รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555
-----------------------------------------------ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะเภสัชศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม
Doctor of Pharmacy Program in Pharmaceutical Care

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
เภสัชศาสตรบัณฑิต (บริบาลเภสัชกรรม)
ภาษาอังกฤษ
Doctor of Pharmacy (Pharmaceutical Care)
อักษรยอ ภาษาไทย
ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)
อักษรยอ ภาษาอังกฤษ Pharm.D. (Pharm. Care)
3. วิชาเอก
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสูตร
228 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 6 ป
5.2 ภาษาที่ใช ภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา นิสิตไทยและนิสติ ตางประเทศที่ใชภาษาไทยได
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน
5.5 การใหปริญญาแกผูสาํ เร็จการศึกษา ใหปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาล
เภสัชกรรม

6. สถานภาพของหลักสูตรและพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555 เปดสอน ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2555
6.2 คณะกรรมการคณะเภสัชศาสตร อนุมัติหลักสูตร ในการประชุม
ครัง้ ที่ 3/2554 วันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2554
6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครัง้ ที่ 3/2554 วันที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2554
6.4 คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครัง้ ที่ 14(8/2554) วันที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2554
6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิ ลักสูตรในการประชุม
ครัง้ ที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2554
6.6 สภาเภสัชกรรม รับรอง/เห็นชอบหลักสูตร
ตามประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2555
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มคี ุณภาพและมาตรฐาน
คาดวาจะไดรับการเผยแพรวาเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ภายในปการศึกษา 2558
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 เภสัชกรในโรงพยาบาลสังกัดตางๆ เชน โรงพยาบาลของรัฐ/เอกชน
8.2 ทํางานในรานยา หรือบริษัทยาเอกชน ในตําแหนงเภสัชกร
8.3 เภสัชกรนักวิจัย ทํางานเปนนักวิจัยในศูนยวจิ ัย บริษัทยา หรือมหาวิทยาลัย
8.4 เภสัชกรในงานคุมครองผูบริโภค หรือกฏหมาย ปฏิบัติงานในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือ
องคการอาหารและยา
8.5 เภสัชกรประจําบริษัทยา ปฏิบัติงานในฝายขึ้นทะเบียนยา/บริการสารสนเทศทางยา/ผลิตยา/ควบคุม
คุณภาพ/เภสัชกรควบคุมงานวิจัยในมนุษย และ เภสัชกรฝายการตลาด

9. ชื่อ นามสกุล ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

ลําดับ

1

2

ชื่อ – สกุล

นายนุวัตร วิศวรุงโรจน

นางสาวธฤษิดา ปญโญศักดิ์

ตําแหนง
ทาง
วิชาการ
รศ.

-

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

Doc.Pharm.Sci Pharmaceutical
Technology
ภ.บ.

เภสัชศาสตร

วท.ด.

เภสัชศาสตร

ภ.บ.

เภสัชศาสตร

สําเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ปที่
สําเร็จ

State University of
Ghent, Belgium

2534

มหาวิทยาลัย
มหิดล
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม

2527
2550
2545

10. สถานที่จดั การเรียนการสอน
สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยพะเยา และแหลงฝกปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพเภสัชกรรม
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การเกิดวิกฤตเศรษฐกิจสงผลกระทบตอนโยบายและแผนกําลังคนดานสุขภาพ โดยในชวงหลายปที่ผาน
มาทําใหเกิดมาตรการลดขนาดกําลังคนภาครัฐ ซึ่งสงผลกระทบตอแผนการผลิต และการบรรจุเขาทํางานใน
ภาครัฐของวิชาชีพเภสัชกร เนื่องจากจํานวนเภสัชกรลนกรอบอัตรากําลัง ทําใหไมมีตําแหนงสําหรับนิสิต/นิสิต
เภสัชศาสตรคูสัญญา ขณะที่สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนยังคงผลิตเภสัชกรเชนเดิม (หนวยติดตาม
สถานะสุขภาพจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ, 2542) และยังมีแนวโนมในการเปดสถาบันการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิต
ทางเภสัชศาสตรเพิม่ ขึน้ อาจทําใหเกิดปญหาเภสัชกรลนงานในอนาคต
อยางไรก็ตามการยกระดับหนวยบริการทางสุขภาพระดับปฐมภูมิหรือสถานีอนามัย เปนโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล และการขออนุมัติกรอบอัตรากําลังสําหรับบุคลากรทางการแพทยเพื่อบรรจุเขาทํางานใน
ภาครัฐเพิ่ม
ในปพ .ศ.2554 อาจจะชว ยลดป ญ หาล น งานได ขณะที่ส ถาบั นการศึก ษาจะต อ งหั นมาปรั บ ปรุง หลั ก สู ต ร
เภสัช ศาสตรบั ณ ฑิต ที่จ ะต อ งมุ ง เน นการส ง เสริมสุ ข ภาพเป นสํ า คัญ โดยในแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คม
แหงชาติ ฉบับที่ 11 ไดเนนการตั้งรับมากกวาการรุก โดยมุงหวังใหคนไทยสามารถพรอมรับการเปลี่ยนแปลงได
อยางเหมาะสม

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ความเหมาะสมของการกระจายกําลังคนดานสาธารณสุขเปนปญหาสําคัญที่เกิดขึน้ ในทุกวิชาชีพ เห็นได
จากการที่ บุ ค ลากรทางด า นการแพทย จํ า นวนมากกระจายตั ว อยู ใ นเขตเมื อ งโดยเฉพาะเมื อ งใหญ ๆ เช น
กรุงเทพมหานคร เภสัชกรเปนบุคลากรทางการแพทยสาขาหนึ่งที่มีปญหาในดานการกระจายกําลังคน จาก
จํานวนและสัดสวนเภสัชกรตอประชากร ปงบประมาณ 2551 พบวาภาคเหนือมีสัดสวนเภสัชกรตอจํานวน
ประชากรคิดเปน 1:7844 ขณะที่จังหวัดพะเยามีสัดสวนเภสัชกรตอจํานวนประชากรคิดเปน 1:8696 ซึ่ง แสดงให
เห็นวายังมีจํานวนเภสัชกรตอจํานวนประชากรมากกวาคาเฉลี่ยในระดับภาค
สุมนต สกลไชย และคณะ ไดคาดการณกําลังคนสาขาเภสัชกรในทศวรรษหนา (พ.ศ.2558) ดวยวิธี
ประเมินความตองการใชบริการและการพัฒนาบริการ สรุปวา ยังมีความตองการเภสัชกรเพิ่มอีก 19,780 คน ทํา
ใหตองผลิตเพิ่มอีกปละประมาณรอยละ 12.88 ซึ่งใกลเคียงกับปริมาณที่ผลิตไดประมาณ 1,000 คนในชว ง
ระยะเวลา 20 ปขางหนา ขณะที่ในป พ.ศ. 2540-2541 สํานักคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (อางในหนวย
ติดตามสถานะสุขภาพจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ, 2542) คาดประมาณความตองการเภสัชกร ณ ป พ.ศ. 2560
ดวยวิธีอัตราสวนตอประชากร คือ 34,785 คน คาดวาตองผลิตเพิ่มจากที่ผลิตอยูในปจจุบันรอยละ 3-6ตอป
เพื่อให เพี ย งพอ โดยเฉพาะการเปดงานบริบาลเภสั ชกรรมในโรงพยาบาลส งเสริม สุ ขภาพตํ า บล และสถาน
ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ซึ่งยังมีความตองการเภสัชกรมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อลดจํานวนรานยาที่มีเภสัชกรแขวน
ปาย ตามนโยบายของสภาเภสัชกรรม
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1. การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรจะเนนในดานการสรางเสริมสุขภาพมากขึ้น เพื่อใหทันตอนโนบายสรางเสริมสุขภาพ
ของประเทศไทยซึ่งเปนนโยบายเชิงรุก โดยการพัฒนาหลักสูตรที่จะผลิตเภสัชกรที่พรอมจะทํางานรวมกับชุมชน
โดยเฉพาะการปฏิบัติ งานในโรงพยาบาลสงเสริมสุ ขภาพตําบล และพัฒ นาหลักสูต รในเชิงรั บให มากขึ้ นเพื่อ
ตอบสนองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 โดยการผลิตเภสัชกรประจําสถานปฏิบัติการเภสัช
กรรมชุมชน เนนการสงเสริมใหเภสัชกรมีความสามารถและมีใจรักในการใหความรูดานการดูแลสุขภาพพื้นฐาน
แกผูมารับบริการเพื่อใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลงของประเทศไดอยางเปนสุข
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยพะเยา มีปณิธานและวิสัยทัศนในการบริหาร ตลอดจนการผลิตบัณฑิตอยางชัดเจน โดย
มุงเนนการสรางฐานความรูเพื่อพัฒ นาใหชุมชนมีความเขมแข็ง หลักสูต รและรายวิชาจึงมุ งเนนให นิสิต ได มี
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับชุมชน การรับทราบปญหาชุมชน ตลอดจนการใชความรูจากการเรียนการสอน
แกปญหาของชุมชน โดยการสรางความรวมมือระหวางคณะและชุมชนอยางยั่งยืน

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรทีเ่ ปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต
13.1.1.1 รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป วิชาบังคับ 21 หนวยกิต
(1) กลุมวิชาภาษา 9 หนวยกิต
001103 ทักษะภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai language Skills
001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental English
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
3(3-0-6)
Developmental English

003134

004150
004151
004152
004153
004154
004155
004156
004157

(2) กลุมวิชาสังคมศาสตร 3 หนวยกิต
อารยธรรมและภูมปิ ญญาทองถิ่น
Civilization and Local Wisdom
(3) กลุมวิชาพลานามัย 1 หนวยกิต
กอลฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning
กิจกรรมเขาจังหวะ
Rhythmic Activities
วายน้ํา
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกรอ
Takraw
นันทนาการ

3(3-0-6)

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

004158
004159
004160
004161
004162
004163
004164
004165

005171
005172
005173

Recreation
ซอฟทบอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball
แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลยบอล
Volleyball
ศิลปะการตอสูปองกันตัว
Art of Self – Defense
(4) กลุมวิชาบูรณาการ 8 หนวยกิต
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการดําเนินชีวิต
Living Management
ทักษะชีวิต
Life Skills

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

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

13.1.1.2 รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป วิชาเลือก 9 หนวยกิต
(1) กลุมวิชาภาษา
001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes

002121
002122
002123
002124
002125
002126

003131
003132
003133
003135

006140
006141
006142

(2) กลุมวิชามนุษยศาสตร
สารสนเทศศาสตรเพื่อการศึกษาคนควา
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวติ
Philosophy for Life
ภาษาสังคมและวัฒนธรรม
Language, Society and Culture
ปริทัศนศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุรยิ างควิจักขณ
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจําวัน
Arts in Daily Life
(3) กลุมวิชาสังคมศาสตร
กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวติ
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
Thai and the World Community
วิถีไทย วิถีทัศน
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics, Economy and Society
(4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
Man and Environment
คอมพิวเตอรสารสนเทศขั้นพืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตรสําหรับชีวติ ในยุคสารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

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

006143
006144
006145
006245

005170

ยาและสารเคมีในชีวิตประจําวัน
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวติ
Food and Life Style
พลังงานและเทคโนโลยีใกลตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตรในชีวติ ประจําวัน
Science in Everyday Life
(5) กลุมวิชาบูรณาการ
พฤติกรรมมนุษย
Human Behavior

13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน
13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนโดย คณะศิลปศาสตร
146131
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
13.1.2.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนโดย คณะวิทยาศาสตร
241151
แคลคูลัส 1
Calculus I
242101
หลักเคมี
Principle of Chemistry
242111
เคมีเชิงฟสิกสและการประยุกต
Physical Chemistry and Applications
242141
เคมีอินทรีย
Organic Chemistry
243211
เซลลและชีววิทยาระดับโมเลกุล
Cell and Molecular Biology
244103
ฟสกิ สเบื้องตน
Introductory Physics

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(3-0-6)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
4(3-3-8)

13.1.2.3 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนโดย คณะวิทยาศาสตรการแพทย
363218
กายวิภาคศาสตรพ้นื ฐาน
3(2-3-6)
Basic Anatomy
364311
จุลชีววิทยาทางการแพทย 1
3(2-3-6)
Medical Microbiology I
364312
จุลชีววิทยาทางการแพทย 2
3(2-3-6)
Medical Microbiology II
364316
ปรสิตวิทยาทางการแพทยทั่วไป
2(2-0-4)
General Medical Parasitology
365211
ชีวเคมีการแพทยพ้นื ฐาน 1
3(2-3-6)
Basic Medical Biochemistry I
365212
ชีวเคมีการแพทยพ้นื ฐาน 2
3(3-0-6)
Basic Medical Biochemistry II
367221
สรีรวิทยาการแพทย 1
3(2-3-6)
Medical Physiology I
367222
สรีรวิทยาการแพทย 2
4(3-3-8)
Medical Physiology II
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรทีเ่ ปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตร
006143
341334

ยาและสารเคมีในชีวิตประจําวัน
Drugs and Chemicals in Daily Life
เภสัชวิทยาเบื้องตน
Basic Pharmacology

3(3-0-6)
3(3-0-6)

13.3 การบริหารจัดการ
ในแตละรายวิชาของหลักสูตร มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีผูรับผิดชอบรายวิชา ผูประสานงาน
รายวิ ช า และ/หรือ ผู ชวยสอน เพื่อ กํา กั บ ดู แ ลใหก ารจั ด การเรีย นการสอนเป น ไปตามปรั ช ญาและ
วัตถุประสงค ของหลักสูตร กําหนดลักษณะของการจัดการเรียนการสอน รวมไปถึงการวัดผลและ
ประเมินผล ใหเปนไปตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย ในการกํากับดูแลใหการจัดการเรียนการ
สอนบรรลุตามวัตถุประสงคของหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร ตองมีการประชุมและรายงานการ
ประเมินผลหลักสูตรตอคณะกรรมการบริหารคณะเภสัชศาสตร ภายหลังจากสิ้นสุดปการศึกษา (ตาม
แบบ มคอ.7)

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
ปลูกฝ งให เปน เภสั ชกรสงเสริมสุ ขภาพที่จ ะขับ เคลื่อ นสัง คมและชุ มชนโดยใชปญ ญารวมหมู เพื่อให
ประชาชนไดรับการคุมครอง การปองกันและแกไขปญหาสุขภาพดานยาที่ไดมาตรฐาน ภายใตบทบัญญัติและ
เจตนารมณแหงวิชาชีพเภสัชกรรม โดยมุง เนนใหบัณฑิตมีคุณธรรมนําความรู
1.2 ความสําคัญ
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาบริบาลเภสัชกรรมพัฒนาขึ้นเพื่อผลิตเภสัชกรที่มีศักยภาพสูงทั้งดาน
ความรูทางเภสั ชศาสตร และทั กษะในการปฏิบั ติ เพื่อนํา ไปใชในการใหบริก ารทางสุข ภาพแกผูปวยให ไดรั บ
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยนิสิตที่เขาศึกษาจะมีโอกาสเพิ่มประสบการณในการฝกปฏิบัติงานบนหอผูปวยรวมกับสห
สาขาวิชาชีพ ซึ่งเปนสวนสําคัญในการเปดบทบาทวิชาชีพเภสัชกรรมในการรับผิดชอบดูแลผูปวย การคุมครอง
ผูบริโภคดานยาและสุขภาพ รวมไปถึงการประกันความเหมาะสมในการเลือกใชยา
1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อผลิตเภสัชกรที่มคี ุณลักษณะดังนี้
1.3.1 วัตถุประสงคดา นพุทธิพสิ ัย
(1) มีความรูในกระบวนการเตรียมผลิตภัณฑยาในรูปแบบที่เหมาะสม
(2) มีองคความรูทางเภสัชเคมีและเภสัชเวท
(3) มีความรูในดานบริบาลเภสัชกรรม และการบริหารงานในระบบบริการสุขภาพ
(4) มีความรูทางเภสัชสังคมและพฤติกรรม การคุมครองผูบริโภค รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของใน
การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
1.3.2 วัตุประสงคดา นทักษะพิสัย
(1) มีทักษะดานบริบาลเภสัชกรรม (pharmaceutical care) มุงเนนการสงเสริมสุขภาพเพื่อสราง
ความเขมแข็งของชุมชน เพื่อใหประชาชนไดรับการปองกันและแกไขปญหาสุขภาพดานยาที่ได
มาตรฐาน
(2) สามารถประเมินปญหาสุขภาพ เพื่อใหคําแนะนําที่เหมาะสมในการปฏิบัติตัวแกผูรับบริการ
สงเสริมใหมีการใชยาอยางสมเหตุสมผล รวมทัง้ การสงตอในกรณีที่จําเปน
(3) สามารถกําหนดแผนการใชยาที่เหมาะสมกับผูรับบริการแตละราย ติดตามและดูแลการใชยา
ใหมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด โดยเนนการสงเสริมความรวมมือในการใชยาของผู
มารับบริการ

(4) มีทักษะในการพัฒนาและบริหารจัดการระบบยาเพื่อการปองกัน การรักษา การสรางเสริม
สุขภาพและการฟนฟูสุขภาวะ ของสังคมและชุมชน
(5) มีทักษะดานเภสัชสนเทศ และสามารถใหบริการสารสนเทศทางยา แกผูมาขอรับบริการได
อยางเหมาะสม ถูกตอง และรวดเร็ว
1.3.3 วัตถุประสงคดานจิตพิสัย
ผลิตบัณฑิตที่มีภาวะผูนํา กอรปดวยคุณธรรมและจริยธรรม และเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพเภสัช
กรรม มีความรับผิดชอบ มนุษยสัมพันธ ตลอดจนมีความเสียสละตอผูปวย ครอบครัว ชุมชน
ประเทศชาติและมนุษยชาติ สามารถที่จะปรับตัวใหเขากับสังคม ชุมชน และพึ่งพาตนเองได

2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
1. ปรับปรุงการจัดการเรียน
1. วางระบบและกลไกการดําเนินการ
การสอนและปรับปรุง
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรให
หลักสูตรอยางตอเนื่องใหมี
เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ
มาตรฐานไมต่ํากวามาตรฐาน
วิชาชีพ ที่
กระทรวงศึกษาธิการและสภา
เภสัชกรรมกําหนดและ
ตอบสนองกับความตองการ
ของชุมชนและระบบ
สาธารณสุขของประเทศ
2. มีการติดตามประเมินหลักสูตร
อยางสม่ําเสมอ
2.1 จัดใหมเี วทีวิพากยหลักสูตรโดย
โดยเชิญบัณฑิตหรือศิษยเกาที่ผานการ
เรียนในหลักสูตรใหเขามามีสวนรวม
แสดงความคิดเห็น
2.2 มีการเชิญผูเชี่ยวชาญ หรือบุคคลผู
มีความรูความสามารถจากภายนอก
เขามามีสวนรวมในการรางและวิพากย
หลักสูตรมากขึ้น
3. ผูรับผิดชอบหลักสูตร ติดตาม
ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตจบใหม
ในแตละป เพื่อเปนขอมูลแสดงความ
ตองการใชบัณฑิต

หลักฐาน/ตัวบงชี้
1. รายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร
(มคอ.7) ตามเกณฑมาตรฐานขอ 3 (ตัว
บงชี้ 2.1)
2. คําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบหลักสูตร
และประกันคุณภาพหลักสูตร โดยมี
หนาที่กํากับดูแลการดําเนินงานหลักสูตร
ใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒฯิ
ตามเกณฑมาตรฐานขอ 4 และขอ 5 (ตัว
บงชี้ 2.1)
3. คุณภาพของระบบและกลไกการ
ดําเนินการจัดการเรียนการสอน
1. รายงานผลการวิพากยหลักสูตร (ตัว
บงชี้ 2.1)
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยอาจารย
ผูรับผิดชอบรายวิชา (มคอ.5-6) (ตัวบงชี้
2.1)
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผูเรียนตอการจัดการเรียนการสอน (ตัว
บงชี้ 2.6)

1. สถิติการมีงานทําของบัณฑิต และ
อัตราการกระจายงานของบัณฑิตจบใหม
(ตัวบงชี้ 2.7)
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แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
2. การพัฒนาบุคลากรสาย
1. สนับสนุนใหอาจารยประจําทีม่ ี
วิชาการใหมีความเชี่ยวชาญใน คุณสมบัติครบถวนตามเกณฑ กพอ.
การสอนตามหลักสูตร
ยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
2. อาจารยใหมตองผานการอบรม
หลักสูตรเบือ้ งตนเกี่ยวกับเทคนิคการ
สอนการวัดและประเมินผล
3. มีการสนับสนุนใหบุคลากรเขารวม
การอบรมสัมมนามากขึ้น อยางนอย 1
ครัง้ /ป/คน
4. จัดใหมกี ารแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางอาจารยผูสอนในหลักสูตรเปน
ระยะ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
5. มีการจัดสัมมนาการพัฒนาการ
เรียนการสอนจากผลการประเมินการ
เรียนการสอนโดยนิสิต เพื่อพัฒนา
คุณภาพของการจัดการเรียนการสอน
ในแตละรายวิชา
6. สนับสนุนใหมงี านวิจัยดานการเรียน
การสอน

หลักฐาน/ตัวบงชี้
1. มีจํานวนอาจารยประจําที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้นอยางนอยป
ละ 1 คน (ตัวบงชี้ 2.3)
2. จํานวนบุคลากรที่เขารวมการอบรม
สัมมนาเพิ่มขึน้ จากเดิม (ตัวบงชี้ 2.4)
3. จํานวนโครงการเกี่ยวการพัฒนาการ
เรียนการสอนเพิ่มขึ้น และมีจํานวน
อาจารยประจําเขารวมมากกวารอยละ
80 (ตัวบงชี้ 2.4)
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ทวิภาค แบบสองภาคการศึกษาปกติ
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การศึกษาเพื่อปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาล
เภสัชกรรม พ.ศ.2553
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน (ถามี)
ไมมี
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค (ถามี)
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาตน
เดือน มิถุนายน – ตุลาคม
ภาคการศึกษาปลาย
เดือน พฤศจิกายน – มีนาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
1. เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
2.เปนไปตามระเบียบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาสาขาเภสัชศาสตรในสถาบันอุดมศึกษา ที่
ประกาศโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา
ไมมี
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3
ไมมี
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2.5 แผนการรับนิสิตและผูส าํ เร็จการศึกษาในระยะ 6 ป
รับปการศึกษาละ 60 คน และคาดวาจะมีผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในปการศึกษา 2560
จํานวน 60 คน โดยมีแผนการรับนิสติ และจํานวนนิสิตที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา ดังตาราง
จํานวนนิสิตแตละปการศึกษา
ชัน้ ปที่
2555
2556
2557
2558
2559
2560
1
60
60
60
60
60
60
2
60
60
60
60
60
3
60
60
60
60
4
60
60
60
5
60
60
6
60
รวม
60
120
180
240
300
360
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
60
2.6 งบประมาณตามแผน
ใชงบประมาณแผนดินและงบรายไดที่ไดรับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัยพะเยา
2.7 ระบบการศึกษา
แบบชัน้ เรียน
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
3.หลักสูตรและอาจารยผสู อน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร 228 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
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หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน
2.1 วิชาแกน
2.1.1 วิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร
2.1.2 วิชาพืน้ ฐานเฉพาะดาน
2.2 วิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
2.2.2 วิชาเอกเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

เกณฑมาตรฐาน สกอ.
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
ไมนอยกวา 144 หนวยกิต

ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

หลักสูตรทีเ่ สนอ
30 หนวยกิต
192 หนวยกิต
144 หนวยกิต
49 หนวยกิต
95 หนวยกิต
48 หนวยกิต
38 หนวยกิต
10 หนวยกิต
6 หนวยกิต

รวม (หนวยกิต) ไมนอยกวา

180 หนวยกิต

228 หนวยกิต

โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ
สภาเภสัชกรรมดังนี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 มีรายวิชาที่เกี่ยวกับการวิจัยของนิสติ /นักศึกษา
(Senior Project)
2.2 ระดับพื้นฐานวิชาชีพ
2.2.1 วิชาวิทยาศาสตรกายภาพ และ
วิทยาศาสตรสุขภาพ ที่เปนพื้นฐานวิชาชีพ
2.2.2 วิช าที่มีเ นื้อ หาเกี่ ยวกับ โครงสรางและ
หน า ที่ก ารทํ า งานของรา งกายและจิ ต ใจของมนุ ษ ย
สาเหตุ แ ละกลไกการเกิ ด โรค พยาธิ ส ภาพ พยาธิ
สรีร ของโรค แนวทางการศึก ษาและการตรวจทาง
หอง ปฏิบัติการ
2.3 ระดับวิชาชีพ
2.3.1 กลุมวิชาทางดานผลิตภัณฑ

เกณฑมาตรฐาน
สภาเภสัชกรรม
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
ไมนอยกวา 144 หนวยกิต
ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต

หลักสูตรที่เสนอ
30 หนวยกิต
192 หนวยกิต
3 หนวยกิต
46 หนวยกิต
25 หนวยกิต
21 หนวยกิต

ไมนอยกวา 114 หนวยกิต
ไมนอยกวา 35 หนวยกิต

143 หนวยกิต
37 หนวยกิต
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2.3.2 กลุมวิชาทางดานผูปว ย
2.3.3 กลุมวิชาทางดานเภสัชศาสตรสังคมและ
การบริหารเภสัชกิจ
2.3.4 กลุมวิชาฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ

ไมนอยกวา 42 หนวยกิต
ไมนอยกวา 14 หนวยกิต

45 หนวยกิต

ไมนอยกวา 2,000 ชั่วโมง

42 หนวยกิต

- ฝกงานวิชาชีพภาคบังคับ

ไมนอยกวา 400 ชั่วโมง

- ฝกงานวิชาชีพสาขา

ไมนอยกวา 1,600 ชั่วโมง

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

16 หนวยกิต

(ไมนอยกวา 2,000 ชั่วโมง)
7 หนวยกิต
(ไมนอยกวา 400 ชั่วโมง)
35 หนวยกิต
(ไมนอยกวา 1,600 ชั่วโมง)
6 หนวยกิต

ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ไมนอยกวา 220 หนวยกิต

3.1.3

001103
001111
001112

003134

004150
004151

รายวิชาในหลักสูตร
3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3.1.3.1.1รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป วิชาบังคับ
(1) กลุมวิชาภาษา 9 หนวยกิต
ทักษะภาษาไทย
Thai language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English
(2) กลุมวิชาสังคมศาสตร 3 หนวยกิต
อารยธรรมและภูมปิ ญญาทองถิ่น
Civilization and Local Wisdom
(3) กลุมวิชาพลานามัย 1 หนวยกิต
กอลฟ
Golf
เกม

228 หนวยกิต

21 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)

1(0-2-1)
1(0-2-1)
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004152
004153
004154
004155
004156
004157
004158

004159
004160
004161
004162
004163
004164
004165

Game
บริหารกาย
Body Conditioning
กิจกรรมเขาจังหวะ
Rhythmic Activities
วายน้ํา
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกรอ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
ซอฟทบอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball
แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football
วอลเลยบอล
Volleyball
ศิลปะการตอสูปองกันตัว
Art of Self – Defense

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

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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005171
005172
005173

001113

002121
002122
002123
002124
002125
002126

(4) กลุมวิชาบูรณาการ 8 หนวยกิต
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการดําเนินชีวิต
Living Management
ทักษะชีวิต
Life Skills

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

3.1.3.1.2 รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป วิชาเลือก 9 หนวยกิต
(1) กลุมวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
(2) กลุมวิชามนุษยศาสตร
สารสนเทศศาสตรเพื่อการศึกษาคนควา
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวติ
Philosophy for Life
ภาษาสังคมและวัฒนธรรม
Language, Society and Culture
ปริทัศนศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุรยิ างควิจักขณ
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจําวัน
Arts in Daily Life

(3) กลุมวิชาสังคมศาสตร
003131
กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวติ
Fundamental Laws for Quality of Life
003132
ไทยกับประชามคมโลก
Thai and the World Community
003133
วิถีไทย วิถีทัศน

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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003135

006140
006141
006142
006143
006144
006145
006245

Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics, Economy and Society
(4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
Man and Environment
คอมพิวเตอรสารสนเทศขั้นพืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตรสําหรับชีวติ ในยุคสารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
ยาและสารเคมีในชีวิตประจําวัน
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชีวติ
Food and Life Style
พลังงานและเทคโนโลยีใกลตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตรในชีวติ ประจําวัน
Science in Everyday Life

3(3-0-6)

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

(5) กลุมวิชาบูรณาการ
005170 พฤติกรรมมนุษย
3(3-0-6)
Human Behavior
3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน จํานวน 192 หนวยกิต
3.1.3.2.1 วิชาแกน
จํานวน 144 หนวยกิต
(1) วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร จํานวน 49 หนวยกิต
146131
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
English for Communication
241151
แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
Calculus I
242101
หลักเคมี
4(3-3-8)
Principle of Chemistry
242111
เคมีเชิงฟสิกสและการประยุกต
4(3-3-8)
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242141
243211
244103
363218
364311
364312
364316
365213
365214
367221
367222

341141
341201
341221
341222

Physical Chemistry and Applications
เคมีอินทรีย
Organic Chemistry
เซลลและชีววิทยาระดับโมเลกุล
Cell and Molecular Biology
ฟสกิ สเบื้องตน
Introductory Physics
กายวิภาคศาสตรพ้นื ฐาน
Basic Anatomy
จุลชีววิทยาทางการแพทย 1
Medical Microbiology I
จุลชีววิทยาทางการแพทย 2
Medical Microbiology II
ปรสิตวิทยาทางการแพทยทั่วไป
General Medical Parasitology
ชีวเคมีการแพทยพ้นื ฐาน 1
Basic Medical Biochemistry I
ชีวเคมีการแพทยพ้นื ฐาน 2
Basic Medical Biochemistry II
สรีรวิทยาการแพทย 1
Medical Physiology I
สรีรวิทยาการแพทย 2
Medical Physiology II

(2) วิชาพื้นฐานเฉพาะดาน
บทนําสูวชิ าชีพเภสัชกรรม
Introduction to Pharmacy Profession
การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ 1
Pharmaceutical Quality Control I
บทนําทางเภสัชกรรม
Introduction to Pharmaceutics
เภสัชกรรม 1
Pharmaceutics I

4(3-3-8)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
2(2-0-4)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
4(3-3-8)

จํานวน 95 หนวยกิต
1(1-0-2)
3(2-3-6)
2(2-0-4)
3(2-3-6)
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341301
341302
341311
341312
341321
341322
341331
341332
341333
341341
341401
341411
341421

341431
341441
341442

การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ 2
Pharmaceutical Quality Control II
เภสัชเคมี 1
Pharmaceutical Chemistry I
บทนําสูเภสัชเวท
Introduction to Pharmacognosy
เภสัชเวท 1
Pharmacognosy I
เภสัชกรรม 2
Pharmaceutics II
เภสัชกรรม 3
Pharmaceutics III
เภสัชวิทยา 1
Pharmacology I
เภสัชวิทยา 2
Pharmacology II
ชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลนศาสตร
Biopharmaceutics and Pharmacokinetics
เภสัชเวชศาสตรครอบครัว
Family Medicine Pharmacy
เภสัชเคมี 2
Pharmaceutical Chemistry II
เภสัชเวท 2
Pharmacognosy II
เภสัชกรรม 4
Pharmaceutics IV

4(3-3-8)

การทบทวนขอมูลยาใหม
Current Drug Review
เภสัชเวชปฏิบัติครอบครัว
Family Practice Pharmacy
กฎหมายทางเภสัชกรรม
Laws in Pharmacy

1(0-3-2)

3(3-0-6)
2(1-3-4)
3(2-3-6)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(4-0-8)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)

3(0-9-5)
2(2-0-4)
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341443
341444
341445
341451
341452
341453
341454
341541
341542
341543
341554

341591

เภสัชระบาดวิทยาเบือ้ งตน
2(2-0-4)
Basic Pharmacoepidemiology
จริยธรรมเชิงวิชาชีพ
1(0-2-1)
Professional Ethics
การบริหารทางเภสัชศาสตรและบทบาทเภสัชกร
3(2-2-5)
Pharmacy administration and Pharmacist role
เภสัชสนเทศ
3(2-3-6)
Pharmacoinformatics
เภสัชบําบัดประยุกต 1
5(4-2-9)
Applied Pharmacotherapeutics I
เภสัชบําบัดประยุกต 2
5(3-6-9)
Applied Pharmacotherapeutics II
ระเบียบวิธีวจิ ัยและสถิตสิ ําหรับบริบาลเภสัชกรรม
3(2-2-5)
Research Methodology and Biostatistics for Pharmaceutical Care
การสื่อสารเชิงวิชาชีพ
2(1-3-4)
Professional Communication
เภสัชศาสตรสังคมและพฤติกรรม
2(2-0-4)
Social and Behavioral Aspects in Pharmacy
เภสัชเศรษฐศาสตรเบื้องตน
2(2-0-4)
Basic Pharmacoeconomics
การฝกงานวิชาชีพเภสัชกรรม
7 หนวยกิต
Pharmacy Training
(จํานวนชั่วโมงฝกงานไมนอย
กวา 400 ชั่วโมง)
โครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร
3(0-9-5)
Research Project in Pharmaceutical Sciences
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341551
341552
341553
341642
341651
341652
341653
341654

341601
341611
341621
341641
341655
341656

3.1.3.2.2 วิชาเอก
จํานวนไมนอยกวา 48 หนวยกิต
จํานวนชัว่ โมงรายวิชาปฏิบัตกิ ารรวมกันไมนอยกวา 1600 ชั่วโมง
(1) วิชาเอกบังคับ
จํานวน 38 หนวยกิต
เภสัชบําบัดประยุกต 3
5(3-6-9)
Applied Pharmacotherapeutics III
เภสัชบําบัดประยุกต 4
5(3-6-9)
Applied Pharmacotherapeutics IV
บทนําสูปฏิบัติการทางบริบาลเภสัชกรรม
3(1-6-5)
Introduction to Clerkship
ปฏิบัติการการจัดการระบบยา
5 หนวยกิต
Clerkship : Medication management system
ปฏิบัติการเภสัชกรรมอายุรศาสตร
5 หนวยกิต
Clerkship : Medicine
ปฏิบัติการใหบริการสารสนเทศทางยา
5 หนวยกิต
Clerkship : Drug Information Service
ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
5 หนวยกิต
Clerkship : Community Pharmacy
ปฏิบัติการเภสัชกรรมผูปวยนอก
5 หนวยกิต
Clerkship : Ambulatory Care
(2) วิชาเอกเลือก
จํานวนไมนอยกวา 10 หนวยกิต
ปฏิบัติการการวิจัยทางผลิตภัณฑธรรมชาติและเคมียา
5 หนวยกิต
Clerkship : Natural Products and Medicinal Chemistry Research
ปฏิบัติการแพทยทางเลือก
5 หนวยกิต
Clerkship : Complementary and Alternative Medicine
ปฏิบัติการยาเตรียมเฉพาะราย
5 หนวยกิต
Clerkship : Extemporaneous Preparation
ปฏิบัติการวิจัยดานเภสัชกรรมปฏิบัติ
5 หนวยกิต
Clerkship : Research in Pharmacy Practice
ปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรมสําหรับผูปวยเฉพาะกลุม
5 หนวยกิต
Clerkship : Pharmaceutical Care in Special Group
ปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรมขั้นสูง
5 หนวยกิต
Clerkship : Advanced Pharmaceutical Care
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341657
341658
341691

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

5 หนวยกิต
5 หนวยกิต
6 หนวยกิต

3.1.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่น

28
3.1.4 แสดงแผนการศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาตน
001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
002126 ศิลปะในชีวิตประจําวัน
241151 แคลคูลัส 1
242101 หลักเคมี
243211 เซลลและชีววิทยาระดับโมเลกุล
244103 ฟสกิ สเบื้องตน
341141 บทนําสูวชิ าชีพเภสัชกรรม
รวม

001103
001112
004xxx
005173
006141
242111
242141

ภาคการศึกษาปลาย
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
พลานามัย
ทักษะชีวิต
คอมพิวเตอรสารสนเทศขั้นพืน้ ฐาน
เคมีเชิงฟสิกสและการนําไปประยุกต
เคมีอินทรีย
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
1(1-0-2)
21 หนวยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
20 หนวยกิต
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ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาตน
001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
341221 บทนําทางเภสัชกรรม
363218 กายวิภาคศาสตรพ้นื ฐาน
365211 ชีวเคมีการแพทยพ้นื ฐาน 1
367221 สรีรวิทยาการแพทย 1
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
17 หนวยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
003134 อารยรรมและภูมปิ ญญาทองถิ่น
005171 ชีวิตและสุขภาพ
341201 การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ 1
341222 เภสัชกรรม 1
365212 ชีวเคมีการแพทยพ้นื ฐาน 2
367222 สรีรวิทยาการแพทย 2
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
19 หนวยกิต
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ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาตน
341301 การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ 2
341311 บทนําสูเภสัชเวท
341321 เภสัชกรรม 2
341331 เภสัชวิทยา 1
364311 จุลชีววิทยาทางการแพทย 1
364316 ปรสิตวิทยาทางการแพทยทั่วไป
รวม

4 (3-3-8)
2(1-3-4)
4(3-3-8)
4(4-0-8)
3(2-3-6)
2(2-0-4)
19 หนวยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
341302
341312
341322
341332
341333
341341
364312

เภสัชเคมี 1
เภสัชเวท 1
เภสัชกรรม 3
เภสัชวิทยา 2
ชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลนศาสตร
เภสัชเวชศาสตรครอบครัว
จุลชีววิทยาทางการแพทย 2
รวม

3(3-0-6)
3(2-3-6)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
22 หนวยกิต
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ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาตน
341401
341411
341421
341441
341442
341451
341452

341431
341443
341444
341445
341453
341454
xxxxxx

เภสัชเคมี 2
เภสัชเวท 2
เภสัชกรรม 4
เภสัชเวชปฏิบัติครอบครัว
กฎหมายทางเภสัชกรรม
เภสัชสนเทศ
เภสัชบําบัดประยุกต 1
รวม

3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(0-9-5)
2(2-0-4)
3(2-3-6)
5(4-2-9)
22 หนวยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
การทบทวนขอมูลยาใหม
เภสัชระบาดวิทยาเบือ้ งตน
จริยธรรมเชิงวิชาชีพ
การบริหารทางเภสัชศาสตรและบทบาทเภสัชกร
เภสัชบําบัดประยุกต 2
ระเบียบวิธีวจิ ัยและสถิตสิ ําหรับบริบาลเภสัชกรรม
เลือกเสรี
รวม

1(0-3-2)
2(2-0-4)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
5(3-6-9)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
18 หนวยกิต
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ชั้นปที่ 5

146131
341541
341542
341543
341551
xxxxxx

341552
341553
341554
341591

ภาคการศึกษาตน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
การสื่อสารเชิงวิชาชีพ
เภสัชศาสตรสังคมและพฤติกรรม
เภสัชเศรษฐศาสตรเบื้องตน
เภสัชบําบัดประยุกต 3
เลือกเสรี
รวม

3(2-2-5)
2(1-3-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
5(3-6-9)
3(x-x-x)
17 หนวยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
เภสัชบําบัดประยุกต 4
5(3-6-9)
บทนําสูปฏิบัติการทางบริบาลเภสัชกรรม
3(1-6-5)
การฝกงานวิชาชีพเภสัชกรรม
7 หนวยกิต
(จํานวนชั่วโมงฝกงานไมนอยกวา 400 ชั่วโมง)
โครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร
3(0-9-5)
รวม
18 หนวยกิต

ชั้นปที่ 6
341642
341651
341652
341653
341654
3416xx

ปฏิบัติการการจัดการระบบยา
ปฏิบัติการเภสัชกรรมอายุรศาสตร
ปฏิบัติการใหบริการสารสนเทศทางยา
ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิบัติการเภสัชกรรมผูปวยนอก
วิชาเอกเลือกไมนอยกวา
รวม

5 หนวยกิต
5 หนวยกิต
5 หนวยกิต
5 หนวยกิต
5 หนวยกิต
10 หนวยกิต
35 หนวยกิต

หมายเหตุ จํานวนชัว่ โมงการฝกปฏิบัติการวิชาเอกไมนอยกวา 1600 ชั่วโมง

33
3.1.5 คําอธิบายรายวิชา

001103 ทักษะภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai Language Skills
ทั ก ษะการใช ภ าษาไทย ทั้ ง ในด า นการฟ ง การอ า น การพู ด และการเขี ย น เพื่ อ การสื่ อ สาร
โดยเนนทักษะการเขียนเปนสําคัญ
Thai language skills in listening, reading, speaking and writing for communication emphasizing on
writing skills
001111 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
3(3-0-6)
Fundamental English
ทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษและไวยากรณระดับพื้นฐานเพื่อการสื่อสารในปริบท
ทางวิชาการและปริบทอื่น ๆ
English listening, speaking, reading, and writing skills, and grammar for communicative purposes
in academic contexts and others
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
3(3-0-6)
Developmental English
ทักษะการฟง พูด อาน เขียน ภาษาอังกฤษและไวยากรณระดับซับซอน เพื่อการสื่อสาร ใน
ปริบททางวิชาการและปริบทอื่นๆ
More complete English listening, speaking, reading, and writing skills, and grammar for communicative
purposes in academic contexts and others
001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
ทักษะภาษาอังกฤษ เนนทักษะการอานและการเขียนงานวิชาการ การศึกษาคนควาวิจยั ที่เกี่ยวของ
กับสาขาของผูเรียน
English skills emphasizing on reading and writing pertaining to students’ academic areas and
research interest
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002121 สารสนเทศศาสตรเพื่อการศึกษาคนควา
3(3-0-6)
Information Sciences for Study and Research
ความหมาย ความสําคัญและประเภทของแหลงสารสนเทศ การจัดระบบสารสนเทศ การเขาถึง
สารสนเทศตาง ๆ การสืบคนสารสนเทศดวยคอมพิวเตอร บริการฐานขอมูล การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
การเลือก การสังเคราะหและการนําเสนอสารสนเทศ ตลอดจนเสริมสรางใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีและมีนิสัยใน
การใฝหาความรู
Meaning and significance of information sources, approaches, and database services;
information technology application, selection, synthesis, and presentation of information as well as
creating positive attitudes and sense of inquiry in students
002122 ปรัชญาเพื่อชีวติ
3(3-0-6)
Philosophy for Life
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญาและแนวคิดโลกทัศน ชีวทัศน ปรัชญาชีวิต และวิถีการดําเนินชีวิต
ประสบการณอันทรงคุณคา ปจจัยหรือเงื่อนไขที่สงผลตอความสําเร็จในชีวิตและงานในทุกมิติของผูมีช่อื เสียง
เพื่อประยุกตใชในการสรางสรรค พัฒนาชีวิตที่มีคุณภาพ มีประโยชน และคุณคาตอสังคม
Introduction to philosophy, philosophical concepts on life and world, philosophy of life, way of
life, valuable experiences, factors leading to success in life and works of outstanding persons as to
apply for creativity and life enhance
002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language, Society and Culture
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับภาษา สังคมและวัฒนธรรมไทย ความสัมพันธระหวางภาษาที่มีตอสังคมและ
วัฒนธรรม วัฒนธรรมในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของภาษาอันเนื่องมาจาก
ปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม
Knowledge about language Thai society and culture, relation between language and society
and language and culture and language change caused by social and cultural factors
002124 ปริทัศนศิลปะการแสดงไทย
3(3-0-6)
Thai Performing Arts
ลักษณะและคุณคาของนาฎศิลปไทยแบบมาตรฐานและแบบพื้นบานเพื่อใหเกิดสุนทรียะในการชม
นาฏศิลปไทยประเภทตาง ๆ
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The characteristics and values of both Thai classical and local dance to enable student to
understand and have background knowledge of different kinds of Thai dance
002125 ดุรยิ างควิจักขณ
3(3-0-6)
Music Appreciation
ลักษณะ ความสําคัญ พัฒนาการ องคประกอบทางดานดนตรี บทเพลง คีตกวี สุนทรียศาสตร
ทางดานดนตรีไทย และตะวันตก ลักษณะและบทเพลงที่ใชในการแสดงดนตรี มารยาทในการเขาฟงดนตรี
การวิจารณและอภิปรายจากการฟงและชมการแสดงดนตรี รวมทั้งบทบาทของดนตรีไทย และตะวันตกใน
สังคมไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
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
002126 ศิลปะในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Arts in Daily Life
การรับรูทางดานศิลปกรรมและสถาปตยกรรม เพื่อประยุกตใชในชีวิตประจําวันประกอบดวย
ทัศนศิลป หัตถศิลป การออกแบบผลิตภัณฑ การออกแบบแฟชั่น ศิลปะภาพถาย ภาพเคลื่อนไหว การ
ออกแบบการสื่อสาร รวมทั้งความรู ทางสถาปตยกรรม ดาน 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 communication
design, Knowledge of architecture in energy-saving management, Beliefs concerning appreciation of
values in taste and aesthetics to live in harmony in national and international contexts
003131 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
ความรูพื้น ฐานเกี่ย วกับระบบกฎหมายและประเภทของกฎหมาย สิทธิ ม นุ ษ ยชนและสิ ท ธิ ขั้ น
พืน้ ฐานตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมายอาญา กฎหมายทรัพยสินทางปญญา กฎหมาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองสวนทองถิ่น กฎหมายเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น และกฎหมายที่เกี่ยวของกับสถานการณปจจุบันและการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของนิสิต
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Fundamental knowledge of legal systems and types of laws, human rights and basic rights
under the constitution, civil and commercial law, criminal law, intellectual property law, information
technology law, law concerning local administration, law on natural resources and traditional knowledge
preservation, an laws concerning contemporary phenomenon and student’s quality of life
003132 ไทยและประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community
ความสัมพันธระหวางรัฐไทยกับสังคมโลกภายใตการเปลี่ยนแปลงในชวงเวลาตางๆ ตั้งแตกอน
สมัยใหมจนถึงสังคมในยุคปจจุบัน บทบาทของไทยบนเวทีโลกและแนวโนมในอนาคต
Relations between Thailand and the world community under changes during various times
stating from the pre-modern age up to the present, roles of Thailand in the world forum and future
trends
003133 วิถีไทย วิถีทัศน
3(3-0-6)
Thai Way and Vision
ความหมาย ความสําคัญของวิถีไทย วิถีทัศน พัฒนาการของวิถไี ทยสูปจจุบัน
ลักษณะเฉพาะและอัตลักษณความเปนไทย กระบวนการเปลี่ยนแปลงแนวคิดที่เกี่ยวกับวิถีไทย การดํารง
ความเปนไทยในโลกปจจุบัน
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
003134 อารยธรรมและภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
3(3-0-6)
Civilization and Indigeneous Wisdom
อารยธรรมในยุคต าง ๆ วิถีวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณี พิธี กรรม คติความเชื่อ ภูมิป ญญา
ทองถิ่น และการอนุรักษ สืบทอด และพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น
Civilization throughout history, cultural evolution, ways of life, traditions, ritual practices,
beliefs and contribution and development are preservative of wisdom
003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics, Economy and Society

3(3-0-6)
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ความหมายและความสัมพันธของการเมือง เศรษฐกิจ สังคม พัฒนาการเมืองไทยและระดับสากล
การเมืองและการปรับตัวของประเทศพัฒนาและกําลังพัฒนา ระบบเศรษฐกิจโลก ผลกระทบของโลกาภิวัตน
กับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ความสัมพันธของระบบโลกกับประเทศไทย
Meaning and relation among politics, economy, and society, Thai and international political
development, politics and adjustment of developed countries, the global economics system, impacts of
globalization on politics economy and society, relations between the world system and Thailand
004150 กอลฟ
1(0-2-1)
Golf
ประวั ติ ความหมาย ความสํ า คั ญ การเสริ ม สร า งสมรรถภาพทางกายสํ า หรั บ กี ฬ ากอล ฟ
การฝกทักษะเบือ้ งตน และกฎกติกามารยาทของกีฬากอลฟ
History definition importance and physical fitness for golf basic skill training rules and etiquette of golf
004151 เกม
1(0-2-1)
Game
ประวัติ วิวัฒนาการความเปนมา ความสําคัญ ความหมาย ทฤษฎีการเลน เทคนิคการเปนผูนํา การฝก
กิจกรรม ประเภทของเกม เทคนิคการสอน ตลอดจนการใชเครื่องอํานวยความสะดวก อุปกรณ รวมถึง
ความคิดสรางสรรค อีกทั้งสงเสริมการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
History philosophy definition and importance of games type of games basic game leadership
and games participation
004152 บริหารกาย
1(0-2-1)
Body Conditioning
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญของการบริหารกาย หลักการออกกําลังกาย กิจกรรมการสราง
สมรรถภาพทางกาย และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
History, definition and importance of body conditioning; principle of exercises, physical fitness
activities, and physical fitness test
004153 กิจกรรมเขาจังหวะ
Rhythmic Activities

1(0-2-1)
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ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเคลื่อนไหวเบื้องตน ทาเตนรําพื้นเมือง และวัฒนธรรมการ
เตนรําของนานาชาติ
History, definition, importance and basic movements of folk dances and international folk
dances
004154 วายน้าํ
1(0-2-1)
Swimming
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาวายน้ํา การฝก
ทักษะเบือ้ งตน และกฎกติกา มารยาทของกีฬาวายน้ํา
History definition importance physical fitness basic skill training rules and etiquette of
swimming
004155 ลีลาศ
1(0-2-1)
Social Dance
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเคลื่อนไหวเบื้องตน รูปแบบการเตนรําสากลและมารยาท
ของการเตนรําสากล
History, definition, importance, basic movement, types, and etiquette of social dances
004156 ตะกรอ
1(0-2-1)
Takraw
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับนักกีฬาตะกรอ การ
ฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกามารยาทของกีฬาตะกรอ
History definition importance physical fitness basic skill training, rules and etiquette of takraw
004157 นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation
ความหมาย ขอบขายและความสําคัญของกิจกรรมนันทนาการในรูปแบบตางๆ
ตลอดจน
สามารถนํากิจกรรมนันทนาการไปประยุกตใชใหเหมาะสมและเกิดประโยชน
History philosophy definition and importance of recreation nature of activities and recreation
participation
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004158 ซอฟทบอล
1(0-2-1)
Softball
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาซอทฟบอล การ
ฝกทักษะเบื้องตน กฎ กติกา มารยาทของกีฬาซอทฟบอล
History, definition, importance and physical fitness for softball; basic skill training, rules and
etiquette of softball
004159 เทนนิส
1(0-2-1)
Tennis
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาเทนนิสการฝก
ทักษะเบือ้ งตน และกฎกติกา มารยาทของกีฬาเทนนิส
History definition Importance and physical fitness for tennis basic skill training rules and
etiquette of tennis
004160 เทเบิลเทนนิส
1(0-2-1)
Table Tennis
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาเทเบิลเทนนิส
การฝกทักษะเบือ้ งตนและกฎกติกา มารยาทของกีฬาเทเบิลเทนนิส
History definition Importance and physical fitness for table tennis basic skill training rules and
etiquette of table tennis
004161 บาสเกตบอล
1(0-2-1)
Basketball
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับบาสเกตบอล การฝก
ทักษะเบือ้ งตน กฎ กติกา มารยาทของกีฬาบาสเกตบอล
History definition importance and physical fitness for basketball basic skill training rules and
etiquette of basketball
004162 แบดมินตัน
Badminton

1(0-2-1)
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ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาแบดมินตัน การ
ฝกทักษะเบือ้ งตน และกฎกติกา มารยาทของกีฬาแบดมินตัน
History, definition, importance and physical fitness for badminton; basic skill training, rules and
etiquette of badminton
004163 ฟุตบอล
1(0-2-1)
Football
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาฟุตบอล การฝก
ทักษะเบือ้ งตน และกฎกติกา มารยาทของกีฬาฟุตบอล
History definition Importance and physical fitness for football basic skill training rules and
etiquette of football
004164 วอลเลยบอล
1(0-2-1)
Volleyball
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับวอลเลยบอลการฝก
ทักษะเบือ้ งตน กฎ กติกา มารยาทของกีฬาวอลเลยบอล
History, definition, Importance and physical fitness for volleyball; basic skill training, rules and
etiquette of volleyball
004165 ศิลปะการตอสูปองกันตัว
1(0-2-1)
Art of Self – Defense
ประวัติ ความหมาย ความสํา คัญ การเสริม สรางสมรรถภาพทางกายสํา หรับศิ ล ปะการต อ สู
ป อ งกั น ตั ว ทั กษะเบื้ อ งต น ของศิ ล ปะการต อ สู ปอ งกัน ตั ว กฎหมายสํ า หรับ การปอ งกัน ตั ว และกฎกติ ก า
มารยาทของศิลปะการตอสูปอ งกันตัว
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
005170 พฤติกรรมมนุษย
3(3-0-6)
Human Behavior
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดพฤติกรรม พื้นฐานทางชีวภาพของพฤติกรรมและประเภทของพฤติกรรม
ความรูสึกและการรับรู การมีสติสัมปชัญญะ การเรียนรูและความจํา การคิดและภาษา เชาวปญญาและการ
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ยกระดับเชาวปญญา การจัดการอารมณและการสรางแรงจูงใจ พฤติกรรมมนุษยทางสังคม พฤติกรรม
อปกติ และการวิเคราะหกรณีศึกษาพฤติกรรมมนุษยเพื่อการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
Concept of human behavior, biology and type 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 daily life
005171 ชีวิตและสุขภาพ
3(3-0-6)
Life and Health
ความรูความเขาใจเชิงบูรณาการเกี่ยวกับวงจรชีวิต พฤติกรรมและการดูแลสุขภาพของมนุษย
วัยรุนและสุขภาพการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพและนันทนาการ การสงเสริมสุขภาพจิต อาหารและสุขภาพ
ยาและสุขภาพ สิ่งแวดลอมและสุขภาพ การประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสังคม การ
ปองกันตัวจากอุบัติภัย อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ และ โรคระบาด
Integrated knowledge and understanding about the life cycle, healthy behavior and human
health care, adolescence and exercise and recreation for health, enrichment of mental health, medicine
and health, environment and health, health insurance, life insurance, accident insurance. And social
security; protection from danger, accidents, natural disasters and communicable diseases
005172 การจัดการการดําเนินชีวิต
3(2-2-5)
Living Management
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของบุคคลในครอบครัวและสังคม
การปรับตัว เขากับการเปลี่ย นแปลงของสังคมโลก การติ ดตอสื่ อสาร การจัดการ ความขัด แยง การคิด
แกปญหาอยางสรางสรรค เศรษฐศาสตรกับการดําเนินชีวิตที่ดี และคุณธรรมจริยธรรม
Knowledge and skills relating to role, duty, and responsibity as a member of a family and a
member of a society, adaptation to changes in a global society, world communication, conflict
management resolutions, methods of creative problem solutions, a good economy and living conditions
and ethics
005173 ทักษะชีวิต
Life Skills

2(1-2-3)
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การพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก ฝกทักษะการทํางานเปนทีม ที่เนนการเปนผูนําและผู
ตามที่ดี การพัฒนาบุคคลใหมีจติ สาธารณะ และการพัฒนาคุณสมบัติ ดานอื่น ๆ ของบุคคล
Significance and characteristics of Thai language, Practice to achieve effective language
usage with concentration on listening, speaking in daily life, public speaking and communicative writing
skills
006140 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Man and Environment
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม สาเหตุปญหาสิ่งแวดลอม ผลของการเปลี่ยนแปลง
ประชากรมนุษย และสิ่งแวดลอม กรณีปญหาสิ่งแวดลอม ทั้งในระดับทองถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก
การเปลี่ ยนแปลงภู มิอ ากาศโลก อุ บัติ ภั ยธรรมชาติแ ละการรับ มื อ การพั ฒ นากับ สิ่ง แวดล อ ม การปลู ก
จิตสํานึก การสรางความตระหนัก และการมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
Relationship between man and the environment, cause of environmental problems, effects of
population change related to environmental problems case studies of global climate change, natural
disasters and encounter, at the global and local scale and the building of environmental awareness and
participation in sustainable environmental management
006141 คอมพิวเตอรสารสนเทศขัน้ พื้นฐาน
3(2-2-5)
Introduction to Computer Information Science
ระบบคอมพิวเตอร ฮารดแวร ซอฟตแวร ระบบปฏิบัติการ เครือขายคอมพิวเตอร อินเตอรเน็ตและ
การประยุกต ใชงาน ระบบสํานักงานอัตโนมัติ ระบบจํานวนและการแทนขอมูล การจัดการขอมูล และระบบ
ฐานขอมูล ระบบสารสนเทศ ภาษาคอมพิวเตอร การพัฒนาโปรแกรม ปญญาประดิษฐ ระบบเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ
Computer system, hardware, software, operating system, computer networks, the Internet
and its applications, office automation systems, number system and data representation, data
management and database systems, information systems, programming languages, program design,
artificial intelligent, geographic information system
006142 คณิตศาสตรสําหรับชีวิตในยุคสารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age

3(3-0-6)
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การประยุ กต ใ ชวิชาคณิต ศาสตรเ พื่ อ ใชจ ริง กับ ชี วิต ประจํ า วั น เชน การเงิ น การธนาคาร การ
ประกันภัย การตัดสินใจทางธุรกิจ และการรวบรวมขอมูลทางสถิติเพื่อการสํารวจและการตัดสินใจเบื้องตน
Application of mathematics for daily life including banking and finance, insurance, business
and statistics for data collection and decision making
006143 ยาและสารเคมีในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
ความรูข องยาและเคมี ภั ณ ฑ เครื่อ งสํ า อาง อาหารและยาจากสมุ น ไพรที่ใ ชใ นชีวิต ประจํ า วั น
ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ สุ ข ภาพ ตลอดจนการเลื อ กใช แ ละจั ด การเพื่ อ ให เ กิ ด ความปลอดภั ย กั บ สุ ข ภาพ และ
สิ่งแวดลอม
Basic knowledge of drugs and chemicals including cosmetics and herbal medicinal product
commonly used in daily life and related to health as well as their proper selection and management for
health and environmental safety
006144 อาหารและวิถีชีวิต
3(3-0-6)
Food and Life Style
บทบาทและความสําคัญของอาหารในชีวิตประจําวัน วัฒนธรรมและพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ในภูมิภาคตางๆ ของโลกและในประเทศไทย รวมถึงอิทธิพลของอารยธรรมตางประเทศตอพฤติกรรมการ
บริโภคของไทย เอกลักษณและภูมิปญญาดานอาหารของไทย การเลือกอาหารที่เหมาะสมตอความตองการ
ของรางกาย อาหารเพื่อสุขภาพ ขอมูลประกอบการพิจารณาเลือกซื้ออาหาร และอาหารและวิถีชีวิตกับการ
เปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน
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 Thai, proper food selection according to basic needs, health foods, information for purchasing
food, and food and life style according in the age of globalization
006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกลตัว
3(3-0-6)
Energy and Technology around Us
ความรูพื้น ฐานดา นพลั ง งานและเทคโนโลยี การอนุ รักษพ ลั ง งาน การใชพ ลั งงานอยา งฉลาด
ผลกระทบของการใชพลังงานที่มีผลตอสิ่งแวดลอม ที่มาของพลังงานไฟฟา และพลังงานอื่นๆ และการใช
พลังงานอยางถูกตอง ประหยัด และปลอดภัย หลักการทํางานและการเลือกใชระบบปรับอากาศ รถยนต
เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน การใชพลังงานในอนาคต การผลิตไฟฟาจากพลังงานนิวเคลียร เทคโนโลยี
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สําหรับรถยนตในอนาคต ระบบขนสงมวลชน การเตรียมความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และ
การตัดสินใจเลือกใชอยางเหมาะสม
Basic knowledge of energy and technology, energy conservations, intelligent methods for
consuming energy, impact of consuming energy on environment, source of electricity and other energy,
proper, economical and safe methods for consuming energy, principle of selecting air conditioner and
vehicle, consuming energy in the future, electricity generation by nuclear energy, mass transportation
system, preparation for changing technology and decision making on proper use
006245 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life
บทบาทของวิทยาศาสตรชีวภาพ วิทยาศาสตรกายภาพ และวิทยาศาสตรเทคโนโลยี บูรณาการ
ความรูทางดานวิทยาศาสตรของโลกทั้งระบบที่เกี่ยวของกับสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดลอม สารเคมี พลังงานและ
ไฟฟา การสื่อสารและคมนาคม อุตุนิยมวิทยา โลกและอวกาศ รวมถึงการประยุกตใชวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน
Role of biological science and physical science and integration of earth science in daily life
organisms, environments, chemical substances, energies and electricity, telecommunications,
meteorology, earth and space including, the applications of science and technology in daily life
146131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
English for Communication
ทักษะการฟงและพูด ภาษาอังกฤษ โดยเนนที่การออกเสียงสระ, พยัญชนะ, การเนนเสียง ทั้งในระดับคํา
และระดับประโยค ฝกการทําความเขาใจบทสนทนา การฟงเพื่อจับคําสําคัญ รายละเอียด และใจความสําคัญ และ
พูดโตตอบบทสนทนาอยางเหมาะสม
Listening and speaking skills in English focused on vowel and consonant sounds, stress patterns, and
intonation in both word and sentence levels and understanding conversational language by listening for key
words, details, and gist in; and making response to the conversation in proper way

241151 แคลคูลัส 1
Calculus I

3(3-0-6)
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การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร ลิมิต ความตอเนื่อง อนุพันธและปริพันธของฟงกชันคาจริงและฟงกชันคา
เวกเตอรของจํ านวนจริงและการประยุกต เทคนิคการอิน ทิเกรต อินทิก รัลไมตรงแบบ การประยุกต ใชอ นุพัน ธ
รูปแบบยังไมกําหนด เมตริกซและระบบสมการเชิงเสน
Mathematical induction, limit, continuity, differentiation and integration of real-valued and vectorvalued functions of a real variable and their applications, techniques of integration, improper integrals,
applications of derivatives, indeterminate form, matrices and system of linear equations
242101 หลักเคมี
4(3-3-8)
Principle of Chemistry
สสารและการวัด โครงสรางอะตอม ระบบพีริออดิก พันธะเคมีและโครงสรางโมเลกุล ปริมาณสารสัมพันธ
ปฏิกิริยาเคมี กาซ ของแข็ง ของเหลว สารละลาย อุณหพลศาสตรเบื้องตน จลนพลศาสตรเคมี สมดุลเคมี กรด-เบส
เคมีไฟฟา เคมีนิวเคลียร เคมีสิ่งแวดลอม
Matter and measurement, atomic structure, periodic system, chemical bonding and molecular
structure, stoichiometry, chemical reactions, gases, solid, liquid, solutions, fundamental thermodynamics,
chemical kinetics, chemical equilibrium, acids and bases, electrochemistry, nuclear chemistry, environmental
chemistry
242111 เคมีเชิงฟสิกสและการประยุกต
4(3-3-8)
Physical Chemistry and Applications
แกสและทฤษฎีจลนของแกส สมบัติการถายเท ไดแก การแพรผาน ความหนืดและการนําความรอน
แนวความคิดเกี่ยวกับอุณหพลศาสตรและการนําไปประยุกต ระบบองคประกอบเดี่ยวและหลายองคประกอบ
แผนผังวัฏภาค สมดุลเคมี สารละลายนอนอิเล็กโทรไลตและอิเล็กโทรไลต ทฤษฎีกรด-เบส ไฟฟาเคมี สมดุลการ
เกาะกันทางโมเลกุลจลนศาสตรเคมีและการประยุกต ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสารจําพวกพอลิเมอร เคมีพ้ืนผิวไดแก
แรงตึงผิว ระบบของคอลลอยด
Gases and kinetic theory of gases, transport phenomena such as diffusion, viscosity and thermal
conductivity, ideas about thermodynamics and its applications, pure substances and multicomponent systems,
phase diagram, chemical equilibrium, solutions of non-and electrolytes, acid-base theory, electrochemistry,
molecular binding equilibrium, chemical kinetics and its applications, introduction to polymer materials, surface
chemistry, including surface tension, colloidal system
242141

เคมีอนิ ทรีย
Organic Chemistry

4(3-3-8)
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ความแตกตางระหวางสารประกอบอินทรียแ ละอนิน ทรีย การจําแนกสารประกอบอินทรียตามหมู
ฟงกชัน ชนิดและกลไกของปฏิกิริยาทางเคมีอินทรีย การเรียกชื่อ การเตรียม สมบัติ ปฏิกิริยา และประโยชนของ
สารประกอบชนิดอะลิฟาติก และอะโรมาติกไฮโดรคารบอนและสารอนุพันธ รวมทั้งศึกษาไอโซเมอรและสเตอริโอ
เคมีของสารประกอบอินทรีย
The differences between organic and inorganic compounds, classification of organic compounds,
types of organic reactions and reaction mechanisms, nomenclature, preparations, properties, reactions and uses of
aliphatic compounds and aromatic hydrocarbons and their derivatives including study of isomerism and
stereochemistry of organic compounds
243211 เซลลและชีววิทยาระดับโมเลกุล
Cell and Molecular Biology

3(3-0-6)

โครงสรางระดับโมเลกุลและหนาที่ของออรแกเนลลภายในเซลล วัฏจักรของเซลล ระบบการทํางานและ
ความสัมพันธของเซลลและออรแกนเนลล
Moleculular level of cell structures and functions, cell cycle, functional systems, and relationships
between cell and cell organelles
244103 ฟสิกสเบื้องตน
4(3-3-8)
Introductory Physics
การเคลื่อนที่แบบเปลี่ยนตําแหนงใน 1 มิติและ 2 มิติ แรงและกฎการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน โมเมนตัม
และการชน การเคลื่อนที่แบบหมุน สมดุลเชิงสถิตและสมบัติของสสาร กลศาสตรของไหล เทอรโมไดนามิกส คลื่น
และการสั่นสะเทือน เสียง ทัศนศาสตร ไฟฟและแมเหล็ก วงจรไฟฟาเบื้องตน ฟสิกสยุคใหม
Transitional motion in 1 and 2 dimensions, force and law of motion, work and energy, momentum and
collisions, rotation motion, static equilibrium and properties of matter, fluid mechanics, thermodynamics, wave
and vibrations, sound, optics, electricity and magnetism, basic electric circuits, modern physics
341141 บทนําสูว ิชาชีพเภสัชกรรม
1(1-0-2)
Introduction to Pharmacy Profession
บทนํ า เข า สู ก ารศึก ษาวิ ช าชีพ เภสั ช กรรม ปรั ช ญาแห ง วิ ช าชีพ วิ วั ฒ นาการและจริ ย ธรรมแห ง วิ ช าชี พ
หลักสูตร สถาบันการศึกษา องคกรวิชาชีพ และสาขาวิชาชีพตางๆ จรรยาบรรณ และ บทบาทของเภสัชกรกับงาน
สาธารณสุข
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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
341201 การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ 1
3(2-3-6)
Pharmaceutical Quality Control I
รายวิชาบังคับกอน : 242101 หลักเคมี
242141 เคมีอนิ ทรีย
ความรูเ บื้อ งต น ในการควบคุ ม คุ ณ ภาพเภสั ช ภั ณ ฑ ข อ กํ า หนด หลั ก การวิ เ คราะห เ ชิง ปริม าณ โดยวิ ธี
วิเคราะหโดยน้ําหนักและปริมาตร ไดแก การไตเตรทกรด-ดาง การไตเตรทโดยปฏิกิริยารีดอกซ การไตเตรทโดยใช
วิธีตกตะกอนและการไตเตรทโดยใชปฏิกิริยาเชิงซอน หลักการวิเคราะหโดยวิธีโพเทนทิออเมตรีและปฏิบัติการ
เบือ้ งตนสําหรับการวิเคราะหปริมาณเภสัชภัณฑ
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
341221 บทนําทางเภสัชกรรม
2(2-0-4)
Introduction to Pharmaceutics
การแนะนําหนังสือและเภสัชตํารับที่จําเปนตอการคนขอมูลที่สําคัญในทางเภสัชกรรม การศึกษาเกี่ยวกับ
ภาษาละตินที่ใชในใบสั่งยา ศัพททางเภสัชกรรมและทางการแพทย เทคนิคพื้นฐานและการคํานวณเบื้องตนทางเภสัช
กรรม เภสัชภัณฑรูปแบบตาง ๆ สารปรุงแตงในทางเภสัชกรรมโพลิเมอรที่ใชในทางเภสัชกรรม และเภสัชบรรจุภัณฑ
Introduction to books and pharmacopoeias essential for pharmaceutical information inquiry, study of
Latin language using in prescriptions, medical and pharmaceutical terminologies, and fundamental calculation in
pharmacy. Introduction to pharmaceutical dosage forms, pharmaceutical excipients, and polymers used in
pharmaceutical products and packaging
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341222 เภสัชกรรม 1
3(2-3-6)
Pharmaceutics I
รายวิชาบังคับกอน : 341221 บทนําทางเภสัชกรรม
242111 เคมีเชิงฟสิกสและการประยุกต
รูปแบบ และสวนประกอบของยาเตรียมรูปแบบยาน้ําใส รวมถึงเทคนิคตาง ๆ ที่ใชในการเตรียมยาน้ําใส
หลักการทางเคมีฟส ิกสที่เกี่ยวของกับการตั้งตํารับ ความคงตัว และประสิทธิภาพของยาเตรียมรูปแบบยาน้ําใส เชน
การละลายและวิธีเพิ่มการละลาย จลนศาสตรและความคงตัวของยา ปฏิบัติการเตรียมและการตั้งตํารับยาน้ําใส
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
341301 การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ 2
4(3-3-8)
Pharmaceutical Quality Control II
รายวิชาบังคับกอน : 341201 การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ 1
ความรูเ บือ้ งตนและปฏิบัติการดานการวิเคราะหเภสัชภัณฑโดยใช เทคนิคสเปกโตรสโคป
โครมาโตกราฟและเทคนิคอื่นๆที่เกี่ยวของรวมทั้งความรูเบื้องตนในการเลือกและประเมินวิธวี ิเคราะหเภสัชภัณฑ
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
341302 เภสัชเคมี 1
3(3-0-6)
Pharmaceutical Chemistry I
รายวิชาบังคับกอน : 242141 เคมีอนิ ทรีย
ความรูพื้นฐานทางเคมีของยา ความสัมพันธระหวางโครงสรางของยาและการออกฤทธิ์ วิถีเมตาบอลิสม
คุณสมบัติทางเคมีฟสกิ ส วิธีการสังเคราะห และการดัดแปลงสูตรโครงสรางของยาในกลุมยาชา ยาที่มีผลตอระบบ
ประสาทสวนกลางและสวนปลาย ยาที่มีผลตอระบบหัวใจและหลอดเลือด และยาที่มีผลตอระบบทางเดินปสสาวะ
และระบบเลือด
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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341311 บทนําสูเ ภสัชเวท
2(1-3-4)
Introduction to Pharmacognosy
คํ า จํ า กั ด ความของเภสั ช เวทและผลิ ต ภั ณ ฑ ธ รรมชาติ ความรู พ้ืน ฐานเกี่ ย วกั บ แหล ง ที่ ม าของยาจาก
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
341312 เภสัชเวท 1
3(2-3-6)
Pharmacognosy I
ผลิตภัณฑธรรมชาติ ตามกลุมขององคประกอบทางเคมีท่ีสําคัญ การตรวจสอบเบื้องตน และวิธีการสกัด
แยก กระบวนการวิจัยและพัฒนายาที่มีแหลงที่มาจากธรรมชาติ 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
341321 เภสัชกรรม 2
4(3-3-8)
Pharmaceutics II
รายวิชาบังคับกอน : 341222 เภสัชกรรม 1
รูปแบบ และสวนประกอบของยารูปแบบกระจายตัว เชน คอลลอยด ยาน้ําแขวนตะกอน อิมัลชัน โลชัน ยา
ทาถู น วด ขี้ ผึ้ ง ครีม เจลลี่ และยาเหน็ บ หลั กการทางเคมี ฟ สิ กส ท่ีเกี่ ย วขอ งกั บ การตั้ ง ตํ า รั บ ความคงตั ว และ
ประสิทธิภาพของยาเตรียมรูปแบบยากระจายตัว เชน วิทยาศาสตรการไหล ปรากฏการณบนพื้นผิว คอลลอยด และ
การแพรผานผิวหนังของยา ปฏิบัติการการศึกษาทฤษฎีพ้ืนฐาน และการเตรียมยารูปแบบกึ่งแข็ง
Types and compositions of dispersed 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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341322 เภสัชกรรม 3
4(3-3-8)
Pharmaceutics III
รายวิชาบังคับกอน : 341321 เภสัชกรรม 2
อนุภาคศาสตร แนวคิดการออกแบบและการเตรียมยาผง ยาเม็ด ยาเม็ดเคลือบ แคปซูล เพลเลท ไมโคร
แคปซูล และระบบนําสงยาอื่นๆ การควบคุมคุณภาพยาของยาเตรียมรูปแบบของแข็ง เชน ความแข็ง ความหนา
ความแปรปรวนของน้ําหนัก การแตกกระจายตัว การละลาย การปฏิบัติท่ีดีในการผลิตยา 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
341331 เภสัชวิทยา 1
4(4-0-8)
Pharmacology I
รายวิชาบังคับกอน : 363218 กายวิภาคศาสตรพนื้ ฐาน
367222 สรีรวิทยาทางการแพทย 2
หลัก การและแนวคิด เบื้องตน เกี่ ยวกั บพื้นฐานการใชยาบํา บัด โรค การเปลี่ย นแปลงยาภายในรางกาย
หลักการทั่วไปและกลไกการออกฤทธิ์ของยาตนแบบในระดับโมเลกุล ระดับเซลล และระดับอวัยวะ กลไกการออก
ฤทธิ์ ขอควรระวัง และอาการขางเคียงของยาตอระบบประสาทอัตโนมัติ ยาที่มีผลตอระบบหัวใจและหลอดเลือด ยา
ที่มีผลตอระบบประสาทสวนกลาง 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
341332 เภสัชวิทยา 2
3(3-0-6)
Pharmacology II
รายวิชาบังคับกอน : 341331 เภสัชวิทยา 1
หลักการทั่วไปและกลไกการออกฤทธิ์ของยาแมบทในระดับโมเลกุล ระดับเซลล และระดับอวัยวะ ขอควร
ระวัง และอาการขางเคียงของยาที่มผี ลตอระบบภูมคิ ุมกัน ยาแกแพ ยาที่ใชรักษาการอักเสบและความเจ็บปวด ยาที่
ใชในโรคหืด ยาที่มีผลตอระบบตอมไรทอ ยาตานแบคทีเรีย เชือ้ รา ไวรัส และปรสิต ยาตานมะเร็ง ยาฆาเชื้อ ยาตา
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ยาที่ใชทาภายนอก การใชยาในหญิงมีครรภ ผูสูงอายุ เด็ก และผูท่ีมีภาวะการทํางานของตับและไตผิดปกติ
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, antiinflammatory 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
341333 ชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลนศาสตร
3(3-0-6)
Biopharmaceutics and Pharmacokinetics
รายวิชาบังคับกอน : 341331 เภสัชวิทยา 1
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเอื้อประโยชนของยา เชน ปจจัยทางชีวภาพ คุณสมบัติทางฟสิกส-เคมีของยา
รูปแบบของผลิตภัณฑยา และวิธกี ารใหยา รวมถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกระจายตัว การเปลี่ยนแปลงยา และการ
ขจัดยา การใชแบบจําลองทางเภสัชจลนศาสตรเพื่ออธิบายการเปลี่ยนแปลงของระดับยาในรางกายตอเวลา และ
กระบวนการทางเภสัชจลนศาสตร หลักในการคํานวณ และปรับแบบแผนการใหยาใหเหมาะสมตอผูปวยแตละคนบน
พื้นฐานของคาพารามิเตอรทางเภสัชจลนศาสตร
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
341334 เภสัชวิทยาเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Pharmacology
บทนําสูเภสัชวิทยา รูปแบบยาเตรียม ลักษณะและวิธีการใหยา การคํานวณขนาดของยา และกฎหมายยา
เภสัชจลนศาสตรและเภสัชพลศาสตรของยาในระบบตางๆที่มีความผิดปกติ กลไกการออกฤทธิ์ อาการไมพงึ
ประสงคจากการใชยา ขอควรระวังและปฏิกิรยิ าระหวางยา
Principles of pharmacology, dosage form, route of administration, dosage calculation and drug laws,
pharmacokinetics and pharmacodynamics of drug used in disorders in various systems, mechanism of action,
contraindication, adverse drug reaction, precaution and drug interaction
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341341 เภสัชเวชศาสตรครอบครัว
3(2-3-6)
Family Medicine Pharmacy
เภสัชเวชศาสตรครอบครัวมุงเนนการดูแลสุขภาพผูปวยเบื้องตนในฐานะสวนหนึ่งของครอบครัว โดยให
ผูปวยไดมีโอกาสเขาสูระบบการบริบาลสุขภาพ สงเสริมการดูแลสุขภาพในรูปขององครวม ทั้งดานสุขภาพกาย,
สุขภาพจิต และสุขภาพสังคมแวดลอม ใหบริบาลทั้งดานการปองกัน, การรักษาและการฟนฟูสภาพผูปวย โดยเริ่ม
จากตัวผูปวยเปนจุดเริ่มเพื่อเขาถึงครอบครัวและอาจไปถึงชุมชนที่ผูปวยอาศัยอยู เขาใจหลักการเบื้องตนเกี่ยวกับ
การสาธารณสุข นโยบาย และระบบสุขภาพของประเทศไทย ปจจัยดานครอบครัวที่มีผลตอการใหบริการสุขภาพ
ผลกระทบของปญหาสุขภาพตอผูปวย ครอบครัวและชุมชน บทบาทของเภสัชกรเยี่ยมบาน การคนหาปญหาสุขภาพ
จากการเยี่ย มบาน และวางแผนแก ไขป ญหาสุข ภาพ การบริหารจั ดการแก ปญ หาด านสุ ขภาพอยางตอเนื่อ ง
สอดคลองกับลักษณะของผูปวย ครอบครัว และชุมชน
Family medicine pharmacy, medical specialty devoted to comprehensive health care for people of all
ages, a division of primary care provides continuing and comprehensive health care for the individual and
family across all ages, sexes, diseases, and parts of the body, based on knowledge of the patient in the
context of the family and the community, emphasizing disease prevention and health promotion; principle of
public health, policy and national health system; family factors affect to health care services, patient related
health problems, including family and community, pharmacist role in family medicine; access health related
problems from pharmacy visit, continuing and comprehensive health care plan according to patient, family and
community
341401 เภสัชเคมี 2
3(3-0-6)
Pharmaceutical Chemistry II
ความสัมพันธระหวางโครงสรางของยาและการออกฤทธิ์ วิถีเมตาบอลิสม คุณสมบัติทางเคมีฟสิกส วิธีการ
สังเคราะห และการดัดแปลงสูตรโครงสรางของยาในกลุมยาตานจุลชีพ ยาตานมะเร็ง ยาตานไวรัส สเตอรอยด ยา
แกปวดลดไข ยาแกไอ ยาลดกรดยูริค ยาไทรอยดและยาตานไทรอยด ฮีสตามีนและยาตานฮีสตามีน และยาที่มีผล
ตอระบบทางเดินอาหาร
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
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341411 เภสัชเวท 2
3(2-3-6)
Pharmacognosy II
รายวิชาบังคับกอน : 341312 เภสัชเวท 1
341332 เภสัชวิทยา 2
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา พิษและอาการไมพึงประสงคของผลิตภัณฑธรรมชาติ ศึกษาผลิตภัณฑเสริมอาหาร
และเครื่องสําอางจากธรรมชาติ หลักเภสัชกรรมแผนไทย และนําเสนอผลการสืบคนขอมูลสมุนไพรในลักษณะของ
การสัมมนา
Pharmacological activities, toxicity, adverse effects of natural products, dietary supplements,
cosmetics, principles of traditional Thai medicines, review literatures and seminar about medicinal plants
341421 เภสัชกรรม 4
3(2-3-6)
Pharmaceutics IV
รายวิชาบังคับกอน : 341322 เภสัชกรรม 3
รูปแบบ สวนประกอบ และหลักการเตรียมยาปราศจากเชื้อ เชน ยาฉีด ยาสําหรับตา หู จมูก และคอ ยา
เตรียมชนิดผสมสําหรับใหทางหลอดเลือดดํา กระบวนการทําไรเชื้อ และการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑยาเตรียม
ปราศจากเชื้อ เภสัชภัณฑรังสี เภสัชภัณฑโปรตีนและเปปไทด และผลิตภัณฑฝอยละอองเบื้องตน ปฏิบัติการเตรียม
และการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑยาปราศจากเชือ้
Types, compositions and fundamental preparation of sterile products, such as 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
341431 การทบทวนขอมูลยาใหม
1(0-3-2)
Current Drug Review
รายวิชาบังคับกอน : 341332 เภสัชวิทยา 2
341451 เภสัชสนเทศ
การทบทวนขอ มูล ยาและนําเสนอเกี่ยวกับ ยาใหม ท่ีกํ าหนดให การประเมินคุ ณค าทางเภสั ชวิท ยาและ
คุณสมบัติอ่ืนที่เกี่ยวของกับการที่จะนํายานั้นมาบําบัดรักษาโรค 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

54
341441 เภสัชเวชปฏิบัติครอบครัว
3(0-9-5)
Family Practice Pharmacy
ระบบสาธารณสุ ข ไทย ความเป น มา นโยบายและแผนพั ฒ นาสาธารณสุ ข โครงสร า งองค ก ร การ
ประสานงานสาธารณสุข ขอมูลสถิติสาธารณสุข รวมทั้งเขาใจถึงหลักการ แนวคิดดานสุขภาพ การเจ็บปวย โรค
คุณภาพชีวิตและการบริการสุขภาพ บทบาทของเภสัชกรเยี่ยมบาน การคนหาปญหาสุขภาพจากการเยี่ยมบาน และ
วางแผนแกไขปญหาสุขภาพ การบริหารจัดการแกปญหาดานสุขภาพอยางตอเนื่อง สอดคลองกับลักษณะของผูปวย
ครอบครัว และชุมชน
National health system; background; policy and developing plan of public health; organization chart;
coordinated public health; statistical public health, including principle of health, idea, illness, diseases, quality of
life and health services; pharmacist role in pharmacy visit; access health related problems from pharmacy visit,
continuing and comprehensive health care plan according to patient, family and community

341442 กฎหมายทางเภสัชกรรม
2(2-0-4)
Laws in Pharmacy
หลั ก กฎหมายเบื้อ งต น และประเภทต า งๆ ของกฎหมาย เจตนารมณ แ ละสาระสํ า คั ญ ของกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม การคุม ครองสิทธิประโยชนของผูบริโภคดานยาและสุขภาพ สิทธิ หนาที่
และความรับผิดชอบตามกฎหมายของเภสัชกรในสังคม
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
341443 เภสัชระบาดวิทยาเบื้องตน
2(2-0-4)
Basic Pharmacoepidemiology
หลักการพื้นฐานทางระบาดวิทยาที่ประยุกตใชกับยา รูปแบบการศึกษา หลักการทางสถิติท่ีเกี่ยวของ
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
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341444 จริยธรรมเชิงวิชาชีพ
1(0-2-1)
Professional Ethics
รายวิชาบังคับกอน :341442 กฎหมายทางเภสัชกรรม
สิทธิ หนา ที่ และความรับผิดชอบของเภสัชกรในสั งคม จริย ธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เภสัชกรรม
ปรัชญาการดําเนินชีวิตเพื่อพัฒนาสังคม
Privilege, roles, and responsibility of pharmacists in the society, general and pharmacy professional
ethics, constructive social philosophy
341445 การบริหารทางเภสัชศาสตรและบทบาทเภสัชกร
3(2-2-5)
Pharmacy Administration and Pharmacist Role
หลักการการบริหารจัดการองคการและการประยุกตใชหลักการดังกลาวในวิชาชีพเภสัชกรรม บทบาท
หนาที่ ของเภสัชกร รวมถึงทิศทางและแนวโนมในการพัฒนาวิชาชีพ
Principle of organization management and application to pharmacy profession, roles and responsibility
of pharmacists as well as trends of professional development
341451 เภสัชสนเทศ
3(2-3-6)
Pharmacoinformatics
รายวิชาบังคับกอน : 341332 เภสัชวิทยา 2
บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของหนวยบริการเภสัชสนเทศ มุงเนนการจัดการสารสนเทศงานเภสัช
กรรม การบริการขอสนเทศอยางเปนระบบ การประเมินขอมูลทางยาจากแหลงขอมูลทุกระดับ กิจกรรมสนับสนุน
งานเภสัชกรรมปฏิบัติและความปลอดภัยของผูปวย
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
341452 เภสัชบําบัดประยุกต 1
5(4-2-9)
Applied Pharmacotherapeutics I
รายวิชาบังคับกอน : 341332 เภสัชวิทยา 2
บทนําสูวิชาเภสัชบําบัดประยุกต เนนหลักการใหบริบาลเภสัชกรรมแกผูปวย ตั้งแตการตรวจสอบใบสั่งยา
หรือยาที่ผูปวยไดรับ สัมภาษณประวัติผูปวย การตรวจรางกายพื้นฐาน หลักการพื้นฐานทางพยาธิสรีรวิทยาและ
อาการแสดงทางคลินิก การแปลผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ ปฏิกิริยาระหวางยา การปฐมพยาบาลเบื้องตน
หลักการเภสัชจลนพลศาสตรคลินิก หลักการพื้นฐานในการจายยา ระบบการกระจายยาและความปลอดภัยในการ
ใชยา การจัดทําบันทึกกิจกรรมการใหบริบาลเภสัชกรรม การทําประวัติการใชยาของผูปวย ระบาดวิทยา สาเหตุการ
เกิดโรค พยาธิสรีรวิทยา การแสดงออกทางคลินิก หลักการวินิจฉัย และการรักษาสําหรับผูปวยที่มีความผิดปกติ
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ของทางเดินอาหารสวนบนและสวนลาง ความผิดปกติทางผิวหนัง ความผิดปกติทางสูตินรีเวช และความผิดปกติท่ี
พบบอยในสตรีมีครรภ
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

341453 เภสัชบําบัดประยุกต 2
5(3-6-9)
Applied Pharmacotherapeutics II
รายวิชาบังคับกอน :341452 เภสัชบําบัดประยุกต 1
การเรียนการสอนแบบบูรณาการทาง ระบาดวิทยา พยาธิสรีรวิทยาการเกิดโรค การแสดงออกทางคลินิก
หลักการวินิจฉัย และการรักษาของโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจลมเหลว โรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด ความ
ผิดปกติของไต โรคเบาหวาน ความผิดปกติของระบบตา หู คอ จมูก ระบบหายใจ และโรคติดเชื้อเบื้องตน โดยจะ
เนนการประยุกตใชความรูใ นการใหบริบาลเภสัชกรรมแกผูปวย การฝกทักษะในการใหบริบาลเภสัชกรรมซึ่งรวมถึง
การสัมภาษณและทําประวัติการใชยาของผูปวย การหาปญหาและการแกไขปญหาของการใชยาในผูปวย การ
ติดตามผลการรักษา การประเมินความเหมาะสมในการใชยาแกผูปวยแตละราย การใหคําปรึกษาและใหความรูดาน
ยาแกผูปวยและบุคลากรทางการแพทย การจายยาเพื่อรักษาภาวะเจ็บปวยเบื้องตนในรานยา การสงตอผูปวยแก
แพทยในกรณีที่จําเปน 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
341454 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิตสิ ําหรับบริบาลเภสัชกรรม
Research Methodology and Biostatistics for Pharmaceutical Care
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กระบวนการทําวิจัยอยางเปนระบบ ตั้งแตการเลือกหัวขอวิจัย ตัวแปร การวางแผนและออกแบบงานวิจัย
การเก็บขอมูล เครื่องมือเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูลดวยชีวสถิติทั้งเชิงพรรณนาและเชิงอนุมานพาราเมตริกและ
นอนพาราเมตริกดวยโปรแกรมสําเร็จรูป การแปลผลขอมูล การเตรียมขอเสนอโครงการวิจัย และจริยธรรมที่
เกี่ยวของกับงานวิจัยสาขาตางๆ
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 nonparametric statistics, with an emphasis on using statistical package; interpretation of results; proposal
preparation; and ethical considerations in research work
341541 การสื่อสารเชิงวิชาชีพ
2(1-3-4)
Professional Communication
หลักการและทักษะในการสื่อสารระหวางบุคคล รวมถึงการจัดทําสื่อสุขศึกษา เนนการปฏิบัติเพื่อนําไปใช
จริงสําหรับเภสัชกรเพื่อการสือ่ สารดานการบริบาลผูปวยและการสื่อสารกับบุคลากรสายงานอื่น 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
341542 เภสัชศาสตรสังคมและพฤติกรรม
2(2-0-4)
Social and Behavioral Aspects in Pharmacy
แนวคิ ดสุ ข ภาพในมิ ติ สัง คมและวั ฒ นธรรม พฤติ ก รรมที่เ กี่ย วข อ งกั บ สุ ขภาพ แนวคิ ด พื้น ฐานและการ
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
341543 เภสัชเศรษฐศาสตรเบื้องตน
2(2-0-4)
Basic Pharmacoeconomics
หลักการของเศรษฐศาสตรทั่วไปและเภสัชเศรษฐศาสตร เครื่องมือวิเคราะหทางเภสัชเศรษฐศาสตร การ
ประยุกตใชหลักเภสัชเศรษฐศาสตรในงานเภสัชกรรม
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Basic concepts of economics and pharmacoeconomics, tools in pharmacoeconomics, application of
pharmacoeconomics to pharmacy
341551 เภสัชบําบัดประยุกต 3
5(3-6-9)
Applied Pharmacotherapeutics III
รายวิชาบังคับกอน : 341453 เภสัชบําบัดประยุกต 2
การเรียนการสอนแบบบูรณาการทางระบาดวิทยา พยาธิสรีรวิทยาการเกิดโรค การแสดงออกทางคลินิก
หลักการวินิจฉัยและการรักษาโดยเนนการประยุกตใชความรูใ นการใหบริบาลเภสัชกรรมแกผูปวยของภาวะหัวใจเตน
ผิดจังหวะ โรคหลอดเลือดสมอง ภาวะลิ่มเลือดแข็งตัวผิดปกติ ความผิดปกติของระบบโครงราง กระดูกและขอตอ
โรคติดเชื้อที่ซับซอนรวมถึงไขเลือดออก ความผิดปกติของสมดุลกรด-ดาง การบําบัดทดแทนไต ความผิดปกติของ
ตอมไทรอยดและตอมหมวกไต 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 dengue fever,
acid-base disorders, renal replacement therapy, thyroid disorders, adrenal disorders, toxicology, and
hematologic disorders
341552 เภสัชบําบัดประยุกต 4
5(3-6-9)
Applied Pharmacotherapeutics I
รายวิชาบังคับกอน : 341452 เภสัชบําบัดประยุกต 1
การเรียนการสอนแบบบูรณาการทางระบาดวิทยา พยาธิสรีรวิทยาการเกิดโรค การแสดงออกทางคลินิก
หลักการวินิจฉัยและการรักษาโดยเนนการประยุกตใชความรูในการใหบริบาลเภสัชกรรมแกผูปวยของความผิดปกติ
ทางจิตเวช ความผิดปกติทางประสาทวิทยา (การปวดและไมเกรน โรคสมองเสื่อม โรคพารกินสัน โรคลมชัก เปนตน)
ความผิดปกติทางระบบภูมิคุมกัน ความผิดปกติท่ีเกี่ยวเนื่องกับโภชนาการการเลิกบุหรี่ มะเร็งวิทยา และความ
ผิดปกติท่พี บไดบอ ยในเด็กและผูสูงอายุ
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
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341553 บทนําสูป ฏิบัติการทางบริบาลเภสัชกรรม
3(1-6-5)
Introduction to Clerkship
รายวิชาบังคับกอน : 341551 เภสัชบําบัดประยุกต 3
บทนําสูปฏิบัติการทางเภสัชศาสตรในการดูแลผูปวย เนนการสรางความคุนเคยกับการใหบริบาลเภสัช
กรรมรวมกับบุคลากรทางการแพทย ฝกรวบรวมขอมูลของผูปวยและวิเคราะหปญหาจากการใชยาและวางแผนใน
การติดตามการใชยารวมถึง การใหขอมูลและความรูด านยาแกผูปวยและบุคลากรทางการแพทย
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
341554 การฝกงานวิชาชีพเภสัชกรรม
7 หนวยกิต
Pharmacy Training
รายวิชาบังคับกอน : 341551 เภสัชบําบัดประยุกต 3
จํานวนชัว่ โมงการฝกงานไมนอ ยกวา 400 ชั่วโมง
การฝกปฏิบัติงานทางเภสัชกรรมในโรงพยาบาลและ/หรือรานยา กระบวนการสั่งจายยา การประเมินความ
ถูกตองปลอดภัย การแกไขปญหาเกี่ยวกับใบสั่งยาสําหรับผูปวยแตละราย เรียนรูเกี่ยวกับเภสัชภัณฑท่ีมีในสถาน
บริการสาธารณสุข การจัดเตรียมยาสําหรับผูปวยเฉพาะรายและกระจายยาไปยังผูปว ย
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
341591 โครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร
3(0-9-5)
Research Project in Pharmaceutical Sciences
รายวิชาบังคับกอน : 341454 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิตสิ ําหรับบริบาลเภสัชกรรม
กระบวนการวางแผนการวิจัย การทําการวิจัย การวิเคราะหการแปลผล การอภิปรายผลสรุปผล และการ
นําเสนอผลงานวิจัย
Research design, research conducting, critical analysis, interpretation of information, and research
presentation
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341601 ปฏิบัติการการวิจัยทางผลิตภัณฑธรรมชาติและเคมียา
5 หนวยกิต
Clerkship : Natural Products and Medicinal Chemistry Research
รายวิชาบังคับกอน : 341301 การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ 2
341401 เภสัชเคมี 2
341411 เภสัชเวท 2
341454 ระเบียบวิธวี ิจัยและสถิตสิ ําหรับบริบาลเภสัชกรรม
การปฏิบัติการดานการวิจัยทางผลิตภัณฑธรรมชาติและเคมียาขั้นสูง เชน การหายาใหมจากผลิตภัณฑ
ธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห การศึกษาความสัมพันธระหวางโครงสรางและการออกฤทธิ์ของสารที่จะนํามา
พัฒนาเปนยา การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพและเภสัชวิทยา การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑยา ผลิตภัณฑเสริมอาหาร
และเครื่องสําอาง การใชเทคโนโลยีชีวภาพในการศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑธรรมชาติและเคมียา และการสํารวจการ
ใชผลิตภัณฑธรรมชาติในชุมชน
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
341611 ปฏิบัติการแพทยทางเลือก
5 หนวย
กิต)
Clerkship : Complementary and Alternative Medicine
รายวิชาบังคับกอน : 341542 เภสัชศาสตรสังคมและพฤติกรรม
341553 บทนําสูปฏิบัตกิ ารทางบริบาลเภสัชกรรม
การคนควา ฝกปฏิบัติ อภิปรายเกี่ยวกับการแพทยทางเลือกรูปแบบตางๆ ไดแก การแพทยแผนไทย
การแพทยจีน การแพทยอายุรเวทของอินเดีย และการแพทยทางเลือกของประเทศทางตะวันตก วิเคราะหและแปล
ผลขอมูลที่ไดจากวารสารทางการแพทยและขอมูลการใชการแพทยทางเลือกที่เก็บจากสถานใหบริการหรือในชุมชน
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
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341621 ปฏิบัติการยาเตรียมเฉพาะราย
5 หนวยกิต
Clerkship: Extemporaneous Preparation
รายวิชาบังคับกอน : 341421 เภสัชกรรม 4
ฝกปฏิบัติการการเตรียมเภสัชภัณฑท่ีเตรียมเพื่อใชสําหรับผูปวยเฉพาะราย ทั้งในรูปแบบยาเตรียมเพื่อ
รับประทาน และยาเตรียมปราศจากเชือ้ และการศึกษาความคงสภาพเบื้องตน
Practice in extemporaneous preparation including oral preparation and aseptic preparation; and
stability of preparation
341641 ปฏิบัติการวิจัยดานเภสัชกรรมปฏิบัติ
5 หนวยกิต
Clerkship : Research in Pharmacy Practice
รายวิชาบังคับกอน : 341454 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิตสิ าํ หรับบริบาลเภสัชกรรม
341552 เภสัชบําบัดประยุกต 4
341553 บทนําสูปฏิบัตกิ ารทางบริบาลเภสัชกรรม
ปฏิบัติการทําวิจัยในหัวขอที่นิสิตสนใจดานเภสัชกรรมปฏิบัติ โดยความเห็นชอบและภายใตการดูแลของ
อาจารยประจําวิชา
Experiential practice in the field of research on the approved topic in pharmacy practice under
supervision of the course director
341642 ปฏิบัติการการจัดการระบบยา
5 หนวยกิต
Clerkship : Medication management system
การฝกปฏิบัติการในการจัดการระบบยา ในสถานบริการสาธารณสุข สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
องคกรประเภทตางๆ ครอบคลุมการวิเคราะหระบบ การวางแผน การนําลงสูการปฏิบัติ และการประเมินผลการ
ดําเนินการ
Clerkship in the medication management system, practice in health care facilities, community settings,
and various organizations, system analysis, plan development, , practice, and evaluation of outcomes
341651 ปฏิบัติการเภสัชกรรมอายุรศาสตร
5 หนวยกิต
Clerkship : Medicine
รายวิชาบังคับกอน : 341552 เภสัชบําบัดประยุกต 4
341553 บทนําสูปฏิบัตกิ ารทางบริบาลเภสัชกรรม
การฝกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมในสถานพยาบาลสําหรับผูปวยอายุรกรรม การเขารวมกับบุคลากร
ทางการแพทยสาขาอื่น ๆ ในการดูแลผูปวย ซึ่งรวมถึงการวางแผนและติดตามการใชยา การใหบริการสารสนเทศ

62
ทางยา และการใหคําปรึกษาแกผูปวย การพัฒนาทักษะของการสื่อสารและสัมพันธภาพกับผูปวยและบุคลากร
ทางการแพทยสาขาอื่น 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
341652 ปฏิบัติการใหบริการสารสนเทศทางยา
5 หนวยกิต
Clerkship : Drug Information Service
รายวิชาบังคับกอน : 341451 เภสัชสนเทศ
341552 เภสัชบําบัดประยุกต 4
341553 บทนําสูปฏิบัตกิ ารทางบริบาลเภสัชกรรม
การฝกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมในหนวยใหบริการสารสนเทศทางยา ประสบการณในการคนหาขอมูล
การประเมินคุณคา และการนําเสนอสารสนเทศทางยาแกผูสอบถาม การเขารวมในกิจกรรมตางๆ ที่หนวยใหบริการ
ซึ่งรวมถึงการจัดเตรียมสารสนเทศทางยาแกคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด การตีพิมพจดหมายขาวสาร
และวารสาร การประเมินผลการใชยา และการรายงานอาการไมพึงประสงคจากการใชยา การบริหารจัดการและ
การกอตั้งหนวยใหบริการสารสนเทศทางยาการพัฒนาทักษะของการสื่อสารสัมพันธภาพกับผูปวย 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 report, management and establishment of drug information unit, development of
communication skills and professional relationship with patient, other health care providers and people
341653 ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
5 หนวยกิต
Clerkship : Community Pharmacy
รายวิชาบังคับกอน : 341552 เภสัชบําบัดประยุกต 4
341553 บทนําสูปฏิบัตกิ ารทางบริบาลเภสัชกรรม
การฝกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ประสบการณในการใหบริบาล
เภสัชกรรมแกผูปวยหรือผูมารับบริการ ซึ่งรวมถึงการดําเนินการเกี่ยวกับใบสั่งยา การจายยา การใหความรูและ
คําปรึกษาแกผูปวยเกี่ยวกับยา โรค และการดูแลรักษาตนเอง การจายยาโดยไมมีใบสั่งยาของแพทยเพื่อการรักษา
โรคที่ไมซับซอน การติดตามการใชยาในผูปวยเรื้อรัง การพัฒนาทักษะของการสื่อสาร และสัมพันธภาพกับผูปวย
และบุคลากรทางการแพทยสาขาอื่น ๆ
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Clinical pharmacy clerkship in community pharmacy settings, experiences in providing pharmaceutical
care to patients or customers including: prescription processing and dispensing, patient education and
counseling on medication, diseases and self-care, medication dispensing without prescriptions for the treatment
of uncomplicated diseases and drug therapy monitoring in chronic diseases, development of communication and
relationship skills with patients and other health care providers
341654 ปฏิบัติการเภสัชกรรมผูปว ยนอก
5 หนวยกิต
Clerkship : Ambulatory Care
รายวิชาบังคับกอน : 341552 เภสัชบําบัดประยุกต 4
341553 บทนําสูปฏิบัตกิ ารทางบริบาลเภสัชกรรม
การฝกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมในสถานพยาบาลสําหรับผูปวยนอก การเขารวมกับบุคลากรทางการ
แพทยสาขาอื่นๆ ในการดูแลผูปว ย ประสบการณในการใหบริบาลเภสัชกรรม ซึ่งรวมถึงการดําเนินการเกี่ยวกับใบสั่ง
ยาและการจายยา การใหความรูและคําปรึกษาแกผูปวยเกี่ยวกับยา โรค และการดูแลรักษาตนเอง การติดตามการ
ใชยาในผูปว ยโรคเรื้อรัง การพัฒนาทักษะและการสื่อสาร สัมพันธภาพกับผูปวยและบุคลากรทางการแพทยสาขาอื่น
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
341655 ปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรมสําหรับผูปว ยเฉพาะกลุม
5 หนวยกิต
Clerkship : Pharmaceutical Care in Special Group
รายวิชาบังคับกอน : 341552 เภสัชบําบัดประยุกต 4
341553 บทนําสูปฏิบัตกิ ารทางบริบาลเภสัชกรรม
การฝกปฏิบัติงานทางบริบาลเภสัชกรรมขั้นสูงสําหรับผูปวยพิเศษ (เชน ผูสูงอายุ, เด็ก, วารฟาริน เปนตน)
ในการวางแผนและการติดตามการใชยา การใหคําแนะนําสารสนเทศทางยา การใหคําปรึกษาแกผูปวย การพัฒนา
ทักษะและการสื่อสารสัมพันธภาพกับผูปวยและบุคลากรทางการแพทยสาขาอื่น 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
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341656 ปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรมขั้นสูง
5 หนวยกิต
Clerkship : Advanced Pharmaceutical Care
รายวิชาบังคับกอน :341552 เภสัชบําบัดประยุกต 4
341553 บทนําสูปฏิบัตกิ ารทางบริบาลเภสัชกรรม
การฝกปฏิบัติงานทางบริบาลเภสัชกรรมขั้นสูงสําหรับผูปวยอาการเฉพาะโรค ในการวางแผนและการ
ติดตามการใชยา การใหขอมูลสารสนเทศทางยา การใหคําปรึกษาแกผูปวย การพัฒนาทักษะและการสื่อสาร
สัมพันธภาพกับผูปวยและบุคลากรทางการแพทยสาขาอื่น ๆ
Practice of providing advanced pharmaceutical care for patients with specific diseases, emphasis on
drug therapy planning, therapeutic monitoring, drug information, patient counseling, communication skills
development and professional relationship with the patients and other health care providers
341657 ปฏิบัติการดานขอมูลยาในบริษัทยา
5 หนวยกิต
Clerkship : Drug Information in Pharmaceutical Industry
รายวิชาบังคับกอน : 341451 เภสัชสนเทศ
341552 เภสัชบําบัดประยุกต 4
341553 บทนําสูปฏิบัตกิ ารทางบริบาลเภสัชกรรม
การปฏิบัติการจัดเตรียม วิเคราะห ประเมินขอมูลทางยา สําหรับบริษัทยาในหัวขอที่ไดรับมอบหมาย การ
ปฏิบัติการนีร้ วมถึงการฝกตอบคําถามทางยาใหกับบุคลากรทางการแพทยและการไดมีโอกาสศึกษาระบบการวิจัย
ทางคลินิก
Experiential practice in preparing, analyzing, evaluating drug information in pharmaceutical companies,
answering drug information questions, and exposure to clinical research activities
341658 ปฏิบัติการเภสัชจลนศาสตรคลินิก
5 หนวยกิต
Clerkship : Clinical Pharmacokinetics
รายวิชาบังคับกอน :341552 เภสัชบําบัดประยุกต 4
341553 บทนําสูปฏิบัตกิ ารทางบริบาลเภสัชกรรม
การฝ กปฏิ บั ติ งานบริบ าลเภสั ช กรรมในหน ว ยใหบ ริก ารทางเภสั ช จลนศาสตรค ลิ นิก การประยุก ต ใช
หลักการทางเภสัชจลนศาสตรซึ่งรวมถึงการคํานวณขนาดยาเริ่มตนและขนาดยาตอเนื่องสําหรับผูปวยเฉพาะราย
การติดตามระดับยาในเลือด และการปรับเปลีย่ นการใหยาอยางเหมาะสมตามคาพารามิเตอรทางเภสัชจลนศาสตรที่
ไดจากการคํานวณและตามสภาวะทางคลินกิ ของผูปวย การสื่อสารกับบุคลากรทางการแพทยสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ
ขอควรพิจารณาทางเภสัชจลนศาสตรที่เกี่ยวของเพื่อใหการดูแลผูปวยเปนไปอยางเหมาะสม การพัฒนาทักษะของ
การสื่อสาร และสัมพันธภาพกับผูปวยและบุคลากรทางการแพทยสาขาอื่น ๆ
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Clinical pharmacy clerkship in clinical pharmacokinetic services settings, experiences in providing
pharmaceutical care through the application of pharmacokinetic principles including: calculation of initial and
maintenance dosage for specific patient, serum drug concentration monitoring and provision of appropriate
dosing adjustment base on calculated pharmacokinetic parameters and the patient's clinical conditions,
communication with other health care provider regarding pertinent pharmacokinetic considerations to optimize
patient care, development of communication skills and professional relationship with patient and other health
care providers
341691 สหกิจศึกษา
กิต
Co-operative Education
การฝกปฏิบัติงานดานเภสัชศาสตรในหนวยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน
Training of pharmacy professional in the government or private sector

6

หนวย

363218 กายวิภาคศาสตรพนื้ ฐาน
3(2-3-6)
Basic Anatomy
มหกายวิภาคศาสตร จุลกายวิภาคศาสตร และการเจริญและพัฒนาการขั้นพื้นฐานของระบบตางๆ ไดแก
ระบบหอหุม รางกาย และโครงรางของรางกาย ระบบกลามเนือ้ ระบบประสาท ระบบทางเดินหายใจ ระบบไหลเวียน
เลือด ระบบน้ําเหลืองและภูมคิ ุมกัน ระบบยอยอาหาร ระบบทางเดินปสสาวะ ระบบสืบพันธุ ระบบฮอรโมน ระบบรับ
ความรูส ึก และ อวัยวะรับความรูส ึกพิเศษ
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
364311 จุลชีววิทยาทางการแพทย 1
3(2-3-6)
Medical Microbiology I
รายวิชาบังคับกอน : 243211 เซลลและชีววิทยาระดับโมเลกุล
ระบบภูม คุมกันของรางกายในสภาวะปกติและผิดปกติ และศึกษาเกี่ ยวกับไวรัสที่มีค วาม สํ าคัญทาง
การแพทย ในดานสัณฐานวิทยา การเพาะเลีย้ ง สรีรวิทยา การจัดจําแนกและการบงชี้ชนิด การทําใหเกิดโรคระบาด
วิทยา การควบคุมและปองกัน
Immune system and pathogenic virus in their morphology, nutrition and growth, physiology, genetics,
and taxonomy, including pathogenesis, epidemiology, protection, and propagation control
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364312 จุลชีววิทยาทางการแพทย 2
3(2-3-6)
Medical Microbiology II
รายวิชาบังคับกอน : 243211 เซลลและชีววิทยาระดับโมเลกุล
เกี่ยวกับแบคทีเรียและราที่มีความสําคัญทางการแพทย ในดานสัณฐานวิทยา การเพาะเลี้ยง สรีรวิทยา
พันธุกรรม การจัดจําแนกและการบงชี้ชนิด การทําใหเกิดโรค ระบาดวิทยา การควบคุมและการปองกัน
Pathogenic bacteria and fungi in their morphology, nutrition and growth, physiology, genetics,
and taxonomy, including pathogenesis, epidemiology, protection, and propagation control
364316 ปรสิตวิทยาทางการแพทยทั่วไป
2(2-0-4)
General Medical Parasitology
รูปรางลักษณะของปรสิตชนิดตาง ๆ ที่มีความสําคัญซึ่งกอโรคในคน วงจรชีวติ ระบาดวิทยา การติดตอ
พยาธิวทิ ยาและอาการ การตรวจวินจิ ฉัย การรักษา การปองกันและควบคุม รวมทั้งความสัมพันธระหวางโฮสตกับ
ปรสิตชนิดตาง 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)
365213
ชีวเคมีการแพทยพื้นฐาน 1
3(2-3-6)
Basic Medical Biochemistry I
โครงสราง ประเภท และสมบัติทางเคมีของคารโบไฮเดรต กรดอะมิโน โปรตีน ลิปด และกรดนิวคลีอิก
ชีวเคมีของเลือด สมบัติและการทํางานของเอนไซม กลไกการควบคุมทางชีวเคมีของฮอรโมน โภชนาการและเม
แทบอลิ ซึ มของวิ ต ามิ น และแรธ าตุ วิธีก ารถ ายทอดข อความทางพั นธุ ก รรม การสรางโปรตี น การควบคุ มการ
แสดงออกของยีน หลักการและเทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุล รวมทั้งชีวสารสนเทศที่ใชในการสืบคนขอมูลและ
ประยุกตใชในทางการแพทย
Structures, types and chemical properties of carbohydrate, amino acid, protein, lipid and nucleic acid,
biochemistry of blood, properties and activities of enzymes, regulatory mechanisms of hormone actions,
nutrition and metabolism of vitamins and minerals, genetic expression, protein synthesis, genetic regulation,
principles and techniques in molecular biology and bioinformatics in medical researches and developments
365214

ชีวเคมีการแพทยพื้นฐาน 2
3(2-3-6)
Basic Medical Biochemistry II
หนาที่ของวิตามินในวิถีเมแทบอลิซึม การสรางพลังงานในสิ่งมีชีวิต วิถีเมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล
ตางๆและความสัมพันธของวิถีเมแทบอลิซึมในรางกายมนุษย สื่อสัญญาณภายในเซลล พื้นฐานทางชีวเคมีของการ
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เกิดมะเร็ง พื้นฐานทางชีวเคมีระบบประสาท ผลของซีโนไบโอติกตอสารชีวโมเลกุล และการนําความรูทางชีวเคมีไป
ประยุกตใชในทางคลินกิ
Functions of vitamins in metabolism pathways, bioenergetics, metabolisms pathway and integrations
of biomolecules in human, cell signaling, principle of carcinogenesis, basic knowledge of neuronal system,
effects of xenobiotics on biomolecules and applications of basic knowledge of biochemistry in clinic
367221 สรีรวิทยาการแพทย 1
3(2-3-6)
Medical Physiology I
รายวิชาบังคับกอน : 243211 เซลลและชีววิทยาระดับโมเลกุล
หลักการพื้นฐาน ความหมาย และปรากฏการณตางๆ มรการทํางานของเนื้อเยื่อและอวัยวะของรางกาย
มนุ ษยใ นภาวะปกติ โดยแบงศึก ษาเปน ระบบต า งๆตามลํ าดั บ คื อ สรีร วิ ทยาระดั บเซลล ระบบประสาท ระบบ
กลามเนื้อ 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
367222 สรีรวิทยาการแพทย 2
4(3-3-7)
Medical Physiology II
รายวิชาบังคับกอน : 367221 สรีรวิทยาการแพทย 1
หลักการพื้นฐาน ความหมาย และปรากฏการณตางๆ ในการทํางานของเนื้อเยื่อและอวัยวะของรางกาย
มนุษยในภาวะปกติ โดยแบงศึกษาเปนระบบตางๆตามลําดับ คือ ระบบหายใจ ระบบยอยอาหารระบบขับถาย
ปสสาวะ ระบบตอมไรทอ ระบบสืบพันธุ การควบคุมอุณหภูมิ และการศึกษาแบบบูรณาของการทํางานรวมกันของ
ทุกระบบในรางกายเพื่อรักษารางกายใหอยูใ นภาวะปกติ
Fundamental principles, definitions, and phenomenon of functions of tissues and organs 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

3.2 ชื่อ สกุล ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

ลําดับ

ชื่อ – สกุล

ตําแหนง
ทางวิชาการ

1

นายนุวัตร วิศวรุงโรจน

รศ.

2

นายวิบูลย วัฒนาธร

ผศ.

3

นายชาลี ทองเรือง

ผศ.

4

นางสาวธฤษิดา ปญโญศักดิ์

-

5

นางสาวมาลีรักษ อัตตสินทอง

-

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน

Doc.Pharm.Sci Pharmaceutical Technology State University of Ghent, Belgium
ภ.บ.
เภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
Ph.D.
Pharmacology
Robert Gordon University, UK
ภ.ม.
เภสัชวิทยา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ภ.บ.
เภสัชศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ภ.ม.
เภสัชเวท
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ภ.บ.
เภสัชศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วท.ด.
เภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ภ.บ.
เภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ปร.ด.
เภสัชเคมีและพฤกษเคมี
มหาวิทยาลัยมหิดล
ภ.ม.
เภสัชเคมี
มหาวิทยาลัยมหิดล
ภ.บ.
เภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ปที่สําเร็จ
2534
2527
2541
2531
2521
2538
2533
2550
2545
2551
2546
2542

ภาระการสอน
ชั่วโมง/ป
การศึกษา

150
150
150
300
300
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8

3.2.2 อาจารยประจํา

ลําดับ

ชื่อ – สกุล

ตําแหนง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา
2555

1

นายมณฑล สงวนเสริมศรี

ศ.(พิเศษ)

2

นายนุวัตร วิศวรุงโรจน

รศ.

3

นายวิบูลย วัฒนาธร

ผศ.

4

นายชาลี ทองเรือง

ผศ.

5

นางสาวเบญจพร บุราณรัตน

-

6

นางสาวมาลีรักษ อัตตสินทอง

-

Biochemistry
Ph.D.
M.Phil.
Biochemistry
วท.ม.
ชีวเคมี
ภ.บ.
เภสัชศาสตร
Doc.Pharm.Sci Pharmaceutical Technology
ภ.บ.
เภสัชศาสตร
Ph.D.
Pharmacology
ภ.ม.
เภสัชวิทยา
ภ.บ.
เภสัชศาสตร
ภ.ม.
เภสัชเวท
ภ.บ.
เภสัชศาสตร
ปร.ด.
เภสัชวิทยา
วท.บ.
สาธารณสุขศาสตร
ปร.ด.
เภสัชเคมีและพฤกษเคมี
ภ.ม.
เภสัชเคมี
ภ.บ.

2556

ภาระการสอน
ชั่วโมง/ปการศึกษา
2557
2558

2559

2560

อธิการบดี

คณบดี
รองอธิการบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพ
รองอธิการบดีฝายบริหาร
300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

เภสัชศาสตร

6
9

ลําดับ

7

8

ชื่อ – สกุล

นางสาวแสงระวี สุทธิปริญญานนท

นางสาวธฤษิดา ปญโญศักดิ์

ตําแหนง
ทางวิชาการ

-

-

คุณวุฒิ

ปร.ด.

สาขาวิชา

วท.ม.
วท.บ.
วท.ด.

วิจัยและพัฒนาเภสัช
ภัณฑ
เคมีวิเคราะห
เคมี
เภสัชศาสตร

ภ.บ.

เภสัชศาสตร

9

นางสาวปตนิ ุช ผิวชัย

-

10

นางสาววิชุดา พิพิธพิบูลยสุข

-

11
12
13
14

นางสาวคณิตา ดวงแจมกาญจน
นางสาวชนัดดา สุขจักร
นายณัฐ นาเอก
นายธํารงค วงษชาง

-

ภ.ม.
ภ.บ.
วท.ม.
วท.บ.
ภ.บ.
ภ.บ.
ภ.บ.
ภ.บ.

15

นายนวัชรนนท ธนากีรติรัชตะกุล

-

ภ.บ.

16

นายนิวัฒน ศักดิ์สิทธิ์

-

ภ.บ.

เภสัชการ
เทคโนโลยีเภสัชกรรม
วิทยาการพืช
ชีววิทยา
บริบาลเภสัชกรรม
บริบาลเภสัชกรรม
บริบาลเภสัชกรรม
บริบาลเภสัชกรรม
1.บริบาลเภสัชกรรม
2.เภสัชศาสตร
บริบาลเภสัชกรรม

17

นางสาวสุธิดา บุญสม

-

ภ.บ.

บริบาลเภสัชกรรม

2555

2556

150

150

ภาระการสอน
ชั่วโมง/ปการศึกษา
2557
2558
รองคณบดี

150

150

2559

2560

150

150

รองคณบดี
150

150

150

150

150

150

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300
300
300
300

300
300
300
300

300
300
300
300

300
300
300
300

300
300
300
300

300
300
300
300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

150

150

300
300
รองคณบดี
150
150

150

150

70

ชื่อ – สกุล

65

3.2.3 อาจารยพิเศษ
ตําแหนงทางวิชาการ

1

รศ.ดร.กรกนก อิงคนินันท

รองศาสตราจารย

2

รศ.ดร.จันทรรัตน สิทธิวรนันท

รองศาสตราจารย

3

รศ.ดร.ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ

รองศาสตราจารย

4

รศ.ดร.นันทกา โกรานา

รองศาสตราจารย

5

รศ.ดร.เนติ วระนุช

รองศาสตราจารย

6

รศ. พรอมจิต ศรลัมพ

รองศาสตราจารย

7

รศ.ดร.ภิญุภา เปลี่ยนบางชาง

รองศาสตราจารย

คุณวุฒิ
1. Ph.D. (Pharmacognosy)
2. ภ.ม. (เภสัชเวท)
3. ภ.บ.
1. Ph.D. (Pharmacy Practice)
2. ภ.บ.
1. Ph.D.(Pharmaceutical Outcomes Research and Policy)
2. Pharm.D.
3. ภ.บ.

1. Ph.D. (Medicinal Chemistry)
2. ภ.ม. (เภสัชเคมี)
3. ภ.บ.
1. Ph.D.(Pharmaceutics)
2. M.Sc.(Pharmaceutics)
3. ภ.บ.
1. ภ.ม.
2. ภ.บ.

1. Doctor of Philosophy (Social and Administrative
Pharmacy)
2. ภ.บ.

สาขาวิชา
เภสัชเวท
เภสัชกรรมปฏิบัติ
เภสัชกรรมปฏิบัติ

เภสัชเคมีและเภสัชเวท

เทคโนโลยีเภสัชกรรม
เภสัชเวท
เภสัชกรรมปฏิบัติ

71

ชื่อ – สกุล

ผศ.ปรีชา มนทกานติกุล

ผูชวยศาสตราจารย

คุณวุฒิ
1. Board Certified Pharmacotherapy Specialist
2. Board of Prarmaceutical Specialty
3. ภ.บ.

1. อ.ภ. (เภสัชบําบัด)
2. B.C.P.S.

9

ผศ.ดร.ปวีณา สนธิสมบัติ

ผูชวยศาสตราจารย

10

ผศ.ดร.มังกร ประพันธวัฒนะ

ผูชวยศาสตราจารย

11

ผศ.ดร.มนุพัศ โลหิตนาวี

ผูชวยศาสตราจารย

12

ผศ.อนงค วิศวรุงโรจน

ผูชวยศาสตราจารย

1. ภ.ม. (เภสัชเคมี)
2. ภ.บ.

ผูชวยศาสตราจารย

1. ส.บ.(การบริหารสาธารณสุข)
2. ส.บ.(สาธารณสุขศาสตร)
3. กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)
4. ภ.บ.(บริบาลเภสัชกรรม)
5. ภ.บ. (เภสัชศาสตร) เกียรตินิยม อันดับ 1

13

ผศ.อภิรักษ วงศรัตนชัย

3. Doctor of Pharmacy (HONS)
4. ภ.บ. (เภสัชศาสตร) เกียรตินิยม อันดับ 2
1. ส.ด. (สุขศึกษา)
2. ส.ม.
3.ส.บ.(บริหารโรงพยาบาล)
4. ภ.บ.
1. Ph.D. (Toxicology)
2. ภ.ม. (เภสัชกรรมคลินกิ )
3. ภ.บ.

สาขาวิชา

เภสัชกรรมปฏิบัติ

66

8

ตําแหนงทางวิชาการ

เภสัชกรรมปฏิบัติ

เภสัชกรรมปฏิบัติ

เภสัชกรรมปฏิบัติ
เภสัชเคมี

เภสัชกรรมปฏิบัติ

72

ชื่อ – สกุล

ตําแหนงทางวิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา
67

1. B.C.P.S.

14

ผศ.ดร.อรัมษ เจษฎาญาณเมธา

ผูชวยศาสตราจารย

2. Doctor of Philosophy (Molecular and Cellular
Pharmacology)

เภสัชกรรมปฏิบัติ

3. Doctor of Pharmacy (HONS)
4. ภ.บ. (เภสัชศาสตร) เกียรตินิยม อันดับ 2

15

ดร. ขวัญชัย รัตนมณี

-

16

ดร.ธีรพล ทิพยพยอม

-

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.

17

ดร. ภัควดี เสริมสรรพสุข

-

18

ดร.ศราวุฒิ อูพ ุฒนิ ันท

-

19

ดร.ศิรดา มาผันตะ

-

ปร.ด.(เภสัชศาสตรชีวภาพ)
ภ.ม.(เภสัชกรรมคลินกิ )
ภ.บ.
Ph.D. (Pharmaceutical Public Health)
M.Clin.Pharm (Clinical Pharmacy)
ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)
ภ.บ. (เภสัชศาสตร)

1. Dr. rer. nat. (Pharmacokinetics)
2. ภ.ม. (เภสัชกรรมคลินกิ )
3. ภ.บ.
1. Ph.D. (Pharmaceutical Biology)
2. ภ.ม. (เภสัชกรรมคลินกิ )
3. ภ.บ.

1. B.C.P.S.
2. M.S.
3. Pharm.D.

เภสัชกรรมปฏิบัติ

เภสัชกรรมปฏิบัติ

เภสัชกรรมปฏิบัติ

เภสัชกรรมปฏิบัติ

เภสัชกรรมปฏิบัติ

73
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ชื่อ – สกุล

20

อ.อรรัตน โลหิตนาวี

-

21

อ.อิศราวรรณ ศกุนรักษ

-

ลําดับ
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

ตําแหนงทางวิชาการ

คุณวุฒิ
4. ภ.บ.
1. ภ.ม. (เภสัชวิทยา)
2. ภ.บ. (เภสัชศาสตร)
1. ประกาศนียบัตรเภสัชกรประจําบาน
2. ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)

สาขาวิชา

เภสัชกรรมปฏิบัติ
เภสัชกรรมปฏิบัติ

3.2.4 รายนามอาจารยพิเศษสังกัด โรงพยาบาลพะเยา (แหลงฝกปฏิบัติการวิชาชีพภาคบังคับ)
ชื่อ – สกุล
ระดับตําแหนง
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ภญ.สิรมิ า วิไลลักษณ
เภสัชกรชํานาญการพิเศษ
1. ภ.ม.
1. ชีวเภสัชกรรม
2. ภ.บ.
2. เภสัชศาสตร
ภญ.เสาวคนธ บุญชัยแสน
เภสัชกรชํานาญการพิเศษ
1. ภ.บ.
1. เภสัชศาสตร
ภญ.วันเพ็ญ มูลอินตะ
เภสัชกรชํานาญการ
1. ภ.บ.
1. เภสัชศาสตร
ภญ.จิราภรณ หาญธัญพงศ
เภสัชกรชํานาญการ
1. ภ.ม.
1. เทคโนโลยีเภสัชกรรม
2. บ.ธ.ม.
2. บริหารธุรกิจ
3. ภ.บ.
3. เภสัชศาสตร
ภญ.มยุรีย หอจันทึก
เภสัชกรชํานาญการ
1. บ.ธ.ม.
1. บริหารธุรกิจ
2. ภ.บ.
2. เภสัชศาสตร
ภญ.ศรินทร กอเจริญกิจกุล
เภสัชกรชํานาญการ
1. บ.ธ.ม.
1. บริหารธุรกิจ
2. ภ.บ.
2. เภสัชศาสตร
ภญ.นริสา สิงหใจ
เภสัชกรชํานาญการ
1. บ.ธ.ม.
1. บริหารธุรกิจ
2. ภ.บ.
2. เภสัชศาสตร
74

ชื่อ – สกุล
ภญ.รัตติกาล ปญญา
ภญ.บรรจรีพร จันทรถาวรพงศ

ระดับตําแหนง
เภสัชกรชํานาญการ
เภสัชกรชํานาญการ

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

ภญ.อันชรี ธีระพันธุพ ิเชฏฐ
ภญ.วิไลรัตน หาญจริง
ภญ.ธมนพัชร กาวิโล
ภก ณัฐพล ปาลี
ภญ.ธนัญญา ปาลี
ภญ.สุพรรณี เอาหานัด
ภญ.ชมพูนุท วิจักขณวงศ
ภญ.ปยธิดา ปญญาวงศ
ภญ.พรรณนิการ ใจการ
ภญ.รุงนภา กันทะสอน

เภสัชกรชํานาญการ
เภสัชกรชํานาญการ
เภสัชกรชํานาญการ
เภสัชกรชํานาญการ
เภสัชกรชํานาญการ
เภสัชกรชํานาญการ
เภสัชกรชํานาญการ
เภสัชกรชํานาญการ
เภสัชกรชํานาญการ
-

คุณวุฒิ
1. ภ.บ.
1. วท.ม.
2. ภ.บ.
1. ภ.บ.
1. ภ.บ.
1. ภ.บ.
1. ภ.บ.
1. ภ.บ.
1. ภ.บ.
1. ภ.บ.
1. ภ.บ.
1. ภ.บ.
1. ภ.บ.

สาขาวิชา
1. เภสัชศาสตร
1. เภสัชวิทยา
2. เภสัชศาสตร
1. เภสัชศาสตร
1. เภสัชศาสตร
1. เภสัชศาสตร
1. เภสัชศาสตร
1. เภสัชศาสตร
1. บริบาลเภสัชกรรม
1. เภสัชศาสตร
1. เภสัชศาสตร
1. บริบาลเภสัชกรรม
1. บริบาลเภสัชกรรม
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ลําดับ
8.
9.

75

70

3.2.5 รายนามอาจารยพเิ ศษสังกัด โรงพยาบาลลําปาง (แหลงฝกปฏิบัติการวิชาชีพภาคบังคับและแหลงฝกปฏิบัติการวิชาชีพสาขา)
ลําดับที่ รายนามอาจารยพิเศษ
หมายเหตุ
ภญ. บุญญาพร ยิ่งเสรี
1
หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม, อาจารยพิเศษ

2
3
4
5
6
7
8
9

ภญ. ดร. รุง ทิวา หมื่นปา
ภญ. ศิวพร วิญญา

ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตร, อาจารยพิเศษ
อาจารยแหลงฝกปฏิบัติงานเภสัชกรรมอายุรศาสตร

ภญ. ปยวรรณ เหลืองจิรโณทัย

อาจารยแหลงฝกปฏิบัติงานเภสัชกรรมผูปวยนอก

ภญ. สุกัลยา ธรรมวันตา
ภญ. สมลักษณ ตันติพัฒนานันต

อาจารยแหลงฝกปฏิบัติงานเภสัชกรรมผูปวยไดรับยา warfarin
หัวหนางานบริบาลเภสัชกรรม

ภญ. อนุสรา วองวัฒนโรจน

หัวหนางานบริการเภสัชกรรม

ภก. เกษม ฝนคําอาย
ภญ. มยุรี แสงอุทัยวณิชกุล

หัวหนางานผลิต
หัวหนางานเภสัชสนเทศ

7
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)
การฝกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมเนนใหนิสิตสามารถบูรณาการองคความรูและทักษะในการบริบาลเภสัช
กรรมจากการเรียนการสอนมาใหบริการดานสุขภาพแกผูปวย โดยนิสิตตองฝกปฏิบัติใหบริบาลเภสัชกรรมแกผูปวยใน
งานตางๆ เชน งานบริบาลเภสัชกรรมอายุรศาสตร งานบริบาลเภสัชกรรมผูปวยนอก งานบริบาลเภสัชกรรมดานการ
บริการสารสนเทศทางยา งานบริบาลเภสัชกรรมในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน เปนตน เพื่อเพิ่มทักษะทาง
วิชาชีพที่สําคัญ รวมไปถึงทัศนคติและเจตคติที่ดีตองานบริบาลเภสัชกรรมและเพื่อใหนิสิตไดฝกปฏิบัติงานรวมกับ
บุคลากรสาธารณสุขอืน่ รวมถึงปฏิบัติงานแบบสหสาขาวิชาชีพและสอดแทรกแนวคิดการสรางเสริมสุขภาพในการฝก
ปฏิบัติงานภายใตการดูแลของอาจารยประจําแหลงฝก
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
(1) มีความรูความเขาใจ ถึงบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบงานทางบริบาลเภสัชกรรม
(2) มีประสบการณ ทักษะ และความชํานาญในการฝกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรม
(3) มีประสบการณในการปฏิบัติงานรวมกันระหวางวิชาชีพและบุคลากรสาธารณสุขอื่น
(4) มีเจตคติที่ดีตอบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบของวิชาชีพในงานบริบาลเภสัชกรรม
(5) มีความมั่นใจในการใหบริการ โดยใชกระบวนการทางเภสัชกรรม
4.2 ชวงเวลา
การฝกประสบการณภาคสนามของหลักสูตร แบงเปนสองชวงหลัก เพื่อใหมีชั่วโมงการฝกประสบการณ
ภาคสนามรวมแลวไมนอยกวา 2,000 ชั่วโมง โดยแบงเปน
(1) การฝกงานวิชาชีพภาคบังคับ (โรงพยาบาล และรานยา) ไมนอยกวา 400 ชั่วโมง ดําเนินการจัดการฝก
ปฏิบัติงานโดย คณะอนุกรรมการประสานงานการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม ศูนยประสานงานการศึกษาเภสัช
ศาสตรแหงประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) กําหนดใหฝกปฏิบัติในชั้นปที่ 4
(2) การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาที่มุงเนน ไมนอยกวา 1,600 ชั่วโมง โดยกําหนดใหมีการฝกงานดานการ
ผลิตยา และ/หรือการควบคุม/การประกันคุณภาพ และหรือการวิจัยและการพัฒนา ทั้งนี้ ครอบคลุมรวมถึงผลิตภัณฑ
สุขภาพอื่น และ/หรือการคุมครองผู บริโ ภคดานสุขภาพ ไม นอยกวา 200 ชั่ วโมง กําหนดให ฝกปฏิ บัติตลอดทั้งป
การศึกษาในชั้นปที่ 6
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ ศูนยประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตรแหงประเทศไทย กําหนดใหมี
การฝกปฏิบัติในชวงเดือน มีนาคม – พฤษภาคม ของทุกป ปฏิบัติงานเต็มเวลา เหมือนกันในทุกมหาวิทยาลัย
การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาที่มุงเนน กําหนดใหมีการลงทะเบียนเปนรายป ระยะเวลาในการฝกปฏิบัติเริ่ม
ตั้งแต เดือนมีนาคม – ธันวาคม ของทุก ป และกําหนดใหมีการสัมมนาการฝก ปฏิบัติงาน ณ คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน 3 ครั้ง ในระหวางปการศึกษา
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5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยยอ รายวิชาโครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร (341592) วิชาที่จัดใหนิสิตทําโครงงานวิจัยเชิง
เภสัชศาสตร นิสิตจะเรียนรูก ระบวนการวางแผนการวิจัย การทําการวิจัย การวิเคราะหการแปลผล การอภิปรายผล
สรุปผล และการนําเสนอผลงานวิจัย เพื่อเปนการเสริมทักษะในการทําวิจัยเชิงเภสัชศาสตรแกนิสิต
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
5.2.1. ดานพุทธิพิสัย เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชานี้แลว นิสิตสามารถ
- อธิบายหลักการพืน้ ฐาน และขัน้ ตอนการทําวิจัยได
- ออกแบบโครงราง วางแผน และวิธีการวิจัยไดอยางถูกตอง
- เขียนรายงานการวิจัย และนําเสนอผลงานวิจัยได
5.2.2. ดานทักษะพิสัย เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชานี้แลว นิสติ
- มีทักษะในการทํางานวิจัย ตั้งแตการกําหนดปญหาที่เกี่ยวของ การใชระเบียบวิธีการ
ทางวิทยาศาสตรเพื่อรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และประมวลผล โดยมีขอบเขตการ
วิจัยที่เหมาะสมกับปจจัยในการดําเนินงานและเวลาที่กําหนด
- มีทักษะในการเขียนรายงานวิจัย ทั้งในเรื่องการลําดับความ การใชถอยคําสํานวนในการ
เขียน การอางอิงขอมูลทางวิทยาศาสตร และรูปแบบของการพิมพรายงานวิจัย
- มีทักษะในการนําเสนอผลงานวิจัย ทั้งในรูปแบบการนําเสนอดวยวาจา และรูปแบบของ
โปสเตอร
5.2.3. ดานจิตพิสัย เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชานี้แลว นิสิต
- มีจิตสํานึกที่ดี เห็นถึงประโยชนและคุณคาของความรูท ี่ไดรับ และตระหนักถึงความสําคัญ
ของรายวิชาในการนําไปใชใหเกิดประโยชนตอสวนรวม
- มีความตระหนักในจรรยาบรรณในการทําวิจัย
- มีความรักและสามัคคีในกลุม ชวยเหลือซึ่งกันและกันในการเรียนและการทํางานของ
กลุม
5.3 ชวงเวลา
ชั้นปที่ 5 ภาคการศึกษาปลาย
5.4 จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต (ปฏิบัติการไมนอยกวา 9 ชั่วโมงตอสัปดาห)
5.5 การเตรียมการ
5.5.1. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาดําเนินการจัดระบบและทําความเขาใจกับนิสิตที่ลงทะเบียน
รวมไปถึงอาจารยที่ปรึกษาโครงงานที่เกี่ยวของ ถึงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน กําหนดการ การ
ประเมินผลในสวนตางๆ และระเบียบ แบบฟอรมที่เกี่ยวของในการดําเนินโครงงานวิจัย
5.5.2. อาจารยที่ปรึกษาโครงงาน ควบคุมดูแล และใหคาํ ปรึกษาแกนิสิตในการทําโครงงานวิชาชีพ
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ใหเปนไปตามกระบวนการ และรูปแบบที่คณะกําหนดตลอดภาคการศึกษา
5.5.3. นิสิตจะตองไดรับการอนุมัติหัวขอโครงงานวิจัยจากอาจารยที่ปรึกษาประจํากลุม และ
ผูจ ัดการรายวิชา โดยใชแบบฟอรมที่กําหนดให (แบบฟอรม ปภ.1 และ ปภ.2)
5.5.4. นิสิตจะตองสงเอกสารประกอบการนําเสนอ (Handout) ใหกับคณาจารยคณะเภสัชศาสตร
ทุกทาน และผูประสานงานรายวิชา (เจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการจัดสัมมนา) ลวงหนากอนการนําเสนอจริง 1
สัปดาห (กําหนดเปนรายปการศึกษาตามปฏิทินการศึกษา) (แบบฟอรม ปภ.3)
5.5.5. รูปเลมรายงานวิจัย ใหเปนไปตามแบบฟอรมของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยสงที่ผูประสานงาน
รายวิชา จํานวน 2 เลม และอาจารยที่ปรึกษา 1 เลม
5.6 กระบวนการประเมินผล
เกณฑการวัดผล แบงออกเปน 3 สวน (100 %) ตามประกาศคณะเภสัชศาสตร ที่ 2/2554
เรื่อง การวัดและประเมินผลกระบวนวิชาโครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร ประกอบดวย
1) คะแนนจากตัวเลมรายงานโครงงาน
70 %
ประเมินผลโดยอาจารยที่ปรึกษา และอาจารยที่ปรึกษารวม
โดยใชแบบฟอรมการประเมินผลรายงานโครงงาน (แบบฟอรม ปภ. 5)
2) คะแนนจากการนําเสนอดวยวาจา
20 %
ประเมินผลโดยคณะกรรมการสอบปากเปลาโครงงาน
โดยใชแบบฟอรมการประเมินผลการสอบปากเปลาโครงงาน (แบบฟอรม ปภ. 6)
3) คะแนนจากการนําเสนอภาคโปสเตอร
10 %
ประเมินผลโดยคณะกรรมการสอบภาคโปสเตอร และนิสิต
โดยใชแบบฟอรมการประเมินผลการสอบปากเปลาโครงงาน (แบบฟอรม ปภ. 7-8)
เกณฑการประเมินผล แบงออกเปน 2 สวน คือ
1) ผาน S (Satisfactory)
2) ไมผาน U (Unsatisfactory)
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