and experience in
complementary and alternative medicine
(CAM) such as the classic medical system
of Thai, Chinese, Indian and Western
alternative medicine, analysis and
evaluation of information available
in the medical literature and CAM
resources from the health care service
centers or community

153611 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม

5(0-15)

153612 ปฏิบัติการพัฒนาและประเมินผลิตภัณฑ
เครื่องสําอาง

5(0-15)

1. เพื่อปรับคําอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษให
เหมาะสม
2.เพิ่มเงื่อนไขการลงเรียน
รายวิชาเพื่อใหนิสิตมีความ
พรอมกอนเรียน
3. เปลี่ยนรหัสวิชา
4. ปรับจํานวนหนวยกิต
สาระที่ปรับปรุง

ตัดรายวิชาจากโครงสราง
หลักสูตร
ตัดรายวิชาจากโครงสราง
หลักสูตร
199621 ปฏิบัติการยาเตรียมเฉพาะราย
6(0-18) 1.เปดรายวิชาใหม
Clerkship: Extemporaneous Preparation
เพื่อใหสอดคลองกับ
รายวิชาบังคับกอน : 199322 เภสัชกรรม
การปฏิบัติของวิชาชีพ
สําหรับเภสัชศาสตร 2, 199421 เภสัชกรรม
2.เปลี่ยนรหัสวิชา
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154614 ปฏิบัติการบริหารเภสัชกิจ
Clerkship : Pharmacy Administration
รายวิชาบังคับกอน : 156441 การบริหาร
สําหรับเภสัชศาสตร, 151429 เภสัชบําบัด
ประยุกต 1

(ตอ)

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2547
151431 เภสัชบําบัดประยุกต 2
151531 เภสัชบําบัดประยุกต 3
151532 เภสัชบําบัดประยุกต 4
การฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารในการประยุ ก ต
หลักการบริหารจัดการ มุงแนวทางดา น
เภสั ช กรรมปฏิ บั ติ ในสถานบริ ก าร
สาธารณสุ ข เภสั ช กรรมชุ ม ชน องค ก ร
โครงการ สถานที่ ผ ลิ ต ทั้ ง ภาครั ฐ และ
เอกชน ครอบคลุมระบบปฏิบัติการ
การบริหารบุคคล การจัดหาและกระจาย
ยา การเงิน การตลาดและกลยุทธ บทบาท
การบริ ห ารแยกตามลั ก ษณะงาน การ
พัฒนาทักษะการสื่อสาร และสัมพันธภาพ
กับบุคลากรทางการแพทยในองคกรอื่น ๆ
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

5(0-15)

สําหรับเภสัชศาสตร 4
3. ปรับจํานวนหนวยกิต
ฝกปฎิบัติการการเตรียมเภสัชภัณฑที่
เตรียมเพื่อใชสําหรับผูปวยเฉพาะราย ทั้งใน
รู ป แบบยาเตรี ย มเพื่ อ รั บ ประทาน และยา
เตรียมปราศจากเชื้อ และการศึกษาความคง
สภาพเบื้องตน
Practice in extemporaneous
preparation including oral preparation and
aseptic preparation; and stability of
preparation
199642 ปฏิบัติการบริหารเภสัชกิจClerkship :
6(0-18) 1. ปรับรายวิชาบังคับกอน
Pharmacy Administration
เพื่อใหเหมาะสมมากขึ้น
รายวิชาบังคับกอน : 199553 บทนําสู
2.ปรับคําอธิบายรายวิชาให
ปฏิบัติการทางบริบาลเภสัชกรรม
เหมาะสม
3.เปลี่ยนรหัสวิชา
4. ปรับจํานวนหนวยกิต

(ตอ)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
199552 เภสัชบําบัดประยุกต 4
199446 การบริหารทางเภสัชศาสตรและ
บทบาทเภสัชกร
การฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารในการประยุ ก ต
หลั ก การบริ ห ารจั ด การด า นเภสั ช กรรม
ปฏิบัติ ในสถานบริการสาธารณสุข สถาน
ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน องคกรประเภท
ตางๆ ครอบคลุมการวิเคราะหระบบ การ
วางแผน การนํ า ลงสู ก ารปฏิ บั ติ และการ
ประเมินผลการดําเนินการ
Clerkship in the application of
administration principles on pharmacy
practice in health care facilities
, community settings, and various
organizations, system analysis, plan
development, practice, and evaluation of
outcomes

สาระที่ปรับปรุง
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heath care providing organizations
154619 ปฏิบัติการวิจัยดานเภสัชกรรมปฏิบัติ
Clerkship : Research in Pharmacy
Practice
วิชาบังคับกอน : 151522บทนําสูปฏิบัติการ
ทางเภสัชศาสตร
156407 ระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชกรรม
ปฏิบัติการทําวิจัยในหัวขอที่นิสิต
สนใจดานเภสัชกรรมปฏิบัติ โดยความ
เห็นชอบและภายใตการดูแลของอาจารย
ประจําวิชา
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.

5(0-15)

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2547
156503 การตลาดและการเสนอขาย

3(3-0)

156526 เภสัชกรรมชุมชน

2(1-3)

199641 ปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย ด า นเภสั ช กรรมปฏิ บั ติ 6(0-18) 1.ปรับรายวิชาบังคับกอนให
Clerkship : Research in Pharmacy Practice
เหมาะสม
รายวิชาบังคับกอน : 199553 บทนําสู
2.ปรับคําอธิบายรายวิชาให
ปฏิบัติการ ทางบริบาลเภสัชกรรม
เหมาะสม
199552 เภสัชบําบัดประยุกต 4
3.เปลี่ยนรหัสวิชา
199454 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสําหรับ
4. ปรับจํานวนหนวยกิต
บริบาลเภสัชกรรม
ปฏิ บั ติ ก ารทํ า วิ จั ย ในหั ว ข อ ที่ นิ สิ ต
สนใจดานเภสัชกรรมปฏิบัติ โดยความ
เห็นชอบและภายใตการดูแลของอาจารย
ประจําวิชา
Experiential practice in the field of
research on the approved topic in pharmacy
practice under supervision of the course
director

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551

สาระที่ปรับปรุง
ตัดรายวิชาจากโครงสราง
หลักสูตร
ตัดรายวิชาจากโครงสราง
หลักสูตร

156611 ปฏิบัติการดานขอมูลยาในบริษัทยา
5(0-15) 199657 ปฏิบัติการดานขอมูลยาในบริษัทยา
6(0-18) 1.ปรับรายวิชาบังคับกอน
Clerkship : Drug Information in
Clerkship: Drug Information in
เพื่อใหเหมาะสม
Pharmaceutical Industry
Pharmaceutical Industry
2.เปลี่ยนรหัสวิชา
รายวิชาบังคับกอน : 151522 บทนําสู
รายวิชาบังคับกอน : 199451 เภสัชสนเทศ
3. ปรับจํานวนหนวยกิต
ปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร
สําหรับเภสัชศาสตร , 199553 บทนําสู
การปฏิบัติการจัดเตรียม วิเคราะห
ปฏิบัติการทางบริบาลเภสัชกรรม
ประเมินขอมูลทางยา สําหรับบริษัทยาใน
199552 เภสัชบําบัดประยุกต 4
หัวขอที่ไดรับมอบหมาย การปฏิบัติการนี้
การปฏิบัติการจัดเตรียม วิเคราะห
รวมถึ ง การฝ ก ตอบคํ า ถามทางยาให กั บ
ประเมินขอมูลทางยา สําหรับบริษัทยาใน
บุคลากรทางการแพทยและการไดมีโอกาส
หัวขอที่ไดรับมอบหมาย การปฏิบัติการนี้
ศึกษาระบบการวิจัยทางคลินิก
รวมถึ ง การฝ ก ตอบคํ า ถามทางยาให กั บ
Experiential practice in preparing,
บุคลากรทางการแพทยและการไดมีโอกาส
analyzing, evaluating drug information in
ศึกษาระบบการวิจัยทางคลินิก
pharmaceutical companies. Students will
Experiential practice in preparing,
gain experience in answering drug
analyzing, evaluating drug information in
information questions, and expose to
pharmaceutical companies, answering drug
clinical research activities.
information questions, and exposure to
clinical research activities
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156612 ปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรมขั้นสูง 1
5(0-15) 199656 ปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรมขั้นสูง
6(0-18) 1.ปรับชื่อรายวิชา
Clerkship : Advanced Pharmaceutical Care
Clerkship:Advanced Pharmaceutical Care I
ปรับรายวิชาบังคับกอน
รายวิชาบังคับกอน : 151522
บทนําสู
รายวิชาบังคับกอน : 199553
บทนํ า สู
เพื่อใหเหมาะสม
ปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร
ปฏิบัติการทางบริบาลเภสัชกรรม
2.เปลี่ยนรหัสวิชา
199552 เภสัชบําบัดประยุกต 4
151611 ปฏิบัติการเภสัชกรรมอายุรศาสตร
3. ปรับจํานวนหนวยกิต
151618 ปฏิบัติการเภสัชกรรมผูปวยนอก
การฝกปฏิบัติงานทางบริบาล
การฝ ก ปฏิ บั ติ ง านทางบริ บ าลเภสั ช
เภสัชกรรมขั้นสูงสําหรับผูปวยอาการเฉพาะ
กรรมขั้นสูงสําหรับผูปวยอาการเฉพาะโรค
โรค ในการวางแผนและการติดตามการใชยา
ในการวางแผนและการติดตามการใชยา การ
การใหคําแนะนําสารสนเทศทางยา การให
ใหคําแนะนําสารสนเทศทางยา การให
คําปรึกษาแกผูปวย การพัฒนาทักษะและการ
คําปรึกษาแกผูปวย การพัฒนาทักษะและ
สื่อสารสั มพั นธภาพกั บผู ป วยและบุ คลากร
การสื่ อ สารสั ม พั น ธภาพกั บ ผู ป ว ยและ
ทางการแพทยสาขาอื่น ๆ
บุคลากรทางการแพทยสาขาอื่น ๆ
Practice of providing advanced
Practice of providing advanced
pharmaceutical care for patients with
pharmaceutical care for patients with
specific diseases, emphasis on drug therapy
specific diseases, emphasis on drug
planning, therapeutic monitoring, drug

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2547
(ตอ) therapy
planning,
therapeutic
monitoring,
drug
information
consultation, patient counseling,
communication skills relationship with
the patients and other health care
providers.
156613 ปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรมขั้นสูง 2
Clerkship :Advanced Pharmaceutical
Care II
รายวิชาบังคับกอน :151522 บทนําสู
ปฏิบัติการทาง เภสัชศาสตร
151611 ปฏิบัติการเภสัชกรรม
อายุรศาสตร, 151618 ปฏิบัติการ
เภสัชกรรมผูปวยนอก
การฝ ก ปฏิ บั ติ ง านทางบริ บ าลเภสั ช
กรรมขั้นสูง สําหรับผูป วยพิเ ศษ (เชน
ผูสูงอายุ, เด็ก เปนตน) ในการวางแผน
และการติ ด ตามการใช ย า
การให
คําแนะนําสารสนเทศทางยา
การให
คําปรึกษาแกผูปวย การพัฒนาทักษะและ
การสื่ อ สารสั ม พั น ธภาพกั บ ผู ป ว ยและ
บุคลากรทางการแพทยสาขาอื่น ๆ
Practice of providing advanced
pharmaceutical care for special patients
(such as geriatrics, pediatrics, etc),

(ตอ)

5(0-15)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
information
consultation,
patient
counseling,
communication
skills
development and professional relationship
with the patients and other health care
providers

สาระที่ปรับปรุง

199655 ปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรมสําหรับผูปวย 6(0-18) 1.ปรับชื่อรายวิชา
ปรับรายวิชาบังคับกอน
เฉพาะกลุม
เพื่อใหเหมาะสม
Clerkship : Pharmaceutical Care in Special
2.เปลี่ยนรหัสวิชา
Group
3. ปรับจํานวนหนวยกิต
รายวิชาบังคับกอน : 199553 บทนําสู
ปฏิบัติการทางบริบาล เภสัชกรรม
199552 เภสัชบําบัดประยุกต 4
ก า ร ฝ ก ป ฏิ บั ติ ง า น ท า ง บ ริ บ า ล
เภสัชกรรม ขั้นสูงสําหรับผูปวยพิเศษ
(เชน ผูสูงอายุ, เด็ก, วารฟาริน เปนตน) ใน
การวางแผนและการติดตามการใชยา การให
คําแนะนําสารสนเทศทางยา
การให
คําปรึกษาแกผูปวย การพัฒนาทักษะและ
การสื่ อ สารสั ม พั น ธภาพกั บ ผู ป ว ยและ
บุคลากรทางการแพทยสาขาอื่น ๆ
Practice of providing advanced
pharmaceutical care for special patients
(such as geriatrics, paediatrics, Warfarin
patent etc), emphasis on drug therapy
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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.
3. วิชาเลือกเสรี

planning, therapeutic monitoring, drug
information
consultation,
patient
counseling,
communication
skills
development and professional relationship
with the patients and other health care
providers

นิสิตเลือกเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต

3. วิชาเลือกเสรี

นิสิตเลือกเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต

คงเดิมไมเปลี่ยนแปลง

แผนการศึกษา

001103
001111
156111
252182
256101
258211
261103

001151
001112
001160
001134

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2547
ภาคการศึกษาตน
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
บทนําสูวิชาชีพเภสัชกรรม
แคลคูลัส 1
หลักเคมี
เซลลและชีววิทยาระดับโมเลกุล
ฟสิกสเบื้องตน
รวม 21 หนวยกิต
ภาคการศึกษาปลาย
การเสริมสรางคุณภาพชีวิต
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
พฤติกรรมมนุษย
ภูมิปริทัศนภาคเหนือตอนลาง

001xxx วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
หรือ
001126 การคิด การใชเหตุผลและจริยธรรม
หรือ
001141 คอมพิวเตอรสารสนเทศขั้นพื้นฐาน

3(3-0)
3(3-0)
1(0-3)
3(3-0)
4(3-3)
3(3-0)
4(3-3)

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

3(x-x)

001103
001111
199141
252182
256101
258211
261103

ชั้นปที่ 1
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
ภาคการศึกษาตน
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
บทนําสูวิชาชีพเภสัชกรรม
แคลคูลัส 1
หลักเคมี
เซลลและชีววิทยาระดับโมเลกุล
ฟสิกสเบื้องตน
รวม 21 หนวยกิต
ภาคการศึกษาปลาย

สาระที่ปรับปรุง
3(3-0)
3(3-0)
1(0-3)
3(3-0)
4(3-3)
3(3-0)
4(3-3)

เปลี่ยนรหัสวิชา

คงเดิมไมเปลี่ยนแปลง

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา

3(3-0)

001134 อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
001171 ชีวิตและสุขภาพ
001173 ทักษะชีวิต

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

ปรับตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
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001xxx พลานามัย
256121 เคมีอินทรีย

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

รวม 20 หนวยกิต

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2547
ภาคการศึกษาตน
001xxx วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
หรือ
001126 การคิด การใชเหตุผลและจริยธรรม
หรือ Thinking , Reasoning and Ethics
001141 คอมพิวเตอรสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
Introduction to Computer Information
Science
001xxx วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)

001xxx พลานามัย
256121 เคมีอินทรีย
256343 เคมีเชิงฟสิกสและการนําไปประยุกตใช
รวม 21 หนวยกิต

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

ชั้นปที่ 2
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
ภาคการศึกษาตน

เพิ่มรายวิชาใหม
หนวยกิตเพิ่มขึ้น 1 หนวยกิต

สาระที่ปรับปรุง

3(x-x)

ปรับตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยนเรศวร

3(x-x)

001xxx
001172
199221

วิชาศึกษาทั่วไป 1* (เลือก)
การจัดการการดําเนินชีวิต
บทนําทางเภสัชกรรมสําหรับ
เภสัชศาสตร

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

153203 บทนําทางเภสัชกรรมสําหรับเภสัชศาสตร

2(2-0)

151212 คอมพิวเตอรสําหรับเภสัชศาสตร
Computer for Doctor of Pharmacy
256341 เคมีเชิงฟสิกส 1
Physical Chemistry I
401218 กายวิภาคศาสตรพื้นฐาน
Basic Anatomy
411211 ชีวเคมีการแพทยพื้นฐาน 1
Basic Medical Biochemistry I

1(0-3)

ปดรายวิชา

4(3-3)

ตัดรายวิชา

3(2-3)

401218

3(2-3)

411211
413221

กายวิภาคศาสตรพื้นฐาน
Basic Anatomy
ชีวเคมีการแพทยพื้นฐาน 1
Basic Medical Biochemistry I
สรีรวิทยาการแพทย 1

เปลี่ยนรหัสวิชา

3(2-3)
3(2-3)
3(2-3)

เพิ่มรายวิชาใหม
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รวม 19 หนวยกิต
ภาคการศึกษาปลาย
001xxx วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)

152224 การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑสําหรับ
เภสัชศาสตร 1
153223 เภสัชกรรมสําหรับเภสัชศาสตร 1
255111 ชีวสถิติ
411212 ชีวเคมีการแพทยพื้นฐาน 2
413213 สรีรวิทยาทางการแพทยพื้นฐาน

3(x-x)

001xxx
001xxx

3(2-3)

199201

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

153223

รวม 17 หนวยกิต
ภาคการศึกษาปลาย
วิชาศึกษาทั่วไป 2* (เลือก)
วิชาศึกษาทั่วไป 3* (เลือก)
การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑสําหรับ
เภสัชศาสตร 1
เภสัชกรรมสําหรับเภสัชศาสตร 1

หนวยกิตลดลง 2 หนวยกิต
3(x-x)
3(x-x)
3(2-3)
3(2-3)

411212

ชีวเคมีการแพทยพื้นฐาน 2

3(3-0)

413222

สรีรวิทยาการแพทย 2

4(3-3)

รวม 21 หนวยกิต

รวม 19 หนวยกิต

ยายมาจากภาคเรียนตน
ชั้นปที่ 2
เปลี่ยนรหัสวิชา

ตัดรายวิชา
หนวยกิตลดลง 1 หนวยกิต
ตัดรายวิชา
เปดรายวิชาใหม
หนวยกิตลดลง 2 หนวยกิต

ชั้นปที่ 3
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2547
ภาคการศึกษาตน
152325 การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑสําหรับ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
ภาคการศึกษาตน
4(3-3)

เภสัชศาสตร

199301 การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑสําหรับ

สาระที่ปรับปรุง
4(3-3)

เปลี่ยนรหัสวิชา

เภสัชศาสตร 2

153323 เภสัชกรรมสําหรับเภสัชศาสตร 2

4(3-3)

199321 เภสัชกรรมสําหรับเภสัชศาสตร 2

4(3-3)

เปลี่ยนรหัสวิชา

154321 เภสัชวิทยา 1

4(3-3)

199331 เภสัชวิทยา 1

4(4-0)

155321 บทนําสูเภสัชเวท

2(1-3)

199311 บทนําสูเภสัชเวท

2(1-3)

1.ปรับหนวยกิตภาค
บรรยายและภาคปฏิบัติ
การจากเดิม 4(3-3) เปน
4(4-0)
2.เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา

412311 จุลชีววิทยาทางการแพทย 1

3(2-3)

412311 จุลชีววิทยาทางการแพทย 1

3(2-3)

412316 ปรสิตวิทยาทางการแพทยทั่วไป

2(2-0)

412316 ปรสิตวิทยาทางการแพทยทั่วไป

2(2-0)

รวม 19 หนวยกิต
ภาคการศึกษาปลาย

คงเดิมไมเปลี่ยนแปลง

รวม 19 หนวยกิต
ภาคการศึกษาปลาย

151301 ชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลนศาสตร

3(3-0)

199333 ชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลนศาสตร

3(3-0)

เปลี่ยนรหัสวิชา

152303 เภสัชเคมีสําหรับเภสัชศาสตร 1

3(3-0)

199302 เภสัชเคมีสําหรับเภสัชศาสตร 1

3(3-0)

เปลี่ยนรหัสวิชา

153324 เภสัชกรรมสําหรับเภสัชศาสตร 3

4(3-3)

199322 เภสัชกรรมสําหรับเภสัชศาสตร 3

4(3-3)

เปลี่ยนรหัสวิชา

154304 เภสัชวิทยา 2

3(3-0)

199332 เภสัชวิทยา 2

3(3-0)

เปลี่ยนรหัสวิชา
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152324 เภสัชเวทสําหรับเภสัชศาสตร 1

3(2-3)

199312 เภสัชเวทสําหรับเภสัชศาสตร 1

3(2-3)

เปลี่ยนรหัสวิชา

156321 หลักการสาธารณสุข

2(1-2)

199341 หลักการสาธารณสุข

2(1-2)

เปลี่ยนรหัสวิชา

412312 จุลชีววิทยาทางการแพทย 2

3(2-3)

412312 จุลชีววิทยาทางการแพทย 2

3(2-3)

รวม 21 หนวยกิต

รวม 21 หนวยกิต

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2547
ภาคการศึกษาตน

ชั้นปที่ 4
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
ภาคการศึกษาตน

คงเดิมไมเปลี่ยนแปลง

สาระที่ปรับปรุง

151411 เสริมประสบการณสาธารณสุขในชุมชน

1(0-6)

199441 เสริมประสบการณสาธารณสุขในชุมชน 2(0-6)

151425 เภสัชสนเทศสําหรับเภสัชศาสตร

3(2-3)

199451 เภสัชสนเทศสําหรับเภสัชศาสตร

3(2-3)

1.เพิ่มหนวยกิตจากเดิม
1(0-6) เปน 2(0-6)
2.เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา

151429 เภสัชบําบัดประยุกต 1

5(4-2)

199452 เภสัชบําบัดประยุกต 1

5(4-2)

เปลี่ยนรหัสวิชา

152402 เภสัชเคมีสําหรับเภสัชศาสตร 2

3(3-0)

199401 เภสัชเคมีสําหรับเภสัชศาสตร 2

3(3-0)

เปลี่ยนรหัสวิชา

153422 เภสัชกรรมสําหรับเภสัชศาสตร 4

3(2-3)

199421 เภสัชกรรมสําหรับเภสัชศาสตร 4

3(2-3)

เปลี่ยนรหัสวิชา

155425 เภสัชเวทสําหรับเภสัชศาสตร 2

3(2-3)

199411 เภสัชเวทสําหรับเภสัชศาสตร 2

3(2-3)

เปลี่ยนรหัสวิชา

156408 กฎหมายทางเภสัชกรรม

2(2-0)

199442 กฎหมายทางเภสัชกรรม

2(2-0)

เปลี่ยนรหัสวิชา

รวม 20 หนวยกิต
ภาคการศึกษาปลาย

หนวยกิตเพิ่มขึ้น 1 หนวยกิต

รวม 21 หนวยกิต
ภาคการศึกษาปลาย

151431 เภสัชบําบัดประยุกต 2

5(3-6)

199453 เภสัชบําบัดประยุกต 2

5(3-6)

เปลี่ยนรหัสวิชา

154412 สืบคนขอมูลยาใหม

1(0-3)

199431 การทบทวนขอมูลยาใหม

1(0-3)

เปลี่ยนรหัสวิชา

156406 เภสัชระบาดวิทยาเบื้องตน

2(2-0)

199443 เภสัชระบาดวิทยาเบื้องตน

2(2-0)

เปลี่ยนรหัสวิชา

156407 ระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชกรรม

2(2-0)

156409 จริยธรรมเชิงวิชาชีพ

1(1-0)

199444 จริยธรรมเชิงวิชาชีพ

1(0-2)

1.ปรับหนวยกิตภาคบรรยาย
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199445 การจัดการคุณภาพในองคกรสุขภาพ
199446 การบริหารทางเภสัชศาสตรและบทบาท
เภสัชกร
199454 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสําหรับบริบาล
เภสัชกรรม
156441 การบริหารสําหรับเภสัชศาสตร

2(2-0)

xxxxxx เลือกเสรี

3(x-x)

151529
151531
156509
156542
205436
xxxxxx

151512
151522
151532
151592
151595

156531 บทบาทเภสัชกร

3(2-2)

เปดรายวิชาใหม

3(2-3)

เปดรายวิชาใหม
ปดรายวิชา

xxxxxx เลือกเสรี

รวม 16 หนวยกิต

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2547
ภาคการศึกษาตน
การสื่อสารเชิงวิชาชีพ
เภสัชบําบัดประยุกต 3
เภสัชศาสตรสังคมและพฤติกรรม
เภสัชเศรษฐศาสตรเบื้องตน
ภาษาอังกฤษวิชาชีพ
เลือกเสรี
รวม 17 หนวยกิต
ภาคการศึกษาปลาย
ปฏิบัติการเภสัชกรรมโรงพยาบาล
บทนําสูปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร
เภสัชบําบัดประยุกต 4
โครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร
สัมมนาทางเภสัชศาสตร

2(2-0)

และภาคปฏิบัติการ จากเดิม
1(1-0) เปน 1(0-2)
2.เปลี่ยนรหัสวิชา
เปดรายวิชาใหม

3(x-x)
หนวยกิตเพิ่มขึ้น 4 หนวยกิต

รวม 20 หนวยกิต

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

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

199541
199551
199542
199543
205436
xxxxxx

199552
199553
199554
199591

ชั้นปที่ 5
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
ภาคการศึกษาตน
การสื่อสารเชิงวิชาชีพ
เภสัชบําบัดประยุกต 3
เภสัชศาสตรสังคมและพฤติกรรม
เภสัชเศรษฐศาสตรเบื้องตน
ภาษาอังกฤษวิชาชีพ
เลือกเสรี
รวม 17 หนวยกิต
ภาคการศึกษาปลาย
เภสัชบําบัดประยุกต 4
บทนําสูปฏิบัติการทางบริบาลเภสัชกรรม
การฝกงานวิชาชีพเภสัชกรรม
โครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร

สาระที่ปรับปรุง
2(1-3)
5(3-6)
2(2-0)
2(2-0)
3(2-2)
3(x-x)

คงเดิมไมเปลี่ยนแปลง
5(3-6)
3(1-6)
3(0-9)
3(0-9)

3(2-2)

รวม 18 หนวยกิต

เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา

เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
ปดรายวิชา
ปดรายวิชา
หนวยกิตลดลง 4 หนวยกิต

รวม 14 หนวยกิต
ชั้นปที่ 6

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2547
151611 ปฏิบัติการเภสัชกรรมอายุรศาสตร

5(0-15)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
199651 ปฏิบัติการเภสัชกรรมอายุรศาสตร

6(0-18)

สาระที่ปรับปรุง
เปลี่ยนรหัสวิชา และ
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151613 ปฏิบัติการใหบริการสารสนเทศทางยา

5(0-15)

199652 ปฏิบัติการใหบริการสารสนเทศทางยา

6(0-18)

151615 ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

5(0-15)

199653 ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

6(0-18)

151618 ปฏิบัติการเภสัชกรรมผูปวยนอก

5(0-15)

199654 ปฏิบัติการเภสัชกรรมผูปวยนอก

6(0-18)

151xxx กลุมวิชาชีพเลือก
หรือ
152xxx
หรือ
153xxx
หรือ
154xxx
หรือ
156xxx
รวม 30 หนวยกิต

10(x-x)

1996xx วิชาเอกเลือก

12(x-x)

ไมนอยกวา

รวม 36 หนวยกิต

ปรับหนวยกิต
เปลี่ยนรหัสวิชา และ
ปรับหนวยกิต
เปลี่ยนรหัสวิชา และ
ปรับหนวยกิต
เปลี่ยนรหัสวิชา และ
ปรับหนวยกิต
ปรับหนวยกิตเพิ่ม
2 หนวยกิต

หนวยกิตเพิ่ม 6 หนวยกิต

