
มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                        หนา ๑ 

รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๖ ป) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 

คณะ   เภสัชศาสตร 

 

หมวดท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป 
 

๑. รหัสและชื่อหลักสูตร 

๑.๑ ภาษาไทย  : หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  

๑.๒ ภาษาอังกฤษ  : Doctor of Pharmacy 

 

๒. ชื่อปริญญาและสาขา 

๒.๑ ชื่อเต็ม (ไทย)  : เภสัชศาสตรบัณฑิต  

๒.๒ ชื่อยอ (ไทย)  : ภ.บ. 

๒.๓ ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Doctor of Pharmacy 

๒.๔ ชื่อยอ (อังกฤษ) : Pharm. D.  

 

๓. วิชาเอก  

(เนน) ๒ กลุม ไดแก 

๓.๑ เภสัชกรรมอุตสาหการ 

๓.๒ การบริบาลทางเภสัชกรรม 

 

๔. จำนวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

     ๒๒๕  หนวยกิต  

 

๕.  รูปแบบของหลักสตูร 

 ๕.๑  รูปแบบ  

     หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๖ ป 

 ๕.๒  ประเภทของหลักสูตร  

     หลักสูตรปริญญาตรีทางวชิาชีพ 

๕.๓  ภาษาที่ใช 

ภาษาไทยและหรือภาษาอังกฤษ 

 

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

รับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรนี้แลว 

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2562 
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 ๕.๔  การรับเขาศึกษา 

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติที่มีความสามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษได 

 ๕.๕  ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน  

บันทึกขอตกลงโครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 

กับสถาบนัอ่ืน (ภาคผนวก ค)  

 ๕.๖   การใหปริญญาแกผูสำเร็จการศึกษา 

ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว คือ เภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.) 

 

๖.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร   

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ เร่ิมใชหลักสูตร ภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

-  สภาวิชาการ เห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัยในการประชุม คร้ังที่ ๓/๒๕๖๐ 

ตามมติที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

-  สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุม คร้ังที่ ๔/๒๕๖๐ ตามมติที่ ๓๑/๒๕๖๐  

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

 

๗.  ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรจะไดรับการเผยแพรวาเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวฒุ ิระดับ

ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตรบณัฑิต พ.ศ. ๒๕๕๘ ในปการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

๘.  อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา  

สามารถประกอบอาชีพไดทั้งในหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน หรือประกอบอาชีพอิสระ เชน 

๘.๑  เภสัชกรชุมชน 

๘.๒  เภสัชกรโรงพยาบาล   

๘.๓  เภสัชกรอุตสาหกรรมผลิตยาและเคร่ืองสำอาง 

๘.๔  เภสัชกรคุมครองผูบริโภค 

๘.๕  เภสัชกรการตลาด 

๘.๖  เภสัชกรนักวิจัย 

๘.๗  อาจารยมหาวิทยาลัย 

๘.๘  อาชีพอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับวิชาชีพเภสชักรรม  หรืออาชีพอิสระ 
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๑๐.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 คณะเภสัชศาสตร ใชอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา เปนสถานที่ดำเนินการ มีพื้นที่ใชสอยภายใน

อาคารเพื่อกิจกรรมทางการศึกษาและบริการอ่ืน ๆ รวมประมาณ ๘,๘๗๘ ตารางเมตร อาคารดงักลาวตั้งอยูเลขที่ 

๒๐๐ หมู ๑ ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นอกจากนี้ยังมีอาคารใชสอยรวมกัน

ในการจัดการเรียนการสอนของทุกคณะ จำนวน ๔ หลัง คือ  

๑๐.๑  อาคารชวน ชวนิชย (อาคารแฝด สูง ๖ ชั้น) มีพ้ืนที่ใชสอย ๑๕,๓๕๔ ตารางเมตร ภายใน

อาคาร ประกอบดวย 

 ที่ทำการสำนักงานคณะ/สำนัก/ฝายตาง ๆ  

 สำนักบริการการศึกษา  

 ศูนยแนะแนวและรับสมัครนักศึกษา  

 สำนักการคลังและทรัพยสิน  

 สำนักแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา 

 สำนักพัฒนานักศึกษา 

 สำนักสารสนเทศ 

 สำนักประชาสัมพันธ 

 คณะวิทยาการจัดการ 

 คณะนิติศาสตร 

 คณะวิศวกรรมศาสตร 

 คณะนิเทศศาสตร 

 คณะศิลปศาสตร 

 หองพยาบาล 

 หองเรียนความจุ ๑๕๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ หอง 

 หองเรียนความจุ ๘๐ ที่นั่ง จำนวน ๔ หอง 

 หองเรียนความจุ ๖๐ ที่นั่ง จำนวน ๓ หอง 

 หองเรียนความจุ ๔๘ ที่นั่ง จำนวน ๘ หอง 

 หองเรียนความจุ ๔๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ หอง 

 หองปฏิบัติการเคมี จำนวน ๑ หอง 

 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร จำนวน ๓ หอง 

 หองปฏิบัติการ Sound Lab จำนวน ๑ หอง 

 หองประชุมสุพรรณิการ 

 หองปฏิบัติการเภสัชกรรม และปฏิบัติการกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 

 หองปฏิบัติการจุลชีววิทยา และปฏิบัติการชีวเคมี 
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๑๐.๒  อาคารสำนักหอสมุดกลางสูง ๓ ชั้น มีพ้ืนที่ใชสอย ๒,๘๖๘ ตารางเมตร ภายในอาคาร 

ประกอบดวย 

           หอจดหมายเหต ุ

           สวนงานหองสมุด ๒ ชั้น 

           หอง Sound Lab จำนวน ๑ หอง 

           หองเรียน จำนวน ๔ หอง 

           หองวารสาร จำนวน ๑ หอง 

           หองโสตฯ จำนวน ๑ หอง 

           หองประชุมสัมมนากลุมยอย 

           หองประชุมยอย จำนวน ๒ หอง พรอมบริการโสตฯ จำนวน ๑ หอง 

           ศูนยผลิตเอกสารทางวิชาการ 

๑๐.๓  อาคารมานี ชวนิชย (อาคารเรียนรวมสูง ๓ ชั้น) มีพ้ืนที่ใชสอย ๗,๑๕๒ ตารางเมตร ภายใน

อาคาร ประกอบดวย 

            คณะบริหารธุรกิจ 

            คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

            คณะพยาบาลศาสตร 

            คณะสาธารณสุขศาสตร 

            หองเรียนความจุ ๒๑๐ ที่นั่ง จำนวน ๒ หอง 

            หองเรียนความจุ ๑๐๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ หอง 

            หองเรียนความจุ ๖๐ ที่นั่ง จำนวน ๗ หอง 

            หองเรียนความจุ ๔๐ ที่นั่ง จำนวน ๓ หอง 

๑๐.๔  อาคารสิงหา เสาวภาพ มีพ้ืนที่ใชสอย ๑,๒๓๐ ตารางเมตร ภายในอาคาร ประกอบดวย 

            หองเรียนความจุ ๕๐ ที่นั่ง จำนวน ๓ หอง 

            หองปฏิบัติการเคมีของยา และปฏิบัติการเภสัชวิเคราะห 

            หองปฏิบัติการเภสัชสมุนไพร และปฏิบัติการเภสัชเวท 

            หองปฏิบัติการยาฉีด 

            หองปฏิบัติการเภสัชอุตสาหกรรม 

            หองปฏิบัติการเภสัชกรรมจายยา และปฏิบัติการเภสัชวิทยา 

 

 

๑๑.  สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเปนตองนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

๑๑.๑  สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 จากประกาศสภาเภสัชกรรมที่ ๒๔/๒๕๕๘ เร่ือง โครงสรางหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ๖ ป 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขา
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เภสัชศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘ (หลักสูตรหกป) ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดกำหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี  สาขาเภสัชศาสตรข้ึนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยกำหนดใหมีการ

ปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามประกาศฉบับดังกลาวใชบังคับภายในปการศึกษา ๒๕๖๑ 

 เพื่อเปนการสอดคลองกับการกำหนดโครงสรางหลักสูตร ๖ ปที่ทางสภาเภสัชกรรมไดมีการรับรองและ

กำหนดสมรรถนะรวมของหลักสูตร เพื่อครอบคลุมองคความรู ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค

ของบัณฑิตเภสัชศาสตร และเปนไปตามแผนยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรดานสุขภาพ ในศตวรรษ

ที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑) ที่ไดรับความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๑/๒๕๕๗ 

เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗  ตามนโยบายคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ เร่ืองการพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรดานสุขภาพ คร้ังที่ ๓ ในวันที่ ๒๑-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่

ผลักดันใหมีกลไกและกระบวนการศึกษาทางวิชาการเพื่อสนับสนุนเร่ืองการปฏิรูปการศึกษาสำหรับบุคลากรดาน

สุขภาพ โดยมุงเนนใหมีการเชื่อมโยงกับพลวัตระบบสุขภาพและสถานการณของประเทศโดยรวม นอกจากนี้ยัง

ตั้งอยูบนฐานของความรวมมือระหวางระบบการจัดการศึกษาและระบบสุขภาพของประเทศเพื่อใหบุคลากรดาน

สุขภาพเรียนรูการใหบริการเปนทีมดวยหัวใจความเปนมนุษยอยางเทาเทียม มีความสำคัญตอการพัฒนาประเทศ

ตามยุทธศาสตร “ประเทศไทย ๔.๐” เพื่อการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดวยนวตักรรม 

๑๑.๒  สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 จากการที่สถานการณทางสังคมของประเทศไทยทีเ่ขาสูสังคมผูสูงวัย อัตราโรคเร้ือรังและปญหาการดื้อยา

ที่สูงข้ึนสงผลใหเกิดปญหารุนแรงในระบบสุขภาพของประเทศที่เกิดจากการใชยาและพืชสมุนไพรที่มีมากข้ึนจน

ยากตอการดูแล โดยเหตุที่เภสัชกรเปนบุคลากรดานสุขภาพที่มีบทบาทโดยตรงรวมกับวิชาชีพอ่ืนดานสาธารณสุข

ในระบบการบริหารจัดการดูแลดานสาธารณสุข โดยเฉพาะอยางยิ่งสำหรับผูสูงอายุสวนใหญที่มีภาวะพึ่งพิง           

ระยะยาว (Long Term Care, LTC)  และมีโรคประจำตัวในกลุมโรคไมติดตอเร้ือรัง  (Non-Communicable 

Diseases, NCDs) ทำใหมีการใชยาประจำอยางตอเนื่อง และมีการใชยารวมกันหลายขนาน รวมทั้งพืชสมุนไพรที่

เปนอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ โอกาสที่จะเกิดอันตรกิริยารวมกันของยาที่ใหรวมกัน  ยากับพืชสมุนไพร  ความเปน

พิษและผลไมพึงประสงคจากการใชยา ตลอดจนการใชยาผิดวัตถุประสงคจึงมีมากข้ึนตามมา  ปญหาดังกลาวมีผล

ทำใหเกิดการสูญเสียทางดานเศรษฐกิจตลอดจนคุณภาพชีวิตของผูปวย ดังนั้น จำนวนเภสัชกรที่ทำหนาที่ดูแล

ผูปวยที่มีการใชยาอยางตอเนื่องและซับซอนจึงตองมีมากข้ึน ตามแผนแมบทดานการพัฒนาระบบบริการดาน

การแพทยและสาธารณสุขของประเทศไดกำหนดไว  จำนวนเภสัชกรที่ทำงานในภาครัฐควรเพิ่มข้ึน ๑,๖๐๒ คนตอป  

จนถึงป ๒๕๖๙ ไดมีการคาดการณวา  อัตราสวนของเภสัชกรในการดูแลประชากรควรเปน ๓.๗ คนตอจำนวน

ประชากร ๑๐,๐๐๐ คน    

 

 การปรับปรุงหลักสูตรคร้ังนี้  จึงเนนใหมีเนื้อหาที่สอดคลองกับความตองการดานสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง

และสอดรับกับแผนพัฒนาดานสุขภาพ การเลือกใชยาอยางสมเหตุผลเพื่อความปลอดภัยของผูปวยและความ

เหมาะสมทางเศรษฐศาสตรการใชยา (Pharmacoeconomics) การติดตามผลการใชยาเพื่อปองกันผลไมพึง

ประสงครายแรงจากยาบางตัวที่เกิดข้ึนจากปจจัยตาง ๆ ของผูปวย  เชน พยาธิสภาพ พันธุกรรม เพศ เศรษฐานะ 

และอายุของผูปวย ตลอดจนสภาพแวดลอมในชุมชนที่มีผลตอประสิทธิผลและความปลอดภัยจากการใชยา    
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๑๒.  ผลกระทบจากขอ ๑๑. ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

๑๒.๑  การพัฒนาหลักสูตร 

 เพื่อใหสอดคลองกับประกาศของสภาเภสัชกรรมและขอกำหนดสมรรถนะรวมที่ใชเปนแนวทางการสอบ

วัดความรู ความรู ความสามารถและคุณลักษณะของเภสัชกรที่พึงประสงคจึงตองปรับเปลี่ยนตามสถานการณทาง

สังคมและมีความเปนสากลมากยิ่งข้ึน ทั้งนี้เพื่อใหประโยชนของการดูแลสุขภาพของผูปวยเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ  การปรับเนื้อหารายวิชาและกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคลองกับประกาศของสภาเภสัชกรรม

และแผนยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรดานสุขภาพ ในศตวรรษที่ ๒๑ จักทำใหเภสัชกรที่ผาน

การศึกษาในหลักสูตรปรับปรุงป ๒๕๖๑  ไดเรียนรูจากการฝกปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพมากยิ่งข้ึน มีการ

สอดแทรกจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในเนื้อหารายวิชาสวนใหญที่เก่ียวของ เพื่อใหบัณฑิตของ

คณะเภสัชศาสตรมีความเขาใจ  ตระหนักถึงภาระหนาที่  ความรับผิดชอบของการดูแลผูปวยดวยหัวใจความเปน

มนุษย มีความรูความเขาใจในบทบาทของเภสัชกรที่เปนสวนหนึ่งในทีมสหสาขาวิชาชีพดานสาธารณสุข จาก

รูปแบบการศึกษาและปฏิบัติงานรวมกับวิชาชีพอ่ืนตลอดจนฝกปฏิบัติ  ความเปนผูนำ และทักษะในการแกไข

ปญหา เปนการตอบสนองนโยบายของชาติที่ตองการผลักดันใหประเทศไทยเปนศูนยกลางดานการดูแลสุขภาพใน

ภาคพื้นเอเชีย เพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน   

 

๑๒.๒  ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

 เนื่องจากมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชียเปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของเอกชน มีพันธกิจหลักใน

การผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถออกไปประกอบวิชาชีพเภสัชกรอยางเต็มภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรี

เทียบเทามหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐตามมาตรฐานวิชาชีพที่กำหนดโดยสภาเภสัชกรรม  มีคุณลักษณะที่ดี มี

ความใฝรู สามารถแสวงหาความรูที่ทันสมัยไดตลอดเวลาในสังคมปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยาง

รวดเร็ว นอกจากนี้ยังเปนสวนสำคัญในการพัฒนาและผลิตบุคลากรดานเภสัชศาสตรที่ยังมีความขาดแคลนอยูมาก

ในระบบสุขภาพ   มีสวนรวมในการปฏิรูปการศึกษาสำหรับบุคลากรดานสุขภาพใหสอดคลองกับความจำเปนดาน

สุขภาพในบริบทสังคมไทย นอกจากการผลิตบัณฑิตแลว คณะเภสัชศาสตร   มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชียยังมีพันธ

กิจในงานวิจัยเพื่อรวมพัฒนาชุมชน งานบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของประเทศอีกดวย 

 

๑๓.  ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนที่เปดสอนในคณะอ่ืนของสถาบัน 

๑๓.๑  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรน้ีที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

กลุมวิชาที่อยูในหมวดการศึกษาทั่วไปและกลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพบางวิชา เชน ภาษาอังกฤษ ทักษะการ

รูสารสนเทศ เปนตน 

๑๓.๒  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนตองมาเรียน  

ไมมี 
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๑๓.๓  การบริหารจัดการ 

การบริหารจัดการหลักสูตรโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งประกอบดวย ผูบริหารของคณะและ

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ไดรับมอบหมายจากคณะฯ ทำหนาที่กำหนดนโยบายและจัดทำแผนดำเนินงาน 

บริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ตารางสอนและตารางสอบ การวัดและประเมินผลการศึกษา ให

สอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูของระดับปริญญาตรีสาขาวชิาเภสัชศาสตรตามขอกำหนดของสภาเภสัชกรรม 

 

หมวดท่ี ๒ ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

๑. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงคของหลักสตูร 

๑.๑  ปรัชญาและความสำคัญ 

วิชาชีพเภสัชกรรมเปนวิชาชีพที่ทำงานเก่ียวของกับสุขภาพของประชาชน ตั้งแตการคัดเลือก เลือกสรร 

จายยา ปรุงยา ใหคำปรึกษาคำแนะนำในการใชยาแกประชาชน ทั้งในและนอกโรงพยาบาล เพื่อใหประชาชนไดใช

ยาที่ถูกตองเหมาะสม และไดรับความปลอดภัย ใหการคุมครองผูบริโภค เก่ียวของกับการผลิตยาในระดับ

อุตสาหกรรม สามารถตรวจสอบประกันคุณภาพการผลิตยาในระดับอุตสาหกรรมและการจายยาในโรงพยาบาล

และรานยารวมทั้งการใหความรูและพัฒนาประสบการณการเรียนรูเร่ืองการใชยาที่ถูกตองแกสังคม 

วิชาชีพเภสัชกรรมจึงเปนที่ตองการทั้งในภาครัฐและเอกชน ทั้งทางดานการบริการประชาชน ชุมชน สังคม 

ในระบบประกันสุขภาพถวนหนา กอใหเกิดความตองการดูแลสุขภาพในระดับพื้นฐานเปนอยางมาก เภสัชกรจึงมี

บทบาทอยางมากในการใหบริการและใหการคุมครองผูบริโภคดานยาและสุขภาพ 

๑.๒  วัตถุประสงคของหลักสตูร 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมโดยรวม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชียตระหนักใน

หนาที่และความรับผิดชอบที่พึงมีตอสังคมและประเทศชาติ จึงดำเนินการผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตรที่มี

ความสามารถ สมรรถนะ คุณธรรมและคุณลักษณะ ดังตอไปนี้  

๑.๒.๑  มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและเจตคติที่ดีเหมาะสมตอการประกอบวชิาชีพ 

เภสัชกรรม อุทิศตน เสียสละ และมีความรับผิดชอบตอสังคม 

  ๑.๒.๓  มีความรูความสามารถในการประยุกตและบูรณาการหลักการและทฤษฎีทางเภสัช

ศาสตรในการประกอบวชิาชีพเภสัชกรรมใหเปนไปตามมาตรฐานวชิาชีพของแตละสาขาวชิา 

  ๑.๒.๓  สามารถคิดวิเคราะหและแกปญหาอยางเปนระบบและมีวิจารณญาณบนหลักฐาน           

ทางวชิาการ รวมทั้งมีความสามารถดานการวิจัย 

  ๑.๒.๔  เปนแบบอยางที่ดีและเปนที่พึง่ของสังคมดานยาและสขุภาพ 

  ๑.๒.๕  มีความใฝรูและมีความสามารถในการเรียนรูตลอดชีวิต 

  ๑.๒.๖  มีภาวะผูนำ สามารถทำงานเปนทีมและพรอมนำการเปลี่ยนแปลง 

  ๑.๒.๗  มีความสามารถในการสือ่สารและใชเทคโนโลยสีารสนเทศอยางเหมาะสมและเปนสากล 

 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                        หนา ๘ 

๒.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน 

• ปรับปรุงหลักสูตร ภ.บ.  

(เภสัชศาสตร) ใหมมีาตรฐาน 

ตามขอ กำหนดของ สกอ.  

สภาเภสัชกรรมและตามท่ี 

กำหนดไวใน มคอ. ๑ 

• พัฒนาหลักสตูรตามเกณฑของ 

สกอ. และสภาเภสัชกรรม 

• ติดตามประเมินหลักสตูรอยาง

สม่ำเสมอ โดยตดิตามการ

ดำเนินงานของหลักสตูรใหเปนไป

ตามดัชนีบงช้ีผลการดำเนินงาน 

และตามหลักเกณฑของสภาเภสัช

กรรมในการรับรองสถาบันผลิต

บัณฑิตและเห็นชอบหลักสูตร 

 

• คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุง

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตร ๖ ป) 

• คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิพากษ

หลักสตูรปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศา

สตรบัณฑติ (หลักสูตร ๖ ป) 

• รายงานการประชุม ฯ 

• เอกสารหลักสตูรท่ีปรับปรุง 

• รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

• ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ

ปญหาและความตองการของชุมชน 

สังคมและประเทศ 

• การศึกษาปญหาและติดตามความ

เปลี่ยนแปลงของผูประกอบการท้ัง

ดานเภสัชกรรมชุมชนและเภสัช

อุตสาหกรรมอยางสม่ำเสมอ 

• รายงานการพึงพอใจในการใช

บัณฑิตของสถานประกอบการ 

• ความพึงพอใจในทักษะความรู

ความสามารถในการทำงานของ

บัณฑิต โดยเฉลี่ยในระดับดีข้ึนไป 

• พัฒนาบุคลากรดานการเรียน การ

สอน การบริการวิชาการ 

และการวิจัย 

• สนับสนุนบุคลากรดานการเรียนการ

สอนใหทำงานบริการวิชาการแก

องคกรภายนอก 

• สนับสนุนงบประมาณดานการ 

อบรมศึกษาและวิจัย 

• ปริมาณงานบริการวิชาการและ

งานวิจัยตอจำนวนอาจารยใน

หลักสตูร 

• งบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยจดัสรร 

• ปรับปรุงระบบการจดัการเรียนการ

สอน งานวิจัย และอุปกรณ

เครื่องมือวิทยาศาสตรใหทันสมัย

เหมาะสมสอดคลองกับการ

เปลี่ยนแปลงและเปนไปตาม

ขอกำหนดของสภาเภสัชกรรม 

• ตรวจสอบและบำรุงรักษาอยาง

ตอเน่ือง 

• สำรวจความตองการอุปกรณ 

เครื่องมือวิทยาศาสตร เพ่ือใชใน

การเรยีนการสอนและงานวิจยั 

• แผนการบำรุงรักษา 

• รายงานผลการสำรวจความตองการ

ของบุคลากรในการใชเครื่องมือ

วิทยาศาสตร 

• การจดัสรรอุปกรณ เครื่องมือ

วิทยาศาสตรใหเพียงพอในการเรียน

การสอนและงานวิจัย 
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หมวดท่ี ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 

๑.  ระบบการจัดการศึกษา 

๑.๑  ระบบ 

ระบบการจัดการศึกษาใชระบบบทวิภาค โดย ๑ ปการศึกษา แบงออกเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ และ  

๑ ภาคการศึกษาปกติ  มีระยะเวลาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห 

๑.๒  การจัดการศึกษาภาคฤดรูอน  

มีการจัดการศึกษาการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคฤดูรอน ในปการศึกษาที่ ๔ และ ๕  

๑.๓  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

ไมมี  

 

๒.  การดำเนินการหลักสูตร  

๒.๑  วัน – เวลา ในการดำเนินการเรียนการสอน  

ภาคตน เดือนสิงหาคม – ธันวาคม  

ภาคปลาย เดือนมกราคม – พฤษภาคม 

ภาคฤดูรอน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 

๒.๒  คุณสมบัติผูเขาศึกษา  

ผูสมัครเขาเปนนักศึกษา หลักสูตรปริญญาบัณฑิต จะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

๒.๒.๑  สำเร็จการศึกษาข้ันต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา (แผนการเรียน 

วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร) จากสถาบนัการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการใหการรับรองวิทยฐานะ  

๒.๒.๒  ไมเจ็บปวย หรือเปนโรคติดตอรายแรง หรือมีความผิดปกติที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา 

และการประกอบวชิาชีพเภสัชกรรมตามที่กำหนดในขอบังคับสภาเภสัชกรรม 

  ๒.๒.๓  ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง 

  มหาวิทยาลยัจะคัดเลือกผูมีคุณสมบัติตามขอ ๒.๒ ดวยวิธีการตอไปนี้ ไดแก  

• การสอบคัดเลือกรวมกับกระทรวงศึกษาธิการ หรือหนวยงานกลางที่จัดตั้งข้ึน  

• การสอบคัดเลือกโดยตรง ตามเกณฑการคัดเลือกของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 

• การคัดเลือกผูมีความสามารถพิเศษ 

๒.๓  ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 

การปรับตัวเปนปญหาสำคัญของนักศึกษาแรกเขา เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมและ 

สถานภาพ จากที่เคยเปนนักเรียน อาศัยอยูกับพอ-แม และญาติพี่นอง เปลี่ยนสถานภาพมาเปนนักศึกษา ซึ่งอาจ

ตองพักอาศัยอยูในหอพักและตองรับผิดชอบตัวเองมากข้ึน หางไกลผูปกครอง อีกทั้งระบบการเรียนใน

มหาวิทยาลัยแตกตางจากระดับมัธยมศึกษา ทั้งเนื้อหา สาระรายวิชาที่เขมขนข้ึน การที่นักศึกษาขาดวินัยและไม

สามารถปรับตัวไดจะเปนปญหาตอการศึกษาและการดำรงชีวิตอยางมาก นอกจากนี้นักศึกษาแรกเขาอาจมีปญหา



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                        หนา ๑๐ 

ดานความพรอมทางวิชาการ โดยเฉพาะในรายวิชาเคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ ซึ่งลวนแลวแต

เปนพื้นฐานที่จำเปนสำหรับการศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 

๒.๔  กลยุทธในการดำเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจำกัดของนักศึกษาในขอ ๒.๓ 

การเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาเปนสิ่งที่มีความจำเปนอยางยิ่ง คณะเภสัชศาสตรมีระบบอาจารยที่

ปรึกษา โดยจัดใหนักศึกษาทุกคนมีอาจารยที่ปรึกษาใหการดูแล ใหคำแนะนำกับนักศึกษาเปนประจำ แนะนำ

แนวทางการแกปญหาในเร่ืองการศึกษาตลอดจนปญหาสวนตัว นอกจากนี้ คณะเภสัชศาสตรไดจัดใหนักศึกษาได

เขารวมทำกิจกรรมสันทนาการรูปแบบตาง ๆ เพื่อสนับสนุนใหมีการแสดงออกอยางสรางสรรค เรียนรูการใชชีวิต 

การใชเวลาวาง และรวมกิจกรรมกับผูอ่ืนไดอยางเหมาะสม สามารถปรับตัวเขากับการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย อีก

ทั้งยังเปนการสงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักศึกษาดวย 

หลักสูตรไดจัดใหมีรายวิชาทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา ซ่ึงกำหนดใหนักศึกษาเรียนในภาค

การศึกษาแรก โดยมีเนื้อหารายวิชาใหนักศึกษาไดทำความเขาใจและพัฒนาทักษะการเรียนรู และการจัดการชีวิต

เพื่อการศึกษาในมหาวิทยาลัยอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เนนกระบวนการการศึกษา การวางแผน ปรัชญา

ของมหาวิทยาลัย การปรับตัวในการเรียนและการใชชีวิตในสถาบันอุดมศึกษา การพัฒนาบุคลิกภาพ การคิด การ

แสดงออกอยางมีเหตุผลและสรางสรรค การดำรงตนอยางมีคุณธรรมและวิริยภาพ 

ในสวนของการเตรียมความพรอมทางดานวิชาการ เนื่องจากภาษาอังกฤษมีความสำคัญอยางยิ่งสำหรับ

การศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ซึ่งนักศึกษาตองอานตำราภาษาอังกฤษ ตลอดจนบทความทางเภสัช

ศาสตรจากวารสารตางประเทศ เพื่อนำองคความรูไปประยุกตใชทั้งในดานการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ และการ

บริบาลทางเภสัชกรรมแกผูปวย ดังนั้นคณะเภสัชศาสตรจึงจัดใหมีการเรียนในโครงการสัมฤทธิบัตรในรายวิชา

ภาษาอังกฤษกอนเปดภาคการศึกษาสำหรับนักศึกษาแรกเขา อีกทั้งหลักสูตรยังกำหนดใหนักศึกษาตองเรียน

รายวิชาพื้นฐานวิชาชีพ และรายวิชาภาษาอังกฤษ ในชั้นปที่ ๑-๒ เพื่อเตรียมความพรอมนักศึกษาสำหรับ

การศึกษาในรายวิชาระดับวชิาชีพ 

 

๒.๕  แผนการรับนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาในระยะ ๖ ป 

จำนวนนักศึกษา ปการศึกษา 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

ชั้นปที่ ๑ ๕๔ ๕๔ ๕๔ ๕๔ ๕๔ ๕๔ 

ชั้นปที่ ๒ - ๕๔ ๕๔ ๕๔ ๕๔ ๕๔ 

ชั้นปที่ ๓ - - ๕๔ ๕๔ ๕๔ ๕๔ 

ชั้นปที่ ๔ - - - ๕๔ ๕๔ ๕๔ 

ชั้นปที่ ๕ - - - - ๕๔ ๕๔ 

ชั้นปที่ ๖ - - - - - ๕๔ 

รวม ๕๔ ๑๐๘ ๑๖๒ ๒๑๖ ๒๗๐ ๓๒๔ 

คาดวาจะจบการศึกษา - - - - - ๕๔ 

 

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

รับทราบการใหความเห็นชอบหลกัสูตรน้ีแลว 

เมื่อวันท่ี 20 ตุลาคม 2562 
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๒.๖ งบประมาณตามแผน 

๒.๖.๑  งบประมาณรายรับ (หนวย: บาท) 

คาเลาเรียนตลอดหลักสูตร ๑,๓๘๐,๐๐๐ บาท (ตามแผนการศึกษาของ 

หลักสูตร) โดยจัดเก็บรายภาคการศึกษาปกติแตละชัน้ป ดงันี ้

ชั้นปที่ ๑ และ ๒  ภาคการศึกษาละ ๘๐,๐๐๐ บาท 

ชั้นปที่ ๓ และ ๔  ภาคการศึกษาละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท 

ชั้นปที่ ๕   ภาคการศึกษาละ ๑๓๕,๐๐๐ บาท 

ชั้นปที่ ๖   ภาคการศึกษาละ ๑๕๕,๐๐๐ บาท 

 

 

หมวดเงิน 
ปการศึกษา 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

คาลง 

ทะเบียน 
๘,๖๔๐,๐๐๐ ๑๗,๒๘๐,๐๐๐ ๓๐,๒๔๐,๐๐๐ ๔๓,๒๐๐,๐๐๐ ๕๗,๗๘๐,๐๐๐ ๗๔,๕๒๐,๐๐๐ ๗๔,๕๒๐,๐๐๐ 

เงินอุดหนุนจาก

รัฐบาล 
- - - - - - - 

รวมรายรับ ๘,๖๔๐,๐๐๐ ๑๗,๒๘๐,๐๐๐ ๓๐,๒๔๐,๐๐๐ ๔๓,๒๐๐,๐๐๐ ๕๗,๗๘๐,๐๐๐ ๗๔,๕๒๐,๐๐๐ ๗๔,๕๒๐,๐๐๐ 

๒.๖.๒  งบประมาณรายจาย (หนวย: บาท) 

หมวดเงิน 
ปการศึกษา 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

ก. งบดำเนินการ 

๑. คาใชจาย

บุคลากร 
๒๗,๐๗๐,๐๐๐ ๒๘,๔๒๓,๕๐๐ ๒๙,๘๔๔,๖๗๕ ๓๑,๓๓๖,๙๐๙ ๓๒,๙๐๓,๗๕๔ ๓๔,๕๔๘,๙๔๒ ๓๖,๒๗๖,๓๘๙ 

๒. คาใชจาย

ดำเนินการ 
๑,๒๐๕,๖๔๐ ๑,๒๒๙,๗๕๓ ๑,๒๕๔,๓๔๘ ๑,๒๗๙,๔๓๕ ๑,๓๐๕,๐๒๔ ๑,๓๓๑,๑๒๔ ๑,๓๕๗,๗๔๖ 

๓. ทุนการศึกษา - - - - - - - 

๔. ระบบจายระดับ

มหาวิทยาลัย 
๔,๘๙๗,๘๐๐ ๕,๒๘๙,๖๒๔ ๕,๗๑๒,๗๙๔ ๖,๑๖๙,๘๑๗ ๖,๖๖๓,๔๐๓ ๗,๑๙๖,๔๗๕ ๗,๗๗๒,๑๙๓ 

รวม (ก) ๓๓,๑๗๓,๔๔๐ ๓๔,๙๔๒,๘๗๗ ๓๖,๘๑๑,๘๑๗ ๓๘,๗๘๖,๑๖๑ ๔๐,๘๗๒,๑๘๑ ๔๓,๐๗๖,๕๔๑ ๔๕,๔๐๖,๓๒๘ 

ข. งบลงทุน 

๑. คาเคร่ืองมือ/

อุปกรณ 
๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ 

๒. คาครุภัณฑ ๑,๒๑๐,๐๐๐ ๑,๓๓๑,๐๐๐ ๑,๔๖๔,๑๐๐ ๑,๖๑๐,๕๑๐ ๑,๗๗๑,๕๖๑ ๑,๙๔๘,๗๑๗ ๒,๑๔๓,๕๘๙ 

รวม (ข) ๗,๒๑๐,๐๐๐ ๗,๓๓๑,๐๐๐ ๗,๔๖๔,๑๐๐ ๗,๖๑๐,๕๑๐ ๗,๗๗๑,๕๖๑ ๗,๙๔๘,๗๑๗ ๘,๑๔๓,๕๘๙ 

รวม (ก) + (ข) ๔๐,๓๘๓,๔๔๐ ๔๒,๒๗๓,๘๗๗ ๔๔,๒๗๕,๙๑๗ ๔๖,๓๙๖,๖๗๑ ๔๘,๖๔๓,๗๔๒ ๕๑,๐๒๕,๒๕๘ ๕๓,๕๔๙,๙๑๗ 
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จำนวนนกัศึกษา ๕๔ ๑๐๘ ๑๖๒ ๒๑๖ ๒๗๐ ๓๒๔ ๓๒๔ 

คาใชจายตอหัว

นักศึกษา 
๗๔๗,๘๔๑ ๓๙๑,๔๒๕ ๒๗๓,๓๐๘ ๒๑๔,๗๙๙ ๑๘๐,๑๖๒ ๑๕๗,๔๘๕ ๑๖๕,๒๗๘ 

๒.๗ ระบบการศึกษา 

   แบบชั้นเรียน   

 แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก  

 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 

 แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-Learning) 

 แบบทางไกลทางอินเทอรเน็ต 

 อ่ืนๆ (ระบุ) 

๒.๘ การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา 

นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมากอนเมื่อเขาศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถเทียบโอนหนวยกิตได 

ทั้งนี้ เปนไปตามขอบังคับที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

การเทียบโอนผลการเรียน หมายถึง การขอเทียบโอนหนวยกิตของรายวิชาในระดับเดียวกันที่ไดเคย

ศึกษามาแลวจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรอง เพื่อใชนับเปนสวนหนึ่งของการศึกษา ใน

มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 

หลักเกณฑการเทียบโอน ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และ ระเบียบของมหาวิทยาลัยอีส

เทิรนเอเชีย วาดวย การศึกษาระบบหนวยกิต ระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๙ (ภาคผนวก ก) 

 

๓. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

๓.๑  หลักสูตร 

๓.๑.๑  จำนวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสตูร           ๒๒๕         หนวยกิต 

๓.๑.๒  โครงสรางหลักสูตร 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ๓๐    หนวยกิต 

๑.  กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร         ๙      หนวยกิต 

๒.  กลุมวิชาภาษา          ๑๒      หนวยกิต 

๓.  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร        ๙      หนวยกิต 

 หมวดวิชาเฉพาะ      ๑๘๙       หนวยกิต 

๑.  กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ         ๓๐      หนวยกิต 

 ๒.  กลุมวิชาระดับวิชาชีพ         ๑๒๓         หนวยกิต 

๒.๑  กลุมวิชาเภสัชศาสตรสังคม        ๑๘      หนวยกิต 

๒.๒  กลุมวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ       ๔๔      หนวยกิต 

๒.๓  กลุมวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม       ๔๒      หนวยกิต 

๒.๔  กลุมวิชาสัมมนาและโครงงานวิจัยเภสัชศาสตร  ๔          หนวยกิต 

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

รับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรนี้แลว 

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2562 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                        หนา ๑๓ 

๒.๕  กลุมวิชาเลือกวิชาชีพ   ๑๕      หนวยกิต 

๓.  กลุมวิชาฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ   ๓๖      หนวยกิต 

 หมวดวิชาเลือกเสรี     ๖     หนวยกิต 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                        หนา ๑๔ 

๓.๑.๓  รายวิชา 

๑.  รหัสวิชา 

 มหาวิทยาลัยกำหนดรหัสวิชา เปนตัวเลข ๘ หลัก โดยมีความหมายดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  X X X X X X X X 

 

ลำดับที่ ๑   หมายถึง ระดับปริญญาบัณฑิต 

ลำดับที่ ๒ และ ๓  หมายถึง คณะเภสัชศาสตร 

ลำดับที่ ๔   หมายถึง ชั้นปที่ศึกษาวิชานั้น โดยมีตั้งแต ๑ – ๖ 

ลำดับที่ ๕   หมายถึง หลักสูตรปรับปรุงที่เปดระหวางปการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ 

ลำดับที่ ๖   หมายถึง หมวดวิชา แยกเปนดังนี้ 

เลข ๑ คือ หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 

เลข ๒ คือ หมวดวิชาเฉพาะกลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

เลข ๓ คือ หมวดวิชาเฉพาะกลุมวิชาเภสัชศาสตรสังคม 

เลข ๔ คือ หมวดวิชาเฉพาะกลุมวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ 

เลข ๕ คือ หมวดวิชาเฉพาะกลุมวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 

เลข ๖ คือ หมวดวิชาเฉพาะกลุมวิชาสัมมนาและโครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร 

เลข ๗ คือ หมวดวิชาเฉพาะกลุมวิชาเลือกวิชาชีพ 

เลข ๘ คือ หมวดวิชาเฉพาะกลุมวิชาฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 

ลำดับที่ ๗ และ ๘  หมายถึง ลำดับวิชา 

ระดับปริญญาบัณฑิต 

รหัสคณะ 

ชั้นปท่ีศึกษา 

หลักสูตรปรับปรงุ ใชหมายเลข ๙ 

หมวดวิชา 

ลำดับวิชา 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                        หนา ๑๕ 

๒. รายวิชา 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน ๓๐ หนวยกิต  

แบงเปน ๓ กลุมวิชา ดังนี้ 

๑. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จำนวน ๙ หนวยกิต  

* ๐๐๐๑๙๑๐๑ ทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา ๑(๑-๐-๒) 

(Learning Skills in Higher Education) 

* ๐๐๐๓๙๑๐๒ ทักษะเพื่อวางแผนชีวิตและอาชีพ ๑(๑-๐-๒) 

(Skills for Life and Career Planning) 

* ๐๐๐๔๙๑๐๓ ทักษะและจริยธรรมในการดำรงชีวิต ๑(๑-๐-๒) 

(Skills and Ethics in Living) 

 ๐๐๐๐๙๑๑๑ มนุษยกับสังคม ๓(๓-๐-๖) 

(Human and Society) 

 ๐๐๐๐๙๑๑๒ จิตวิทยากับคุณภาพชีวติ ๓(๓-๐-๖) 

(Psychology and Quality of Life) 

หมายเหตุ * หมายถึง การประเมินผลเปนสัญลักษณ S/U โดยนับเปนจำนวนหนวยกิตสะสม เพื่อสำเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตร แตไมนำไปคำนวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาคการศึกษาหรือ

แตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ซึ่งนักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดังกลาวหรือรายวิชา

ที่มหาวิทยาลัยจัดใหลงทะเบียนในลักษณะเดียวกันหรือทดแทนรายวิชาดังกลาว โดยไดรับการ

ประเมินเปนสัญลักษณ S 

 

๒. กลุมวิชาภาษา จำนวน ๑๒ หนวยกิต  

 * ๐๐๐๑๙๑๑๙ เตรียมความพรอมภาษาอังกฤษ ๐(๒-๐-๔) 

(Preparatory English) 

 ๐๐๐๐๙๑๒๑ ภาษาอังกฤษ ๑  ๓(๒-๒-๕) 

(English I) 

 ๐๐๐๐๙๑๒๒ ภาษาอังกฤษ ๒  ๓(๒-๒-๕) 

(English II) 

 ๐๐๐๐๙๑๒๓ ภาษาอังกฤษ ๓  ๓(๒-๒-๕) 

(English III) 

 ๐๐๐๐๙๑๒๔ ภาษาอังกฤษ ๔  ๓(๒-๒-๕) 

(English IV) 

 

๓.  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  จำนวน ๙ หนวยกิต  



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                        หนา ๑๖ 

 ๐๐๐๐๙๑๓๖ ทักษะการรูสารสนเทศ  ๓(๒-๒-๕) 

(Information Literacy Skills) 

 ๐๐๐๐๙๑๓๐ วิทยาศาสตรกับสังคม ๓(๓-๐-๖) 

(Science and Society) 

 ๐๐๐๐๙๑๓๘ สถิติ ๓(๓-๐-๖) 

(Statistics) 

 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน ๑๘๙ หนวยกิต 

๑. กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จำนวน ๓๐ หนวยกิต 

 ๐๑๑๑๙๒๐๑ คณิตศาสตรสำหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ ๑(๑-๐-๒) 

(Mathematics for Health Sciences) 

 ๐๑๑๑๙๒๐๒ เคมีทั่วไป ๓(๓-๐-๖) 

(General Chemistry) 

 ๐๑๑๑๙๒๐๓ ชีววิทยาทั่วไป ๒(๒-๐-๔) 

(General Biology) 

 ๐๑๑๑๙๒๐๔ เคมีอินทรีย ๓(๓-๐-๖) 

(Organic Chemistry) 

 ๐๑๑๑๙๒๐๕ เคมีฟสิกส ๒(๒-๐-๔) 

(Physical Chemistry) 

 ๐๑๑๒๙๒๐๖ ชีวเคมี ๓(๓-๐-๖) 

(Biochemistry) 

 ๐๑๑๒๙๒๐๗ ปฏิบัติการชีวเคม ี ๑(๐-๓-๐) 

(Biochemistry Laboratory) 

 ๐๑๑๒๙๒๐๘ จุลชีววทิยา ๔(๔-๐-๘) 

(Microbiology) 

 ๐๑๑๒๙๒๐๙ ปฏิบัติการจุลชีววิทยา ๑(๐-๓-๐) 

(Microbiology Laboratory) 

 ๐๑๑๒๙๒๑๐ กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา ๑ ๓(๓-๐-๖) 

(Anatomy and Physiology I) 

 ๐๑๑๒๙๒๑๑ กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา ๒ ๓(๓-๐-๖) 

(Anatomy and Physiology II)  

   

 ๐๑๑๒๙๒๑๒ ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา  ๑(๐-๓-๐) 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                        หนา ๑๗ 

(Anatomy and Physiology Laboratory) 

 ๐๑๑๒๙๒๑๓ พืชสมุนไพร ๒(๒-๐-๔) 

(Medicinal Plants) 

 ๐๑๑๒๙๒๑๔ ปฏิบัติการพืชสมุนไพร ๑(๐-๓-๐) 

(Medicinal Plants Laboratory) 

 

 

 

 

 

 

๒. กลุมวิชาระดับวิชาชีพ จำนวน ๑๒๓ หนวยกิต 

๒.๑ กลุมวิชาเภสัชศาสตรสังคม จำนวน ๑๘ หนวยกิต 

 ๐๑๑๑๙๓๐๑ เภสัชศาสตรสัมพันธและจริยธรรม ๑(๑-๐-๒) 

(Pharmacy Orientation and Ethics) 

 ๐๑๑๓๙๓๐๒ เภสัชสาธารณสุข ๒(๒-๐-๔) 

(Public Health Pharmacy) 

 ๐๑๑๔๙๓๐๓ พฤติกรรมการใชยา ๑(๑-๐-๒) 

(Drug Use Behavior) 

 ๐๑๑๔๙๓๐๔ วิธีวิทยาการวิจัย ๓(๒-๓-๔) 

(Research Methodology) 

 ๐๑๑๔๙๓๐๕ การบริหารเภสัชกรรมโรงพยาบาล ๒(๒-๐-๔) 

(Hospital Pharmacy Administration) 

 ๐๑๑๔๙๓๐๖ การบริหารเภสัชกิจ ๓(๓-๐-๖) 

(Pharmacy Administration) 

 ๐๑๑๔๙๓๐๗ นิติเภสัช ๒(๒-๐-๔) 

(Pharmaceutical Jurisprudence) 

 ๐๑๑๔๙๓๐๘ เภสัชระบาดวิทยาและเภสัชเศรษฐศาสตร ๓(๓-๐-๖)  

(Pharmacoepidemiology and Pharmacoeconomics) 

 ๐๑๑๕๙๓๐๙ การประเมินบทความวิจัยทางเภสัชศาสตร ๑(๐-๓-๐)  

(Evaluation of Pharmaceutical Research Articles) 

 

๒.๒  กลุมวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ จำนวน ๔๔ หนวยกิต 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                        หนา ๑๘ 

 ๐๑๑๑๙๔๐๑ เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องตน ๒(๒-๐-๔) 

(Introduction to Pharmaceutical Technology) 

 ๐๑๑๑๙๔๐๒ ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องตน ๑(๐-๓-๐) 

(Introduction to Pharmaceutical Technology Laboratory) 

 ๐๑๑๒๙๔๐๓ เภสัชกรรม ๑ ๓(๓-๐-๖) 

(Pharmaceutics I) 

 ๐๑๑๒๙๔๐๔ ปฏิบัติการเภสัชกรรม ๑ ๑(๐-๓-๐) 

(Pharmaceutic Laboratory I) 

 ๐๑๑๒๙๔๐๕ เภสัชกรรม ๒ ๓(๓-๐-๖) 

 (Pharmaceutics II) 

 ๐๑๑๒๙๔๐๖ ปฏิบัติการเภสัชกรรม ๒ ๑(๐-๓-๐) 

 (Pharmaceutic Laboratory II) 

 ๐๑๑๒๙๔๐๗ เคมีของยา ๑ ๒(๒-๐-๔) 

(Medicinal Chemistry I) 

 ๐๑๑๓๙๔๐๘ เคมีของยา ๒ ๓(๓-๐-๖) 

(Medicinal Chemistry II) 

 ๐๑๑๓๙๔๐๙ เภสัชเวท ๑ ๓(๓-๐-๖) 

(Pharmacognosy I) 

 ๐๑๑๓๙๔๑๐ ปฏิบัติการเภสัชเวท ๑ ๑(๐-๓-๐) 

(Pharmacognosy Laboratory I) 

 ๐๑๑๓๙๔๑๑ เภสัชกรรมอุตสาหการ ๑ ๒(๒-๐-๔) 

(Industrial Pharmacy I) 

 ๐๑๑๓๙๔๑๒ ปฏิบัติการเภสัชกรรมอุตสาหการ ๑ ๑(๐-๓-๐) 

(Industrial Pharmacy Laboratory I) 

 ๐๑๑๓๙๔๑๓ ชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลนศาสตร ๒(๒-๐-๔) 

(Biopharmaceutics and Pharmacokinetics) 

 ๐๑๑๓๙๔๑๔ เคมีของยา ๓ ๓(๓-๐-๖) 

(Medicinal Chemistry III) 

 ๐๑๑๓๙๔๑๕ เภสัชเวท ๒ ๓(๓-๐-๖) 

(Pharmacognosy II) 

 ๐๑๑๓๙๔๑๖ ปฏิบัติการเภสัชเวท ๒ ๑(๐-๓-๐) 

(Pharmacognosy Laboratory II) 

 ๐๑๑๓๙๔๑๗ เภสัชกรรมอุตสาหการ ๒ ๒(๒-๐-๔) 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                        หนา ๑๙ 

(Industrial Pharmacy II) 

 ๐๑๑๓๙๔๑๘ ปฏิบัติการเภสัชกรรมอุตสาหการ ๒ ๑(๐-๓-๐) 

(Industrial Pharmacy Laboratory II) 

   

 ๐๑๑๔๙๔๑๙ เภสัชวิเคราะห ๑ ๒(๒-๐-๔) 

(Pharmaceutical Analysis I) 

 ๐๑๑๔๙๔๒๐ ปฏิบัติการเภสัชวิเคราะห ๑ ๑(๐-๓-๐) 

(Pharmaceutical Analysis Laboratory I) 

 ๐๑๑๔๙๔๒๑ เภสัชวิเคราะห ๒ ๒(๒-๐-๔) 

(Pharmaceutical Analysis II) 

 ๐๑๑๔๙๔๒๒ ปฏิบัติการเภสัชวิเคราะห ๒ ๑(๐-๓-๐) 

(Pharmaceutical Analysis Laboratory II) 

* ๐๑๑๔๙๔๒๓ ประมวลความรูทางเภสัชศาสตร ๑ ๑(๐-๓-๐) 

(Comprehensive Knowledge in Pharmacy I) 

 ๐๑๑๕๙๔๒๔ เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชศาสตร ๒(๒-๐-๔) 

(Pharmaceutical Biotechnology) 

หมายเหตุ  *  หมายถึง การประเมินผลเปนสัญลักษณ S/U โดยนับเปนจำนวนหนวยกิตสะสม เพื่อสำเร็จ 

การศึกษาตามหลักสูตร แตไมนำไปคำนวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาคการศึกษาหรือ

แตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

 

 

๒.๓ กลุมวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม จำนวน ๔๒ หนวยกิต 

 ๐๑๑๒๙๕๐๑ พยาธิสรีรวิทยา  ๒(๒-๐-๔) 

(Pathophysiology) 

 ๐๑๑๓๙๕๐๒ เภสัชวิทยา ๑ ๔(๔-๐-๘) 

(Pharmacology I) 

 ๐๑๑๓๙๕๐๓ การบริการเภสชัสนเทศ ๒(๑-๓-๒) 

(Drug Information Service) 

 ๐๑๑๓๙๕๐๔ เภสัชวิทยา ๒ ๓(๓-๐-๖) 

(Pharmacology II) 

 ๐๑๑๓๙๕๐๕ ปฏิบัติการเภสัชวิทยา ๑(๐-๓-๐) 

(Pharmacology Laboratory) 

 ๐๑๑๓๙๕๐๖ เภสัชกรรมจายยา ๔(๓-๓-๖) 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                        หนา ๒๐ 

(Dispensing Pharmacy) 

 ๐๑๑๓๙๕๐๗ พิษวิทยาและพิษวิทยาคลินิก ๒(๒-๐-๔) 

(Toxicology and Clinical Toxicology) 

 ๐๑๑๔๙๕๐๘ เภสัชกรรมบำบัด ๑ ๔(๓-๓-๖) 

(Pharmacotherapy I) 

 ๐๑๑๔๙๕๐๙ เภสัชกรรมบำบัด ๒ ๔(๓-๓-๖) 

(Pharmacotherapy II) 

 ๐๑๑๔๙๕๑๐ เภสัชกรรมบำบัด ๓ ๔(๓-๓-๖) 

(Pharmacotherapy III) 

 ๐๑๑๔๙๕๑๑ เภสัชกรรมบำบัด ๔ ๓(๓-๐-๖) 

(Pharmacotherapy IV) 

 ๐๑๑๔๙๕๑๒ การเตรียมเภสัชภัณฑสำหรับผูปวยเฉพาะราย ๒(๑-๓-๒) 

(Extemporaneous Preparations) 

 ๐๑๑๔๙๕๑๓ ปฏิกิริยาอันไมพึงประสงคของยา ๒(๒-๐-๔) 

(Adverse Drug Reaction) 

 ๐๑๑๕๙๕๑๔ ทักษะการสื่อสารทางวิชาชีพและการใหคำแนะนำผูปวย ๒(๑-๓-๒) 

(Professional Communication Skills and Patient Counseling) 

 ๐๑๑๕๙๕๑๕ เภสัชจลนศาสตรคลินิก ๒(๒-๐-๔) 

(Clinical Pharmacokinetics) 

* ๐๑๑๕๙๕๑๖ ประมวลความรูทางเภสัชศาสตร ๒ ๑(๐-๓-๐) 

(Comprehensive Knowledge in Pharmacy II) 

หมายเหตุ  *  หมายถึง การประเมินผลเปนสัญลักษณ S/U โดยนับเปนจำนวนหนวยกิตสะสม เพื่อสำเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตร แตไมนำไปคำนวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาคการศึกษา

หรือแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  

 

 

 

๒.๔ กลุมวิชาสัมมนาและกลุมวิชาโครงงานวิจัยเภสัชศาสตร จำนวน ๔ หนวยกิต 

 ๐๑๑๕๙๖๐๑ สัมมนาทางเภสัชศาสตร ๑(๐-๓-๐) 

(Seminar in Pharmacy) 

 ๐๑๑๕๙๖๐๒ โครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร ๓(๐-๙-๐) 

(Senior Project Research in Pharmacy) 

 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                        หนา ๒๑ 

 

๒.๕ กลุมวิชาเลือกวิชาชีพ จำนวน ๑๕ หนวยกิต  

โดยแบงกลุมวิชาเลือก แบงเปน ๒ กลุม ไดแก 

๒.๕.๑ กลุมวิชาเลือกเภสัชกรรมอุตสาหการ  

- รายวิชาบังคับเลือก จำนวน ๑๑ หนวยกิต  

๐๑๑๕๙๗๐๑ กระบวนการทางเภสัชอุตสาหกรรม ๒(๒-๐-๔) 

(Industrial Pharmaceutical Processing) 

๐๑๑๕๙๗๐๒ การประกันและการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ ๒(๒-๐-๔) 

(Quality Assurance and Quality Control of Pharmaceutical 

Product) 

๐๑๑๕๙๗๐๓ การพัฒนาเภสัชภัณฑ ๓(๒-๓-๔) 

(Pharmaceutical Product Development) 

๐๑๑๕๙๗๐๔ หลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการผลิตยา ๑(๑-๐-๒) 

(Good Manufacturing Practice) 

๐๑๑๕๙๗๐๕ แนวโนมการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ ๒(๒-๐-๔) 

(Trend in Pharmaceutical Research and Development) 

๐๑๑๕๙๗๐๖ การข้ึนทะเบียนเภสัชภัณฑ ๑(๑-๐-๒) 

(Regulatory Affair for Pharmaceutical Products) 

 

 

- รายวิชาเลือกตามความสนใจ เลือกจำนวน ๔ หนวยกิต  

๐๑๑๕๙๗๐๗ โครมาโทกราฟในเภสัชวิเคราะห ๒(๑-๓-๒) 

(Chromatography in Pharmaceutical Analysis) 

๐๑๑๕๙๗๐๘ ระบบนำสงยา ๒(๒-๐-๔) 

(Drug Delivery System) 

๐๑๑๕๙๗๐๙ ไมโครเอนแคปซูเลชันเทคนิค ๒(๑-๓-๒) 

(Microencapsulation Techniques) 

๐๑๑๕๙๗๑๐ นาโนเทคโนโลยีทางเภสัชกรรม ๒(๒-๐-๔) 

(Nanotechnology in Pharmacy) 

๐๑๑๕๙๗๑๑ วิทยาศาสตรโพลิเมอร ๒(๒-๐-๔) 

(Polymer Sciences) 

๐๑๑๕๙๗๑๒ การควบคุมตนทุนสำหรับเภสัชภัณฑ ๒(๒-๐-๔) 

(Cost Control for Pharmaceutical Products) 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                        หนา ๒๒ 

 

๒.๕.๒  กลุมวิชาเลือกการบริบาลทางเภสัชกรรม  

- รายวิชาบังคับเลือก จำนวน ๘ หนวยกิต  

๐๑๑๕๙๗๒๕ การบริบาลเภสัชกรรมในสถานเภสัชกรรมชุมชน ๒(๒-๐-๔) 

(Pharmaceutical Care in Community Pharmacy) 

๐๑๑๕๙๗๒๖ การบริบาลเภสัชกรรมผูปวยนอก ๒(๒-๐-๔) 

(Outpatient Pharmaceutical Care) 

๐๑๑๕๙๗๒๗ การบริบาลเภสัชกรรมผูปวยใน ๒(๒-๐-๔) 

(Inpatient Pharmaceutical Care) 

๐๑๑๕๙๗๑๓ การควบคุมคุณภาพยา ๒(๑-๓-๒) 

(Drug Quality Control) 

๐๑๑๕๙๗๑๔ วิทยาศาสตรเคร่ืองสำอาง ๑ ๒(๒-๐-๔) 

(Cosmetic Science I) 

๐๑๑๕๙๗๑๕ วิทยาศาสตรเคร่ืองสำอาง ๒ ๒(๒-๐-๔) 

(Cosmetic Science II) 

๐๑๑๕๙๗๑๖ วิทยาศาสตรเคร่ืองสำอาง ๓ ๒(๒-๐-๔) 

(Cosmetic Science III) 

๐๑๑๕๙๗๑๗ การประเมินผลิตภัณฑเคร่ืองสำอาง ๒(๒-๐-๔) 

(Evaluation of Cosmetic Product) 

๐๑๑๕๙๗๑๘ บรรจุภัณฑและการบรรจุภัณฑสำหรับเคร่ืองสำอาง ๒(๒-๐-๔) 

(Packages and Packaging for Cosmetics) 

๐๑๑๕๙๗๑๙ เคร่ืองหอมบำบัด ๒(๒-๐-๔) 

 (Aromatherapy) 

๐๑๑๕๙๗๒๐ ผลิตภัณฑธรรมชาติเพื่อความงามและสุขภาพ ๒(๒-๐-๔) 

(Natural Product for Beauty and Health) 

๐๑๑๕๙๗๒๑ การพัฒนาวัตถุดิบสมุนไพร ๒(๒-๐-๔) 

(Development of Herbal Raw Materials) 

๐๑๑๕๙๗๒๒ ชีววิทยาโมเลกุลของพืชสมุนไพร ๒(๒-๐-๔) 

(Molecular Biology of Medicinal Plants) 

๐๑๑๕๙๗๒๓ แนวโนมการวิจัยและพัฒนายาจากสมุนไพร ๒(๒-๐-๔) 

(Trend in Drug Research and Development from Herbs) 

๐๑๑๕๙๗๒๔ พืชพิษ ๒(๒-๐-๔) 

(Poisonous Plants) 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                        หนา ๒๓ 

๐๑๑๕๙๗๒๘ การจัดการระบบยาเพื่อความปลอดภัย ๒(๒-๐-๔) 

(Medication Safety Management System) 

 

- รายวิชาเลือกตามความสนใจ เลือกจำนวน ๗ หนวยกิต 

 ๐๑๑๕๙๗๒๙ การจัดการสถานเภสัชกรรมชุมชน ๒(๒-๐-๔) 

(Community Pharmacy Management) 

 ๐๑๑๕๙๗๓๐ โภชนาการและโภชนบำบัด ๒(๒-๐-๔) 

(Nutrition and Diet Therapy) 

 ๐๑๑๕๙๗๓๑ การเลือกใชยาเชิงเปรียบเทียบ ๑(๐-๓-๐) 

(Comparative Drug Utilization) 

 ๐๑๑๕๙๗๓๒ การทบทวนและประเมินการใชยา ๑(๑-๐-๒) 

(Drug Use Review and Evaluation) 

 ๐๑๑๕๙๗๓๓ การเลือกใชเภสัชภัณฑ ๒(๒-๐-๔) 

(Pharmaceutical Product Selection) 

 ๐๑๑๕๙๗๓๔ การใชยาในผูปวยที่มีความเสี่ยงสูง ๒(๒-๐-๔) 

(Drug Care in High Risk Patients) 

 ๐๑๑๕๙๗๓๕ ทักษะทางคลินิกในการติดตามการรักษาดวยยา ๒(๒-๐-๔) 

(Clinical Skill in Drug Therapy Monitoring) 

 ๐๑๑๕๙๗๓๖ การตลาดและการเสนอขาย ๒(๒-๐-๔) 

(Drug Marketing and Detailing) 

 ๐๑๑๕๙๗๓๗ ความปลอดภัยของผูปวยและการใชยาสมเหตุผล ๒(๒-๐-๔) 

(Patient Safety and Rational Drug Use) 

 ๐๑๑๕๙๗๓๘ เภสัชภัณฑในทางสัตวแพทย ๒(๒-๐-๔) 

(Veterinary Pharmaceutical Products) 

 

๓. กลุมวิชาฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ จำนวน ๓๖ หนวยกิต 

๓.๑ บังคับฝก จำนวน ๘ หนวยกิต 

* ๐๑๑๔๙๘๐๑ การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม ๑ ๔(๐-๑๖-๐) 

(Pharmacy Practice Experience I) 

* ๐๑๑๔๙๘๐๒ การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม ๒ ๔(๐-๑๖-๐) 

(Pharmacy Practice Experience II) 

 

 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                        หนา ๒๔ 

๓.๒ เลือกฝกตามกลุมวิชา จำนวน ๒๘ หนวยกิต 

๓.๒.๑ การฝกปฏิบัติงานทางเภสัชกรรมอุตสาหการ  

- รายวิชาบังคับฝก จำนวน ๘ หนวยกิต  

* ๐๑๑๕๙๘๐๓ การฝกปฎิบัติงานวิชาชีพดานการผลิต ๑  ๔(๐-๑๖-๐) 

(Clerkship in Production I) 

* ๐๑๑๖๙๘๐๔ การฝกปฎิบัติงานวิชาชีพดานการประกันและการควบคุมคุณภาพ ๑ ๔(๐-๑๖-๐) 

(Clerkship in Quality Assurance and Quality Control I) 

 

 

- รายวิชาเลือกฝกตามความสนใจ เลือกจำนวน ๒๐ หนวยกิต  

* ๐๑๑๖๙๘๐๕ การฝกปฎิบัติงานวิชาชีพดานการผลิต ๒ ๔(๐-๑๖-๐) 

(Clerkship in Production II) 

* ๐๑๑๖๙๘๐๖ การฝกปฎิบัติงานวิชาชีพดานการผลิต ๓ ๔(๐-๑๖-๐) 

(Clerkship in Production III) 

* ๐๑๑๖๙๘๐๗ การฝกปฎิบัติงานวิชาชีพดานการผลิต ๔ ๔(๐-๑๖-๐) 

(Clerkship in Production IV) 

* ๐๑๑๖๙๘๐๘ การฝกปฎิบัติงานวิชาชีพดานการประกันและการควบคุมคุณภาพ ๒ ๔(๐-๑๖-๐) 

(Clerkship in Quality Assurance and Quality Control II) 

* ๐๑๑๖๙๘๐๙ การฝกปฎิบัติงานวิชาชีพดานการประกันและการควบคุมคุณภาพ ๓ ๔(๐-๑๖-๐) 

(Clerkship in Quality Assurance and Quality Control III) 

* ๐๑๑๖๙๘๑๐ การฝกปฎิบัติงานวิชาชีพดานการประกันและการควบคุมคุณภาพ ๔ ๔(๐-๑๖-๐) 

(Clerkship in Quality Assurance and Quality Control IV) 

* ๐๑๑๖๙๘๑๑ การฝกปฎิบัติงานวิชาชีพดานการวิจัยและพัฒนา ๑ ๔(๐-๑๖-๐) 

(Clerkship in Research and Development I) 

* ๐๑๑๖๙๘๑๒ การฝกปฎิบัติงานวิชาชีพดานการวิจัยและพัฒนา ๒ ๔(๐-๑๖-๐) 

(Clerkship in Research and Development II) 

* ๐๑๑๖๙๘๑๓ การฝกปฎิบัติงานวิชาชีพดานการวิจัยและพัฒนา ๓ ๔(๐-๑๖-๐) 

(Clerkship in Research and Development III) 

* ๐๑๑๖๙๘๑๔ การฝกปฎิบัติงานวิชาชพีดานการข้ึนทะเบียนยาและผลิตภัณฑสุขภาพ  ๑ ๔(๐-๑๖-๐) 

(Clerkship in Drug and Health Product Regulatory Affairs I) 

* ๐๑๑๖๙๘๑๕ การฝกปฎิบัติงานวิชาชพีดานการข้ึนทะเบียนยาและผลิตภัณฑสุขภาพ  ๒ ๔(๐-๑๖-๐) 

(Clerkship in Drug and Health Product Regulatory Affairs II) 

 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                        หนา ๒๕ 

 

๓.๒.๒ การฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม  

- รายวิชาบังคับฝก จำนวน ๑๖ หนวยกิต  

* ๐๑๑๕๙๘๑๖ การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน ๑ ๔(๐-๑๖-๐) 

(Community Pharmacy Clerkship I) 

* ๐๑๑๖๙๘๑๗ การฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมผูปวยนอก ๑ ๔(๐-๑๖-๐) 

(Outpatient Pharmaceutical Care Clerkship I) 

* ๐๑๑๖๙๘๑๘ การฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมผูปวยในเนนอายุรกรรม ๔(๐-๑๖-๐) 

(Inpatient Pharmaceutical Care Clerkship: Medicine) 

* ๐๑๑๖๙๘๑๙ การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพการจัดการระบบยาเพื่อความปลอดภัย ๔(๐-๑๖-๐) 

(Medication Safety Management System Clerkship) 

- รายวิชาเลือกฝกตามความสนใจ เลือกจำนวน ๑๒ หนวยกิต  

* ๐๑๑๖๙๘๒๐ การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน ๒ ๔(๐-๑๖-๐) 

(Community Pharmacy Clerkship II) 

* ๐๑๑๖๙๘๒๑ การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน ๓ ๔(๐-๑๖-๐) 

(Community Pharmacy Clerkship III) 

* ๐๑๑๖๙๘๒๒ การฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมผูปวยนอก ๒ ๔(๐-๑๖-๐) 

(Outpatient Pharmaceutical Care Clerkship II) 

* ๐๑๑๖๙๘๒๓ การฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมผูปวยนอก ๓ ๔(๐-๑๖-๐) 

(Outpatient Pharmaceutical Care Clerkship III) 

* ๐๑๑๖๙๘๒๔ การฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมผูปวยใน ๑ ๔(๐-๑๖-๐) 

(Inpatient Pharmaceutical Care Clerkship I) 

* ๐๑๑๖๙๘๒๕ การฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมผูปวยใน ๒ ๔(๐-๑๖-๐) 

(Inpatient Pharmaceutical Care Clerkship II) 

* ๐๑๑๖๙๘๒๖ การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพการบริการเภสัชสนเทศ ๔(๐-๑๖-๐) 

(Drug Information Clerkship) 

* ๐๑๑๖๙๘๒๗ การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพการคุมครองผูบริโภค ๔(๐-๑๖-๐) 

(Consumer Protection Clerkship) 

หมายเหตุ * หมายถึง การประเมินผลเปนสัญลักษณ S/U โดยนับเปนจำนวนหนวยกิตสะสม เพ่ือสำเร็จการศึกษา

ตามหลักสูตร แตไมนำไปคำนวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาคการศึกษาหรือแตมระดับ

คะแนนเฉลี่ยสะสม โดยรายวิชาการฝกปฏิบัติงานกำหนดใหมีจำนวน ๑ หนวยกิต เทากับ ๖๐ 

ช่ัวโมง ยกเวนรายวิชาการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม ๑ และ ๒ ซึ่งรวมหนวยกิตไดเทากับ ๘ 

หนวยกิต ใหมีช่ัวโมงการฝกปฏิบัติงานเทากับ ๔๐๐ ช่ัวโมง โดยเปนการฝกปฏิบัติงานท้ังใน

โรงพยาบาลและสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน แหงละ ๒๐๐ ช่ัวโมง 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                        หนา ๒๖ 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน ๖ หนวยกิต 

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ก็ไดที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 

๓.๑.๔  แผนการศึกษา 

ปที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ
ศึกษาคนควา

ดวยตนเอง 

๐๐๐๑๙๑๐๑ ทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา ๑ ๑ ๐ ๒ 

๐๐๐๐๙๑๑๑ มนุษยกับสังคม ๓ ๓ ๐ ๖ 

๐๐๐๐๙๑๒๑ ภาษาอังกฤษ ๑ ๓ ๒ ๒ ๕ 

๐๐๐๐๙๑๓๖ ทักษะการรูสารสนเทศ ๓ ๒ ๒ ๕ 

๐๐๐๐๙๑๓๐ วิทยาศาสตรกับสังคม ๓ ๓ ๐ ๖ 

๐๑๑๑๙๒๐๑ คณิตศาสตรสำหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ ๑ ๑ ๐ ๒ 

๐๑๑๑๙๒๐๒ เคมีทั่วไป ๓ ๓ ๐ ๖ 

๐๑๑๑๙๒๐๓ ชีววิทยาทั่วไป ๒ ๒ ๐ ๔ 

๐๑๑๑๙๓๐๑ เภสัชศาสตรสัมพันธและจริยธรรม ๑ ๑ ๐ ๒ 

 รวม  ๒๐ ๑๘ ๔ ๓๘ 

 

 

ปที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ
ศึกษาคนควา

ดวยตนเอง 

๐๐๐๐๙๑๑๒ จิตวิทยากับคุณภาพชีวติ ๓ ๓ ๐ ๖ 

๐๐๐๐๙๑๒๒ ภาษาอังกฤษ ๒ ๓ ๒ ๒ ๕ 

๐๑๑๑๙๒๐๔ เคมีอินทรีย ๓ ๓ ๐ ๖ 

๐๑๑๑๙๒๐๕ เคมีฟสิกส ๒ ๒ ๐ ๔ 

๐๑๑๑๙๔๐๑ เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องตน ๒ ๒ ๐ ๔ 

๐๑๑๑๙๔๐๒ ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องตน ๑ ๐ ๓ ๐ 

xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี  ๓ x x x 

xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี  ๓ x x x 

 รวม  ๒๐ ๑๒+x ๕+x ๒๕+x 

      

      

ปที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ
ศึกษาคนควา

ดวยตนเอง 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                        หนา ๒๗ 

๐๐๐๓๙๑๐๒ ทักษะเพื่อวางแผนชีวิตและอาชีพ ๑ ๑ ๐ ๒ 

๐๐๐๐๙๑๒๓ ภาษาอังกฤษ ๓ ๓ ๒ ๒ ๕ 

๐๑๑๒๙๒๐๖ ชีวเคมี ๓ ๓ ๐ ๖ 

๐๑๑๒๙๒๐๗ ปฏิบัติการชีวเคมี ๑ ๐ ๓ ๐ 

๐๑๑๒๙๒๐๘ จุลชีววทิยา ๔ ๔ ๐ ๘ 

๐๑๑๒๙๒๐๙ ปฏิบัติการจุลชีววิทยา ๑ ๐ ๓ ๐ 

๐๑๑๒๙๒๑๐ กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา ๑ ๓ ๓ ๐ ๖ 

๐๑๑๒๙๔๐๓ เภสัชกรรม ๑ ๓ ๓ ๐ ๖ 

๐๑๑๒๙๔๐๔ ปฏิบัติการเภสัชกรรม ๑ ๑ ๐ ๓ ๐ 

 รวม  ๒๐ ๑๖ ๑๑ ๓๓ 

 

 

 

 

 

ปที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑ หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ
ศึกษาคนควา

ดวยตนเอง 

๐๑๑๓๙๓๐๒ เภสัชสาธารณสุข ๒ ๒ ๐ ๔ 

ปที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒ หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ
ศึกษาคนควา

ดวยตนเอง 

๐๐๐๐๙๑๒๔ ภาษาอังกฤษ ๔ ๓ ๒ ๒ ๕ 

๐๐๐๐๙๑๓๘ สถิติ ๓ ๓ ๐ ๖ 

๐๑๑๒๙๒๑๑ กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา ๒ ๓ ๓ ๐ ๖ 

๐๑๑๒๙๒๑๒ ปฎิบัติการกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา ๑ ๐ ๓ ๐ 

๐๑๑๒๙๒๑๓ พืชสมุนไพร ๒ ๒ ๐ ๔ 

๐๑๑๒๙๒๑๔ ปฏิบัติการพืชสมุนไพร ๑ ๐ ๓ ๐ 

๐๑๑๒๙๔๐๕ เภสัชกรรม ๒ ๓ ๓ ๐ ๖ 

๐๑๑๒๙๔๐๖ ปฏิบัติการเภสัชกรรม ๒ ๑ ๐ ๓ ๐ 

๐๑๑๒๙๔๐๗ เคมีของยา ๑ ๒ ๒ ๐ ๔ 

๐๑๑๒๙๕๐๑ พยาธิสรีรวิทยา ๒ ๒ ๐ ๔ 

 รวม  ๒๑ ๑๗ ๑๑ ๓๕ 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                        หนา ๒๘ 

๐๑๑๓๙๔๐๘ เคมีของยา ๒ ๓ ๓ ๐ ๖ 

๐๑๑๓๙๔๐๙ เภสัชเวท ๑ ๓ ๓ ๐ ๖ 

๐๑๑๓๙๔๑๐ ปฏิบัติการเภสัชเวท ๑ ๑ ๐ ๓ ๐ 

๐๑๑๓๙๔๑๑ เภสัชกรรมอุตสาหการ ๑ ๒ ๒ ๐ ๔ 

๐๑๑๓๙๔๑๒ ปฏิบัติการเภสัชกรรมอุตสาหการ ๑ ๑ ๐ ๓ ๐ 

๐๑๑๓๙๔๑๓ ชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลนศาสตร ๒ ๒ ๐ ๔ 

๐๑๑๓๙๕๐๒ เภสัชวิทยา ๑ ๔ ๔ ๐ ๘ 

๐๑๑๓๙๕๐๓ การบริการเภสัชสนเทศ ๒ ๑ ๓ ๒ 

 รวม  ๒๐ ๑๗ ๙ ๓๔ 

 

 

ปที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒ หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ
ศึกษาคนควา

ดวยตนเอง 

๐๑๑๓๙๔๑๔ เคมีของยา ๓ ๓ ๓ ๐ ๖ 

๐๑๑๓๙๔๑๕ เภสัชเวท ๒ ๓ ๓ ๐ ๖ 

๐๑๑๓๙๔๑๖ ปฏิบัติการเภสัชเวท ๒ ๑ ๐ ๓ ๐ 

๐๑๑๓๙๔๑๗ เภสัชกรรมอุตสาหการ ๒ ๒ ๒ ๐ ๔ 

๐๑๑๓๙๔๑๘ ปฏิบัติการเภสัชกรรมอุตสาหการ ๒ ๑ ๐ ๓ ๐ 

๐๑๑๓๙๕๐๔ เภสัชวิทยา ๒ ๓ ๓ ๐ ๖ 

๐๑๑๓๙๕๐๕ ปฏิบัติการเภสัชวิทยา ๑ ๐ ๓ ๐ 

๐๑๑๓๙๕๐๖ เภสัชกรรมจายยา ๔ ๓ ๓ ๖ 

๐๑๑๓๙๕๐๗ พิษวิทยาและพิษวิทยาคลินิก ๒ ๒ ๐ ๔ 

 รวม  ๒๐ ๑๖ ๑๒ ๓๒ 

 

 

 

ปที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑ หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ
ศึกษาคนควา

ดวยตนเอง 

๐๑๑๔๙๓๐๓ พฤติกรรมการใชยา ๑ ๑ ๐ ๒ 

๐๑๑๔๙๓๐๔ วิธีวิทยาการวิจัย  ๓ ๒ ๓ ๔ 

๐๑๑๔๙๓๐๕ การบริหารเภสัชกรรมโรงพยาบาล ๒ ๒ ๐ ๔ 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                        หนา ๒๙ 

๐๑๑๔๙๓๐๖ การบริหารเภสัชกิจ ๓ ๓ ๐ ๖ 

๐๑๑๔๙๔๑๙ เภสัชวิเคราะห ๑ ๒ ๒ ๐ ๔ 

๐๑๑๔๙๔๒๐ ปฏิบัติการเภสัชวิเคราะห ๑ ๑ ๐ ๓ ๐ 

๐๑๑๔๙๕๐๘ เภสัชกรรมบำบัด ๑ ๔ ๓ ๓ ๖ 

๐๑๑๔๙๕๐๙ เภสัชกรรมบำบัด ๒ ๔ ๓ ๓ ๖ 

 รวม  ๒๐ ๑๖ ๑๒ ๓๒ 

 

ปที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒ หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ
ศึกษาคนควา

ดวยตนเอง 

๐๑๑๔๙๓๐๗ นิติเภสัช ๒ ๒ ๐ ๔ 

๐๑๑๔๙๓๐๘ เภสัชระบาดวิทยาและเภสชัเศรษฐศาสตร ๓ ๓ ๐ ๖ 

๐๑๑๔๙๔๒๑ เภสัชวิเคราะห ๒ ๒ ๒ ๐ ๔ 

๐๑๑๔๙๔๒๒ ปฏิบัติการเภสัชวิเคราะห ๒ ๑ ๐ ๓ ๐ 

๐๑๑๔๙๔๒๓ ประมวลความรูทางเภสัชศาสตร ๑ ๑ ๐ ๓ ๐ 

๐๑๑๔๙๕๑๐ เภสัชกรรมบำบัด ๓ ๔ ๓ ๓ ๖ 

๐๑๑๔๙๕๑๑ เภสัชกรรมบำบัด ๔ ๓ ๓ ๐ ๖ 

๐๑๑๔๙๕๑๒ การเตรียมเภสชัภัณฑสำหรับผูปวยเฉพาะราย ๒ ๑ ๓ ๒ 

๐๑๑๔๙๕๑๓ ปฏิกิริยาอันไมพึงประสงคของยา ๒ ๒ ๐ ๔ 

 รวม  ๒๐ ๑๖ ๑๒ ๓๒ 

 

ปที่ ๔ ภาคการศึกษาฤดูรอน หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ
ศึกษาคนควา

ดวยตนเอง 

๐๑๑๔๙๘๐๑ การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม ๑  ๔ ๐ ๑๖ ๐ 

๐๑๑๔๙๘๐๒ การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม ๒ ๔ ๐ ๑๖ ๐ 

 รวม ๘ ๐ ๓๒ ๐ 

ปที่ ๕ ภาคการศึกษาที่ ๑ หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ
ศึกษาคนควา

ดวยตนเอง 

๐๑๑๕๙๓๐๙ การประเมินบทความวิจัยทางเภสัชศาสตร ๑ ๐ ๓ ๐ 

๐๑๑๕๙๔๒๔ เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชศาสตร ๒ ๒ ๐ ๔ 

๐๑๑๕๙๕๑๔ ทักษะการสื่อสารทางวิชาชีพและการให

คำแนะนำผูปวย 

๒ ๑ ๓ ๒ 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                        หนา ๓๐ 

๐๑๑๕๙๖๐๑ สัมมนาทางเภสัชศาสตร  ๑ ๐ ๓ ๐ 

๐๑๑XXXXX วิชาเลือกวิชาชีพ ๑๐ x x x 

 รวม  ๑๖ ๓+ x ๙+ x ๖+ x 

 

ปที่ ๕ ภาคการศึกษาที่ ๒ หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ
ศึกษาคนควา

ดวยตนเอง 

๐๐๐๔๙๑๐๓ ทักษะและจริยธรรมในการดำรงชีวิต ๑ ๑ ๐ ๒ 

๐๑๑๕๙๕๑๕ เภสัชจลนศาสตรคลินิก ๒ ๒ ๐ ๔ 

๐๑๑๕๙๕๑๖ ประมวลความรูทางเภสัชศาสตร ๒ ๑ ๐ ๓ ๐ 

๐๑๑๕๙๖๐๒ โครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร ๓ ๐ ๙ ๐ 

๐๑๑XXXXX วิชาเลือกวิชาชีพ  ๕ x x x 

 รวม  ๑๒ ๓+x ๑๒+ x ๖+x 

 

ปที่ ๕ ภาคการศึกษาฤดูรอน หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ
ศึกษาคนควา

ดวยตนเอง 

๐๑๑XXXXX ฝกปฏิบัติงาน ๒๔๐ ชั่วโมง  

(ฝกตามกลุมวิชา) 

- เลือกฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม

หรือเลือกฝกปฏิบัติงานทางเภสัชกรรม           

อุตสาหการ 

๔ ๐ ๑๖ ๐ 

 รวม ๔ ๐ ๑๖ ๐ 

 

 

 

ปที่ ๖ ภาคการศึกษาที่ ๑ หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ
ศึกษาคนควา

ดวยตนเอง 

๐๑๑XXXXX ฝกปฏิบัติงาน ๗๒๐ ชั่วโมง  

(ฝกตามกลุมวิชา) 

- เลือกฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม

หรือเลือกฝกปฏิบัติงานทางเภสัชกรรม           

อุตสาหการ 

๑๒ ๐ ๔๘ ๐ 

 รวม ๑๒ ๐ ๔๘ ๐ 
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ปที่ ๖ ภาคการศึกษาที่ ๒ หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ
ศึกษาคนควา

ดวยตนเอง 

๐๑๑XXXXX ฝกปฏิบัติงาน ๗๒๐ ชั่วโมง  

(ฝกตามกลุมวิชา) 

- เลือกฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม

หรือเลือกฝกปฏิบัติงานทางเภสัชกรรม            

อุตสาหการ 

๑๒ ๐ ๔๘ ๐ 

 รวม ๑๒ ๐ ๔๘ ๐ 

 

๓.๑.๕  คำอธิบายรายวิชาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑติ 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน ๓๐ หนวยกิต 

๑. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จำนวน ๙ หนวยกิต 

๐๐๐๑๙๑๐๑ ทักษะการเรียนรูในระดบัอุดมศึกษา      ๑(๑-๐-๒) 

  (Learning Skills in Higher Educartion)    

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

พัฒนาทักษะการเรียนรูและเตรียมความพรอมสำหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เนน 

กระบวนการปรับตัว การใชชีวิตรวมกับผูอ่ืน จิตอาสา วิธีการเรียนรู การบริหารเวลา การบริหารคาใชจาย การ

เคารพและปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับมหาวิทยาลัย พัฒนาทักษะการเรียนรูใหมีอัตลักษณตามปรัชญา

มหาวิทยาลัย 

Learning skill development and preparation for tertiary education, self-adjustment 

process. living with others, volunteer spirit, learning methods, time management, expenditure 

management, respecting and conforming to university rules and regulations, developing learning 

skills in line with the identity stated in the university’s philosophy. 

๐๐๐๓๙๑๐๒ ทักษะเพื่อวางแผนชีวิตและอาชีพ      ๑(๑-๐-๒) 

  (Skills for Life and  Career  Planning) 

  วิชาบังคับกอน: ไมมี 

แนวคิด ความสำคัญและทักษะการวางแผน กำหนดเปาหมาย เตรียมความพรอมเขาสูการงาน

อาชีพ กรณีศึกษาตางๆ ดานการประกอบอาชีพ การสรางงาน แนวคิดของการเปนผูประกอบการ ทักษะดานการ

บริหารจัดการ ทำงานเปนทีม จิตอาสา ความรับผิดชอบและจริยธรรม 

Concept, importance and planning skills, setting a goal for career preparation, 

career case studies, career building, concepts of being entrepreneur, management skills, teamwork, 

volunteer spirit, responsibility and morality. 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                        หนา ๓๒ 

 

๐๐๐๔๙๑๐๓ ทักษะและจริยธรรมในการดำรงชีวิต      ๑(๑-๐-๒) 

  (Skills and Ethics in Living) 

  วิชาบังคับกอน: ไมมี 

การพัฒนาทักษะที่จำเปนตอการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคต กระบวนการคิด

อยางมีวิจารณญาณ ประยุกตใชความรูเพื่อการปรับปรุงตนเองไปสูการดำเนินชีวิตที่ดี ทักษะในการแกไขปญหา 

การบริหารจัดการ การจัดลำดับความสำคัญ การคิดสรางสรรค การยอมรับความเห็นที่แตกตาง จิตอาสา การ

ดำเนินชีวิตดวยกรอบจริยธรรมและคานิยมพื้นฐานของสังคมปจจุบัน 

Skill development for living and future career, process of sensible thinking. 

application of knowledge for better living, problem solving skills. management skills, prioritizing 

management, creative thinking, broad-mindedness, volunteer spirit, living with morality and 

fundamental value of the society. 

 

๐๐๐๐๙๑๑๑ มนุษยกับสังคม        ๓(๓-๐-๖) 

  (Human and Society) 

  วิชาบังคับกอน: ไมมี 

ลักษณะ โครงสราง องคประกอบของสังคมมนุษย กระบวนการสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม

วัฒนธรรม ประชากรและสิ่งแวดลอม แนวคิดการศึกษาปญหาสังคม ปจจัยและผลกระทบการเปลี่ยนแปลงที่มีตอ

ความสัมพันธทางสังคมของมนุษย การประยุกตแนวคิดเพื่อวิเคราะหปรากฏการณทางสังคมและการปรับตวัในการ

อยูรวมกัน 

Characteristics, structure and elements of human society, social process, socio-

cultural change, population and environment, concepts of social problem studies, factors and 

impact of changes on human social relationship, application of concepts to analyze social 

phenomenon and adjust oneself to live harmoniously with others. 

 

๐๐๐๐๙๑๑๒ จิตวิทยากับคุณภาพชีวติ       ๓(๓-๐-๖) 

  (Psychology and Quality of Life) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

แนวคิดและกระบวนการตางๆ ทางจิตวิทยา การเรียนรูพฤติกรรม กระบวนการขัดเกลาทาง

สังคมที่มีผลตอบุคลิกภาพ การประยุกตหลักการทางจิตวิทยาในการปรับตัวสำหรับข้ันตอนตาง ๆ ของชีวิต          

การแกปญหา การสงเสริมสุขภาพจิตในสรางสรรคคุณภาพชีวิตที่พึงประสงคและการพัฒนาตนเองตลอดชีวิต 

Concepts and processes of psychology, behavioral learning, ways of social influences 

effecting personalities, principles of psychology applied for life development. 

 



มคอ.๒  
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๒. กลุมวิชาภาษา จำนวน ๑๒ หนวยกิต 

๐๐๐๑๙๑๑๙ เตรียมความพรอมภาษาอังกฤษ      ๐(๒-๐-๔) 

  (Preparatory English)  

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ทบทวนความรูหลักไวยากรณเบื้องตน การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับพื้นฐานเพื่อ

เตรียมความพรอมในการเรียนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา 

Review of basic grammar english for communication at a basic level aiming to 

prepare for a study of english at higher education levels. 

 

๐๐๐๐๙๑๒๑ ภาษาอังกฤษ ๑        ๓(๒-๒-๕) 

  (English I)  

วิชาบังคับกอน: ๐๐๐๑๙๑๑๙ เตรียมความพรอมภาษาอังกฤษ 

ทักษะการฟง พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษในลักษณะที่ผสมผสานกันทั้งสี่ทักษะ คำศัพท 

โครงสรางไวยากรณเพื่อการสื่อสารในสถานการณตางๆ ในชีวิตประจำวัน 

Integrated skills in listening, speaking, reading, writing use of grammatical structures of 

fundamental english in order to properly use the language for everyday communication. 

  

๐๐๐๐๙๑๒๒ ภาษาอังกฤษ ๒        ๓(๒-๒-๕) 

  (English II) 

วิชาบังคับกอน: ๐๐๐๐๙๑๒๑ ภาษาอังกฤษ ๑ 

ทักษะการฟง พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษในลักษณะที่ผสมผสานกันทั้งสี่ทักษะ คำศัพท 

โครงสรางไวยากรณเพื่อการสือ่สารในชีวิตประจำวันในสถานการณที่หลากหลายที่ซบัซอนข้ึนอยางมีประสิทธิภาพ 

Integrated skills in listening, speaking, reading, writing use of vocabulary and grammatical 

structures of everyday english an effective manner in various and complex situations. 

 

๐๐๐๐๙๑๒๓ ภาษาอังกฤษ ๓        ๓(๒-๒-๕) 

  (English III) 

วิชาบังคับกอน: ๐๐๐๐๙๑๒๒ ภาษาอังกฤษ ๒ 

ทักษะการฟง พูด อานและเขียน ในชีวิตประจำวันและการทำงานโดยใชคำศัพทและสำนวนที่

ซับซอนข้ึน เพื่อใชในการสือ่สารในสถานการณตางๆ ในชีวิตประจำวันและในสถานที่ทำงานอยางมีประสิทธิภาพ 

Skills in listening speaking reading writing in daily life and working life use of complex 

vocabulary and idioms for effective communication on a daily basis and in the workplace. 

 

๐๐๐๐๙๑๒๔ ภาษาอังกฤษ ๔        ๓(๒-๒-๕) 



มคอ.๒  
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  (English IV) 

วิชาบังคับกอน: ๐๐๐๐๙๑๒๓ ภาษาอังกฤษ ๓ 

ทักษะการฟง พูด อานและเขียน ในชีวิตประจำวันและการทำงานโดยเพิ่มพูนความรูและการใช

คำศัพทและสำนวนในบริบททางวิชาการและงานอาชีพแขนงตางๆ ใหสามารถนำไปประยุกตใชไดอยางถูกตอง 

Skills in listening, speaking, reading, writing in daily life and working life by enhancing 

knowledge and usage of vocabulary and idioms in academic and professional contexts and be 

able to know how to apply skills correctly. 

 

๓. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร      จำนวน ๙ หนวยกิต 

๐๐๐๐๙๑๓๖ ทักษะการรูสารสนเทศ        ๓(๒-๒-๕) 

  (Information Literacy Skills) 

  วิชาบังคับกอน: ไมมี 

แนวคิดและความสำคัญของสารสนเทศ แนวโนมของขอมูลสารสนเทศยุคใหม พัฒนาทักษะการ

เรียนรูในการวิเคราะหความตองการ การสืบคน การเลือก การประเมินสารสนเทศ การจัดการความรูขอมูล

สารสนเทศ การเชื่อมตอสารสนเทศจากแหลงเรียนรูดิจิทัลที่หลากหลาย การเรียบเรียงและนำเสนอสารสนเทศ 

การประยุกตใชสารสนเทศอยางสรางสรรคตามกรอบของกฎหมายและจริยธรรม 

Concepts and importance of information, trend of modern information technology 

learning skill development on demand analysis, information retrieval and screening, information 

presentation, information technology management, skills used in digital tools, applied in information 

concerning of ethics and related laws. 

 

๐๐๐๐๙๑๓๐ วิทยาศาสตรกับสังคม       ๓(๓-๐-๖) 

  (Science and Society) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

กระบวนการทางวิทยาศาสตร ที่มีบทบาทตอการพัฒนาองคความรูดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ผลกระทบจากความรูทางวิทยาศาสตรและวิทยาการของเทคโนโลยีสมัยใหมที่มีตอมนุษย สังคม 

ธรรมชาติ สภาพแวดลอม แนวโนมของวิทยาการเทคโนโลยีในอนาคตและการบริหารจัดการใหเกิดประโยชนสูงสุด

แกสังคมและมนุษยชาติ 

The role of scientific process for the improvement on science and technology 

knowledge, the impact of science and technology knowledge on human, society, nature and 

environment, trends in future technology and utilization management for society and humankind. 

 

๐๐๐๐๙๑๓๘ สถิติ         ๓(๓-๐-๖) 

  (Statistics) 
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  วิชาบังคับกอน: ไมมี 

ความหมายของสถิติ การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง ความนาจะเปนและการนำความนาจะ

เปนมาประยุกตใช การวดัการกระจาย การประมาณคาพารามิเตอร การทดสอบสมมติฐาน สมการเสนตรงอยางงาย 

The meaning of statistics, measure of central tendency, probability and its application, 

measure of dispersion, the estimation of parameter, test of hypothesis, simple linear regression. 

 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน ๑๘๙ หนวยกิต 

๑. กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จำนวน ๓๐ หนวยกิต 

๐๑๑๑๙๒๐๑ คณิตศาสตรสำหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ     ๑(๑-๐-๒) 

  (Mathematics for Health Sciences) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

 ทบทวนคณิตศาสตรระดับพื้นฐาน สำหรับวิชาชีพดานวิทยาศาสตรสุขภาพ ไดแก แนวคิดทาง

พีชคณิตและเรขาคณิต  มาตราชั่ง ตวง วัด   สมการเสนตรงและการสรางกราฟ อัตราสวน สัดสวน การเจือจาง  

ความเขมขนของสารละลาย และการคำนวณขนาดยา 

A review of basic mathematic principles for health science profession, including  

algebra and geometry concepts, metrology, linear equations and graphing, ratio, proportion, 

dilutions, concentration of solution, and dosage calculations. 

 

๐๑๑๑๙๒๐๒ เคมีทั่วไป        ๓(๓-๐-๖) 

  (General Chemistry)  

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

ความรูเบื้องตนของหลักการเคมี ปริมาณสัมพันธทางเคมี โครงสรางอะตอม พันธะเคมี 

สารละลาย สมดุลเคมี แก็ส ของเหลว ของแข็ง เคมีจลนศาสตร เคมีไฟฟา สารประกอบเชิงซอนทางเคมี 

Basic knowledge of chemistry, stoichiometry, atomic structure, chemical bonding, 

solution, chemical equilibrium, gas, liquid, solid, chemical kinetic, electrochemistry, complexation. 

 

๐๑๑๑๙๒๐๓ ชีววิทยาทั่วไป        ๒(๒-๐-๔) 

  (General Biology)  

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

ชีววิทยาพื้นฐาน พลังงานและชีวิต โครงสรางและหลักในการจัดการจำแนกสิ่งมีชีวิต ระบบการ

ทำงานของเซลล สวนประกอบ และหนาที่ของเซลลและระบบตางๆ ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม 
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Fundamental biology, energy and life, structure and principle in classification of 

organisms, composition and function of cells and systems, relationship between organisms and 

environment. 

 

๐๑๑๑๙๒๐๔ เคมีอินทรีย        ๓(๓-๐-๖) 

  (Organic Chemistry) 

วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๑๙๒๐๒ เคมีทั่วไป 

พื้นฐานทางอินทรียเคมี คุณสมบัติทางเคมีกายภาพและปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบอินทรีย

กลุมตางๆ 

Basic organic chemistry, physicochemical properties and chemical reactions of 

organic compounds. 

 

๐๑๑๑๙๒๐๕ เคมีฟสิกส        ๒(๒-๐-๔) 

  (Physical Chemistry) 

วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๑๙๒๐๒ เคมีทั่วไป 

เทอรโมไดนามิกส กฎขอที่หนึ่ง กฎขอที่สอง เอนโทรป พลังงานอิสระในกระบวนการทาง

กายภาพ สมดุลและพลังงานอิสระ สมมูลของกรดเบส สมดุลไอออน จลนเคมี ไดแก ปฏิกิริยาอันดับที่หนึ่ง สอง

และศูนย เคมีไฟฟา แนวคิดและเทอรโมไดนามิกสของเซลลกัลวานิก เคมีเชิงฟสิกสของระบบโมเลกุล และการ

ประยุกตใชในระบบชีวภาพ 

Thermodynamic, first law, second law, entropy, free energy in physicochemical 

process, equilibrium and free energy, acid-base reaction, ion equilibrium, chemical kinetic including first-

order reaction, second-order reaction and zero-order reaction, concept and thermodynamic of 

galvanic cell, physicochemical of molecular system and application in biological system. 

 

๐๑๑๒๙๒๐๖ ชีวเคมี         ๓(๓-๐-๖) 

  (Biochemistry)  

วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๑๙๒๐๔ เคมีอินทรีย 

ความรูพื้นฐาน หนาที่ และเมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล ไดแก คารโบไฮเดรท โปรตีน ลิปด 

กรดนิวคลีอิค เอนไซมและจลนศาสตรของเอนไซม วิตามินและโคเอนไซม กระบวนการถายทอดรหัสทาง

พันธุกรรมและการเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีชีวภาพ 

Basic concepts, roles and metabolism of biomolecules; carbohydrate, protein, 

lipid, nucleic acid, enzymes and enzyme kinetics, vitamins and coenzymes, genetic transmission 

process and their contribution to biotechnology. 

 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                        หนา ๓๗ 

๐๑๑๒๙๒๐๗ ปฏิบัติการชีวเคมี        ๑(๐-๓-๐) 

  (Biochemistry Laboratiory) 

  วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๑๙๒๐๔ เคมีอินทรีย 

การฝกใชอุปกรณเบื้องตนในปฏิบัติการชีวเคมี การตรวจสอบและวิเคราะหหาปริมาณสารชีว

โมเลกุล จลนศาสตรของเอนไซม เทคนิคการแยกสารชีวโมเลกุล ไดแก ไดอะลิสิส, เจลฟลเตรชัน, อิเล็กโตรโฟรีซิส, 

โครมาโทกราฟ การตรวจทางชีวเคมีของสารในเลือด 

Laboratory practices in biochemistry, biomolecular analysis, enzyme kinetics, 

separation techniques of biomolecules such as dialysis, gel filtration, electrophoresis, chromatography 

and blood biochemical analysis. 

 

๐๑๑๒๙๒๐๘ จุลชีววทิยา        ๔(๔-๐-๘) 

  (Microbiology) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

หลักการพื้นฐานทางจุลชีววิทยา ภูมิคุมกันของรางกาย และจุลชีพกอโรคที่สําคัญ โดยศึกษาถึง

สัณฐานวิทยา คุณสมบัติ การติดตอ กลไกการกอโรค หลักการตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการระบาดวิทยา และ

การทดสอบความไวของเชื้อตอยาตานจุลชีพ รวมทั้งการควบคุมจุลชีพกอโรคของมนุษย  

Basic theory in microbiology including immunology, morphology and pathogenicity of 

micro-organisms, pathogenesis, and epidemiology of infectious disease, principles of diagnosis 

of etiological agents and drug susceptibility as well as human pathogens control. 

๐๑๑๒๙๒๐๙ ปฏิบัติการจุลชีววิทยา       ๑(๐-๓-๐) 

  (Microbiology Laboratory) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

เทคนิคทางจุลชีววิทยา ไดแก การใชกลองจุลทรรศน การยอมสีจุลินทรีย การแยกเชื้อ               

การเพาะเลี้ยงและพิสูจนเชื้อ การทำใหปราศจากเชื้อ การทดสอบฤทธิ์ฆาเชื้อของสารเคมีและยา การตรวจหา

จุลินทรียที่ผลิตสารปฏิชีวนะและจุลชีววิเคราะห 

  Microbiology techniques: microscopy, microbial staining, isolation, cultivation and 

identification, sterilization and disinfection, antimicrobial activity test, screening of micro-organism 

producing antibiotics and microbiological assay. 

 

๐๑๑๒๙๒๑๐ กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา ๑      ๓(๓-๐-๖) 

(Anatomy and Physiology I) 

  วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๑๙๒๐๓ ชีววิทยาทั่วไป 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                        หนา ๓๘ 

หลักการเก่ียวกับโครงสรางของรางกายมนุษย ทั้งระดับจุลกายวิภาคศาสตร และมหกายวิภาค

ศาสตร การทำหนาที่ตามปกติของรางกายในระดับเซลล เนื้อเยื่อ  อวัยวะ และระบบตางๆของรางกาย ไดแก 

ผิวหนัง โครงราง กลามเนื้อ ทางเดินอาหาร ประสาท และสัมผัสพิเศษ 

Principle of human body structure at the microscopic and macroscopic anatomical 

level, normal function of cells, tissues, organs and body systems including; integumentary system, 

skeletal system, muscular system, gastrointestinal system, nervous system, and special senses. 

 

๐๑๑๒๙๒๑๑ กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา ๒      ๓(๓-๐-๖) 

  (Anatomy and Physiology II) 

วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๑๙๒๐๓ ชีววิทยาทั่วไป 

การศึกษาโครงสรางของรางกายมนุษย ทั้งระดับจุลกายวิภาคศาสตร และมหกายวิภาคศาสตร 

สรีรวิทยาของระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบน้ำเหลือง ระบบหายใจ ระบบขับถายปสสาวะ ระบบตอมไรทอ 

ระบบสืบพันธุชายและหญิง  และการควบคุมอุณหภูมิของรางกาย 

Study of human body structure at the microscopic and macroscopic anatomical 

level and physiological study of cardiovascular and lymphatic system, respiratory system, urinary 

system, endocrine system, male and female reproductive system, and body temperature regulation. 

 

๐๑๑๒๙๒๑๒ ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา      ๑(๐-๓-๐) 

  (Anatomy and Physiology Laboratory) 

วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๒๙๒๑๐ กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา ๑ 

ปฏิบัติการศึกษาโครงสรางของรางกายมนุษยทั้งจุลกายวิภาคศาสตร และมหกายวิภาคศาสตร

ในระดับเซลล เนื้อเยื่อ อวัยวะ และระบบตาง ๆ ของรางกาย การศึกษาการทำงานของเซลลกลามเนื้อและเซลล

ประสาท การทดสอบการทำงานของระบบหายใจ ระบบไหลเวียนในมนุษย รีเฟล็กซและเวลาปฏิกิริยาตอบสนอง 

Microscopic and macroscopic anatomical laboratory in cells, tissues, organs and 

systems. physiology of muscle cells and nerve cells. respiratory and pulmonary function test, 

human cardiovascular function test, reflex and reaction time. 

 

๐๑๑๒๙๒๑๓ พืชสมุนไพร        ๒(๒-๐-๔) 

  (Medicinal Plants) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

สัณฐานวิทยาและอนุกรมวิธานของพืชมีดอก พืชสมุนไพรที่ สำคัญในแตละวงศและ

คุณประโยชนของพืชในการแพทยแบบบูรณาการ  

Morphology and taxonomy of flowering plants, important medicinal plants in 

each family and their contributions in the integrative medicine.   



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                        หนา ๓๙ 

 

๐๑๑๒๙๒๑๔ ปฏิบัติการพืชสมุนไพร       ๑(๐-๓-๐) 

  (Medicinal Plants Laboratory) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

ปฏิบัติการศึกษารูปราง ลักษณะการจัดจำแนกพืชมีดอก และพืชสมุนไพรที่สำคัญในแตละวงศ 

และการจัดทำตัวอยางอางอิงพืช 

Laboratory study of morphology and taxonomy of flowering plants, important 

medicinal plants in each family, and processing of herbarium preparations. 

 

๒. กลุมวิชาระดับวิชาชีพ จำนวน ๑๒๓ หนวยกิต 

  ๒.๑ กลุมวิชาเภสัชศาสตรสังคม จำนวน ๑๘ หนวยกิต 

๐๑๑๑๙๓๐๑ เภสัชศาสตรสัมพันธและจริยธรรม      ๑(๑-๐-๒) 

  (Pharmacy Orientation and Ethics) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

บทนำเขาสูวิชาชีพเภสัชกรรมและการศึกษาเภสัชศาสตร ปรัชญาแหงวิชาชีพเภสัชกรรม 

วิวัฒนาการและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ หลักสูตร เภสัชตำรับ สถาบันศึกษา องคกรวิชาชีพและสาขาวิชาชีพตาง ๆ 

จรรยาบรรณและบทบาทของเภสชักรกับงานสาธารณสุข 

Introduction to pharmacy career; pharmacy education philosophy, development 

and ethics of the profession; curriculum, pharmacopoeia, professional organizations, and role of 

the pharmacist in public health service. 
 

๐๑๑๓๙๓๐๒ เภสัชสาธารณสุข        ๒(๒-๐-๔) 

  (Public Health Pharmacy) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

นโยบายและแผนพัฒนาสาธารณสุข นโยบายแหงชาติดานยา การสำรวจและวินิจฉัยปญหา

สาธารณสุขและปญหายา การจัดทำแผน โครงการ กิจกรรม กลวิธีการดำเนินงานเพื่อแกปญหาดานสุขภาพ  การ

ติดตามและประเมินผลในสังคมศาสตรสาธารณสุข บทบาทความรับผิดชอบของเภสัชกรในการคุมครองผูบริโภค

ดานสวัสดิภาพการใชยาและพฤติกรรมที่ดีดานสุขภาพ  รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงเบื้องตนดานยา อาหาร และ

สมุนไพร 

National health development plan, national drug policy, survey and analysis of 

public health problem, project planning, strategic planning for the solution of health problems, 

follow up and evaluation in  public health social sciences, roles of pharmacist in consumer 

protection of community health welfare as well as risk management of drugs, food and herbs. 

 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                        หนา ๔๐ 

๐๑๑๔๙๓๐๓ พฤติกรรมการใชยา       ๑(๑-๐-๒) 

  (Drug Use Behavior) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมศาสตร และพฤติกรรมศาสตรของผูปวยที่เปนปจจัยที่มีผลตอ

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพและการใชยา  

Concepts and theories in social and behavioral sciences on factors affecting on 

health care behaviors, and drug use behavior in patients.  

 

๐๑๑๔๙๓๐๔ วิธีวิทยาการวิจัย        ๓(๒-๓-๔) 

(Research Methodology) 

วิชาบังคับกอน: ๐๐๐๐๙๑๓๘ สถิต ิ

รูปแบบและการออกแบบงานวิจัย การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล การเสนอโครงรางการวิจัย 

ดำเนินการวิจัยและการเสนอรายงานการวิจัย 

Research types and experimental designs; data collection and analysis, research 

proposal, research conducting and presentation. 

 

 

๐๑๑๔๙๓๐๕ การบริหารเภสัชกรรมโรงพยาบาล      ๒(๒-๐-๔) 

  (Hospital Pharmacy Administration) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

บทนำเขาสูโครงสรางและหลักการบริหารงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล การพัฒนาและบริหาร

จัดการตามแนวปฏิบัติงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลที่ดี  งานบริการและบูรณาการงานเภสัชกรรมคลินิกเขากับ

นโยบายดานยาของโรงพยาบาล  การบริหารเภสัชภัณฑเวชภัณฑ การจัดการระบบยาเพื่อความปลอดภัยของ

ผูปวยในโรงพยาบาล  และการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 

An introduction to the practice of hospital and institutional pharmacy, the development 

and management of good hospital pharmacy practice, administration and integration of clinical 

pharmacy service according to drug policy, inventory control, drug system management for 

patient safety in hospital and hospital accreditation. 

 

๐๑๑๔๙๓๐๖ การบริหารเภสัชกิจ       ๓(๓-๐-๖) 

  (Pharmacy Administration) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี  



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                        หนา ๔๑ 

หลักการเปนผูนำของการบริหารจัดการ การทำงานรวมกัน  การบริหารจัดการทั่วไป การ

ประยุกตหลักการบริหารจัดการและการบัญชีไปใชในวชิาชีพเภสัชกรรม หลักการและทฤษฎีเก่ียวกับวิชาชีพและ

การพัฒนาทางสังคมของ รวมทั้งการประยุกตแนวความคิดไปใชกับวิชาชีพเภสัชกรรม  

Principles of leading and team works development, general management, application 

of principle of management and accounting to pharmacy profession, principle and theory 

related to profession, profession social development, application of concept to pharmacy. 

 

๐๑๑๔๙๓๐๗ นิติเภสัช         ๒(๒-๐-๔) 

  (Pharmaceutical Jurisprudence) 

  วิชาบังคับกอน: ไมมี 

ขอกฎหมาย พระราชบัญญัติ และขอกำหนดกฎหมายที่เก่ียวของกับวิชาชีพเภสัชกรรม การคุมครอง

ผูบริโภคดานยา สิทธิผูปวยและการข้ึนทะเบียนยา ตลอดจนบทบาทความรับผิดชอบของเภสัชกรตามกฎหมายใน

การควบคุมกำกับยา  

Laws, acts and regulations related to pharmaceutical practice, medical consumer 

protection, patients’ rights and drug registration including roles and responsibilities of pharmacist in 

drug regulation. 

 

๐๑๑๔๙๓๐๘ เภสัชระบาดวิทยาและเภสัชเศรษฐศาสตร     ๓(๓-๐-๖) 

  (Pharmacoepidemiology and Pharmacoeconomics) 

วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๔๙๓๐๔ วธิีวิทยาการวิจยั    

หลักการ วิธีการและการประยุกตใชหลักการทางระบาดวิทยาในการใชยา การประเมินความปลอดภัย

ของยาใหม การเฝาระวังการเกิดผลไมพึงประสงค วิธีการศึกษาเภสัชระบาดวิทยา การตัดสินใจในการเลือกใชยา 

โดยใชหลักการทางเภสัชเศรษฐศาสตรเบื้องตน 

Principle, method and application of pharmacoepidemiology in drug using, evaluation 

of efficacy and safety of new drug, pharmacovigilance, methods for pharmacoepidemiology 

study, dicision making for drug selection by using of pharmacoeconomics.  

 

๐๑๑๕๙๓๐๙ การประเมินบทความวิจัยทางเภสัชศาสตร     ๑(๐-๓-๐) 

  (Evaluation of Pharmaceutical Research Articles) 

วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๓๙๕๐๓ การบริการเภสัชสนเทศ  

การวิพากษและการประเมินความนาเชื่อถือของบทความวิจัยทางเภสัชศาสตร โดยมุงเนนที่

แนวคิดและการประยุกตใชในทางการแพทยเชิงประจักษ 

Discussion and evaluation of the reliability of pharmaceutical research articles 

with emphasis on concepts and applications in evidence-based medicine.  



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                        หนา ๔๒ 

 

  ๒.๒. กลุมวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ จำนวน ๔๔ หนวยกิต 

๐๑๑๑๙๔๐๑ เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องตน      ๒(๒-๐-๔) 

  (Introduction to Pharmaceutical Technology) 

  วิชาบังคับกอน: ไมมี 

ความรูที่เก่ียวของกับสูตรตํารับ เทคนิคตางๆ ที่จำเปนตองใชในการเตรียมยารูปแบบยาเตรียม     

ตาง ๆ คุณสมบัติทางเคมีกายภาพของเภสัชภัณฑรูปแบบตาง ๆ วิธีเตรียมยารูปแบบของแข็ง การบรรจุและการเก็บ

รักษา 

Pharmaceutical formulations, pharmaceutical techniques necessary for competent 

compounding of pharmaceutical preparation, physicochemical properties of various pharmaceutical 

dosage forms; preparation of solid dosage form, packaging and storage. 

 

๐๑๑๑๙๔๐๒ ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องตน     ๑(๐-๓-๐) 

  (Introduction to Pharmaceutical Techanology Laboratory) 

  วิชาบังคับกอน: ไมมี 

ปฏิบัติการเทคนิคที่ใชในการเตรียมเภสัชภัณฑ  และการเตรียมยาในรูปแบบของแข็ง 

Laboratory-practice in pharmaceutical technique necessary for competent compounding 

of pharmaceutical preparations and preparation of solid dosage forms. 

 

๐๑๑๒๙๔๐๓ เภสัชกรรม ๑        ๓(๓-๐-๖) 

  (Pharmaceutics I) 

วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๑๙๔๐๑ เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องตน 

การประยุกตทฤษฎีทางเคมีฟสิกส เชน หลักการละลาย ในการเตรียมรูปแบบของยาสำเร็จรูป 

หลักการเตรียมยาและตั้งสูตรตำรับยาน้ำ  ไดแก ยาน้ำใส  ยาน้ำเชื่อม  อิลิกเซอร  สปริต และยาตา หู คอ จมูก  

รวมทั้งหลักการทางเคมีฟสิกสของเภสัชภัณฑประเภทมิวซิเลจ แมกมา คอลลอยดและยาน้ำแขวนตะกอน 

Application of physicochemical theory; principle of drug dissolution for drug 

formulation, formulation and preparation of liquid dosage forms; solution, syrup, elixir, spirit as 

well as EENT preparations, physicochemical principles of mucilage, magma, colloid and suspension. 

 

๐๑๑๒๙๔๐๔ ปฏิบัติการเภสัชกรรม ๑       ๑(๐-๓-๐) 

  (Pharmaceutic Laboratoty I) 

  วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๑๙๔๐๒ ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องตน 

ปฎิบัติการเตรียมยาโดยอาศัยเทคนิคและเคร่ืองมือทางเภสัชศาสตรที่เหมาะสมในการเตรียมยา

น้ำใส น้ำเชื่อม อิลิกเซอร สปริต รวมทั้งการเตรียมยา หู คอ จมูกและตา 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                        หนา ๔๓ 

Laboratory practice in compounding of pharmaceutical preparations using appropriate 

pharmaceutical techniques and equipments for solution, syrup, elixir, spirit, as well as ear, throat, 

nose and eye preparations. 

 

๐๑๑๒๙๔๐๕ เภสัชกรรม ๒        ๓(๓-๐-๖) 

  (Pharmaceutics II) 

วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๑๙๔๐๑ เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องตน 

การประยุกตทฤษฎีที่เก่ียวของ หลักการตั้งตำรับ การเตรียมทั่วไป การเตรียมตามเภสัชตำรับ

ของยาอิมัลชัน โลชัน ยาทาถูนวด ยาข้ีผึ้ง เพสต ยาเหน็บ รวมถึงระบบนำสงยา ระบบนำสงยาสูเปาหมายและ

ความคงตัวของยา 

Principles of formulation and preparation of pharmaceutical products, preparation 

of emulsion, lotion, liniment, ointment, paste, suppositories as well as drug delivery system, 

targeted drug delivery and drug stability. 

 

๐๑๑๒๙๔๐๖ ปฏิบัติการเภสัชกรรม ๒       ๑(๐-๓-๐) 

  (Pharmaceutic Laboratoty II)  

วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๑๙๔๐๒ ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องตน 

ปฏิบัติการเตรียมยาในรูปแบบยามิวซิเลจ แมกมา คอลลอยด ยาน้ำแขวนตะกอน อิมัลชัน 

โลชัน ยาทาถูนวด ยาข้ีผึ้ง เพสตและยาเหน็บ 

Laboratory practice in pharmaceutical preparation, compounding of mucilage, 

magma, colloid, suspension, emulsion, lotion, liniment, ointment, paste, and suppositories. 

 

๐๑๑๒๙๔๐๗ เคมีของยา ๑        ๒(๒-๐-๔) 

  (Medicinal Chemistry I) 

วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๑๙๒๐๔ เคมีอินทรีย 

   ความรูพื้นฐานของตัวยาอนินทรียเภสัชภัณฑ ในดานการจําแนกประเภท แหลงที่มา การ

สังเคราะห การทำใหบริสุทธิ์ การพิสูจนเอกลักษณ กลไกการออกฤทธิ์โดยเนนความสัมพันธของฤทธิ์ยากับสูตร

โครงสราง ตลอดจนการประยุกตใชทางเภสัชกรรมและทางคลินิก หลักการพื้นฐานทางเคมีของยาที่รวมถึง       

การคนพบและการพัฒนายา กระบวนการที่เก่ียวของกับการออกฤทธิ์ เมแทบอลิซึม ตัวรับยา คุณสมบัติทางเคมี

ฟสิกสและความสัมพันธระหวางโครงสรางทางเคมีกับการออกฤทธิ์ในเชิงคุณภาพ 

Basic knowledge of inorganic pharmaceutical compounds including classification, 

sources, synthesis, purification, identification, mechanism of action emphasizing on structure-

activity relationships, and application in pharmaceutical products and clinical uses. General 

principle of medicinal chemistry including drug discovery and development, processes involving 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                        หนา ๔๔ 

drug actions, metabolism, drug-receptor, physicochemical properties, structure-activity relationships 

and quantitative structure-activity relationships. 

 

 

๐๑๑๓๙๔๐๘ เคมีของยา ๒        ๓(๓-๐-๖) 

  (Medicinal Chemistry II) 

  วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๑๙๒๐๔ เคมีอินทรีย 

  ความรูพื้นฐานทางเคมีของยา ในดานการคนพบและการพัฒนา คุณสมบัติทางเคมีฟสิกส               

เมแทบอลิซึม ขอบงใช ฤทธิ์ขางเคียง พิษของยา กลไกการออกฤทธิ์ในระดับโมเลกุล โดยเนนความสัมพันธของ

ฤทธิ์ยากับโครงสรางทางเคมีของยาระบบประสาทออโตโนมิก ยาชาเฉพาะที่ ยาสลบ ยานอนหลับ ยากันชัก              

ยาตานโรคซึมเศรา ยาคลายความกังวล ยาตานโรคจิต ยาตานโรคปารกินสัน ยาระงับปวดโอปออยด ยาตานการอักเสบ

ที่ไมใชสเตียรอยด สเตียรอยดฮอรโมน อินซูลิน ยาลดระดับน้ำตาลในเลือด และยาไทรอยด 

   Basic knowledge of medicinal chemistry including drug discovery and development, 

physicochemical properties, metabolism, indication, side effects, toxicity, mechanism of action 

at molecular level emphasizing on structure-activity relationships of drugs in autonomic nervous 

system, local aneasthetics, general aneasthetics, hypnotic-sedatives, antiepileptic drugs, antidepressants, 

anxiolytics, antipsychotic drugs, antiparkinsonian drugs, opioid analgesics, non-steroidal anti-

inflammatory drugs, steroid hormones, insulin and hypoglycemic drugs and thyroid drugs. 

 

๐๑๑๓๙๔๐๙ เภสัชเวท ๑        ๓(๓-๐-๖) 

(Pharmacognosy I) 

วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๒๙๒๑๓ พืชสมุนไพร 

สมุนไพรที่ไดจากพืช สัตว และแรธาตุ ลักษณะทางกายภาพ สารสำคัญ คุณสมบัติทางเคมีและ

กายภาพของสาร การตรวจสอบเบื้องตนของสารเคม ีและประโยชนทางยาของสมุนไพร โดยจัดกลุมสมุนไพรตามกลุม

ของสารสำคัญจำพวก คารโบไฮเดรท ไกลโคไซด สเตียรอยด เทอรพินอยด แทนนิน ฟลาโวนอยด แอลคาลอยดชนิด

ตางๆ กรดอินทรีย ลิกแนน ลิปด เอนไซม โปรตีน และสารกลุมอ่ืนๆ  

Crude drugs from plants, animals and minerals; physical characteristics, active 

constituents and their physicochemical properties; preliminary chemical screening; pharmacological 

action or therapeutic use. Classification according to the chemical constituents; carbohydrates, 

glycosides, steroids, terpinoids, tannins, flavonoids, alkaloids, organic acids, lignans, lipids, enzyme, 

proteins and others. 

 

 

๐๑๑๓๙๔๑๐ ปฏิบัติการเภสัชเวท ๑       ๑(๐-๓-๐) 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                        หนา ๔๕ 

  (Pharmacognosy Laboratory I) 

วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๒๙๒๑๔ ปฏิบัติการพืชสมุนไพร 

ศึกษาสมุนไพรที่ไดจากพืช สัตว และแรธาตุ ตามกลุมของสารสำคัญจำพวก คารโบไฮเดรท  

ไกลโคไซด สเตียรอยด เทอรพินอยด แทนนิน ฟลาโวนอยด แอลคาลอยดชนิดตาง ๆ กรดอินทรีย ลิกแนน ลิปด 

เอนไซม โปรตีน และสารกลุมอ่ืน ๆ การสกัด ทดสอบหาคุณสมบัติทางกายภาพและการทดสอบเบื้องตนทางเคม ี

Laboratory studies of crude drugs from plants, animals and minerals, classification 

according to their chemical constituents; carbohydrates, glycosides, steroids, terpinoids, tannins, 

flavonoids, alkaloids, organic acids, lignans, lipids, enzymes, proteins and others, extraction and 

testing their chemical and physical properties by preliminary chemical screening. 

 

๐๑๑๓๙๔๑๑ เภสัชกรรมอุตสาหการ ๑       ๒(๒-๐-๔) 

  (Industrial Pharmacy I) 

  วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๑๙๔๐๑ เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องตน 

เทคโนโลยีในการผลิตยาข้ันอุตสาหกรรมในรูปแบบของยาเม็ด ยาเม็ดเคลือบน้ำตาล ยาเม็ด

เคลือบฟลม แคปซูล ไมโครเอนแคปซูเลชัน ยาออกฤทธิ์นาน เพลเลท ระบบอากาศในสถานที่ผลิตยา กระบวนการ

ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานในการผลิตยา 

Technology of pharmaceutical manufacturing of tablets, sugar-coated tablets, 

film coated tablets, capsules, microencapsulation, long acting drugs, pellets. Heating ventilation 

and air conditioning, manufacturing control process and standardization. 

 

๐๑๑๓๙๔๑๒ ปฏิบัติการเภสัชกรรมอุตสาหการ ๑      ๑(๐-๓-๐) 

  (Industrial Pharmacy Laboratory I) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

ฝกปฏิบัติการใชเคร่ืองมือและข้ันตอนการผลิตยาในระดับอุตสาหกรรมของในรูปแบบของแข็ง 

ไดแก ยาเม็ด ยาเม็ดเคลือบน้ำตาล ยาเม็ดเคลือบฟลม แคปซูลและผลิตภัณฑในรูปแบบพนแหงตลอดจนกรรมวิธี

ตาง ๆ ที่ใชในการควบคุมคุณภาพของยาเตรียมรูปแบบตาง ๆ ที่ผลิตข้ึน 

Laboratory practice in using instruments and process for manufacturing of solid 

dosage forms; tablets, sugar-coated tablets, film coated tablets, capsules and spray-drying 

products including different processes for quality control of various dosage forms.  
 

 

๐๑๑๓๙๔๑๓ ชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลนศาสตร      ๒(๒-๐-๔) 

  (Biopharmaceutics and Pharmacokinetics) 

  วิชาบังคับกอน: ไมมี 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                        หนา ๔๖ 

คุณลักษณะทางฟสิกสและเคมีของยา  รูปแบบของยาเตรียมและวิธีการบริหารยาที่มีผลตอชีวป

ระโยชนของยา  ปจจัยที่เก่ียวของกับกระบวนการที่เกิดข้ึนภายหลังจากที่ยาเขาสูรางกาย การนำแนวคิดในเชิง

คณิตศาสตรมาอธิบายลักษณะการดูดซึม การกระจายตัว เมแทบอลิซึม และการขจัดยา การควบคุมคุณภาพเภสัช

ภัณฑดานชีวประโยชนและชีวสมมูลของยา  การประยุกตใชแนวคิดทางชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลนศาสตรในทาง

เภสัชศาสตร 

Physicochemical characteristics of drug, dosage forms and route of administration 

on bioavailability, factors related to drug disposition, mathematic expressions describing absorption, 

distribution, metabolism and excretion of drugs, quality control of drug product concerning 

bioavailability and bioequivalence, application of biopharmaceutic and pharmacokinetic concept 

in pharmaceutical sciences. 
 

๐๑๑๓๙๔๑๔ เคมีของยา ๓        ๓(๓-๐-๖) 

  (Medicinal Chemistry III) 

วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๑๙๒๐๔ เคมีอินทรีย 

ความรูพื้นฐานเก่ียวกับเคมีของตัวยา การจําแนกประเภท แหลงที่มารวมถึงการสังเคราะห 

คุณสมบัติทางเคมีฟสิกส การตรวจสอบเอกลักษณและคุณลักษณะเบื้องตน กลไกการออกฤทธิ์ ขอบงใช            

เมแทบอลิซึม ผลขางเคียงและความเปนพิษของตัวยา โดยเนนความสัมพันธของฤทธิ์ยากับสูตรโครงสรางของยา

ตานฮีสตามีน ยาที่ใชในระบบทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร ยาปฏิชีวนะ ยาตานแบคทีเรียเคมีสังเคราะห ยาตาน

วัณโรค ยาตานเชื้อรา ยาตานโปรโตซัว ยาตานมาลาเรีย ยาถายพยาธิ ยาตานเชื้อไวรัส ยาตานมะเร็ง ยาปรับ

ระบบภูมิคุมกัน ยาระบบหัวใจและหลอดเลือด ยาขับปสสาวะ ยาลดไขมัน ยาตานเกร็ดเลือด ยาปองกันการ

แข็งตัวของเลือด และยาทำใหเลือดแข็งตัว 

Basic knowledge of medicinal chemistry including classification, sources and 

synthesis, physicochemical properties, drug identification and screening, mechanism of action, 

indication, metabolism, side effects and toxicity, emphasizing on structure-activity relationships 

of antihistamine drugs, respiratory drugs, gastrointestinal drugs, antibiotics, synthetic antibacterial 

drugs, antituberculosis drugs, antifungal drugs, antiprotozoals, antimalarials, anthelmintics, antiviral 

drugs, antineoplastic drugs, immunomodulators, cardiovascular drugs, diuretics, antihyperlipoproteinemic 

drugs, antiplatelet drugs, antithrombotics, thrombolytics and coagulants. 

 

 

๐๑๑๓๙๔๑๕ เภสัชเวท ๒        ๓(๓-๐-๖) 

  (Pharmacognosy II) 

วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๓๙๔๐๙ เภสัชเวท ๑ 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                        หนา ๔๗ 

การพิสูจนเอกลักษณสมุนไพร การควบคุมคุณภาพพืชสมุนไพรตามขอกำหนดของเภสัชตำรับ

การจัดทำมาตรฐานสมุนไพรสมุนไพร ที่นำมาใชในโรคตาง ๆ ตามกลุมอาการที่เกิดในระบบตาง ๆ ของรางกายใน

บัญชียาหลักแหงชาติที่เนนเฉพาะยาจากสมุนไพร    

Medicinal plants identification, pharmacopoeal control and standardization of 

medicinal plants, medicinal plants used in various diseases and syndromes according to body 

systems,  national list of essential drugs by focusing on herbal medicines. 

 

๐๑๑๓๙๔๑๖ ปฏิบัติการเภสัชเวท ๒       ๑(๐-๓-๐) 

  (Pharmacognosy Laboratory II) 

วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๓๙๔๑๐ ปฏิบัติการเภสัชเวท ๑ 

ปฏิบัติการพิสูจนเอกลักษณพืชสมุนไพร การควบคุมคุณภาพพืชสมุนไพรตามขอกำหนดของ

เภสัชตำหรับการจัดทำมาตรฐานสมุนไพร ศึกษาคนควาขอมูลของสมุนไพรที่นำมาใชในโรคตาง ๆ ตามกลุมอาการ

ที่เกิดในระบบตาง ๆ ของรางกาย ในบัญชียาหลักแหงชาติ 

Laboratory practice in methods of medicinal plants identification, pharmacopoeal 

control and standardization of medicinal plants, medicinal plants used in various diseases and 

syndromes according to body system, national list of essential drugs. 

 

๐๑๑๓๙๔๑๗ เภสัชกรรมอุตสาหการ ๒       ๒(๒-๐-๔) 

  (Industrial Pharmacy II) 

วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๑๙๔๐๑ เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องตน 

หลักการและวิธีการผลิตยาปราศจากเชื้อและผลิตภัณฑฉีดพนในข้ันอุตสาหกรรม มาตรการใน

การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานในการผลิตการตรวจสอบไพโรเจน การเรียนรูเก่ียวกับเคร่ืองมือและเคร่ืองจักรที่

ใชในการผลิตยาประเภทดังกลาว รวมถึงการศึกษาวิธีการเลือกใชและขอควรคำนึงถึงตาง ๆ ของภาชนะที่ใชบรรจุ

เภสัชภัณฑ  

Principle and technology of pharmaceutical manufacturing of parenteral preparation 

and aerosols, good manufacturing practice, production planning, quality assurance, pyrogenic 

testing, studies related to production instrument, selection and consideration of containers 

using for pharmaceutical products. 

 

 

 

 

๐๑๑๓๙๔๑๘ ปฏิบัติการเภสัชกรรมอุตสาหการ ๒      ๑(๐-๓-๐) 

  (Industrial Pharmacy Laboratory II) 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                        หนา ๔๘ 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

ปฏิบัติการใชเคร่ืองมือและเคร่ืองจักรในระดับอุตสาหกรรม ที่ใชในการผลิตยาปราศจากเชื้อ 

ไดแก ยาฉีดปริมาตรนอยและยาฉีดปริมาตรมาก ตลอดจนกรรมวิธีตาง ๆ ที่ใชในการควบคุมคุณภาพของยาเตรียม

รูปแบบตาง ๆ ที่ผลิตข้ึน 

Laboratory practice in using instrument and machine for industrial manufacturing of 

parenteral preparations, parenteral preparation in small amount and in pilot plant, quality 

assurance processes for different dosage forms. 

 

๐๑๑๔๙๔๑๙ เภสัชวิเคราะห ๑        ๒(๒-๐-๔) 

  (Pharmaceutical Analysis I) 

  วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๑๙๒๐๒ เคมีทั่วไป 

พื้นฐานการวิเคราะหเชิงปริมาณของเภสัชภัณฑและเคมีภัณฑ โดยเนนการไทเทรต การตก 

ตะกอนและเคมีไฟฟา 

Fundamental knowledge in quantitative pharmaceutical analysis with emphasis 

on titrimetry, gravimetry and electrochemistry. 

 

๐๑๑๔๙๔๒๐ ปฏิบัติการเภสัชวิเคราะห ๑       ๑(๐-๓-๐) 

  (Pharmaceutical Analysis Laboratory I) 

  วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๑๙๒๐๒ เคมีทั่วไป 

เทคนิคพื้นฐานทางการวิเคราะหเชิงปริมาณของเภสัชภัณฑและเคมีภัณฑ โดยเนนการไทเทรต 

การตกตะกอนและเคมีไฟฟา 

Laboratory practice in quantitative pharmaceutical analysis with emphasis on 

titrimetry, gravimetry and electrochemistry. 

 

๐๑๑๔๙๔๒๑ เภสัชวิเคราะห ๒        ๒(๒-๐-๔) 

  (Pharmaceutical Analysis II) 

  วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๑๙๒๐๒ เคมีทั่วไป 

ทฤษฎีและการประยุกตใชเคร่ืองมือในเภสัชวิเคราะหที่เก่ียวของกับสเปกโทรมิเตอรรีแฟรคโต

มิเตอร โพลาริมิเตอรและโครมาโทกราฟ 

Theory and applications of analytical instruments to pharmaceutical analysis 

including spectrometer, refractometer, polarimeter, and chromatography. 

 

๐๑๑๔๙๔๒๒ ปฏิบัติการเภสัชวิเคราะห ๒       ๑(๐-๓-๐) 

(Pharmaceutical Analysis Laboratory II) 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                        หนา ๔๙ 

วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๑๙๒๐๒ เคมีทั่วไป       

การฝกปฏิบัติการเภสัชวิเคราะหโดยใชสเปกโทรมิเตอร รีแฟรคโตมิเตอร โพลาริมิเตอร และ 

โครมาโทกราฟ 

Laboratory practice in pharmaceutical analysis by using of spectrometer, refractometer, 

polarimeter, and chromatograph. 

 

๐๑๑๔๙๔๒๓ ประมวลความรูทางเภสัชศาสตร ๑      ๑(๐-๓-๐) 

  (Comprehensive Knowledge in Pharmacy I) 

วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๔๙๓๐๔ วิธีวิทยาการวิจัย 

๐๑๑๒๙๔๐๓ เภสัชกรรม ๑ 

  ๐๑๑๒๙๔๐๔ ปฏิบัติการเภสัชกรรม ๑ 

  ๐๑๑๒๙๔๐๕ เภสัชกรรม ๒ 

  ๐๑๑๒๙๔๐๖ ปฏิบัติการเภสัชกรรม ๒ 

  ๐๑๑๓๙๔๑๑ เภสัชกรรมอุตสาหการ ๑ 

๐๑๑๓๙๔๑๕ เภสัชเวท ๒ 

๐๑๑๓๙๔๑๗ เภสัชกรรมอุตสาหการ ๒ 

๐๑๑๔๙๔๑๙ เภสัชวิเคราะห ๑ 

๐๑๑๔๙๕๐๘ เภสัชกรรมบำบัด ๑ 

  ๐๑๑๔๙๕๐๙ เภสัชกรรมบำบัด ๒   

การประมวลความรูทางเภสัชศาสตรตามสมรรถนะรวมที่กำหนดโดยสภาเภสัชกรรมเพื่อ

เสริมสรางความรู และทักษะในระดับทั่วไปสำหรับงานเภสัชกรรมอุตสาหการ 

Comprehensive knowledge in pharmacy corresponding to the core competency 

indicated by the pharmacy council of thailand for enhancing knowledge and skills in general 

level of performance in industry pharmacy. 

 

๐๑๑๕๙๔๒๔ เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชศาสตร      ๒(๒-๐-๔) 

(Pharmaceutical Biotechnology) 

วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๒๙๒๐๖ ชีวเคมี 

๐๑๑๒๙๒๐๘ จุลชีววทิยา 

ความรูพื้นฐานเก่ียวกับเทคโนโลยีชีวภาพและชีววิทยาระดับโมเลกุล วิวัฒนาการความกาวหนา

เก่ียวกับเทคโนโลยีชีวภาพและพันธุวิศวกรรมทางเภสัชศาสตร การประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชศาสตร

ในเภสัชภัณฑ ตลอดจนหัวขอความกาวหนาในปจจุบันดานเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชศาสตร 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                        หนา ๕๐ 

Basic knowledge of biotechnology and molecular biotechnology, evolution of 

pharmaceutical biotechnology and biological engineering, applications of pharmaceutical 

biotechnology in pharmaceutical products including current topics in pharmaceutical biotechnology. 

 

  ๒.๓ กลุมวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม จำนวน ๔๒ หนวยกิต    

๐๑๑๒๙๕๐๑ พยาธิสรีรวิทยา         ๒(๒-๐-๔) 

  (Pathophysiology) 

วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๒๙๒๑๐ กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา ๑ 

พยาธิวิทยาเบื้องตน การบาดเจ็บของเซลล การตายของเซลล การปรับตัวของเซลล การอักเสบ

และการฟนตัวของเซลล พยาธิสรีรวิทยาของระบบประสาท ระบบตอมไรทอ ระบบโครงราง กลามเนื้อและผิวหนัง 

ระบบทางเดินอาหาร ระบบหัวใจและไหลเวียน ระบบหายใจ ระบบขับถายปสสาวะและระบบสืบพันธุ 

Basic pathology, cell injury, cell death, cell adaptation, inflammation and cell 

regeneration, pathophysiology of the nervous system, endocrine system, musculoskeletal and 

integumentary system, gastrointestinal system, cardiovascular system, respiratory system, urinary 

system, and reproductive system. 

 

๐๑๑๓๙๕๐๒ เภสัชวิทยา ๑        ๔(๔-๐-๘) 

  (Pharmacology I) 

วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๒๙๕๐๑ พยาธิสรีรวิทยา 

หลักการพื้นฐานของการใชยาบำบัดโรคเก่ียวของกับเภสัชจลนศาสตรและเภสัชพลศาสตร           

การออกฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ของยาตอระบบประสาทสวนกลางและระบบประสาทอัตโนมัติ ยาแกปวด         

ยาลดไข ยาตานการอักเสบและยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบตอมไรทอ 

Basic principles in medicinal treatment of diseases related to pharmacokinetics 

and pharmacodynamics, action and mechanism of action of medicines affecting on the central 

nervous system and the autonomic nervous system, analgesics, antipyretics, anti-inflammatory 

drugs, and drugs acting on the endocrine system. 

 

๐๑๑๓๙๕๐๓ การบริการเภสัชสนเทศ       ๒(๑-๓-๒) 

  (Drug Information Service) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

แนวคิดดานการบริการเภสัชสนเทศ  การแบงกลุมของขอมูล วิธีการหาขอมูล งานบริการตอบ

ปญหาสารสนเทศทางยา การวิเคราะหและประเมินขอมูลทางยา  ระบบฐานขอมูลเภสัชสนเทศและการเขียน

บทสรุป  



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                        หนา ๕๑ 

Concept in drug information service, classification of drug information, data searching, 

drug information service, analysis and evaluation of drug information, drug information system 

and summary writing. 

 

๐๑๑๓๙๕๐๔ เภสัชวิทยา ๒        ๓(๓-๐-๖) 

  (Pharmacology II) 

วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๓๙๕๐๒ เภสัชวิทยา ๑ 

หลักการพื้นฐานของการใชยาบำบัดโรค การออกฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ของยาตอระบบ

ทางเดินอาหารและยาที่ใชในโรคภูมิแพ หลักการทั่วไปของการรักษาดวยเคมีบำบัดในโรคติดเชื้อ โรคมะเร็งและ

โรคภูมิคุมกัน ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบหัวใจและไหลเวียนและระบบขับถายปสสาวะ 

Basic principles in medicinal treatment of diseases, action and mechanism of 

action of medicines affecting on the gastrointestinal system and drugs used to treat allergic 

diseases, principles of chemotherapy for infectious, neoplastic and immunological diseases,  

drugs affecting on the cardiovascular system and the urinary system. 

 

๐๑๑๓๙๕๐๕ ปฏิบัติการเภสัชวิทยา       ๑(๐-๓-๐) 

  (Pharmacology Laboratory) 

วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๓๙๕๐๒ เภสัชวิทยา ๑ 

ปฏิบัติการพื้นฐานของเภสัชวิทยาที่เก่ียวของกับกระบวนการพัฒนายา การศึกษาทางเภสัช

จลนศาสตร เภสัชพลศาสตร การออกฤทธิ์ และกลไกการออกฤทธิ์ของยาในกลุมระบบประสาทอัตโนมัติ และ

ระบบประสาทสวนกลาง รวมทั้งยาที่ใชในการแกปวด ลดไข ตานการอักเสบ และการศึกษาพิษวิทยาของยา 

Basic laboratory of pharmacology related to drug development processes, 

pharmacokinetic and pharmacodynamic studies, action and mechanism of action of drugs 

affecting on autonomic and central nervous systems, analgesic antipyretic, anti-inflammatory 

drugs and toxicity test of medicines.  

 

๐๑๑๓๙๕๐๖ เภสัชกรรมจายยา        ๔(๓-๓-๖) 

  (Dispensing Pharmacy) 

วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๓๙๕๐๒ เภสัชวิทยา ๑ 

บทบาทและความรับผิดชอบของเภสัชกรในการจายยาตามแนวปฏิบัติในการจายยาที่ดี การซัก

ประวัติผูปวย การใหคำแนะนำแกผูปวยเก่ียวกับการใชยาและการปฏิบัติตัวในโรคพื้นฐานที่พบบอยในรานยา 

ไดแก โรคหู ตา คอ จมูก โรคระบบทางเดินหายใจ  โรคระบบทางเดินอาหาร โรคผิวหนัง โรคขอและกระดูก โรค

ติดเชื้อทางเพศสัมพันธ การคุมกำเนิด และการใหคำแนะนำในการเลิกบุหร่ี การคนหาและแกไขปญหาที่เกิดจาก

การใชยาตามใบสั่งแพทย รวมถึงการใหคำแนะนำเวชอุปกรณเพื่อการรักษาตนเองของผูปวย 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                        หนา ๕๒ 

Role and responsitibility of pharmacist in good dispensing practice, history taking, 

patient and drug counseling in common diseases with EENT, respiratory system, gastrointestinal 

system, skin, joint and bone, sexual transmitted disease, contraception, and smoking cessation. 

identification and resolve of drug related problem, including advise an appropriate medical 

supplies for patient self-care treatment. 

 

๐๑๑๓๙๕๐๗ พิษวิทยาและพิษวิทยาคลินิก      ๒(๒-๐-๔) 

(Toxicology and Clinical Toxicology) 

วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๓๙๕๐๒ เภสัชวิทยา ๑ 

หลักการทางพิษวิทยา กลไกการเกิดพิษของยาและสารพิษตอระบบตางๆของรางกาย การ

ทดสอบความเปนพิษ การวินิจฉัยและการรักษาผูปวยที่ไดรับสารพิษ ทั้งสารพิษชนิดระเหยได สารพิษกลุมโลหะ 

สารเคมีกำจัดศัตรูพืช สารพิษจากพืชและสัตว สารเสพติด รวมทั้งการจัดการผูปวยที่ไดรับยาเกินขนาด  

Principle of toxicology, mechanism of toxicity of poisons on various organs, toxicity 

testing, diagnosis and treatment of human poisoning from volatile and metallic poisons, pesticides, 

plant and animal toxins, drugs of abuse as well as management of drug overdose poisoning. 

 

๐๑๑๔๙๕๐๘ เภสัชกรรมบำบัด ๑       ๔(๓-๓-๖) 

  (Pharmacotherapy I) 

วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๓๙๕๐๔ เภสัชวิทยา ๒ 

๐๑๑๓๙๕๐๖ เภสัชกรรมจายยา  

การซักประวัติการใชยา การตรวจรางกายและการแปลผลตรวจทางหองปฏิบัติการ           

การคนหาและแกไขปญหาการใชยาของผูปวยอยางเปนระบบ อันตรกิริยาระหวางยา แนวทางการใชยาเพื่อการ

บำบัดรักษาผูปวยในโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบเลือด โรคไต และโรคระบบทางเดินหายใจ โดยเนน

ถึงการเลือกใชยาอยางสมเหตุผลและความปลอดภัยของผูปวย  

Medication history taking, physical examination and interpretation of laboratory 

test, identification and resolving drug related problems, drug interactions, pharmacotherapy in 

patients with cardiovascular disorders, hematologic disorders, renal disorders and respiratory 

disorders with emphasis on rational drug use and patient safety.  

 

 

๐๑๑๔๙๕๐๙ เภสัชกรรมบำบัด ๒       ๔(๓-๓-๖) 

  (Pharmacotherapy II) 

วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๓๙๕๐๔ เภสัชวิทยา ๒ 

๐๑๑๓๙๕๐๖ เภสัชกรรมจายยา 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                        หนา ๕๓ 

การซักประวัติการใชยา การตรวจรางกายและการแปลผลตรวจทางหองปฏิบัติการการคนหา

และแกไขปญหาการใชยาของผูปวยอยางเปนระบบ อันตรกิริยาระหวางยา แนวทางการใชยาเพื่อการบำบัดรักษา

ผูปวยในโรคระบบตอมไรทอ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคขอและกระดูก โรคนรีเวชและโรคระบบทางเดิน

ปสสาวะ โดยเนนถึงการเลือกใชยาอยางสมเหตุผลและความปลอดภัยของผูปวย  

Medication history taking, physical examination and interpretation of laboratory 

test, identification and resolving drug related problems, drug interactions, pharmacotherapy in 

patients with endocrine disorders, gastrointestinal disorders, joint and bone disorders, 

gynecologic and  obstetric disorders and urologic disorders with emphasis on rational drug use 

and patient safety.  

 

๐๑๑๔๙๕๑๐ เภสัชกรรมบำบัด ๓       ๔(๓-๓-๖) 

  (Pharmacotherapy III) 

วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๔๙๕๐๘  เภสัชกรรมบำบดั ๑ 

การซักประวัติการใชยา การตรวจรางกายและการแปลผลตรวจทางหองปฏิบัติการ การคนหา

และแกไขปญหาการใชยาของผูปวยอยางเปนระบบ อันตรกิริยาระหวางยา แนวทางการใชยาเพื่อการบำบัดรักษา

ผูปวยในโรคระบบประสาท โรคทางโภชนาการ โรคที่พบบอยและการใชยาในเด็ก โดยเนนถึงการเลอืกใชยาอยาง

สมเหตุผลและความปลอดภัยของผูปวย  

Medication history taking, physical examination and interpretation of laboratory 

test, identification and resolving drug related problems, drug interactions, pharmacotherapy in 

patients with neurologic disorders and psychiatric disorders, nutritional disorders, common 

disorders and drug use in pediatric with emphasis on rational drug use and patient safety.  

 

๐๑๑๔๙๕๑๑ เภสัชกรรมบำบัด ๔       ๓(๓-๐-๖) 

  (Pharmacotherapy IV) 

วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๔๙๕๐๘  เภสัชกรรมบำบัด ๑ 

การซักประวัติ การตรวจรางกายและการแปลผลตรวจทางหองปฏิบัติการ การคนหาและแกไข

ปญหาการใชยาของผูปวยอยางเปนระบบ อันตรกิริยาระหวางยา แนวทางการใชยาเพื่อการบำบัดรักษาผูปวยใน

โรคมะเร็งและโรคติดเชื้อในระบบตาง ๆ โดยเนนถึงการเลือกใชยาอยางสมเหตุผลและความปลอดภัยของผูปวย  

 

Medication history taking, physical examination and interpretation of laboratory 

test, identification and resolving drug related problems, drug interaction, pharmacotherapy in 

patients with cancer diseases and infection diseases with emphasis on rational drug use and 

patient safety.  

 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                        หนา ๕๔ 

๐๑๑๔๙๕๑๒ การเตรียมเภสัชภัณฑสำหรับผูปวยเฉพาะราย     ๒(๑-๓-๒) 

  (Extemporaneous Preparations) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

หลักในการเตรียมเภสัชภัณฑสำหรับผูปวยเฉพาะราย ทั้งประเภทยารับประทาน ยาฉีด 

สารอาหารปราศจากเชื้อที่ใหทางหลอดเลือดดำและยาเคมีบำบัดตามใบสั่งยา รวมถึงการคำนวณขนาดยาสำหรับ

ผูปวยเฉพาะราย 

Principle of extemporaneous preparation in oral medications, injectable medicatons, 

parenteral nutrition and chemotherapy according to prescription including dosage calculation 

for individual patient. 

 

๐๑๑๔๙๕๑๓ ปฏิกิริยาอันไมพึงประสงคของยา      ๒(๒-๐-๔) 

  (Adverse Drug Reaction) 

วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๓๙๕๐๔ เภสัชวิทยา ๒ 

ประเภทและกลไกการเกิดปฏิกิริยาอันไมพึงประสงคจากการใชยา บทบาทของเภสัชกรในการ

ติดตาม การประเมิน การปองกัน และการรายงานผลการเกิดปฏิกิริยาไมพึงประสงคจากการใชยา 

Classification and mechanism of adverse drug reaction, role of pharmacist in 

monitoring, evaluation, prevention and reporting of adverse drug events from drug using.  

 

๐๑๑๕๙๕๑๔ ทักษะการสื่อสารทางวิชาชีพและการใหคำแนะนำผูปวย    ๒(๑-๓-๒) 

  (Professional Communication Skills and Patient Counseling) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี  

หลักการและแนวคิดดานทักษะการสื่อสารระหวางบุคคล โดยเนนการสื่อสารทางวิชาชีพ 

ระหวางเภสัชกรกับผูปวยและบุคลากรทางการแพทย เทคนิคในการเขียน การพูด การสัมภาษณ การนำเสนอ

ขอมูลทางการแพทยและจริยธรรมการสือ่สาร  

Principle and concept in personnel communication skill with emphasis on 

professional communication, pharmacist and patient, pharmacist and health care providers 

communication. communication technique in writing, conversation and interview, medicinal 

data presentation and ethics of communication. 

 

๐๑๑๕๙๕๑๕ เภสัชจลนศาสตรคลินิก       ๒(๒-๐-๔) 

  (Clinical Pharmacokinetics) 

วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๓๙๔๑๓ ชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลนศาสตร 

ทฤษฎีพื้นฐานและการประยุกตใชเภสัชจลนศาสตรในทางคลินิก หลักการและทฤษฎีของการ

กำหนดขนาดยาและการติดตามระดับยาในเลือดของยาที่มีดัชนีการรักษาแคบ 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                        หนา ๕๕ 

Basic theory and application of pharmacokinetics in clinical practice, principles 

and theoretical concepts in drug regimen selection and therapeutic drug monitoring of drugs 

with narrow therapeutic index. 

 

๐๑๑๕๙๕๑๖ ประมวลความรูทางเภสัชศาสตร ๒      ๑(๐-๓-๐) 

  (Comprehensive Knowledge in Pharmacy II) 

วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๔๙๔๒๑ เภสัชวิเคราะห ๒ 

  ๐๑๑๔๙๔๒๓ ประมวลความรูทางเภสัชศาสตร ๑ 

๐๑๑๕๙๔๒๔ เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชศาสตร 

๐๑๑๔๙๕๑๐ เภสัชกรรมบำบัด ๓ 

๐๑๑๔๙๕๑๑ เภสัชกรรมบำบัด ๔ 

๐๑๑๔๙๕๑๒ การเตรียมเภสัชภัณฑสำหรับผูปวยเฉพาะราย 

การบูรณาการความรูทางเภสัชศาสตร ตามเกณฑความรูและทักษะความสามารถทางวิชาชีพ

ของผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่กำหนดโดยสภาเภสัชกรรม  

Integrated knowleadge in pharmacy corresponding to knowleadge and skills of 

pharmacists indicated by the pharmacy council. 

 

  ๒.๔ กลุมวิชาสัมมนาและโครงงานวิจัยเภสัชศาสตร จำนวน ๔ หนวยกิต 

๐๑๑๕๙๖๐๑ สัมมนาทางเภสัชศาสตร       ๑(๐-๓-๐) 

  (Seminar in Pharmacy) 

วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๔๙๓๐๔ วิธีวิทยาการวิจัย 

๐๑๑๓๙๕๐๓ การบริการเภสัชสนเทศ 

การนำเสนอหัวขออภิปรายทางเภสัชศาสตรที่นักศึกษาสนใจ โดยการสืบคนขอมูลจากรายงาน

การวิจัยที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ รวมถึงการรวมอภิปรายกับคณาจารยและผูเขารวมฟงการนำเสนอ  

Presentation of interested pharmaceutical topics, review the articles and information 

from academic journals including discussion with staffs and participants. 

 

 

 

๐๑๑๕๙๖๐๒ โครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร      ๓(๐-๙-๐) 

  (Senior Project Research in Pharmacy) 

วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๕๙๖๐๑ สัมมนาทางเภสัชศาสตร 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                        หนา ๕๖ 

การทำโครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตรที่เก่ียวของกับเภสัชกรรมอุตสาหการหรือการบริบาลทาง

เภสัชกรรม การนำเสนอโครงรางงานวิจัย การเก็บและวิเคราะหขอมูล การนำเสนอและการเขียนรายงาน

ผลงานวิจัย   

Conduction of research project related to industrial pharmacy or pharmaceutical care 

including concept initiation, proposal presentation, data collection and analysis, presentation 

and report writing of research.   

 

  ๒.๕ กลุมวิชาเลือกวิชาชีพ จำนวนอยางนอย ๑๕ หนวยกิต แบงเปน ๒ กลุมวิชา ไดแก 

  ๒.๕.๑ กลุมวิชาเลือกเภสัชกรรมอุตสาหการ 

๐๑๑๕๙๗๐๑ กระบวนการทางเภสัชอุตสาหกรรม      ๒(๒-๐-๔) 

  (Industrial Pharmaceutical Processing) 

วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๓๙๔๑๑ เภสัชกรรมอุตสาหการ ๑ 

๐๑๑๓๙๔๑๗ เภสัชกรรมอุตสาหการ ๒ 

หลักการและเทคโนโลยีของกระบวนการทางเภสัชอุตสาหกรรม ไดแก การผสม การบด การทำ

ใหแหง การทำแกรนูล การตอก การกรองและการทำใหปราศจากเชื้อ หลักการทำงานของเคร่ืองมือที่ใชใน

กระบวนการทางเภสัชอุตสาหกรรม การตรวจสอบความถูกตองของเคร่ืองมือและกระบวนการผลิต 

Principle and technology of industrial pharmaceutical processes including mixing, 

milling, drying, granulating, compressing, filtering and sterilizing, principles of equipment used in 

industrial pharmaceutical processes, validation of equipments and processes. 

 

๐๑๑๕๙๗๐๒ การประกันและการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ     ๒(๒-๐-๔) 

  (Quality Assurance and Quality Control of Pharmaceutical Product) 

วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๔๙๔๒๑ เภสัชวิเคราะห ๒ 

หลักการของการประกันและควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ การวางแผนปฏิบัติการในระบบ

ควบคุมและประกันคุณภาพของวัตถุดิบ ระหวางกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑสำเร็จรูป การตรวจสอบความ

ถูกตองของวิธีวิเคราะห การทดสอบความคงสภาพยา ขอตกลงและขอบังคับระดับชาติและนานาชาติในสวนที่

เก่ียวของ 

Principle of quality assurance and quality control, operation planning of qa/qc 

for raw material, in process control and finished product, analysis, method validation, stability 

testing, national and international agreement and regulation related to quality assurance/quality 

control. 

๐๑๑๕๙๗๐๓ การพัฒนาเภสัชภัณฑ       ๓(๒-๓-๔) 

  (Pharmaceutical Product Development) 

วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๒๙๔๐๓ เภสัชกรรม ๑ 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                        หนา ๕๗ 

๐๑๑๒๙๔๐๕ เภสัชกรรม ๒ 

การพัฒนาเภสัชภัณฑ โดยมีรายละเอียดของเนื้อหาที่ประกอบดวย การศึกษาขอมูลกอนการตั้ง

ตำรับ เทคนิคที่เก่ียวของกับการเตรียมเภสัชภัณฑ การเพิ่มความคงสภาพของเภสัชภัณฑ การเลือกใชสารตานจุลชีพ

ในเภสัชภัณฑ การเลือกใชบรรจุภัณฑที่เหมาะสม การศึกษาความคงสภาพของเภสัชภัณฑ และการควบคุมและ

ตรวจสอบคุณภาพตามเภสัชตำรับ 

Development of pharmaceutical products consisting of pre-formulation studies, 

pharmaceutical preparation techniques, stabilization of pharmaceutical products, selection of 

antimicrobial agents, packaging selection, stability studies and quality control testing according 

to pharmacopoeia. 

 

๐๑๑๕๙๗๐๔ หลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการผลิตยา     ๑(๑-๐-๒) 

  (Good Manufacturing Practice) 

วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๓๙๔๑๑ เภสัชกรรมอุตสาหการ ๑ 

๐๑๑๓๙๔๑๗ เภสัชกรรมอุตสาหการ ๒ 

แนวคิดและที่มาของหลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการผลิต ขอกำหนด ระเบียบและหลักวิธี

ปฏิบัติที่นำมาใชในการผลิตที่ดี รวมถึงมาตรฐานการดำเนินการผลิต การตรวจรับรอง การจัดสง การจัดเก็บ              

การทบทวนคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ ขอตกลงและขอบังคับระดับชาติและนานาชาติในสวนที่เก่ียวของ 

Concept and history of good manufacturing practices, regulations, rules and 

principle for good manufacturing practice in manufacturing standard, auditing, distribution, 

storage, quality review and quality control, national and international agreement and regulation 

related to drug manufacturing. 

 

๐๑๑๕๙๗๐๕ แนวโนมการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ     ๒(๒-๐-๔) 

  (Trend in Pharmaceutical Research and Development) 

วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๓๙๔๑๑ เภสัชกรรมอุตสาหการ ๑ 

๐๑๑๓๙๔๑๗ เภสัชกรรมอุตสาหการ ๒ 

แนวโนมในการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ การทบทวนวรรณกรรมในสวนที่เก่ียวของกับ

กระบวนการผลิต ตัวยา รูปแบบและเภสัชภัณฑสำเร็จรูป 

Trends in pharmaceutical research and development, literature review related 

to manufacturing process, raw material, dosage forms, and finished products. 

 

๐๑๑๕๙๗๐๖ การข้ึนทะเบียนเภสัชภัณฑ       ๑(๑-๐-๒) 

  (Regulatory Affair for Pharmaceutical Products)  

  วิชาบังคับกอน: ไมมี 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                        หนา ๕๘ 

ขอกำหนดทางเทคนิครวมของอาเชียนในการเตรียมเอกสารการข้ึนทะเบียนตำรับยา และชุด

เอกสารการข้ึนทะเบียนตำรับยาสำหรับมนุษยในภูมิภาคอาเชียนโดยเนนยาใหม 

Asian common technical requirement for pharmaceutical registration and asian 

common technical dossier for the registration of pharmaceuticals for human use with emphasis 

on new drugs. 

 

๐๑๑๕๙๗๐๗ โครมาโทกราฟในเภสัชวิเคราะห      ๒(๑-๓-๒) 

  (Chromatography in Pharmaceutical Analysis) 

วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๔๙๔๒๑ เภสัชวิเคราะห ๒ 

ทฤษฎีและการฝกปฏิบัติการวิเคราะหเภสัชภัณฑโดยเนนวิธีแกสโครมาโทกราฟและไฮเปอร

ฟอรแมนซลิควิดโครมาโทกราฟ 

Theory and laboratory practice in pharmaceutical analysis with emphasis on gas 

chromatography and high performance liquid chromatography. 

 

๐๑๑๕๙๗๐๘ ระบบนำสงยา        ๒(๒-๐-๔) 

  (Drug Delivery System) 

  วิชาบังคับกอน: ไมมี 

หลักการเก่ียวกับระบบนำสงยา ชนิด รูปแบบ การออกแบบและการพัฒนาระบบนำสงยา             

การวิเคราะห คุณลักษณะของรูปแบบการนำสงยา รวมถึง การประยุกตใชเทคโนโลยีตาง ๆ ในกระบวนการนำสง

ผลิตภัณฑเคร่ืองสำอางและผลิตภัณฑสุขภาพ 

Principle of drug delivery system: types, pattern, design development, and 

performance characteristic analysis of dosage forms as well as application to cosmetics and 

health products. 

  

๐๑๑๕๙๗๐๙ ไมโครเอนแคปซเูลชันเทคนิค      ๒(๑-๓-๒) 

  (Microencapsulation Techniques) 

  วิชาบังคับกอน: ไมมี 

หลักการของไมโครเอนแคปซูเลชัน ชนิด เทคนิคการเตรียม ชนิดของสารเคลือบ การทดสอบ

คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี การทดสอบความคงตัว รวมถึงการนำไปประยุกตใช 

Principle of microencapsulation, types, preparation techniques, coating materials, 

physicochemical and stability testings, as well as its applications. 

๐๑๑๕๙๗๑๐ นาโนเทคโนโลยีทางเภสัชกรรม      ๒(๒-๐-๔) 

  (Nanotechnology in Pharmacy) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                        หนา ๕๙ 

การประยุกตใชนาโนเทคโนโลยีในทางเภสัชกรรม ชนิดของวัสดุนาโนและอุปกรณที่ใชในการพัฒนา

เภสัชภัณฑและเคร่ืองสำอาง 

Application of nanotechnology in pharmaceutics, type of nanomaterials and devices 

using for development of pharmaceutical products and cosmetics. 

 

๐๑๑๕๙๗๑๑ วิทยาศาสตรโพลิเมอร       ๒(๒-๐-๔) 

  (Polymer Sciences) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

ทฤษฎีพื้นฐานของวิทยาศาสตรโพลิเมอร ชื่อและการแบงประเภทของโพลิเมอร กลไกทางเคมี

และเทคนิคการเตรียมโพลิเมอร พันธะและแรงระหวางโมเลกุล การจัดเรียงตัวในโมเลกุลและการจัดเรียง

โครงสรางผลึกของโพลิเมอร การนำโพลิเมอรมาใชทางวิทยาศาสตรเคร่ืองสำอาง  

Fundamental theory of polymer sciences, polymer nomenclature and classification, 

polymerization mechanisms and techniques in polymer preparation, molecular forces and 

chemical bonding in polymers, configurations of polymer chains and crystal structure of polymers, 

polymer applications in cosmetics sciences. 

 

๐๑๑๕๙๗๑๒ การควบคุมตนทุนสำหรับเภสัชภัณฑ      ๒(๒-๐-๔) 

  (Cost Control for Pharmaceutical Products) 

วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๔๙๓๐๖ การบริหารเภสัชกิจ 

บทบาททางบัญชีเพื่อการบริหารตนทุนสำหรับเภสัชภัณฑ แนวคิดและการแบงประเภทของ

ตนทุน ตนทุนผลิตภัณฑ ตนทุนของงาน ตนทุนการดำเนินงาน ตนทุนที่คิดจากกิจกรรมการผลิต ตนทุนตามแรง

ผลิต การวิเคราะหกำไรขาดทุน การวิเคราะหตนทุนเพื่อการตัดสินใจ ตนทุนมาตรฐานและการวิเคราะหผล

แตกตาง การประมาณตนทุน งบประมาณ หนาที่ความรับผิดชอบของบทบาททางบัญชีตนทุนตอการประเมิน

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการผลิต 

Role of accounting on cost management, cost concepts and classifications, product 

costing, job costing, process costing, activity-based costing, full costing and vailable costing, 

cost-volume-profit analysis, analysis of cost for decision making, standard costing and variance 

analysis, budgeting, responsibility, accounting and performance evaluations. 

 

 

 

๐๑๑๕๙๗๑๓ การควบคุมคุณภาพยา       ๒(๑-๓-๒) 

  (Drug Quality Control) 

วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๔๙๔๒๑ เภสัชวิเคราะห ๒ 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                        หนา ๖๐ 

การควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและเภสัชภัณฑในรูปแบบตาง ๆ ตามขอกำหนดที่ราชการ

รับรอง โดยเนนเก่ียวกับการพิสูจนเอกลักษณ การทดสอบสารเจือปน การแตกกระจายตัวของยา การละลาย        

การปลดปลอยยา ความสม่ำเสมอของตัวยาสำคัญในเภสัชภัณฑ การทดสอบความคงสภาพ และการประมาณอายุ

ของเภสัชภัณฑ การตรวจสอบความถูกตองของวิธีวิเคราะห การสอบเทียบเคร่ืองมือวิเคราะห  

Quality control of raw materials and pharmaceutical products according to 

official specifications with emphasis on tests such as identification, impurity, disintegration, 

dissolution and drug release, uniformity of dosage unit, stability testing and shelf life estimation, 

analytical method validation, validation and calibration of analytical instruments.  

 

๐๑๑๕๙๗๑๔ วิทยาศาสตรเคร่ืองสำอาง ๑      ๒(๒-๐-๔) 

  (Cosmetic Science I) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

โครงสรางทางเคมีและกายภาพของผิวหนัง การตั้งตำรับผลิตภัณฑทำความสะอาดผิวหนา 

ผลิตภัณฑอาบน้ำ ผลิตภัณฑระงับเหงื่อและกลิ่นกาย ผลิตภัณฑทำความสะอาดชองปาก, ผลิตภัณฑเก่ียวกับเล็บ 

วิทยาศาสตรของสี เคร่ืองสำอางแตงสีประเภทตาง ๆ เชน ลิปสติก แตงขอบตาและขนตา ปดแกม 

Chemical and physical structure of skin, formulation of cleansing products for 

facials and body, anti-perspirants and deodorants, oral hygiene, nail products, sciences of 

colors, coloring in cosmetics e.g. lipstick, eyeliner, mascara, eyeshadow, and brush on. 

 

๐๑๑๕๙๗๑๕ วิทยาศาสตรเคร่ืองสำอาง ๒      ๒(๒-๐-๔) 
  (Cosmetic Science II) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

โครงสรางทางเคมีและกายภาพของเสนผม การตั้งตำรับผลิตภัณฑสำหรับเสนผมประเภทตาง ๆ 

เชน แชมพู ครีมนวดผม ผลิตภัณฑแตงทรงผม ผลิตภัณฑยอมสีผม ผลิตภัณฑดัดผม และ ผลิตภัณฑกำจัดขน  

Chemical and physical structure of hair, formulation of hair care products such 

as shampoo, treatment conditioner, hair setting, coloring, waving, and waxing preparations. 

 

 

 

 

 

๐๑๑๕๙๗๑๖ วิทยาศาสตรเคร่ืองสำอาง ๓      ๒(๒-๐-๔) 

  (Cosmetic Science III) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                        หนา ๖๑ 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับผลิตภัณฑสปาและหลักการนวด การพัฒนาสูตรตำรับที่ใชในสปา 

Concepts and theory of spa products and massage principle, formulation 

development of spa products. 

 

๐๑๑๕๙๗๑๗ การประเมินผลิตภัณฑเคร่ืองสำอาง      ๒(๒-๐-๔) 

  (Evaluation of Cosmetic Product) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

การออกแบบการตรวจสอบความคงตัวทางกายภาพของผลิตภัณฑเคร่ืองสำอาง การออกแบบ

การศึกษาเพื่อพิสูจนสรรพคุณของผลิตภัณฑเคร่ืองสำอาง การวิเคราะหผลิตภัณฑเคร่ืองสำอางทางดานประสาท

สัมผัส การประเมินประสิทธิผลของเคร่ืองสำอางที่มีตอสภาพผิวโดยใชเคร่ืองมือ การทดสอบการระคายเคืองและ

การแพเคร่ืองสำอาง 

Design of physical stability examination of cosmetic products, study design of claim 

substantiation of cosmetic products, sensory analysis of cosmetic products, efficacy evaluation 

of cosmetic product on skin conditions using instruments, irritation and allergy testing. 

 

๐๑๑๕๙๗๑๘ บรรจุภัณฑและการบรรจุภัณฑสำหรับเคร่ืองสำอาง    ๒(๒-๐-๔) 

  (Packages and Packaging for Cosmetics) 

  วิชาบังคับกอน: ไมมี 

คำจำกัดความ มาตรฐานและขอกำหนดของบรรจุภัณฑ บทบาทหนาที่ของบรรจุภัณฑ ประเภท

รูปแบบและวัสดุบรรจุภัณฑการเลือกใชบรรจุภัณฑมาตรฐานและขอกำหนดเก่ียวกับฉลาก การออกแบบฉลากและ

บรรจุภัณฑ การควบคุมคุณภาพ การทดสอบความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ การทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ

ในบรรจุภัณฑสำหรับเคร่ืองสำอางชนิดตาง ๆ การบรรจุเคร่ืองสำอางลงในบรรจุภัณฑแบบตาง ๆ ความสัมพันธ

ระหวางบรรจุภัณฑกับการตลาดผลกระทบของบรรจุภัณฑที่มีตอสภาวะแวดลอม รวมทั้งบรรจุภัณฑสำหรับ

เคร่ืองสำอางชนิดใหม ๆ ในปจจุบันและแนวโนมในอนาคต 

Definition, standard and regulation of cosmetic package; roles of cosmetic 

packages, categories, forms and materials selection of cosmetic package, definition, standard 

and regulation of cosmetic label, labeling and packaging designs, quality control and safety test 

of package, product stability test of cosmetics in package, relation between cosmetic package 

and marketing, effects of cosmetic packages on environment including emerging cosmetic 

package and future trend. 

 

๐๑๑๕๙๗๑๙ เคร่ืองหอมบำบัด        ๒(๒-๐-๔) 

  (Aromatherapy) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                        หนา ๖๒ 

ความหมาย ประวัติ ประเภทและแหลงที่มาของเคร่ืองหอม วิธีการเตรียมวัตถุดิบการตั้งสูตร

ผลิตภัณฑเคร่ืองหอม องคประกอบ คุณประโยชนและความเปนพิษของผลิตภัณฑเคร่ืองหอม การประยุกตใช

เคร่ืองหอมบำบัดในสปา   

Concept, history, classification and source of fragrances, preparation of raw materials, 

formulation of fragrance products, composition, benefit and toxicity of aromatherapy products, 

and application of aromatherapy in spa.  

 

๐๑๑๕๙๗๒๐ ผลิตภัณฑธรรมชาติเพื่อความงามและสุขภาพ     ๒(๒-๐-๔) 

  (Natural Product for Beauty and Health) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

ผลิตภัณฑธรรมชาติและสมุนไพรที่นำมาใชในดานความงามและการดูแลสุขภาพ สวนประกอบ

ในสารสกัดจากสมุนไพร แบงตามฤทธิ์ สารตานออกซิเดชัน สารตานการอักเสบ สารตานแบคทีเรีย และสารทำให

ผิวขาว การเลือกสรรมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑเคร่ืองสำอางและอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ 

Natural product and herbal medicines used in beauty and health care, constituents 

in herbal extracts, activity classification; antioxidant, anti-inflammatory, antibacterial, and whitening 

agents,  selection for development of cosmetic products and dietary supplements. 

 

๐๑๑๕๙๗๒๑ การพัฒนาวัตถุดิบสมุนไพร       ๒(๒-๐-๔) 

  (Development of Herbal Raw Materials) 

วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๓๙๔๑๕ เภสัชเวท ๒  

หลักการในการพัฒนาสมุนไพรเปนวัตถุดิบที่มีคุณภาพเพื่อใชในผลิตภัณฑเสริมสุขภาพและ

เคร่ืองสำอาง 

Principles of herbal development as quality raw material for health products 

and cosmetics. 

 

๐๑๑๕๙๗๒๒ ชีววิทยาโมเลกุลของพืชสมุนไพร      ๒(๒-๐-๔) 

  (Molecular Biology of Medicinal Plants) 

วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๓๙๔๑๕ เภสัชเวท ๒ 

ความรูพื้นฐานเก่ียวกับจีโนมของพืช ดีเอ็นเอ อารเอ็นเอ โปรตีน เซลลและออรกาเนลลตาง ๆ 

ในเซลลพืช  ชีวสารสนเทศศาสตรที่ เก่ียวของกับพืชสมุนไพร การประยุกตใชในทางเภสัชศาสตร และ

ความกาวหนาดานชีววิทยาโมเลกุลของพืชสมุนไพรในปจจุบัน 

Basic knowledge of plant genome, DNA, RNA, protein, cell and organelles in 

plant cell, bioinformatics on herbs, pharmaceutical application and current topics in medicinal 

plant molecular biology. 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                        หนา ๖๓ 

 

๐๑๑๕๙๗๒๓ แนวโนมการวิจัยและพัฒนายาจากสมุนไพร     ๒(๒-๐-๔) 

  (Trend in Drug Research and Development from Herbs) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

แนวโนมของวิธีการและข้ันตอนที่เก่ียวของกับการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑจากพืชสมุนไพร

ตั้งแตการเก็บเก่ียว การสกัดแยก การตรวจเอกลักษณสมุนไพรและการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ 

Trend of method and processing of pharmaceutical products research and 

development from herbs including harvesting, extraction, identification and quality control of 

raw materials and products.  

 

๐๑๑๕๙๗๒๔ พืชพิษ          ๒(๒-๐-๔) 

(Poisonous Plants) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

พืชมีพิษชนิดตาง ๆ และขอมูลเก่ียวกับลักษณะสำคัญทางพฤกษศาสตรและความเปนพิษของ

พืช  สารสำคัญในพืชที่ทำใหเกิดพิษและผลจากการเกิดพิษ  ปจจัยที่เก่ียวของกับการเกิดพิษจากพืชที่มีผลตอ

มนุษยและสัตว  การรักษาอาการพิษที่เกิดจากพืช  การวิจัยและพัฒนาเพื่อใชประโยชนทางยาจากพืชมีพิษ 

Poisonous plants with detailed information on their botanical characteristics 

and toxicity; plant toxic substances and their harmful effects; factors affecting poisoning by 

plants in humans and animals; treatment of symptoms arising from poisoning by plants; 

research and development of poisonous plants for medicinal use.   

 

๒.๕.๒ กลุมวิชาเลือกการบริบาลทางเภสัชกรรม 

๐๑๑๕๙๗๒๕ การบริบาลเภสัชกรรมในสถานเภสัชกรรมชุมชน    ๒(๒-๐-๔) 

  (Pharmaceutical Care in Community Pharmacy) 

วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๓๙๕๐๖ เภสัชกรรมจายยา 

การบริบาลทางเภสัชกรรมแกผูปวยหรือผูมารับบริการที่รานยา โดยรวมถึงการดำเนินการเก่ียวกับ

การจายยา การใหความรู การใหคำปรึกษาแกผูปวยเก่ียวกับยา โรคและการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อการรักษาโรค

เบื้องตน การติดตามการใชยาในผูปวยเร้ือรัง การพัฒนาทักษะการสื่อสารกับผูปวยและบุคลากรทางการแพทย  

Pharmaceutical care in community pharmacy: dispensing, patient education, 

patient counselling about drugs, diseases and personal healthcare, monitoring of drug therapy 

in patients with chronic diseases. improve communication skill with patients and health care 

professionals 
๐๑๑๕๙๗๒๖ การบริบาลเภสัชกรรมผูปวยนอก      ๒(๒-๐-๔) 

  (Outpatient Pharmaceutical Care) 

วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๔๙๕๐๙ เภสัชกรรมบำบัด ๒ 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                        หนา ๖๔ 

๐๑๑๔๙๕๑๐ เภสัชกรรมบำบดั ๓ 

๐๑๑๔๙๕๑๑ เภสัชกรรมบำบัด ๔ 

การบริบาลทางเภสัชกรรมในผูปวยนอก การคนหาปญหาและแกปญหาจากการใชยา การให

คำแนะนำปรึกษา การติดตามการรักษาและการสื่อสารกับผูปวยเร้ือรังและบุคลากรทางการแพทย 

Outpatient pharmaceutical care; identifying and resolving of drug related problems, 

patient counselling, monitoring of drug therapy and communicating with chronic disease patients 

and health care professionals. 

 

๐๑๑๕๙๗๒๗ การบริบาลเภสัชกรรมผูปวยใน      ๒(๒-๐-๔) 

  (Inpatient Pharmaceutical Care) 

วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๔๙๕๐๙ เภสัชกรรมบำบัด ๒ 

๐๑๑๔๙๕๑๐ เภสัชกรรมบำบัด ๓ 

๐๑๑๔๙๕๑๑ เภสัชกรรมบำบัด ๔ 

การรวบรวมประวัติของผูปวย การประสานรายการยา การแกปญหาจากการใชยา การวางแผน

การบริบาลทางเภสัชกรรมแกผูปวย รวมถึงการบันทึกแผนการบริบาลเภสัชกรรมและการใหคำแนะนำปรึกษา

กอนที่ผูปวยจะกลับบาน 

Collection of patient history, medication reconciliation, problem solving, planning 

of pharmaceutical care including planning records and counseling before patient discharge. 

 

๐๑๑๕๙๗๒๘ การจัดการระบบยาเพื่อความปลอดภัย     ๒(๒-๐-๔) 

  (Medication Safety Management System) 

วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๔๙๓๐๕ การบริหารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 

การจัดการดานยาในโรงพยาบาลเชิงระบบ การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลและมาตรฐานงาน

เภสัชกรรมโรงพยาบาลเพื่อประกันความปลอดภัยของผูปวย  

Management of drug system in hospital, hospital quality development and hospital 

standands for accreditation for maintainance of patient safety. 

 

 

 

 

 

๐๑๑๕๙๗๒๙ การจัดการสถานเภสัชกรรมชุมชน      ๒(๒-๐-๔) 

  (Community Pharmacy Management) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                        หนา ๖๕ 

การลงทุน การเลือกทำเลที่ตั้ง การจัดแผนผังราน การคัดเลือกเภสัชภัณฑ การตั้งราคายาการขาย

และการใหบริการ การควบคุมยาคงคลัง การบริหารบุคลากรในรานยา บทบาทความรับผิดชอบของเภสัชกรใน

รานยา การจัดทำบัญชียา ตามหลักวิธีปฏิบัติที่ดีทางเภสัชกรรม และตามกระบวนการของรานยาคุณภาพ  

Investment, location selection, plan of drug store, selection of pharmaceutical 

products, drug pricing, retailing, stock management, personnel management, role of pharmacists in 

community pharmacy, accounting drug management according to good pharmacy practice and 

pharmacy accreditation process. 

 

๐๑๑๕๙๗๓๐ โภชนาการและโภชนบำบัด       ๒(๒-๐-๔) 

  (Nutrition and Diet Therapy) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

ความสัมพันธระหวางอาหารกับโรค หนาที่และเมแทบอลิซึมของสารอาหารในรางกาย ปริมาณ

สารอาหารที่รางกายควรไดรับเพื่อปองกันการเกิดโรคจากความไมสมดุลของสารอาหาร การนำหลักโภชนาการมา

ใชปองกัน บำบัด และฟนฟูสุขภาพ รวมทั้งการเลือกใชผลิตภัณฑเสริมอาหารสำหรับโรคที่จำเพาะ 

Relationship between food and diseases, function and metabolism of nutrients, 

recommended dietary allowance for prevention of nutritional imbalances, application of nutritional 

principle for prevention, treatment and rehabilitation including  selection of dietary supplement 

for special diseases. 

 

๐๑๑๕๙๗๓๑ การเลือกใชยาเชิงเปรียบเทียบ      ๑(๐-๓-๐) 

  (Comparative Drug Utilization) 

วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๔๙๕๐๙ เภสัชกรรมบำบัด ๒ 

๐๑๑๔๙๕๑๐ เภสัชกรรมบำบัด ๓ 

๐๑๑๔๙๕๑๑ เภสัชกรรมบำบัด ๔ 

การเปรียบเทียบขอมูลยาที่ใชบอยในการรักษากลุมอาการที่มีขอบงใชเดียวกัน โดยพิจารณา

จากปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชยาในผูปวย เชน วิธีบริหารยา อาการไมพึงประสงค ขอควรระวัง ขอหามใช อันตร

กิริยาระหวางยา ราคา และประสิทธิผลของยา 

Comparison of commonly used drugs with the same indication focusing on factors 

influencing the selection of drugs for patient, including route of administration, adverse drug 

reactions, precautions, contraindications, drug interactions, costs and drug effectiveness.  

 

๐๑๑๕๙๗๓๒ การทบทวนและประเมินการใชยา      ๑(๑-๐-๒) 

  (Drug Use Review and Evaluation) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                        หนา ๖๖ 

ขอมูลในเชิงลึกที่เก่ียวของกับการใชยาอยางเหมาะสมตามขอกำหนดสำหรับยาที่มีราคาแพง 

ทบทวนและประเมินการสั่งใชยาตามเงื่อนไข ติดตาม และประเมินปญหาทั้งหมดที่ตวจสอบไดเพื่อปรับปรุงการใช

ยาไดอยางสมเหตุผล 

Depth information concerning appropriate medicine use by establishing approved 

criteria for medicines with many indications or expensive medicines, reviewing and evaluating 

prescribed medicines according to approved criteria, monitoring  and evaluating of all identified 

problems to improve rational use of medicines.  

 

๐๑๑๕๙๗๓๓ การเลือกใชเภสัชภัณฑ       ๒(๒-๐-๔) 

  (Pharmaceutical Product Selection) 

วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๓๙๕๐๖ เภสัชกรรมจายยา   

เปรียบเทียบเภสัชภัณฑตาง ๆ ในรานขายยา เชน ตัวยา รูปแบบยา ขอดีและขอเสียระหวาง

เภสัชภัณฑที่แตกตางกัน  รวมทั้งการเลือกใชรูปแบบยาใหเหมาะสมกับผูปวยแตละราย 

Comparing of pharmaceutical products in drug store such as active ingredients, 

dosage forms, advantages and disadvantages of different pharmaceutical products as well as  

selection of appropriate dosage forms for individual patients. 

 

๐๑๑๕๙๗๓๔ การใชยาในผูปวยที่มีความเสี่ยงสูง      ๒(๒-๐-๔) 

  (Drug Care in High Risk Patients) 

  วิชาบังคับกอน: ไมมี 

การรักษาดวยยาในผูปวยที่มีความเสี่ยงสูง เชน เด็ก สตรีมีครรภ ผูสูงอายุ ผูปวยโรคตับ  ผูปวย

โรคไต ผูปวยสูงอายุ ผูปวยภูมิคุมกันบกพรอง และความแตกตางทางพันธุกรรม เพื่อความปลอดภัยของผูปวยและ

มีการใชยาอยางสมเหตุสมผล 

Pharmaceutical cares in high risk patients include pediatrics, pregnant women, 

geriatric, patients with hepatic diseases, renal failure, immunodeficiency diseases and genetic 

variation for patient safety and rational drug uses. 

 

 

 

 

 

๐๑๑๕๙๗๓๕ ทักษะทางคลินิกในการติดตามการรักษาดวยยา    ๒(๒-๐-๔) 

  (Clinical Skill in Drug Therapy Monitoring) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                        หนา ๖๗ 

กระบวนการติดตามการรักษาดวยยา การรวบรวมประวัติผูปวย คาการตรวจทางการแพทย 

เพื่อใชในการประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยจากการใชยา 

Drug therapy monitoring processes, collection of patient history, evaluation of 

clinical parameters to assess efficacy and safety of drug use. 

 

๐๑๑๕๙๗๓๖ การตลาดและการเสนอขาย       ๒(๒-๐-๔) 

  (Drug Marketing and Detailing) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

แนวคิดพื้นฐาน หลักการ ทฤษฎี วิธีการ และหัวขออ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับการจัดการ การตลาด

สมัยใหม และรายละเอียดของวิธีการเสนอขายในการตลาดยา 

Basic concepts, principles, theories, procedures and other relevant topics 

concerning the modern management of marketing and detailing methods in drug marketing. 

 

๐๑๑๕๙๗๓๗ ความปลอดภัยของผูปวยและการใชยาสมเหตุผล    ๒(๒-๐-๔) 

  (Patient Safety and Rational Drug Use) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

ความสำคัญของการดูแลความปลอดภัยในการใชยาของผูปวยและการใชยาอยางสมเหตุผล  

การวิเคราะหและแกปญหาดานการใชยาที่ไมปลอดภัยตอผูปวยและการใชยาอยางไมสมเหตุผล รวมถึงการ

สงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลเพื่อความปลอดภัยของผูปวย 

The importance of patient safety and rational drug use, analysis and resolve of 

both drug related problems leading to unsafe and irrational drug use including promoting 

rational drug use for patient safety. 

 

๐๑๑๕๙๗๓๘ เภสัชภัณฑในทางสัตวแพทย      ๒(๒-๐-๔) 

  (Veterinary Pharmaceutical Products) 

  วิชาบังคับกอน: ไมมี 

เภสัชภัณฑที่ใชในทางสัตวแพทย การแบงกลุมยาตามระบบสำหรับสัตวเลี้ยงและสัตวเศรษฐกิจ 

ขนาดใช ความแตกตางทางสายพันธุตอการตอบสนองฤทธิย์า วัคซีนและการพัฒนาระบบนำสงยาในวิทยาศาสตรการสัตว 

Pharmaceutical products used in veterinary medicine; systematic classification 

of drugs for companion and domestic animals, doses, species variation of drug responses; 

vaccines and drug delivery developments in veterinary sciences. 

๓. กลุมวิชาฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ จำนวน ๓๖ หนวยกิต 

  ๓.๑ บังคับฝก จำนวน ๘ หนวยกิต 

๐๑๑๔๙๘๐๑ การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม ๑            ๔(๐-๑๖-๐) 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                        หนา ๖๘ 

  (Pharmacy practice Experience I) 

วิชาบังคับกอน: นักศึกษาฐานะชั้นปที่ ๔ และไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการฝกปฏิบัติงาน

นักศึกษาภาคบังคับ 

การฝกทักษะของงานบริการทางเภสัชกรรมในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 

Practice of skill for pharmaceutical services in community pharmacy. 

 

๐๑๑๔๙๘๐๒ การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม ๒             ๔(๐-๑๖-๐) 

  (Pharmacy practice Experience II) 

วิชาบังคับกอน: นักศึกษาฐานะชั้นปที่ ๔ และไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการฝกปฏิบัติงาน

นักศึกษาภาคบังคับ 

การฝกทักษะของงานบริการทางเภสัชกรรมในโรงพยาบาล 

Practice of skill for pharmaceutical services in hospital. 

 

๓.๒ เลือกฝกตามกลุมวิชา จำนวน ๒๘ หนวยกิต แบงเปน ๒ กลุมวิชา ไดแก 

  ๓.๒.๑ การฝกปฏิบัติงานทางเภสัชกรรมอุตสาหการ 

๐๑๑๕๙๘๐๓ การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพดานการผลิต ๑             ๔(๐-๑๖-๐) 

  (Clerkship in Production I) 

วิชาบังคับกอน: นักศึกษาฐานะชั้นปที่ ๖ และไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการฝกปฏิบัติงาน

วิชาชีพสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ 

การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมอุตสาหการ โดยบูรณาการความรูและทักษะในดานการ

ผลิตเภสัชภัณฑ คร้ังที่ ๑ 

First professional industrial pharmacy practice by integration of knowledge and 

skills in pharmaceutical products production. 

 

๐๑๑๖๙๘๐๔ การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพดานการประกันและการควบคุมคุณภาพ ๑          ๔(๐-๑๖-๐) 

  (Clerkship in Quality Assurance and Qualigy Control I) 

วิชาบังคับกอน: นักศึกษาฐานะชั้นปที่ ๖ และไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการฝกปฏิบัติงาน

วิชาชีพสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ 

การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมอุตสาหการ โดยบูรณาการความรูและทักษะในดานการ

ประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ คร้ังที่ ๑ 

First professional industrial pharmacy practice by integration of knowledge and 

skills in quality assurance and quality control of  pharmaceutical products. 

๐๑๑๖๙๘๐๕ การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพดานการผลิต ๒             ๔(๐-๑๖-๐) 

  (Clerkship in Production II) 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                        หนา ๖๙ 

วิชาบังคับกอน: นักศึกษาฐานะชั้นปที่ ๖ และไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการฝกปฏิบัติงาน

วิชาชีพสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ 

การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมอุตสาหการ โดยบูรณาการความรูและทักษะในดาน          

การผลิตเภสัชภัณฑ คร้ังที่ ๒ 

Second professional industrial pharmacy practice by integration of knowledge 

and skills in pharmaceutical products production. 

 

๐๑๑๖๙๘๐๖ การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพดานการผลิต ๓            ๔(๐-๑๖-๐) 

  (Clerkship in Production III) 

วิชาบังคับกอน: นักศึกษาฐานะชั้นปที่ ๖ และไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการฝกปฏิบัติงาน

วิชาชีพสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ 

การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมอุตสาหการ โดยบูรณาการความรูและทักษะในดาน         

การผลิตเภสัชภัณฑ คร้ังที่ ๓ 

Third professional industrial pharmacy practice by integration of knowledge and 

skills in pharmaceutical products production. 

 

๐๑๑๖๙๘๐๗ การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพดานการผลิต ๔             ๔(๐-๑๖-๐) 

  (Clerkship in Production IV) 

วิชาบังคับกอน: นักศึกษาฐานะชั้นปที่ ๖ และไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการฝกปฏิบัติงาน

วิชาชีพสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ 

การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมอุตสาหการ โดยบูรณาการความรูและทักษะในดานการ

ผลิตเภสัชภัณฑ คร้ังที่ ๔ 

Forth professional industrial pharmacy practice by integration of knowledge and 

skills in pharmaceutical products production. 

 

๐๑๑๖๙๘๐๘ การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพดานการประกันและการควบคุมคุณภาพ ๒          ๔(๐-๑๖-๐) 

  (Clerkship in Quality Assurance and Qualigy Control II) 

วิชาบังคับกอน: นักศึกษาฐานะชั้นปที่ ๖ และไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการฝกปฏิบัติงาน

วิชาชีพสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ 

การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมอุตสาหการ โดยบูรณาการความรูและทักษะในดานการ

ประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ คร้ังที่ ๒ 

Second professional industrial pharmacy practice by integration of knowledge 

and skills in quality assurance and quality control of pharmaceutical products.  

๐๑๑๖๙๘๐๙ การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพดานการประกันและการควบคุมคุณภาพ ๓          ๔(๐-๑๖-๐) 

  (Clerkship in Quality Assurance and Quality Control III) 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                        หนา ๗๐ 

วิชาบังคับกอน: นักศึกษาฐานะชั้นปที่ ๖ และไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการฝกปฏิบัติงาน

วิชาชีพสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ 

การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมอุตสาหการ โดยบูรณาการความรูและทักษะในดานการ

ประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ คร้ังที่ ๓ 

Third professional industrial pharmacy practice by integration of knowledge and 

skills in quality assurance and quality control of  pharmaceutical products.  

 

๐๑๑๖๙๘๑๐ การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพดานการประกันและการควบคุมคุณภาพ ๔          ๔(๐-๑๖-๐) 

  (Clerkship in Quality Assurance and Quality Control IV) 

วิชาบังคับกอน: นักศึกษาฐานะชั้นปที่ ๖ และไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการฝกปฏิบัติงาน

วิชาชีพสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ 

การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมอุตสาหการ โดยบูรณาการความรูและทักษะในดานการ

ประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพยาหรือเภสัชภัณฑ คร้ังที่ ๔ 

Forth professional industrial pharmacy practice by integration of knowledge and 

skills in quality assurance and quality control of  pharmaceutical products. 

 

๐๑๑๖๙๘๑๑ การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพดานการวิจัยและพัฒนา ๑           ๔(๐-๑๖-๐) 

  (Clerkship in Research and Development I) 

วิชาบังคับกอน: นักศึกษาฐานะชั้นปที่ ๖ และไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการฝกปฏิบัติงาน

วิชาชีพสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ 

การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมอุตสาหการ โดยบูรณาการความรูและทักษะในดานการวิจัย

และพัฒนาเภสัชภัณฑ คร้ังที่ ๑ 

First professional industrial pharmacy practice by integration of knowledge and 

skills in research and development of pharmaceutical products. 

 

๐๑๑๖๙๘๑๒ การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพดานการวิจัยและพัฒนา ๒            ๔(๐-๑๖-๐) 

  (Clerkship in Research and Development II) 

วิชาบังคับกอน: นักศึกษาฐานะชั้นปที่ ๖ และไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการฝกปฏิบัติงาน

วิชาชีพสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ 

การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมอุตสาหการ โดยบูรณาการความรูและทักษะในดานการวิจัย

และพัฒนาเภสัชภัณฑ คร้ังที่ ๒ 

Second professional industrial pharmacy practice by integration of knowledge 

and skills in research and development of pharmaceutical products. 
๐๑๑๖๙๘๑๓ การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพดานการวิจัยและพัฒนา ๓            ๔(๐-๑๖-๐) 

  (Clerkship in Research and Development III) 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                        หนา ๗๑ 

วิชาบังคับกอน: นักศึกษาฐานะชั้นปที่ ๖ และไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการฝกปฏิบัติงาน

วิชาชีพสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ 

การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมอุตสาหการ โดยบูรณาการความรูและทักษะในดานการวิจัย

และพัฒนาเภสัชภัณฑ คร้ังที่ ๓ 

Third professional industrial pharmacy practice by integration of knowledge and 

skills in research and development of pharmaceutical products. 

 

๐๑๑๖๙๘๑๔ การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพดานการข้ึนทะเบียนยาและผลติภัณฑสุขภาพ ๑          ๔(๐-๑๖-๐) 

  (Clerkship in Drug and Health Product Regulatory Affairs I) 

วิชาบังคับกอน: นักศึกษาฐานะชั้นปที่ ๖ และไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการฝกปฏิบัติงาน

วิชาชีพสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ 

การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมอุตสาหการ โดยบูรณาการความรูและทักษะในดานการข้ึน

ทะเบียนเภสัชภัณฑ คร้ังที่ ๑ 

First professional industrial pharmacy practice by integration of knowledge and 

skills in regulatory affairs of pharmaceutical products. 

 

๐๑๑๖๙๘๑๕ การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพดานการข้ึนทะเบยีนยาและผลติภัณฑสุขภาพ ๒          ๔(๐-๑๖-๐) 

  (Clerkship in Drug and Health Product Regulatory Affairs II) 

วิชาบังคับกอน: นักศึกษาฐานะชั้นปที่ ๖ และไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการฝกปฏิบัติงาน

วิชาชีพสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ 

การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมอุตสาหการ โดยบูรณาการความรูและทักษะในดานการข้ึน

ทะเบียนเภสัชภัณฑ คร้ังที่ ๒ 

Second professional industrial pharmacy practice by integration of knowledge 

and skills in regulatory affairs of pharmaceutical products. 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓.๒.๒ การฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม 

๐๑๑๕๙๘๑๖ การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน ๑             ๔(๐-๑๖-๐) 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                        หนา ๗๒ 

  (Community Pharmacy Clerkship I) 

วิชาบังคับกอน: นักศึกษาฐานะชั้นปที่ ๖ และไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการฝกปฏิบัติงาน

วิชาชีพสาขาบริบาลทางเภสัชกรรม 

การฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คร้ังที่  ๑ 

ประสบการณในการใหบริบาลเภสัชกรรมแกผูปวยหรือผูมารับบริการ ซึ่งรวมถึงการดำเนินการเก่ียวกับใบสั่งยา 

การจายยา การใหความรูและคำปรึกษาแกผูปวยเก่ียวกับยา โรคและการดูแลรักษาตนเอง การจายยาโดยไมมี

ใบสั่งยาของแพทยเพื่อการรักษาโรคที่ไมซับซอน การติดตามการใชยาในผูปวยเร้ือรัง การพัฒนาทักษะการสื่อสาร

และสัมพันธภาพกับผูปวยและบุคลากรทางการแพทยสาขาอ่ืนๆ  

First pharmaceutical care clerkship in community pharmacy settings, experiences 

in providing pharmaceutical care to patients or customers include; 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. 

 

๐๑๑๖๙๘๑๗ การฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมผูปวยนอก ๑            ๔(๐-๑๖-๐) 

  (Outpatient Pharmaceutical Care Clerkship I) 

วิชาบังคับกอน: นักศึกษาฐานะชั้นปที่ ๖ และไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการฝกปฏิบัติงาน

วิชาชีพสาขาบริบาลทางเภสัชกรรม 

  การฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในสถานพยาบาลคร้ังที่ ๑ สำหรับผูปวยนอกคลินิกโรค

เร้ือรัง รวมกับบุคลากรทางการแพทยสาขาอ่ืน ๆ การวิเคราะหใบสั่งยา  และการจายยา  การสืบคน  แกไข และ/

หรือปองกันปญหาที่เกิดจากการใชยา ติดตามการใชยาของผูปวยโรคเร้ือรัง  รวมถึงการใหคำปรึกษาดานยา โรค  

และการปฏิบัติตนแกผูปวย 

First pharmaceutical care clerkship in hospital for chronic disease outpatient 

care, prescription analysis, dispensing, searching, correcting and/or preventing of the problem in 

drug administration, drug therapy monitoring in chronic disease, and medicinal counseling in 

patient self-care. 

 
 
 
 
 
 
๐๑๑๖๙๘๑๘ การฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมผูปวยในเนนอายุรกรรม           ๔(๐-๑๖-๐) 

  (Inpatient Pharmaceutical Care Clerkship: Medicine) 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                        หนา ๗๓ 

วิชาบังคับกอน: นักศึกษาฐานะชั้นปที่ ๖ และไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการฝกปฏิบัติงาน

วิชาชีพสาขาบริบาลทางเภสัชกรรม 

การฝกทักษะในการใหบริบาลทางเภสัชกรรมแกผูปวยในดานอายุรกรรม การวิเคราะหใบสั่งยา 

การสืบคน แกไขและ/หรือ ปองกันปญหาที่เกิดจากการใชยา การวางแผนและติดตามการใชยาของผูปวย การให

คำปรึกษาดานยา โรคและการปฏิบัติตนแกผูปวยระหวางที่เขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล และกอนออกจาก

โรงพยาบาล 

Practice in pharmaceutical care for inpatient in medical clinic,  prescription analysis, 

searching, correcting and/or preventing problems in drug utilization, planning and monitoring 

drug administration, of medicine counselling, diseases and patient self-care counseling during 

hospital admission and before discharge. 

 

๐๑๑๖๙๘๑๙ การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพการจัดการระบบยาเพื่อความปลอดภัย           ๔(๐-๑๖-๐) 

  (Medication Safety management System Clerkship) 

วิชาบังคับกอน: นักศึกษาฐานะชั้นปที่ ๖ และไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการฝกปฏิบัติงาน

วิชาชีพสาขาบริบาลทางเภสัชกรรม 

การฝกปฏิบัติงานการจัดการดานยาในโรงพยาบาลเชิงระบบ การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

และมาตรฐานงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผูปวย  

Pharmaceutical care clerkship in management of drug system in hospital, hospital 

quality development and hospital standands for accreditation for patient safety. 

 

๐๑๑๖๙๘๒๐ การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน ๒             ๔(๐-๑๖-๐) 

  (Community Pharmacy Clerkship II) 

วิชาบังคับกอน: นักศึกษาฐานะชั้นปที่ ๖ และไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการฝกปฏิบัติงาน

วิชาชีพสาขาบริบาลทางเภสัชกรรม  

การฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คร้ังที่  ๒ 

ประสบการณในการใหบริบาลเภสัชกรรมแกผูปวยหรือผูมารับบริการ ซึ่งรวมถึงการดำเนินการเก่ียวกับใบสั่งยา 

การจายยา การใหความรูและคำปรึกษาแกผูปวยเก่ียวกับยา โรคและการดูแลรักษาตนเอง การจายยาโดยไมมี

ใบสั่งยาของแพทยเพื่อการรักษาโรคที่ไมซับซอน การติดตามการใชยาในผูปวยเร้ือรัง การพัฒนาทักษะการสื่อสาร

และสัมพันธภาพกับผูปวยและบุคลากรทางการแพทยสาขาอ่ืน ๆ 

 

 

Second pharmaceutical care clerkship in community pharmacy settings, experiences 

in providing pharmaceutical care to patients or customers include, prescription processing and 

dispensing, patient education and counseling on medication, diseases and self-care medication, 
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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. 

 

๐๑๑๖๙๘๒๑ การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน ๓             ๔(๐-๑๖-๐) 

  (Community Pharmacy Clerkship III) 

วิชาบังคับกอน: นักศึกษาฐานะชั้นปที่ ๖ และไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการฝกปฏิบัติงาน

วิชาชีพสาขาบริบาลทางเภสัชกรรม  

การฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คร้ังที่  ๓ 

ประสบการณในการใหบริบาลเภสัชกรรมแกผูปวยหรือผูมารับบริการ ซึ่งรวมถึงการดำเนินการเก่ียวกับใบสั่งยา 

การจายยา การใหความรูและคำปรึกษาแกผูปวยเก่ียวกับยา โรคและการดูแลรักษาตนเอง การจายยาโดยไมมี

ใบสั่งยาของแพทยเพื่อการรักษาโรคที่ไมซับซอน การติดตามการใชยาในผูปวยเร้ือรัง การพัฒนาทักษะการสื่อสาร

และสัมพันธภาพกับผูปวยและบุคลากรทางการแพทยสาขาอ่ืนๆ 

Third pharmaceutical care clerkship in community pharmacy settings, experiences 

in providing pharmaceutical care to patients or customers include, 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. 

 

๐๑๑๖๙๘๒๒ การฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมผูปวยนอก ๒            ๔(๐-๑๖-๐) 

  (Outpatient Pharmaceutical Care Clerkship II) 

วิชาบังคับกอน: นักศึกษาฐานะชั้นปที่ ๖ และไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการฝกปฏิบัติงาน

วิชาชีพสาขาบริบาลทางเภสัชกรรม 

การฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในสถานพยาบาลคร้ังที่ ๒ สำหรับผูปวยนอกคลินิกโรค

เร้ือรัง รวมกับบุคลากรทางการแพทยสาขาอ่ืน ๆ การวิเคราะหใบสั่งยา และการจายยา การสืบคน แกไข และ/

หรือปองกันปญหาที่เกิดจากการใชยา ติดตามการใชยาของผูปวยโรคเร้ือรัง รวมถึงการใหคำปรึกษาดานยา โรค  

และการปฏิบัติตนแกผูปวย 

Second pharmaceutical care clerkship in hospital for chronic diseases outpatient 

care, prescription analysis, dispensing, searching, correcting and/or preventing of the problem in 

drug administration, drug therapy monitoring in chronic diseases, and medicinal counseling in 

patient self-care. 
๐๑๑๖๙๘๒๓ การฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมผูปวยนอก ๓            ๔(๐-๑๖-๐) 

  (Outpatient Pharmaceutical Care Clerkship III) 
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วิชาบังคับกอน: นักศึกษาฐานะชั้นปที่ ๖ และไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการฝกปฏิบัติงาน

วิชาชีพสาขาบริบาลทางเภสัชกรรม 

การฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในสถานพยาบาลคร้ังที่ ๓ สำหรับผูปวยนอกคลินิกโรค

เร้ือรัง รวมกับบุคลากรทางการแพทยสาขาอ่ืน ๆ การวิเคราะหใบสั่งยา และการจายยา การสืบคน แกไข และ/หรือ 

ปองกันปญหาที่เกิดจากการใชยา ติดตามการใชยาของผูปวยโรคเร้ือรัง รวมถึงการใหคำปรึกษาดานยา โรค และ

การปฏิบัติตนแกผูปวย 

Third pharmaceutical care clerkship in hospital for chronic diseases, outpatient care, 

prescription analysis, dispensing, searching, correcting and/or preventing of the problem in drug 

administration, drug therapy monitoring in chronic diseases, and medicinal counseling in patient 

self-care. 

 

๐๑๑๖๙๘๒๔ การฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมผูปวยใน ๑            ๔(๐-๑๖-๐) 

  (Inpatient Pharmaceutical Care Clerkship I) 

วิชาบังคับกอน: นักศึกษาฐานะชั้นปที่ ๖ และไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการฝกปฏิบัติงาน

วิชาชีพสาขาบริบาลทางเภสัชกรรม 

การฝกปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาทักษะในการใหบริบาลทางเภสัชกรรมแกผูปวยในดานอายุรกรรม ๑ 

โดยการวิเคราะหใบสั่งยา การสืบคน แกไขและ/หรือ ปองกันปญหาที่เกิดจากการใชยา การวางแผนและติดตาม

การใชยาของผูปวย การใหคำปรึกษาดานยา โรค และการปฏิบัติตนแกผูปวย ระหวางที่เขาพักรักษาตัวใน

โรงพยาบาล  และกอนออกจากโรงพยาบาล 

First practising to develop skills in pharmaceutical care for inpatient in medical 

clinic,  prescription analysis, searching, correcting and/or preventing problems in drug utilization, 

planning and patient drug administration monitoring, medicinal counseling, diseases and patient 

self-care counseling  during the hospital admission and before hospital discharge. 

 

๐๑๑๖๙๘๒๕ การฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมผูปวยใน ๒            ๔(๐-๑๖-๐) 

  (Inpatient Pharmaceutical Care Clerkship II) 

วิชาบังคับกอน: นักศึกษาฐานะชั้นปที่ ๖ และไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการฝกปฏิบัติงาน

วิชาชีพสาขาบริบาลทางเภสัชกรรม 

การฝกปฏิบัติงานเพื่ อพัฒนาทักษะในการใหบ ริบาลทางเภสัชกรรมแกผูปวยในดาน            

อายุรกรรม ๒ โดยการวิเคราะหใบสั่งยา การสืบคน แกไขและ/หรือ ปองกันปญหาที่เกิดจากการใชยา การวางแผน

และติดตามการใชยาของผูปวย การใหคำปรึกษาดานยา โรค และการปฏิบัติตนแกผูปวย ระหวางที่เขาพักรักษา

ตัวในโรงพยาบาล และกอนออกจากโรงพยาบาล 

Second practising to develop skills in pharmaceutical care for inpatient in 

medical clinic, prescription analysis, searching, correcting and/or preventing problems in drug 
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utilization, planning and patient drug administration monitoring, medicinal counseling, diseases 

and patient self-care counseling  during the hospital admission and before hospital discharge. 

  

๐๑๑๖๙๘๒๖ การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพการบริการเภสัชสนเทศ            ๔(๐-๑๖-๐) 

  (Drug Information Clerkship) 

วิชาบังคับกอน: นักศึกษาฐานะชั้นปที่ ๖ และไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการฝกปฏิบัติงาน

วิชาชีพสาขาบริบาลทางเภสัชกรรม 

ประสบการณการปฏิบัติงานในศูนยเภสัชสนเทศ การใหขอมูลเก่ียวกับยา โดยการเขียนและ 

การพูดแกกลุมผูปวย ผูดูแลสุขภาพ และประชาชนทั่วไป 

Practice in drug information center, medicine data presentation in writing and 

verbaling to patients, patients care personnel and interested person. 

 

๐๑๑๖๙๘๒๗ การฝกปฏิบัติงานวชิาชีพการคุมครองผูบริโภค             ๔(๐-๑๖-๐) 

  (Consumer Protection Clerkship) 

วิชาบังคับกอน: นักศึกษาฐานะชั้นปที่ ๖ และไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการฝกปฏิบัติงาน

วิชาชีพสาขาบริบาลทางเภสัชกรรม 

การฝกปฏิบัติงานดานการคุมครองผูบริโภค การวิเคราะหสถานการณปญหาที่เก่ียวเนื่องมาจาก

ผลิตภัณฑสุขภาพและการบริการสุขภาพ การเฝาระวังปญหาและการดำเนินการแกไขปญหา การสนับสนุนและ

สงเสริมสิทธิผูบริโภค การรับเร่ืองราวรองทุกข 

Practice in the area of consumer protection, situation analysis of problems related 

to health products and health services, surveillance and solving of problems, strengthening 

consumers, understanding of their rights, processing and investigation of issues being complaints 

by consumers. 
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๓.๒  ชื่อ - สกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 

๓.๒.๑  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลกัสูตร (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ข) 

 

ลำดับ 

 

เลขประจำตัว 

บัตรประชาชน 

ตำแหนง 

ทางวิชาการ 

ชื่อ-สกลุ 

 

คุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษาจาก ภาระงานสอนหนวยกิตตอปการศึกษา 

สถาบัน ป พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

กลุมวิชาเภสชักรรมอุตสาหการ 

๑ ๓๑๐๐๙๐๔๖๔๕๖๐๐ รอง

ศาสตราจารย 

รศ.ภญ.ปภาวดี 

คลองพิทยาพงษ 

 

M.S.  Pharmaceutics 

 

Hon. Rho Chi 

Columbia 

University, USA 

๒๕๑๔ ๓ ๓ ๔ ๔ ๕ ๕ 

เภสัชศาสตร 

บัณฑิต 

- มหาวิทยาลยั

แพทยศาสตร 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั 

๒๕๐๙       

๒  

๓๑๐๑๔๐๓๒๓๕๖๔๗ 

รอง

ศาสตราจารย 

รศ.ภญ.นวลศรี 

นิวัติศัยวงศ 

 

Grad.Dip.  Food and Drug 

Analysis 

University of New 

South 

๒๕๒๓ ๓ ๓ ๔ ๔ ๖ ๖ 

M.Sc.  (Chemistry) Wales, Australia ๒๕๒๕       

เภสัชศาสตร 

บัณฑิต 

(เกียรตินิยม 

อันดับ ๒) 

 

 

 - 

 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั 

๒๕๒๐       
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

รับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรนี้แลว 

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2562 
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ลำดับ 

 

เลขประจำตัว 

บัตรประชาชน 

ตำแหนง 

ทางวิชาการ 

ชื่อ-สกลุ 

 

คุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษาจาก ภาระงานสอนหนวยกิตตอปการศึกษา 

สถาบัน ป พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

๓  ๗๔๙๘๐๐๐๗๑๗๒๓ อาจารย ดร.ภญ.อารรีัตน 

ซื่อด ี

 

ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต 
 เภสัชศาสตร 

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร 

๒๕๕๕ ๓ ๓ ๔ ๔ ๖ ๖ 

เภสัชศาสตร 

มหาบัณฑิต 

 เภสัช

พฤกษศาสตร 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั 

๒๕๔๙       

เภสัชศาสตร 

บัณฑิต 

- มหาวิทยาลยัรังสติ ๒๕๔๖       

กลุมวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 

๔ ๑๐๐๔๐๐๕๘๓๔๔๙ รอง

ศาสตราจารย 

รศ.ดร.ภญ.

สุพัตรา 

ศรีไชยรตัน 

Dr. rer. nat  Pharmacology TU Wilhelmina  

zuBraunschweig, 

Germany 

๒๕๓๐ ๓ ๓ ๔ ๔ ๖ ๖ 

เภสัชศาสตร 

มหาบัณฑิต 

เภสัชวิทยา จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั 

๒๕๒๓       

เภสัชศาสตร 

บัณฑิต 

- จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั 

๒๕๑๙       

๕ ๓๑๐๐๖๐๓๐๐๖๒๘๔ รอง

ศาสตราจารย 

รศ.ดร.พ.ต.ท.

หญิง ภญ. 

สมทรง  

ลาวัณย

ประเสริฐ 

Ph.D.  Toxicology University of 

Kentucky, USA 

๒๕๓๖ ๓ ๓ ๔ ๔ ๖ ๖ 

เภสัชศาสตร 

มหาบัณฑิต 

เภสัชวิทยา จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั 

๒๕๒๘       

เภสัชศาสตร 

บัณฑิต 

- จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั 

 

๒๕๒๒   สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

รับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรนี้แลว 

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2562 
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หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                        หนา ๗๙ 

ลำดับ 

 

เลขประจำตัว 

บัตรประชาชน 

ตำแหนง 

ทางวิชาการ 

ชื่อ-สกลุ 

 

คุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษาจาก ภาระงานสอนหนวยกิตตอปการศึกษา 

สถาบัน ป พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 

๖ ๓๑๐๐๙๐๑๗๙๘๐๓๑ ผูชวย

ศาสตราจารย 

ผศ.พล.ต.ภญ. 

นิสามณี 

สัตยาบัน 

M.S.  Pharm Ad St. John’s 

university, USA 

๒๕๒๗ ๓ ๓ ๔ ๔ ๖ ๖ 

เภสัชศาสตร 

มหาบัณฑิต 

เภสัชวิทยา จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั 

๒๕๒๕       

เภสัชศาสตร 

บัณฑิต 

- จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั 

๒๕๒๑       

 

 

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

รับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรนี้แลว 

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2562 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                       หนา ๘๐ 

๓.๒.๒ อาจารยประจำ 

ลำดับ

ที่ 
ชื่อ - นามสกุล คุณวุฒิ ตำแหนงวิชาการ 

๑ ปภาวดี คลองพิทยาพงษ 

(๓๑๐๐๙๐๔๖๔๕๖๐๐) 

ภ.บ. (มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร) 

M.S. (Pharmaceutics) (Hon. Rho Chi)  (Columbia 

University, USA)  

รองศาสตราจารย 

๒ อัจฉรา อุทิศวรรณกุล 

(๓๑๐๐๗๐๐๙๖๘๐๖๑) 

ภ.บ. (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

ภ.ม. (เภสัชวิทยา) (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั) 

รองศาสตราจารย 

๓ สุพัตรา ศรีไชยรัตน 

(๓๑๐๐๔๐๐๕๘๓๔๔๙) 

ภ.บ. (เภสัชวิทยา) (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั)  

ภ.ม. (เภสัชวิทยา) (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั)  

Dr. rer. nat (Pharmacology)  

(TU Wilhelmina zu Braunschweig, Germany) 

รองศาสตราจารย 

๔ กัลยา ภราไดย 

(๕๑๐๐๖๙๙๐๓๒๓๙๓) 

ภ.บ. (มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร)  

วศ.ม. (นิวเคลียรเทคโนโลยี) (จฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั) 

รองศาสตราจารย 

๕ มัทนา ประทีปะเสน 

(๓๑๐๒๑๐๑๔๑๔๑๙๑) 

ภ.บ. (มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร)  

วท.ม. (วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร)  

(จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

วท.ม. (นิวเคลียรเทคโนโลยี) (จฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั) 

Ph.D. (Pharmacology)  

(The Ohio State University, USA) 

รองศาสตราจารย 

๖ อิงอร มันทรานนท 

(๓๑๒๐๑๐๐๙๕๙๒๗๓) 

ภ.บ. (มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร)  

ภ.ม. (เภสัชเวท) (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั) 

รองศาสตราจารย 

๗ นวลศรี นิวัติศัยวงศ 

(๓๑๐๑๔๐๓๒๓๕๖๔๗) 

ภ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

Grad.Dip. (Food and Drug Analysis) (University 

of New South Wales, Australia) 

M.Sc. (Chemistry) (University of New South 

Wales, Australia) 

รองศาสตราจารย 

๘ สมทรง ลาวัณยประเสริฐ 

(๓๑๐๐๖๐๓๐๐๖๒๘๔) 

ภ.บ. (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

ภ.ม. (เภสัชวิทยา) (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั) 

Ph.D. (Toxicology) (University of Kentucky, USA) 

รองศาสตราจารย 

๙ วิเชียร ธานินทรธราธาร 

(๓๑๐๑๔๐๐๑๐๗๑๖๘) 

ภ.บ. (มหาวิทยาลัยมหิดล)  

ภ.ม. (เภสัชอุตสาหกรรม) (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

๑๐ วิทยา จันทสูตร 

(๓๑๐๑๗๐๐๔๑๕๒๕๙) 

ภ.บ. (มหาวิทยาลัยมหิดล)  

วท.ม. (เภสัชวิทยา) (มหาวิทยาลัยมหิดล) 

ผูชวย

ศาสตราจารย 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                       หนา ๘๑ 

ลำดับ

ที่ 
ชื่อ - นามสกุล คุณวุฒิ ตำแหนงวิชาการ 

๑๑ นิสามณี สัตยาบัน 

(๓๑๐๐๙๐๑๗๙๘๐๓๑) 

ภ.บ. (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

ภ.ม. (เภสัชวิทยา) (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั) 

M.S. (Pharm Ad) (St. John’s university, USA) 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

๑๒ สุรพงษ เก็งทอง 

(๓๑๐๐๖๐๐๙๔๔๕๔๒) 

ภ.บ. (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

ภ.ม. (เภสัชพฤกษศาสตร) (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

๑๓ อารีรัตน ซื่อดี 

(๓๗๔๙๘๐๐๐๗๑๗๒๓) 

ภ.บ. (มหาวิทยาลัยรังสิต) 

ภ.ม. (เภสัชพฤกษศาสตร) (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

ปร.ด. (เภสัชศาสตร) (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร) 

อาจารย 

๑๔ อนันต อุดมพรประภา 

(๓๔๑๐๑๐๑๐๕๙๓๖๒) 

ภ.บ. (มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 

M.Pharm (Pharmacology) (Nagpur University) 

บธ.ม. (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

M.Sc. (Clinical Epidemiology)  

(จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

อาจารย 

๑๕ เพชรพงศ เพชรี 

(๓๑๓๐๖๐๐๑๔๕๓๔๘) 

ภ.บ. (มหาวิทยาลัยรังสิต)  

ภ.ม. (เภสัชอุตสาหกรรม) (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

อาจารย 

๑๖ อลงกต แสงจันทรฉาย 

(๓๔๙๐๓๐๐๐๓๒๔๔๘) 

ภ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๑ (มหาวิทยาลัยรังสิต)  

ภ.ม. (เภสัชอุตสาหกรรม) (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

น.บ. (มหาวิทยาลัยรามคำแหง) 

อาจารย 

๑๗ ภาณุวัฒน เพ็ญสวางวัธน 

(๓๑๐๒๐๐๐๖๔๐๑๙๖) 

ภ.บ. (มหาวิทยาลัยมหิดล)  

บธ.ม. (บริหารการเงิน)  

(สถาบนับัณฑิตพฒันบริหารศาสตร) 

อาจารย 

๑๘ รัชนี วงศแสนสุขเจริญ 

(๓๑๐๒๑๐๑๗๐๖๗๖๑) 

ภ.บ. (เทคโนโลยีเภสัชกรรม)  

(มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ) 

อาจารย 

๑๙ ปวันรัตน ปณณทตัพทิยุตม 

(๑๕๖๐๑๐๐๐๔๖๗๕๘) 

ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม) (มหาวิทยาลัยนเรศวร) อาจารย 

๒๐ สุรเชษฐ ลำคำ 

(๑๔๒๑๐๐๐๐๒๖๖๒๕) 

ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม) (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) อาจารย 

๒๑ กฤษดา อนันตวุฒิกุล 

(๑๘๔๐๑๐๐๐๖๓๕๕๒) 

ภ.บ. (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

ภ.ม. (เภสัชวิทยา) (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั) 

อาจารย 

๒๒ ธีระวัฒน บุญโสม 

(๑๔๐๙๙๐๐๒๔๗๕๒๘) 

ภ.บ. (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

ภ.ม. (เภสัชเวท) (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั) 

 

อาจารย 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                       หนา ๘๒ 

ลำดับ

ที่ 
ชื่อ - นามสกุล คุณวุฒิ ตำแหนงวิชาการ 

๒๓ เอกชัย ดำเกลี้ยง 

(๑๘๐๙๗๐๐๐๒๓๗๖๒) 

ภ.บ. (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 

ภ.ม. (เภสัชภัณฑและผลิตภัณฑธรรมชาติ) 

(มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 

อาจารย 

๒๔ ณัฏฐกัลยา เพียรการคา 

(๑๑๐๑๔๐๐๔๖๔๖๕๗) 

ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม) (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) อาจารย 

๒๕ รัตนาภรณ มหารชพงศ 

(๑๑๙๙๘๐๐๐๖๓๓๘๐) 

ภ.บ. (เภสัชศาสตร) (มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย) อาจารย 

๒๖ อิทธิชัย ทิมมณี 

(๑๙๐๙๙๐๐๒๒๙๐๒๙) 

ภ.บ. (เภสัชศาสตร) (มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย) อาจารย 

๒๗ พิรุณรัตน เดชบำรุง 

(๑๗๖๐๑๐๐๐๖๐๖๘๖) 

ภ.บ. (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

ภ.ม. (เภสัชเวท) (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั) 

อาจารย 

๒๘ ปยะธิดา ปองเรืองดิลก 

(๑๔๑๑๖๐๐๐๘๑๐๕๘) 

ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม) (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) 

บธ.ม. (การจัดการการตลาด) (มหาวิทยาลยั

มหาสารคาม) 

อาจารย 

๒๙ ธนาทิพย ธรรมาเจริญสุข 

(๑๑๐๐๙๐๐๓๖๘๖๑๓) 

ภ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)  

วท.ด. (เภสัชเคมีและผลติภัณฑธรรมชาติ) (จฬุาลงกรณ

มหาวิทยาลยั) 

อาจารย 

๓๐ ประไพพิศ พิชญชานุวัฒน 

(๓๕๒๐๑๐๑๐๘๔๒๖๙) 

วท.บ. (ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี) 

(มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 

วท.ม. (ชีวเคมี นานาชาต)ิ (มหาวิทยาลัยมหิดล) 

อาจารย 

๓๑ นพดล รังแกว 

(๓๑๐๐๙๐๑๙๓๔๕๑๑) 

วท.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (เทคโนโลยีชีวภาพ)  

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร 

ลาดกระบงั) 

วท.ด. (เภสัชเคมีและผลติภัณฑธรรมชาติ)  

(จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร) 

(มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช) 

อาจารย 

    



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                       หนา ๘๓ 

ลำดับ

ที่ 
ชื่อ - นามสกุล คุณวุฒิ ตำแหนงวิชาการ 

๓๒ อาภากร ทรงสุมนัส 

(๑๗๔๐๓๐๐๐๑๗๘๙๐) 

วท.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (จลุชีววิทยาอุตสาหกรรม) 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร 

ลาดกระบงั) 

วท.ด. (เภสัชเคมีและผลติภัณฑธรรมชาติ)  

(จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

อาจารย 

๓๓ วิโรจน มีรุงเรือง 

(๓๙๑๐๑๐๐๐๖๕๖๐๗) 

วท.บ. (วิทยาศาสตรทัว่ไป เคมี-ชีววิทยา) 

(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร) 

วท.ม. (วิทยาศาสตรสมนุไพร นานาชาติ) 

(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร) 

ปร.ด. (เภสัชศาสตร) (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร) 

อาจารย 

๓๔ อังคณา วงษสกุล 

(๑๑๐๐๕๐๐๐๘๙๒๖๑) 

วท.บ. (ชีววทิยา) (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร) 

วท.ม. (เภสัชวิทยา) (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร) 

อาจารย 

 

๓.๒.๓ อาจารยพิเศษ 

ลำดับ

ที่ 
ชื่อ - นามสกุล คุณวุฒิ ตำแหนงวิชาการ 

๑ สุปราณี แจงบำรุง 

 

ภ.บ. (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

วท.ม. (อายุรศาสตรเขตรอน) (มหาวิทยาลยัมหิดล) 

Dr.agr. (Nutrition and Food Sciences)  

(Justus Liebig University Giessen, Germany) 

รองศาสตราจารย 

๒ กัญญดา อนุวงศ 

 

ภ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๑ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม)  

ศษ.บ. (มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช) 

ภ.ม. (เภสัชกรรมคลินิก) (มหาวิทยาลัยมหิดล) 

Ph.D. (Pharmacy) (University of Nottingham, UK) 

รองศาสตราจารย 

๓ อรัมษ เจษฎาญานเมธา 

 

ภ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

Pharm D. (Honors) (University of Illinois at 

Chicago, USA) 

Ph.D. (Pharmacology) (University of Illinois at 

Chicago, USA) 

รองศาสตราจารย 

    

    

    



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                       หนา ๘๔ 

ลำดับ

ที่ 
ชื่อ - นามสกุล คุณวุฒิ ตำแหนงวิชาการ 

๔ วิมลมาศ ลิปพันธ 

 

ภ.บ. (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

วท.ม. (จุลชีววทิยา) (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

Ph.D. (Microbiology and Immunology) 

(University of Maine, USA) 

รองศาสตราจารย 

๕ พรทิพย นิมมานนิตย 

 

ภ.บ. (มหาวิทยาลัยมหิดล)  

ภ.ม. (เภสัชกรรม) (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั) 

รองศาสตราจารย 

๖ รุงตะวัน สุภาพผล ภ.บ. (มหาวิทยาลัยมหิดล) 

ภ.ม. (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

Ph.D. (Physiology) (Monash University, Australia) 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

๗ สมหญิง พุมทอง 

 

ภ.บ. (มหาวิทยาลัยเชียงใหม)  

วท.ม. (เภสัชศาสตรสงัคม) (มหาวิทยาลัยมหิดล) 

Ph.D. (Pharmacy) (University of Nottingham, UK) 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

๘ พรรณนิภา อกนิษฐาภิชาต ิ

 

ภ.บ. (มหาวิทยาลัยมหิดล) 

ร.ม. (บริหารรัฐกิจ) (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 

Ph.D. (Community Medicine and Clinical 

Epidemiology) (University of Newcastle, 

Australia) 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

๙ ชำนาญ ภัตรพานิช 

 

ภ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๑ (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

ภ.ม. (เภสัชเคมี) (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั) 

Ph.D. (Medicinal Chemistry) (Massachusetts 

college of Pharmacy and Allied Health 

Sciences, USA) 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

๑๐ ชาญกิจ พุฒิเลอพงศ 

 

ภ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๑ (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

ภ.ม. (เภสัชกรรมคลินิค) (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชำนาญในการประกอบ

วิชาชีพเภสัชกรรมสาขาเภสชับำบัด 

ภด.บ. (บริบาลทางเภสัชกรรม)  

(จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

ผูชวย

ศาสตราจารย 
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ลำดับ

ที่ 
ชื่อ - นามสกุล คุณวุฒิ ตำแหนงวิชาการ 

๑๑ ภูรี อนันตโชติ 

 

ภ.บ. (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

M.Sc. (Social and Administrative Pharmacy) 

(University of Minnesota, USA) 

Ph.D. (Social and Administrative Pharmacy) 

(University of Minnesota, USA) 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

๑๒ ฐณัฎฐา กิตติโสภี 

 

ภ.บ. (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

Ph.D. (Pharmaceutical Socioeconomics)            

(The University of Iowa, USA) 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

๑๓ อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี 

 

ภ.บ. (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

วท.ม. (คอมพิวเตอร) (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)  

(จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

๑๔ สุนทรี วัชรดำรงกุล 

 

ภ.บ. (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

วท.ม. (เภสัชศาสตรสงัคม) (มหาวิทยาลัยมหิดล) 

Ph.D. (Social and Administrative Pharmacy) 

(University of Wisconsin-Madison, Madison,             

WI, USA) 

อาจารย 

๑๕ พัชรี ดวงจันทร 

 

ภ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 

ภ.ม. (เภสัชกรรมโรงพยาบาล) (มหาวิทยาลยัมหิดล) 

วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต) 

(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ) 

อาจารย 

๑๖ นฤพร สุตัณฑวิบูลย 

 

ภ.บ. เกียรตินิยม (มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 

Ph.D. (Industrial and Physical Pharmacy) 

(Purdue University Indiana, USA) 

อาจารย 

๑๗ นพดล เหลืองภิรมย 

 

ภ.บ. (มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 

ภ.ม. (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

รป.ด. (การจัดการภาครัฐและเอกชน)  

(มหาวิทยาลัยรามคำแหง) 

อาจารย 
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๔. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม 

๔.๑ การฝกงาน (การฝกประสบการณวิชาชีพ) 

เนื่องจากลักษณะงานของบัณฑิตจะตองมีประสบการณในวิชาชีพกอนเขาสูการทำงานจริงในชุมชน และ

สถานประกอบการ ดังนั้นหลักสูตรจึงไดกำหนดรายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพไวสำหรับนักศึกษาทุกคน ซึ่งมี

ลักษณะเปนการฝกรวมกันเปนทีม หรือการฝกแยกตามกลุมสาขาวิชา ซึ่งประกอบไปดวย 

กิจกรรมกอนการฝกงาน เชน การปฐมนิเทศ และกิจกรรมอ่ืนๆ ตามที่คณะกำหนด 

กิจกรรมระหวางการฝกงาน เชน การปฏิบัติตามคูมือการฝกงาน หรือ ตามคำแนะนำของอาจารยประจำ

แหลงฝกที่มีประสบการณในสาขาที่นักศึกษาฝกงาน  

กิจกรรมหลังการฝกงาน เชน การนำเสนอผลงาน การเขารับฟงการนำเสนอผลงาน การประเมินการ

ฝกงาน และกิจกรรมอ่ืน ๆ ตามที่คณะกำหนด 

๔.๒  มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณการฝกภาคสนาม (การฝกประสบการณวิชาชีพ) 

     มาตรฐานผลการเรียนรูของการฝกประสบการณวิชาชีพในแตละรายวิชา แสดงรายละเอียดอยูในตาราง

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หนา 

๑๑๐-๑๑๓ 

๔.๓ ลักษณะและขอกำหนดเกีย่วกับโครงการการฝกประสบการณวิชาชีพ 

การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมสามารถแบงวิธีการเรียนรูเปน ๔ แบบ คือ 

 การสัมผัสกับแหลงฝก (Exposure) นักศึกษาจะไดสรุปบรรยาย สังเกตและสัมผัสการทำงานของ

เภสัชกรในแหลงฝก แตยังไมสามารถปฏิบัติงานจริงได การฝกปฏิบัติงานแบบนี้จะทำใหนักศึกษาเขาใจกิจกรรม

ตาง ๆ และตระหนักถึงบทบาทของเภสัชกร 

 การรวมฝกปฏิบัติงาน (Participation) นักศึกษาจะไดฝกปฏิบัติงานจริงตามวิธีปฏิบัติ (work 

instruction) ของแหลงฝก รวมกับบุคลากรตางๆ และสามารถปรึกษาเภสัชกรแหลงฝกเมื่อตองการหรือตามเวลา

ที่กำหนด การฝกปฏิบัติงานแบบนี้จะทำใหนักศึกษามีความเขาใจและมีทักษะตางๆ รวมทั้งตระหนักถึงบทบาท

ของเภสัชกรในการทำกิจกรรมตางๆ ใหสำเร็จลุลวง 

 การฝกปฏิบัติงานภายใตคำแนะนำของเภสัชกรแหลงฝก (Clerkship or apprenticeship) 

นักศึกษาจะไดฝกปฏิบัติงานจริงตามวิธีปฏิบัติ (work instruction) ของแหลงฝก และไดรับคำแนะนำโดยตรงจาก

เภสัชกรแหลงฝกอยูตลอดเวลา การฝกปฏิบัติงานแบบนี้จะทำใหนักศึกษามีความสามารถข้ันพื้นฐาน และซึมซับ

ลักษณะของเภสัชกรแหลงฝกซึ่งเปนเภสัชกรตนแบบ 

 การฝกปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย (Independent practices or study) นักศึกษาจะ

ไดฝกปฏิบัติงานบางอยางตามทีไ่ดรับมอบหมายซึ่งจะชวยฝกความคิดสรางสรรค ทักษะตางๆ และความรับผิดชอบ

ซึ่งมีความสำคัญอยางมากตอการทำงานของเภสัชกร รวมทั้งอาจมีการอภิปรายกลุมยอย (Small group 

discussion) เพื่อนำเสนอผลงานหรือขอเสนอแนะตางๆ 

เมื่อสิ้นสุดการฝกงาน จะมีการสอบประเมินผล โดยใหนักศึกษาไดสาธิตหรือทำกิจกรรมใหเภสัชกร

แหลงฝกใหคะแนนเพื่อเปนการทดสอบวา มีทักษะในสิ่งที่ฝกปฏิบัติไดดีเพียงใดกอนสำเร็จการศึกษาทั้งในรูปแบบ

การนำเสนอดวยวาจาและรูปเลมเอกสารตามรูปแบบที่คณะเภสัชศาสตรกำหนด 
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ชวงเวลา 

ภาคการศึกษาฤดูรอน ของปการศึกษาที่ ๔  

ภาคการศึกษาฤดูรอน ของปการศึกษาที่ ๕  

ภาคการศึกษาที่ ๑ และ ๒ ของปการศึกษาที่ ๖ 

 

การจัดเวลาและตารางสอน 

เต็มเวลาสัปดาหละ ๕-๖ วัน (ตามระยะเวลาทำการปกติของแหลงฝก) ของปการศึกษาที่มีการฝก

ปฏิบัติงานวิชาชีพ 

จำนวนหนวยกิต ๓๖ หนวยกิต 

 

๕. ขอกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย 

๕.๑ คำอธิบายโดยยอ 

การปฏิบัติงานในโครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตรในความดูแลของผูสอน ศึกษาโดยการปฏิบัติงานในแนวลึก 

ในหัวขอทางเภสัชศาสตรที่เหมาะสม โดยมีผูสอนแนะนำและควบคุมดูแล หัวขอโครงงานอาจเปนการทำการทดลองใน

หองปฏิบัติการ โรงพยาบาล หรือสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ประการใดประการหนึ่ง ขอบเขตของงานกำหนด 

ใหสามารถทำเสร็จไดภายในระยะเวลาหนึ่งภาคการศึกษา  

๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู 

๕.๒.๑  ดานคุณธรรม จริยธรรม 

๑) ตระหนักในคุณคา คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เสียสละ มีจิตอาสา  

                                       ซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบ วินัย และตรงตอเวลา 

๒) เคารพสิทธิ คุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย และรับฟงความคิดเห็น 

      ของผูอ่ืน 

๓) เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบยีบและขอบังคับตางๆ ภายในหลักธรรมาภิบาล 

ขององคกรและสังคม 

๕.๒.๒  ดานความรู 

๑) มีความรูดานเภสัชกรรมอุตสาหการ (วิทยาศาสตรเภสัชกรรม) เก่ียวกับเคมีทาง 

                                       ยา การผลิต การควบคุมและประกันคุณภาพ การวิจัยและพัฒนา ยา ชีววัตถุ  

 สมุนไพร และผลิตภัณฑสุขภาพอ่ืนๆ โดยสาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการจะตอง 

 นำความรูไปประยุกตใชในสถานการณจริงไดอยางชำนาญ 

๒) มีความรูดานการบริบาลทางเภสัชกรรมเก่ียวกับการวางแผนการรักษาดวยยา  

                                       การใชยา การประเมินปญหาดานยาและสุขภาพ ความปลอดภัยในการใชยา   

                                       และการบริหารจัดการเร่ืองยา โดยสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรมจะตองนำ 

 ความรูไปประยุกตใชในสถานการณจริงไดอยางชำนาญ 
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๕.๒.๓  ดานทักษะทางปญญา 

๑) สามารถคิด วิเคราะห ปองกัน และแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม มีเหตุผล  

      และเปนระบบ 

๒) มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการปฏิบัติงาน 

๓) มีทักษะในการรูสารสนเทศ 

๕.๒.๔  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

๑) มีภาวะผูนำ สามารถทำงานเปนทีม แสดงและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

                              ไดอยางเหมาะสม 

๕.๒.๕  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑) มีทักษะในการเขียนรายงานและการนำเสนอ โดยเลือกใชรูปแบบและวิธีการ 

                                          อยางเหมาะสม 

๒) มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และถายทอดความรูอยางมี 

ประสิทธิภาพ 

๕.๓ ชวงเวลา 

ภาคการศึกษาที่ ๒ ของปการศึกษาที่ ๕ 

๕.๔ จำนวนหนวยกิต 

๓(๐-๙-๐) หนวยกิต 

๕.๕ การเตรียมการ 

 ใหนักศึกษาวางแผนงาน และจัดทำโครงงานวิจัยดังนี ้

๑) จัดหาหัวขอโครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตรในความดูแลของอาจารยที่ปรึกษา 

๒) ดำเนินงานตามแผนงานในความดูแลของอาจารยที่ปรึกษา ตามระยะเวลาที่กำหนด 

๓) วิจารณ อภิปราย และสรุปผลของโครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร รวมทั้งจัดทำรูปเลมให 

สมบูรณตามรูปแบบที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด 

๔) นำเสนอรายงานผลโครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตรดวยสื่อ หรือ Powerpoint 

๕.๖ กระบวนการประเมินผล 

ประเมินผลจากความกาวหนาในการทำโครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตรจากอาจารยที่ปรึกษาและจาก

กรรมการสอบโครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร ไมต่ำกวา ๓ คนเปนผูประเมินผลจากรายงานที่ไดกำหนดรูปแบบการ

นำเสนอตามระยะเวลา 
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หมวดท่ี ๔ ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 

๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

ดานบุคลิกภาพ มีการสอดแทรกเร่ืองการแตงกาย การเขาสังคม เทคนิคการเจรจา สื่อสาร การมี

มนุษยสัมพันธที่ดี และการวางตัวในการทำงานในบางรายวิชาที่เก่ียวของ รวมทั้ง

กิจกรรมปจฉิมนิเทศ กอนที่นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษา 

ดานภาวะผูนำและความ

รับผิดชอบ ตลอดจนมี

วินัยในตนเอง 

 -  กำหนดใหมีรายวิชาซึ่งนักศึกษาตองทำงานเปนกลุม และมีการกำหนดหัวหนากลุม

ในการทำรายงาน กำหนดใหทุกคนมีสวนรวมในการนำเสนอรายงาน เพื่อฝกให

นักศึกษาไดสรางภาวะผูนำและการเปนสมาชิกกลุมที่ดี  

 -  มีกิจกรรมของนักศึกษาที่มอบหมายใหนักศึกษาหมุนเวียนกันเปนหัวหนาทีมใน

การดำเนินกิจกรรม  

- มีกติกาที่สรางวินัยในตนเอง เชน การเขาเรียนตรงเวลา เขาเรียนอยางสม่ำเสมอ 

การมีสวนรวมในชั้นเรียน สนับสนุนใหมีการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

จริยธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

มีการเรียนการสอนที่เก่ียวกับวิชาชีพที่เก่ียวของกับสังคมและตระหนักถึงขอกฎหมาย

ที่เก่ียวของกับการกระทำความผิดตาม พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 

๒๕๓๗ และ พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐  

 

๒. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

๒.๑ การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 ๒.๑.๑  คุณธรรม จริยธรรม 

 ๒.๑.๑.๑  ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

(๑) ยึดถือและปฏิบัติคานิยมพื้นฐานของสังคมไทย เพื่อการดำเนินชีวิตและดำรงตนใน 

                               สังคม 

(๒) ตระหนักในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและประชาคมนานาชาต ิ

 ๒.๑.๑.๒  กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

(๑) สงเสริมการคิด โดยการศึกษาจากกรณีตัวอยาง การอภิปราย การเรียนรูโดยใชปญหา 

                                เปนฐาน ครอบคลุมคานิยมพื้นฐาน 

(๒) ออกแบบการเรียนการสอนที่สงเสริมและพัฒนาความซื่อสัตย ความมีวินัย การตรงตอ 

                               เวลา 

(๓) การบูรณาการระหวางการเรียนการสอนและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

(๔) การเรียนรูจากตนแบบซึ่งเปนบุคคลที่เปนที่ยอมรับ 

 

 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                       หนา ๙๐ 

 ๒.๑.๑.๓  วิธีประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

(๑) การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมผูเรียนในดานการมีสวนรวม การแสดงความคิดเห็น 

(๒) การประเมินจากการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นของผูเรียน 

(๓) การประเมินงานที่มอบหมายประเด็นการสงงานตามระยะเวลาที่กำหนด การเขาชั้นเรียน 

                               การอางอิง 

 ๒.๑.๒  ความรู  

 ๒.๑.๒.๑  ผลการเรียนรูดานความรู 

(๑) มีความรูและนำความรูไปใชในการดำเนินชีวติ 

 ๒.๑.๒.๒  กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

(๑) การจัดการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบที่ชวยใหนักศึกษามีความรูและนำ 

                               ความรูไปใชในการดำเนินชวีิต ไดแก การบรรยาย การสาธิต การใชสถานการณ   

                               จำลอง และการคนหาความรูดวยตนเอง  

(๒) การจัดการเรียนรูผานแหลงเรียนรูในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย เชน ผูสอน   

                               หองสมุด สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบตาง ๆ การบรรยายโดยวิทยากร 

(๓) การฝกฝน ทบทวนความรูอยางสม่ำเสมอ 

  ๒.๑.๒.๓  วิธีการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

(๑) แบบฝกหัด และทดสอบยอย 

(๒) รายงานที่มอบหมาย 

(๓) การสอบกลางภาคและปลายภาค  

 

 ๒.๑.๓  ทักษะทางปญญา 

๒.๑.๓.๑  ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(๑) มีความใฝรูเพื่อพัฒนาตนเองใหมีโลกทัศนที่กวางไกล 

(๒) สามารถคิดอยางมีเหตุผลโดยประเมินขอมูลจากแหลงตาง ๆ และใชขอมูลในการ 

                               แกปญหา 

 ๒.๑.๓.๒  กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  

(๑) การจัดการเรียนการสอนโดยใชกรณีศึกษา  

(๒) การบรรยายและอภิปรายกลุม 

(๓) การมอบหมายงานโดยสืบคนแหลงขอมูลที่หลากหลาย และวิเคราะหขอมูล และ 

                               นำเสนอในชั้นเรียน และหรือรายงานประจำภาคการศึกษา 

 ๒.๑.๓.๓  วิธีการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(๑) รายงานประจำภาคการศึกษา 

(๒) การทดสอบประจำภาคการศึกษา 

 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                       หนา ๙๑ 

 ๒.๑.๔  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ๒.๑.๔.๑  ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

(๑) สามารถทำงานเปนทีมและแกไขขอขัดแยงได 

(๒) มีความเขาใจตนเอง เขาใจผูอ่ืน เขาใจสังคม โดยสามารถอยูรวมกันบนความแตกตาง 

                               ทางสังคมวัฒนธรรม คานิยม ความคิด 

 ๒.๑.๔.๒  กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 

                        และความรับผิดชอบ 

(๑) สรางปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน ระหวางผูเรียน 

(๒) การมอบหมายงานกลุม  

 ๒.๑.๔.๓  วิธีการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  

(๑) ผลงานกลุมและผลประเมินรายบุคคลจากสมาชิกกลุม 

(๒) การสังเกตพฤติกรรม 

๒.๑.๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๒.๑.๕.๑  ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี  

                        สารสนเทศ 

(๑) มีความสามารถในการใชภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสื่อสารและการ                   

      นำเสนอขอมูลจากวิธีการทางสถิติหรือคณิตศาสตรอยางมีประสิทธิภาพ 

๒.๑.๕.๒  กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข                            

            การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(๑) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนฝกทักษะทางภาษา  ไดแก การฟง การพูด  

                               การอานและการเขียน 

(๒) การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการคนควา  วิเคราะห  นำเสนอขอมูล การนำเสนอ 

                               ผลงานในชั้นเรียน การจัดทำรายงาน 

 ๒.๑.๕.๓  วิธีการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ  

                  ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(๑) การสังเกตระหวางการมีปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน และระหวางผูเรียน 

(๒) การใชภาษาในการเสนอผลงานแบบปากเปลา 

(๓) รูปแบบและวิธีการนำเสนอผลงานโดยใชเคร่ืองมือและโปรแกรมคอมพิวเตอร 

                               ความถูกตองผลการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

 

 

 

 

 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                       หนา ๙๒ 

๒.๒ การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดานหมวดวิชาเฉพาะ 

๒.๒.๑  คุณธรรม จริยธรรม 

๒.๒.๑.๑ ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

  นักศึกษาพึงมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อใหสามารถดำเนินชีวิตรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยาง 

ราบร่ืน และทำตัวเปนประโยชนตอสังคมสวนรวม นอกจากนี้วิชาชีพดานเภสัชศาสตรยังเก่ียวของกับความเปนอยู

ที่ดีและคุณภาพชีวิตของประชาชนจึงจำเปนอยางยิ่งที่ผูประกอบวิชาชีพนี้ จะตองยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม

อยางเครงครัด ดังนั้นอาจารยผูสอนแตละวิชาตองสอดแทรกเร่ืองที่เก่ียวกับหลักคุณธรรมและจริยธรรม พรอมกับ

วิทยาการตางๆ ดังตอไปนี ้

๑) ตระหนักในคุณคา คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เสียสละ มีจิตอาสา  

                                      ซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบ วินัย และตรงตอเวลา  

๒) เคารพสิทธิ คุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย และรับฟงความคิดเห็นของ 

                                      ผูอ่ืน 

๓) เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบยีบและขอบังคับตางๆ ภายในหลักธรรมาภิบาล 

                                      ขององคกรและสังคม 

๒.๒.๑.๒  กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

  กำหนดใหมีวัฒนธรรมองคกรที่เนนคานิยม สรางสรรคเพื่อปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบ วินัย 

โดยเนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาที่กำหนด ตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

นักศึกษาพึงมีความรับผิดชอบโดยในการทำงานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนำกลุมและการเปนสมาชิก

กลุม มีความซื่อสัตย ไมกระทำการทุจริตในการสอบหรือคัดลอกรายงานที่ไดรับมอบหมาย เปนตน โดยคณาจารย

ยังไดสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม เชน การยกยองนักศึกษาที่ทำดี ทำประโยชนแกสวนรวม เสียสละเพื่อสังคม 

๒.๒.๑.๓  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

๑) ประเมินจากการตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตาม 

                                      กำหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการรวมกิจกรรม 

๒) ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรม 

                                      เสริมหลักสูตร 

๓) ปริมาณการกระทำทุจริตในการสอบ 

๔) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

 

 

 

 

 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                       หนา ๙๓ 

๒.๒.๒ ความรู 

๒.๒.๒.๑  ผลการเรียนรูดานความรู 

๑) มีความรูและเขาใจทฤษฎี หลักการ ในวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสุขภาพ 

๒) มีความรูดานเภสัชกรรมอุตสาหการ (วิทยาศาสตรเภสัชกรรม) เก่ียวกับเคมี 

                                    ทางยา การผลิต การควบคุมและประกันคุณภาพ การวิจัยและพัฒนา ยา  

                                    ชีววัตถุ สมุนไพร และผลิตภัณฑสุขภาพอ่ืนๆ โดยสาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ 

 จะตองนำความรูไปประยุกตใชในสถานการณจริงไดอยางชำนาญ 

๓) มีความรูดานการบริบาลทางเภสัชกรรมเก่ียวกับการวางแผนการรักษาดวยยา  

                                    การใชยา การประเมินปญหาดานยาและสุขภาพ ความปลอดภัยในการใชยา   

                                    และการบริหารจัดการเร่ืองยา โดยสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรมจะตอง 

                                    นำความรูไปประยุกตใชในสถานการณจริงไดอยางชำนาญ 

๔) มีความรูเก่ียวกับระบบบริหารคุณภาพในดานการบริหารจัดการความเสี่ยง และ 

                                    การปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง 

๕) มีความรูในระบบสุขภาพ ระบบยา การคุมครองผูบริโภค กฎหมายหรือขอตกลงที่ 

เก่ียวของกับวิชาชีพและการบริหารจัดการสำหรับการประกอบการดานยา

เบื้องตน 

๒.๒.๒.๒  กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

  ใชวิธีการเรียนการสอนแบบผสมผสานหลากหลายรูปแบบรวมทั้งการบรรยาย การซักถาม

ภายในชั้นเรียน การคนควาทำรายงาน นำเสนอ อภิปราย ทั้งเปนรายบุคคลและกลุม โดยมุงผูเรียนเปนศูนยกลาง 

ครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่เนนรูปแบบจำลอง สาธิต และปฏิบัติงานจริงในสถานที่ฝกปฏิบัติงาน 

๒.๒.๒.๓  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู  

ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาดวยวิธีการตาง ๆ 

๑) ทดสอบยอย 

๒) สอบกลางภาคและปลายภาค 

๓) ประเมินรายงาน 

๔) ประเมินแผนงาน/โครงการ 

๕) ประเมินการนำเสนอ 

๖) ประเมินจากการฝกปฏิบัติ 

๗) การตอบคำถามในชั้นเรียน/ขณะการฝกปฏิบัติงาน 
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๒.๒.๓ ทักษะทางปญญา 

๒.๒.๓.๑  ผลการเรียนดานทักษะทางปญญา 

  นักศึกษาตองมีความสามารถทางดานพหุปญญา เพื่อการพัฒนาตนเอง และการประกอบ

วิชาชีพดานเภสัชศาสตรอยางมีประสิทธิภาพเมื่อจบการศึกษาครอบคลุมทั้งดานภาษา ตรรกะ สังคมศาสตร 

วิทยาศาสตร และเภสัชศาสตร ที่ไดรับจากการเรียนการสอน และการฝกปฏิบัติงานภาคสนาม ซึ่งรวมถึง 

๑) สามารถคิด วิเคราะห ปองกัน และแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม มีเหตุผล และ  

                                     เปนระบบ 

๒) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาตางๆ ไปสูการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม 

๓) มีทักษะการสรุปความคิดรวบยอด  

๔) มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการปฏิบัติงาน 

๕) มีทักษะในการรูสารสนเทศ 

  การวัดมาตรฐานทักษะทางปญญาสามารถทำไดดวยการสอบโดยใชขอสอบที่มีลักษณะเปน

กรณีศึกษา เพื่อใหนักศึกษาอธิบายแนวคิดของการแกปญหา วิเคราะห สังเคราะห และบูรณาการความรู

ความสามารถดานตางๆ สำหรับการแกปญหาและพัฒนาสุขภาพของชุมชน 

๒.๒.๓.๒  กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

๑) กำหนดหัวขอใหศึกษาดวยตนเอง 

๒) นำเสนอรายงานและซักถาม 

๓) อภิปรายกลุม 

๔) ปฏิบัติงานจริง 

๕) ใชกรณีศึกษาดานสุขภาพ 

๒.๒.๓.๓  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

๑) ประเมินรายงาน 

๒) ประเมินการนำเสนอ 

๓) ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

๔) ประเมินผลการศึกษารายวิชา 

๕) ประเมินผลจากการตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น 

๒.๒.๔  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

๒.๒.๔.๑  ผลการเรียนรูดานทกัษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

  ความสัมพันธระหวางบุคคลมีความสำคัญอยางมาก คือ การดำเนินชีวิตโดยเฉพาะอยางยิ่งผู

ประกอบวิชาชีพดานเภสัชศาสตร เพราะจะตองติดตอสัมพันธกับบุคคลมากมายหลายระดับ ทั้งเพื่อนรวมงาน 

ผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา และผูรับบริการ ดังนั้นนักศึกษาตองมีคุณลักษณะดังตอไปนี้ 

๑) มีภาวะผูนำ สามารถทำงานเปนทีม แสดงและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนได 

                                    อยางเหมาะสม 

๒) สามารถใชความรูในวิชาชีพมาบริการสังคมไดอยางเหมาะสม 
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๓) มีทักษะการบริหารงานบุคคล มีมนุษยสัมพันธ สามารถปรับตัวเขากับสังคมได 

๒.๒.๔.๒  กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง 

                                  บุคคลและความรับผิดชอบ 

  ใชรูปแบบและวิธีการสอนที่มีการกำหนดกิจกรรมใหมีการทำงานเปนกลุม การทำงานที่ตอง

ประสานงานกับผูอ่ืนขามหลักสูตร หรือการคนหาขอมูลดวยการสัมภาษณบุคคลอ่ืนหรือผูมีประสบการณ โดยมี

ความคาดหวังในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในความรับผิดชอบ ดังนี้ 

๑) สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางด ี

๒) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 

๓) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบัติงานไดเปน 

                                     อยางด ี

๔) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลทั่วไป 

๕) มีภาวะผูนำและผูตามตามบทบาทที่ไดรับมอบหมายและสถานการณทั้งในการ 

                                    เรียนภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการทำกิจกรรมตางๆ ทั้งในและนอกหลักสูตร 

๒.๒.๔.๓  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ 

                                 ความรับผิดชอบ 

  ประเมินจากพฤติกรรม ทัศนคติ และการแสดงออกของนักศึกษาในการทำกิจกรรมตางๆ อาทิ

เชน การนำเสนอรายงานกลุมในชั้นเรียน นอกจากนี้ยังสงัเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรม ตาง ๆ 

ตลอดจนการยอมรับของเพื่อนและคณาจารยที่เก่ียวของ 

๒.๒.๕ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒.๒.๕.๑  ผลการเรียนรูดานทกัษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช 

                                 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑) มีทักษะการคำนวณ สามารถเลือกและประยุกตเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร 

                                     ที่เก่ียวของในการแกปญหาทางวิชาชีพ 

๒) มีทักษะในการเขียนรายงานและการนำเสนอ โดยเลือกใชรูปแบบและวิธีการ 

                                     อยางเหมาะสม 

๓) มีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๔) มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และถายทอดความรูอยางมี 

                                     ประสิทธิภาพ   

  การวัดมาตรฐานนี้อาจทำไดในระหวางการสอน โดยอาจใหนักศึกษาแกปญหา วิเคราะห

ประสิทธิภาพของวิธีแกปญหา และใหนำเสนอแนวคิดของการแกปญหา ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ ตอ

นักศึกษาในชั้นเรียน 
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๒.๒.๕.๒  กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  

                                  การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตางๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจำลอง และ 

สถานการณเสมือนจริง และนำเสนอการแกปญหาที่เหมาะสม เรียนรูเทคนิคการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศใน

งานดานเภสัชศาสตรไดหลากหลายสถานการณ  

๒.๒.๕.๓  กลยุทธประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ 

                                  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑) ประเมินจากเทคนิคการนำเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเคร่ืองมือทาง 

                                     เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตรและสถิติที่เก่ียวของ 

๒) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงขอจำกัด เหตผุลในการเลือกใช 

                                     เคร่ืองมือตาง ๆ การอภิปรายกรณีศึกษาตาง ๆ ที่มีการนำเสนอในชั้นเรียน 

๒.๒.๖  ทักษะการปฏิบตัิทางวิชาชีพ 

๒.๒.๖.๑  ผลการเรียนรูดานทกัษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

๑) สามารถปฏิบัติงานเก่ียวกับการผลิต การควบคุมและประกันคุณภาพ การวิจัย 

                                    และพัฒนายา ชีววัตถุ สมุนไพร และผลิตภัณฑสุขภาพอ่ืน ๆ โดยสาขาวิชา  

                                    เภสัชกรรมอุตสาหการจะตองมีทักษะในการแกไขปญหาในสถานการณจริง 

๒) สามารถปฏิบัติงานเก่ียวกับการใหการบริบาลทางเภสัชกรรม และบริหารจัดการ 

เร่ืองยาโดยสาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรมจะตองมีทักษะในการแกไข 

                                    ปญหาในสถานการณจริง 

๓) สามารถปฏิบัติงานเก่ียวกับระบบสุขภาพ ระบบยา และการคุมครองผูบริโภค 

๒.๒.๖.๒  กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

๑) กำหนดหัวขอใหศึกษาดวยตนเอง โดยใชกรณีศึกษาดานยาและสุขภาพ 

๒) นำเสนอรายงานและซักถาม 

๓) การจัดอภิปรายกลุม 

๔) ปฏิบัติงานจริง 

๒.๒.๖.๓  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

๑) ประเมินผลจากรายงานและการนำเสนอ 

๒) ประเมินผลของการปฏิบัติงาน  

๓) ประเมินผลจากความสามารถในการการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลไดอยาง  

                                    ถูกตอง 

๔) ประเมินผลจากการตอบคำถามและการแสดงความคิดเห็น 
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๓.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  

(Curriculum Mapping)  

ความรับผิดชอบของรายวิชาที่แสดงไวในตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ

เรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Cirriculum Mapping) จำแนกเปน ความรับผิดชอบหลัก และความรับผิดชอบรอง 

โดยมีความหมายดังนี้ 

• หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  ο หมายถึง ความรับผิดชอบรอง 

ผลการเรียนรูที่แสดงไวในตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจาก

หลักสูตรสูรายวิชา จำแนกตามหมวดวิชาดังนี้ 

๓.๑  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

ไดแก กลุมวิชาภาษา กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร มี

มาตรฐานผลการเรียนรู ๕ ดาน โดยแตละดานมีความหมายดังนี้ 

๓.๑.๑  ดานคุณธรรม จริยธรรม 

๑) ยึดถือและปฏิบัติคานิยมพื้นฐานของสังคมไทย เพื่อการดำเนินชีวิตและดำรงตน 

                                       ในสังคม 

๒) ตระหนักในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและประชาคมนานาชาต ิ

นิยามคานิยมพื้นฐานของสังคมไทย โดยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ มีดังนี้ 

๑) การพึ่งตนเอง ความขยันหมั่นเพียร และความรับผิดชอบ 

๒) การประหยัดและออม 

๓) การมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย 

๔) การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา 

๕) ความรักชาติ ศาสน กษัตริย 

๓.๑.๒  ดานความรู 

๑) มีความรูและนำความรูไปใชในการดำเนินชีวิต 

๓.๑.๓  ดานทักษะเชาวนปญญา 

๑) มีความใฝรูเพื่อพัฒนาตนเองใหมีโลกทัศนที่กวางไกล 

๒) สามารถคิดอยางมีเหตุผลโดยประเมินขอมูลจากแหลงตาง ๆ และใชขอมูลในการ 

                                       แกปญหา 

๓.๑.๔  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

๑) สามารถทำงานเปนทีมและแกไขขอขัดแยงได 

๒) มีความเขาใจตนเอง เขาใจผูอ่ืน เขาใจสังคม โดยสามารถอยูรวมกันบนความ 

                                       แตกตางทางสังคมวัฒนธรรม คานิยม ความคิด 

๓.๑.๕  ดานทักษะการคิดวิเคราะหและการสื่อสาร 

๑) มีความสามารถในการใชภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสือ่สารและการ 

นำเสนอขอมูลจากวิธีการทางสถิติหรือคณิตศาสตรอยางมีประสิทธิภาพ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) 

( ความรับผิดชอบหลัก  O ความรับผิดชอบรอง) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ชื่อรายวิชา (Courses) 
๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒. ความรู 

๓. ทักษะเชาวน

ปญญา 

๔. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการคิดวิเคราะห

และการสื่อสาร 

๑ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ 

๑.๑ กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

๐๐๐๑๙๑๐๑ ทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา         

๐๐๐๓๙๑๐๒ ทักษะเพื่อวางแผนชีวิตและอาชพี         

๐๐๐๔๙๑๐๓ ทักษะและจริยธรรมในการดำรงชีวิต         

๐๐๐๐๙๑๑๑ มนุษยกับสังคม          

๐๐๐๐๙๑๑๒ จิตวิทยากับคุณภาพชีวติ         

๑.๒ กลุมวิชาภาษา 

๐๐๐๑๙๑๑๙ เตรียมความพรอมภาษาอังกฤษ         

๐๐๐๐๙๑๒๑ ภาษาอังกฤษ ๑         

๐๐๐๐๙๑๒๒ ภาษาอังกฤษ ๒         

๐๐๐๐๙๑๒๓ ภาษาอังกฤษ ๓         

๐๐๐๐๙๑๒๔ ภาษาอังกฤษ ๔         
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ชื่อรายวิชา (Courses) 
๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒. ความรู 

๓. ทักษะเชาวน

ปญญา 

๔. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการคิดวิเคราะห

และการสื่อสาร 

๑ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ 

๑.๓ กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

๐๐๐๐๙๑๓๖ ทักษะการรูสารสนเทศ           

๐๐๐๐๙๑๓๐ วิทยาศาสตรกับสังคม         

๐๐๐๐๙๑๓๘ สถิติ         

รวมทุกรายวิชา         
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๓.๒ หมวดวิชาเฉพาะ  

ไดแก กลุมวิชาพื้นฐานวชิาชีพ กลุมวิชาระดบัวชิาชีพ กลุมวิชาฝกปฏิบัติงานวชิาชีพ มีมาตรฐานผล 

การเรียนรู ๖ ดาน โดยแตละดานมีความหมายดงันี้  

๓.๒.๑  ดานคุณธรรม จริยธรรม 

 ๑) ตระหนักในคุณคา คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เสียสละ มีจิต 

  อาสา ซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบ วินัย และตรงตอเวลา 

 ๒) เคารพสิทธิ คุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย และรับฟงความคิดเห็น 

                                        ของผูอ่ืน 

 ๓) เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบยีบและขอบังคับตางๆ ภายในหลักธรรมาภิบาล 

                                        ขององคกรและสังคม 

๓.๒.๒  ดานความรู 

     ๑)  มีความรูและเขาใจทฤษฎี หลักการ ในวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสุขภาพ 

                        ๒)  มีความรูดานเภสัชกรรมอุตสาหการ (วิทยาศาสตรเภสัชกรรม) เก่ียวกับเคมี 

  ทางยา การผลิต การควบคุมและประกันคุณภาพ การวิจัยและพัฒนา ยา  

  ชีววัตถุ สมุนไพร และผลิตภัณฑสุขภาพอ่ืนๆ โดยสาขาวิชาเภสัชกรรม 

  อุตสาหการจะตองนำความรูไปประยุกตใชในสถานการณจริงไดอยางชำนาญ 

 ๓)  มีความรูดานการบริบาลทางเภสัชกรรมเก่ียวกับการวางแผนการรักษาดวยยา  

                                         การใชยา การประเมินปญหาดานยาและสุขภาพ ความปลอดภัยในการใชยา  

                                         และการบริหารจัดการเร่ืองยา โดยสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 

                                         จะตองนำความรูไปประยุกตใชในสถานการณจริงไดอยางชำนาญ 

  ๔)  มีความรูเก่ียวกับระบบบริหารคุณภาพในดานการบริหารจัดการความเสี่ยง 

  และการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง 

 ๕)  มีความรูในระบบสุขภาพ ระบบยา การคุมครองผูบริโภค กฎหมายหรือ 

  ขอตกลงที่เก่ียวของกับวิชาชีพและการบริหารจัดการสำหรับการประกอบการ 

  ดานยาเบื้องตน 

๓.๒.๓  ดานทักษะทางปญญา 

 ๑)  สามารถคิด วิเคราะห ปองกัน และแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม มีเหตุผล  

  และเปนระบบ 

 ๒)  สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาตางๆ ไปสูการปฏิบัติงานไดอยาง 

  เหมาะสม 

 ๓)  มีทักษะการสรุปความคิดรวบยอด 

 ๔)  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการปฏิบัติงาน 

 ๕)  มีทักษะในการรูสารสนเทศ 

 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                       หนา ๑๐๑ 

๓.๒.๔  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

๑)  มีภาวะผูนำ สามารถทำงานเปนทีม แสดงและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนได 

                                    อยางเหมาะสม 

๒)  สามารถใชความรูในวิชาชีพมาบริการสังคมไดอยางเหมาะสม 

๓)  มีทักษะการบริหารงานบุคคล มีมนุษยสัมพันธ สามารถปรับตัวเขากับสังคมได 

๓.๒.๕  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑)  มีทักษะการคำนวณ สามารถเลือกและประยุกตเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร 

                                    ที่เก่ียวของในการแกปญหาทางวิชาชีพ 

๒)  มีทักษะในการเขียนรายงานและการนำเสนอ โดยเลือกใชรูปแบบและวิธีการ 

                                    อยางเหมาะสม 

๓)  มีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๔)  มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และถายทอดความรูอยางมี 

                                    ประสิทธิภาพ 

๓.๒.๖  ดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

๑)  สามารถปฏิบัติงานเก่ียวกับการผลิต การควบคุมและประกันคุณภาพ การวิจัย 

                                    และพัฒนายา ชีววัตถุ สมุนไพร และผลิตภัณฑสุขภาพอ่ืนๆ โดยสาขาวิชา 

                                    เภสัชกรรมอุตสาหการจะตองมีทักษะในการแกไขปญหาในสถานการณจริง 

๒)  สามารถปฏิบัติงานเก่ียวกับการใหการบริบาลทางเภสัชกรรม และบริหารจัดการ 

                                    เร่ืองยาโดยสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรมจะตองมีทักษะในการ 

                                    แกไขปญหาในสถานการณจริง 

๓)  สามารถปฏิบัติงานเก่ียวกับระบบสุขภาพ ระบบยา และการคุมครองผูบริโภค 

 

ความรับผิดชอบของรายวิชา ที่แสดงไวในตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน             

การเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) จำแนกเปน ความรับผิดชอบหลัก และความรับผิดชอบรอง 

โดยมีความหมายดังนี้ 

         หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก 

 หมายถึง ความรับผิดชอบรอง 
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 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

๑. คุณธรรม 

จริยธรรม 
๒. ความรู ๓. ทักษะทางปญญา 

๔. ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวาง

บุคคลและ

ความ

รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๖. ทักษะการ

ปฏิบัติทาง

วิชาชีพ 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 

๐๑๑๑๙๒๐๑ คณิตศาสตรสำหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ                        

๐๑๑๑๙๒๐๒ เคมีทั่วไป                        

๐๑๑๑๙๒๐๓ ชีววิทยาทั่วไป                        

๐๑๑๑๙๒๐๔ เคมีอินทรีย                        

๐๑๑๑๙๒๐๕ เคมีฟสิกส                         

๐๑๑๒๙๒๐๖ ชีวเคมี                        

๐๑๑๒๙๒๐๗ ปฏิบัติการชีวเคมี                        

๐๑๑๒๙๒๐๘ จุลชีววทิยา                        

๐๑๑๒๙๒๐๙ ปฏิบัติการจุลชีววิทยา                        

๐๑๑๒๙๒๑๐ กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา ๑                        

๐๑๑๒๙๒๑๑ กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา๒                        

๐๑๑๒๙๒๑๒ ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา                        

๐๑๑๒๙๒๑๓ พืชสมุนไพร                        

๐๑๑๒๙๒๑๔ ปฏิบัติการพืชสมนุไพร                        
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รายวิชา 

๑. คุณธรรม 

จริยธรรม 
๒. ความรู ๓. ทักษะทางปญญา 

๔. ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวาง

บุคคลและ

ความ

รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๖. ทักษะการ

ปฏิบัติทาง

วิชาชีพ 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 

๐๑๑๑๙๓๐๑ เภสัชศาสตรสัมพันธและจริยธรรม                        

๐๑๑๓๙๓๐๒ เภสัชสาธารณสุข                         

๐๑๑๔๙๓๐๓ พฤติกรรมการใชยา                        

๐๑๑๔๙๓๐๔ วิธีวิทยาการวิจัย                        

๐๑๑๔๙๓๐๕ การบริหารเภสัชกรรมโรงพยาบาล                        

๐๑๑๔๙๓๐๖ การบริหารเภสัชกิจ                        

๐๑๑๔๙๓๐๗ นิติเภสัช                        

๐๑๑๔๙๓๐๘ เภสัชระบาดวิทยาและเภสัชเศรษฐศาสตร                         

๐๑๑๕๙๓๐๙ การประเมินบทความวิจัยทางเภสัชศาสตร                         

๐๑๑๑๙๔๐๑ เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องตน                        

๐๑๑๑๙๔๐๒ ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องตน                        

๐๑๑๒๙๔๐๓ เภสัชกรรม ๑                        

๐๑๑๒๙๔๐๔ ปฏิบัติการเภสัชกรรม ๑                        

๐๑๑๒๙๔๐๕ เภสัชกรรม ๒                        

๐๑๑๒๙๔๐๖ ปฏิบัติการเภสัชกรรม ๒                        

๐๑๑๒๙๔๐๗ เคมีของยา ๑                        



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๑๐๔ 

รายวิชา 

๑. คุณธรรม 

จริยธรรม 
๒. ความรู ๓. ทักษะทางปญญา 

๔. ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวาง

บุคคลและ

ความ

รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๖. ทักษะการ

ปฏิบัติทาง

วิชาชีพ 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 

๐๑๑๓๙๔๐๘ เคมีของยา ๒                        

๐๑๑๓๙๔๐๙ เภสัชเวท ๑                        

๐๑๑๓๙๔๑๐ ปฏิบัติการเภสัชเวท ๑                        

๐๑๑๓๙๔๑๑ เภสัชกรรมอุตสาหการ ๑                        

๐๑๑๓๙๔๑๒ ปฏิบัติการเภสัชกรรมอุตสาหการ ๑                        

๐๑๑๓๙๔๑๓ ชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลนศาสตร                        

๐๑๑๓๙๔๑๔ เคมีของยา ๓                        

๐๑๑๓๙๔๑๕ เภสัชเวท ๒                        

๐๑๑๓๙๔๑๖ ปฏิบัติการเภสัชเวท ๒                        

๐๑๑๓๙๔๑๗ เภสัชกรรมอุตสาหการ ๒                        

๐๑๑๓๙๔๑๘ ปฏิบัติการเภสัชกรรมอุตสาหการ ๒                        

๐๑๑๔๙๔๑๙ เภสัชวิเคราะห ๑                        

๐๑๑๔๙๔๒๐ ปฏิบัติการเภสัชวิเคราะห ๑                        

๐๑๑๔๙๔๒๑ เภสัชวิเคราะห ๒                        

๐๑๑๔๙๔๒๒ ปฏิบัติการเภสัชวิเคราะห ๒                        

๐๑๑๔๙๔๒๓ ประมวลความรูทางเภสัชศาสตร ๑                        



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๑๐๕ 

รายวิชา 

๑. คุณธรรม 

จริยธรรม 
๒. ความรู ๓. ทักษะทางปญญา 

๔. ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวาง

บุคคลและ

ความ

รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๖. ทักษะการ

ปฏิบัติทาง

วิชาชีพ 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 

๐๑๑๕๙๔๒๔ เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชศาสตร                        

๐๑๑๒๙๕๐๑ พยาธิสรีรวิทยา                        

๐๑๑๓๙๕๐๒ เภสัชวิทยา ๑                        

๐๑๑๓๙๕๐๓ การบริการเภสัชสนเทศ                         

๐๑๑๓๙๕๐๔ เภสัชวิทยา ๒                         

๐๑๑๓๙๕๐๕ ปฏิบัติการเภสัชวิทยา                        

๐๑๑๓๙๕๐๖ เภสัชกรรมจายยา                        

๐๑๑๓๙๕๐๗ พิษวิทยาและพิษวิทยาคลินิก                        

๐๑๑๔๙๕๐๘ เภสัชกรรมบำบัด ๑                         

๐๑๑๔๙๕๐๙ เภสัชกรรมบำบัด ๒                         

๐๑๑๔๙๕๑๐ เภสัชกรรมบำบดั ๓                         

๐๑๑๔๙๕๑๑ เภสัชกรรมบำบดั ๔                        

๐๑๑๔๙๕๑๒ การเตรียมเภสัชภัณฑสำหรับผูปวยเฉพาะราย                        

๐๑๑๔๙๕๑๓ ปฏิกิริยาอันไมพึงประสงคของยา                        

๐๑๑๕๙๕๑๔ ทักษะการสื่อสารทางวิชาชีพและการให

คำแนะนำผูปวย 
                       



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๑๐๖ 

รายวิชา 

๑. คุณธรรม 

จริยธรรม 
๒. ความรู ๓. ทักษะทางปญญา 

๔. ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวาง

บุคคลและ

ความ

รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๖. ทักษะการ

ปฏิบัติทาง

วิชาชีพ 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 

๐๑๑๕๙๕๑๕ เภสัชจลนศาสตรคลินิก                        

๐๑๑๕๙๕๑๖ ประมวลความรูทางเภสัชศาสตร ๒                        

๐๑๑๕๙๖๐๑ สัมมนาทางเภสชัศาสตร                        

๐๑๑๕๙๖๐๒ โครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร                        

๐๑๑๕๙๗๐๑ กระบวนการทางเภสัชอุตสาหกรรม                        

๐๑๑๕๙๗๐๒ การประกันและการควบคุมคุณภาพเภสชัภัณฑ                        

๐๑๑๕๙๗๐๓ การพัฒนาเภสัชภัณฑ                         

๐๑๑๕๙๗๐๔ หลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการผลติยา                        

๐๑๑๕๙๗๐๕ แนวโนมการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ                        

๐๑๑๕๙๗๐๖ การข้ึนทะเบียนเภสัชภัณฑ                        

๐๑๑๕๙๗๐๗ โครมาโทกราฟในเภสัชวิเคราะห                        

๐๑๑๕๙๗๐๘ ระบบนำสงยา                        

๐๑๑๕๙๗๐๙ ไมโครเอนแคปซูเลชันเทคนคิ                        

๐๑๑๕๙๗๑๐ นาโนเทคโนโลยีทางเภสัชกรรม                        

๐๑๑๕๙๗๑๑ วิทยาศาสตรโพลิเมอร                        

๐๑๑๕๙๗๑๒ การควบคุมตนทุนสำหรับเภสชัภัณฑ                        



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๑๐๗ 

รายวิชา 

๑. คุณธรรม 

จริยธรรม 
๒. ความรู ๓. ทักษะทางปญญา 

๔. ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวาง

บุคคลและ

ความ

รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๖. ทักษะการ

ปฏิบัติทาง

วิชาชีพ 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 

๐๑๑๕๙๗๑๓ การควบคุมคุณภาพยา                        

๐๑๑๕๙๗๑๔ วิทยาศาสตรเคร่ืองสำอาง ๑                        

๐๑๑๕๙๗๑๕ วิทยาศาสตรเคร่ืองสำอาง ๒                        

๐๑๑๕๙๗๑๖ วิทยาศาสตรเคร่ืองสำอาง ๓                        

๐๑๑๕๙๗๑๗ การประเมินผลิตภัณฑเคร่ืองสำอาง                        

๐๑๑๕๙๗๑๘ บรรจุภัณฑและการบรรจุภัณฑสำหรับ

เคร่ืองสำอาง 
                       

๐๑๑๕๙๗๑๙ เคร่ืองหอมบำบัด                        

๐๑๑๕๙๗๒๐ ผลิตภัณฑธรรมชาติเพื่อความงามและสุขภาพ                        

๐๑๑๕๙๗๒๑ การพัฒนาวัตถุดิบสมุนไพร                         

๐๑๑๕๙๗๒๒ ชีววิทยาโมเลกุลของพืชสมุนไพร                        

๐๑๑๕๙๗๒๓ แนวโนมการวิจัยและพัฒนายาจากสมุนไพร                        

๐๑๑๕๙๗๒๔ พืชพิษ                        

๐๑๑๕๙๗๒๕ การบริบาลเภสัชกรรมในสถานเภสัชกรรม

ชุมชน 
                       

๐๑๑๕๙๗๒๖ การบริบาลเภสัชกรรมผูปวยนอก                        



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๑๐๘ 

รายวิชา 

๑. คุณธรรม 

จริยธรรม 
๒. ความรู ๓. ทักษะทางปญญา 

๔. ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวาง

บุคคลและ

ความ

รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๖. ทักษะการ

ปฏิบัติทาง

วิชาชีพ 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 

๐๑๑๕๙๗๒๗ การบริบาลเภสัชกรรมผูปวยใน                         

๐๑๑๕๙๗๒๘ การจัดการระบบยาเพื่อความปลอดภัย                        

๐๑๑๕๙๗๒๙ การจัดการสถานเภสัชกรรมชุมชน                        

๐๑๑๕๙๗๓๐ โภชนาการและโภชนบำบัด                        

๐๑๑๕๙๗๓๑ การเลือกใชยาเชิงเปรียบเทียบ                        

๐๑๑๕๙๗๓๒ การทบทวนและประเมินการใชยา                        

๐๑๑๕๙๗๓๓ การเลือกใชเภสัชภัณฑ                         

๐๑๑๕๙๗๓๔ การใชยาในผูปวยที่มีความเสี่ยงสูง                        

๐๑๑๕๙๗๓๕ ทักษะทางคลนิิกในการติดตามการรักษาดวยยา                         

๐๑๑๕๙๗๓๖ การตลาดและการเสนอขาย                        

๐๑๑๕๙๗๓๗ ความปลอดภัยของผูปวยและการใชยาสมเหตุผล                        

๐๑๑๕๙๗๓๘ เภสัชภัณฑในทางสัตวแพทย                         

๐๑๑๔๙๘๐๑ การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสชักรรม ๑                        

๐๑๑๔๙๘๐๒ การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสชักรรม ๒                        

๐๑๑๕๙๘๐๓ การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพดานการผลิต ๑                        

                        



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๑๐๙ 

รายวิชา 

๑. คุณธรรม 

จริยธรรม 
๒. ความรู ๓. ทักษะทางปญญา 

๔. ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวาง

บุคคลและ

ความ

รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๖. ทักษะการ

ปฏิบัติทาง

วิชาชีพ 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 

๐๑๑๖๙๘๐๔ การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพดานการประกันและ

การควบคุมคุณภาพ ๑  
                       

๐๑๑๖๙๘๐๕ การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพดานการผลิต ๒                        

๐๑๑๖๙๘๐๖ การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพดานการผลิต ๓                        

๐๑๑๖๙๘๐๗ การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพดานการผลิต ๔                        

๐๑๑๖๙๘๐๘ การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพดานการประกันและ

การควบคุมคุณภาพ ๒  
                       

๐๑๑๖๙๘๐๙ การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพดานการประกัน 

และการควบคุมคุณภาพ ๓  
                       

๐๑๑๖๙๘๑๐ การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพดานการประกัน 

และการควบคุมคุณภาพ ๔  
                       

๐๑๑๕๙๘๑๑ การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพดานการวิจัย      

และพัฒนา ๑  
                       

๐๑๑๖๙๘๑๒ การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพดานการวิจัย       

และพัฒนา ๒  
                       

                        



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๑๑๐ 

รายวิชา 

๑. คุณธรรม 

จริยธรรม 
๒. ความรู ๓. ทักษะทางปญญา 

๔. ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวาง

บุคคลและ

ความ

รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๖. ทักษะการ

ปฏิบัติทาง

วิชาชีพ 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 

๐๑๑๖๙๘๑๓ การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพดานการวิจัย          

และพัฒนา ๓  
                       

๐๑๑๖๙๘๑๔ การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพดานการข้ึนทะเบียน

ยาและผลิตภัณฑสุขภาพ ๑  
                       

๐๑๑๖๙๘๑๕ การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพดานการข้ึนทะเบียน

ยาและผลิตภัณฑสุขภาพ ๒  
                       

๐๑๑๕๙๘๑๖ การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสชักรรมชุมชน ๑                        

๐๑๑๖๙๘๑๗ การฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม

ผูปวยนอก ๑ 
                       

๐๑๑๖๙๘๑๘ การฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม

ผูปวยในเนนอายุรกรรม 
                       

๐๑๑๖๙๘๑๙ การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพการจัดการระบบยา

เพื่อความปลอดภัย 
                       

๐๑๑๖๙๘๒๐ การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสชักรรมชุมชน ๒                        

๐๑๑๖๙๘๒๑ การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสชักรรมชุมชน ๓                        

                        



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๑๑๑ 

รายวิชา 

๑. คุณธรรม 

จริยธรรม 
๒. ความรู ๓. ทักษะทางปญญา 

๔. ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวาง

บุคคลและ

ความ

รับผิดชอบ 

๕. ทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๖. ทักษะการ

ปฏิบัติทาง

วิชาชีพ 

๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 

๐๑๑๖๙๘๒๒ การฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม

ผูปวยนอก ๒ 
                       

๐๑๑๖๙๘๒๓ การฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม

ผูปวยนอก ๓ 
                       

๐๑๑๖๙๘๒๔ การฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม

ผูปวยใน ๑ 
                       

๐๑๑๖๙๘๒๕ การฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม

ผูปวยใน ๒ 
                       

๐๑๑๖๙๘๒๖ การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพการบริการเภสชัสนเทศ                        

๐๑๑๖๙๘๒๗ การฝกปฏิบัติงานวิชาชพีการคุมครองผูบริโภค                        

รวมทุกรายวิชา                        

 

 

 

 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                       หนา ๑๑๒ 

หมวดท่ี ๕ หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
 

๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดบัคะแนน (เกรด) 

๑.๑ มหาวิทยาลัยกำหนดการประเมินผลเปนระบบ ๔ ระดับคะแนน โดยใชระบบสัญลักษณลำดับข้ันกำหนด

แตมระดับคะแนนสำหรับสัญลักษณ ดังนี้ 

  ลำดับข้ัน          ความหมาย                       แตมระดับคะแนน 

 A ดีเยี่ยม (Excellent) ๔.๐ 

 B+ ดีมาก (Very Good) ๓.๕ 

 B ดี (Good) ๓.๐ 

 C+ คอนขางดี (Fairly Good) ๒.๕ 

    C พอใช (Fair) ๒.๐ 

 D+ ออน (Poor) ๑.๕ 

 D ออนมาก (Very Poor) ๑.๐ 

 F ตก (Failed) ๐ 

       ๑.๒ การแสดงผลการศึกษาของรายวิชาหนึ่ง ๆ อาจแสดงดวยสัญลักษณตอไปนี ้

 ลำดับข้ัน ความหมาย      แตมระดับคะแนน 

 S สอบผาน (Satisfactory)  - 

    U สอบไมผาน (Unsatisfactory)      - 

 IP การวัดผลยังไมสิน้สุด (In Progress)         - 

  I                            การวัดผลยังไมสมบูรณ (Incomplete)       - 

           W                          เพิกถอนโดยไดรับการอนุมัต ิ                 -                                     

               (Withdraw  With Permission) 

   AU รวมฟง  (Audit)   

     ๑.๓  สัญลักษณที่มีแตมระดับคะแนนสามารถใชหลักเกณฑการตัดเกรดแบบอิงเกณฑ ดังนี้ 

 ๘๐ – ๑๐๐ =  A  

 ๗๕ – ๗๙ =  B+  

 ๗๐ – ๗๔ =  B  

 ๖๕ – ๖๙ =  C+  

    ๖๐ – ๖๔ =  C  

 ๕๕ – ๕๙ =  D+  

 ๕๐ – ๕๔ =  D  

 ๐ – ๔๙   =              F     

           ทั้งนี้ผูสอนสามารถใชเกณฑการใหคะแนนแบบอิงกลุมหรือการใชคา T-Score โดยไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการกำกับมาตรฐานหลักสูตร  



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                       หนา ๑๑๓ 

๒.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

๒.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสำเร็จการศึกษา 

ใหกำหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของระบบการประกัน

คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะตองทำความเขาใจตรงกันทั้งสถาบันและนำไปดำเนินการจนบรรลุ 

ผลสัมฤทธิ์ซึ่งผูประเมินภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบได 

การทวนสอบในระดับรายวิชาควรใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา ซ่ึงไดมี

คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแผนการสอน มีการประเมินขอสอบโดย

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทำไดโดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา

ดำเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล 

๒.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 

 การกำหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา ประกอบดวย 

๑) นักศึกษา สามารถสอบไดใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม  

๒) ทำการประเมินสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ทำอยางตอเนื่องและนำผลที่ได 

ยอนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ

หลักสูตรและหนวยงานโดยสภาเภสัชกรรม โดยอาจดำเนินการดังตัวอยางตอไปนี้ 

๒.๑)  ภาวะการไดงานทำของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่สำเร็จการศึกษา ในดาน 

ของระยะเวลา ในการหางานทำ ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงาน

อาชีพ 

  ๒.๒)  การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือ การสงแบบสอบถาม เพื่อ

ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาทำงานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลาตาง ๆ 

เชน ปที่ ๑ ปที่ ๕ เปนตน 

  ๒.๓)  การประเมินตำแหนง และ/หรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต 

  ๒.๔)  การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการสงแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาส

เก่ียวกับระดับความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม และคุณสมบัติดานอ่ืนๆ ของบัณฑิตที่เขาศึกษาตอเพื่อ

ปริญญาที่สูงข้ึนในสถานศึกษานั้นๆ 

  ๒.๕)  การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจาก

สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่กำหนดในหลักสูตร ที่เก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิตรวมทั้งเปด

โอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรใหดียิ่งข้ึนดวย 

  ๒.๖)  ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เปนอาจารยพิเศษ ตอ

ความพรอมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาองค

ความรูของนักศึกษา 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                       หนา ๑๑๔ 

  ๒.๗)  ผลงานของนักศึกษาที่วัดเปนรูปธรรมได อาทิ (ก) จำนวนโครงการสุขภาพ, (ข) จำนวน

ผู รับบริการสุขภาพ, (ค) จำนวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ, (ง) จำนวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและ

ประเทศชาต ิ

 

๓. เกณฑการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

๓.๑  นักศึกษาที่จะเปนผูสำเร็จการศึกษา ตองมีคุณสมบัติในการสำเร็จการศึกษา โดยไดศึกษาเปนไป 

ตามเงื่อนไขดังน้ี  

- ศึกษารายวิชาและมีจำนวนหนวยกิตสะสมครบตามหลักสูตร  

- ลงทะเบียนเต็มเวลา โดยใชเวลาการศึกษาในหลักสูตรไมนอยกวา ๑๐ ภาคการศึกษาปกติและ 

ไมเกิน ๑๒ ปการศึกษา ทั้งนี้ใหรวมระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาและการสั่งพักการศึกษาเปน

ระยะเวลาการศึกษา เวนแตเปนการลาพักการศึกษาเนื่องจากถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหารกอง

ประจำการหรือการปฏิบัติหนาที่ราชการสนาม  

๓.๒ สอบผานการสอบประมวลผลตามมาตรฐานการเรียนรูตลอดหลักสูตรกอนสำเร็จการศึกษา  

(Comprehensive Exit Examination) 

๓.๓  มีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมและแตมระดบัคะแนนเฉลี่ยหมวดวิชาเฉพาะไมต่ำกวา ๒.๐๐  

กรณีศึกษารายวิชาและมีจำนวนหนวยกิตสะสมครบตามหลักสูตร แตมีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

ต่ำกวา ๒.๐๐ และ/หรือมีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยหมวดวิชาเฉพาะต่ำกวาที่หลักสูตรกำหนด อาจลงทะเบียนเรียน

ซ้ำในบางรายวิชาที่ไดรับการประเมินเปนสัญลักษณลำดับข้ันต่ำกวา B หรือลงทะเบียนรายวิชาอ่ืน จนกวาจะมีแตม

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา ๒.๐๐ และ/หรือ มีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยหมวดวิชาเฉพาะเปนไปตามที่

หลักสูตรกำหนด ภายในระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร 

๓.๔  ไมอยูในระหวางการไดรับโทษทางวินัยนักศึกษา 

๓.๕  ไมมีภาระหน้ีสินกับมหาวิทยาลัย 

๓.๖  การขอรับปริญญา นักศึกษาที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษาสุดทาย เพ่ือใหมีจำนวนหนวยกิต  

ครบตามหลักสูตร ตองแสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษา พรอมการขอขึ้นทะเบียนบัณฑติและการขึ้น

ทะเบียนเปนสมาชิกสามัญสมาคมศิษยเกา มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชียดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                       หนา ๑๑๕ 

หมวดท่ี ๖ การพัฒนาคณาจารย 
 

๑. การเตรียมการสำหรับอาจารยใหม 

๑)  มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของ มหาวิทยาลัย/

สถาบัน คณะตลอดจนหลักสูตรที่สอน 

๒)  สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรูสรางเสริมประสบการณเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการ

วิจัยอยางตอเนื่องโดยผานการทำวิจัยสายตรงในสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพเปนอันดับแรก การสนับสนุน

การศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/

หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ 

 

๒. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

๒.๑  การพัฒนาทักษะการจดัการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

๒.๑.๑  สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอน 

และการวจิัยอยางตอเนื่องโดยผานการทำวจิัยสายตรงในสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพเปนอันดับแรก การสนับสนนุ

ดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวชิาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ

และ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ 

๒.๑.๒  การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 

๒.๒  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ 

๒.๒.๑  การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เก่ียวของกับการพัฒนาความรู 

และคุณธรรม 

  ๒.๒.๒  มีการกระตุนอาจารยทำผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวชิาเภสชัศาสตร 

  ๒.๒.๓  สงเสริมการทำวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมี

ความเชี่ยวชาญในสาขาวชิาชีพเปนรอง 

  ๒.๒.๔  จัดสรรงบประมาณสำหรับการทำวิจัย 

  ๒.๒.๕  จัดใหอาจารยทุกคนเขารวมกลุมวิจัยตาง ๆ ของคณะ 

  ๒.๒.๖  จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตาง ๆ ของคณะ 

๒.๓ การพัฒนาอาจารย ณ แหลงฝกงาน 

๒.๓.๑  การจัดอบรม สัมมนาวชิาการใหกับอาจารยแหลงฝกงาน 

๒.๓.๒  การสนับสนนุงบประมาณ ขอมูล ตำรา เอกสารความรูทางวชิาการ ใหแกอาจารยแหลง 

ฝกงาน 

 

 

 

 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                       หนา ๑๑๖ 

หมวดท่ี ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

๑. การกำกับมาตรฐาน 

๑.๑  การบริหารหลักสูตร 

ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร มีดังนี ้

คณะเภสัชศาสตร มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ในการกำหนดแผนการดำเนินงาน

เพื่อใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการดำเนินงาน เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยในสวนของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร ๖ ทานที่มีคุณวุฒิ ตำแหนงทางวิชาการและผลงานวิชาการตามเกณฑที่กำหนด  

๑. ในสวนของนักศึกษาใหมในแตละปการศึกษา มีคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษารวมกับศูนยแนะแนว

และรับสมัครนักศึกษาในการประกาศและประชาสัมพันธการรับสมัคร โดยรับนักศึกษาผาน ๓ กระบวนการ คือ 

การรับจากผลสอบแอดมิชชัน การสอบตรงที่จัดใหมีข้ึนในแตละปการศึกษา และการพิจารณารับเพิ่มเติมภายหลัง

ผลการสอบแอดมิชชัน ทางคณะไดจัดใหมีคณะกรรมการคัดเลอืกนักศึกษา โดยคณะกรรมการฯดำเนินการประกาศ

คุณสมบัติที่เหมาะสม รับสมัคร จัดสอบ และการประกาศผลสอบ ซึ่งทุกข้ันตอนมีความโปรงใส และสามารถ

ตรวจสอบได  ทั้งนี้นักศึกษาใหมพึงมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑที่ไดระบุและจํานวนนักศึกษาเปนไปตามที่สภา

เภสัชกรรมกำหนดและใหการรับรอง 

๒. นักศึกษาที่ผานการลงทะเบียนแรกเขา  จะไดรับการดูแลโดยที่ทางคณะฯไดจัดใหมีคณะกรรมการ

วิชาการและคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ทำหนาที่จัดกิจกรรมที่เหมาะสมตอการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย เชน 

การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา  การจัดใหมีอาจารยที่ปรึกษาเพื่อทำหนาที่ ดูแล ใหคําปรึกษา 

ดานการลงทะเบียนเรียน ดานการปรับตัว  การเรียน และ ใหคำแนะนำทั่วไปแกนักศึกษา อีกทั้งยังมีการติดตาม

และตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ตลอดจนกำหนดแผนงานในการชวยเหลือนักศึกษาที่มีผลการเรียนไม

เปนไปตามเกณฑ และกำหนดแผนในการพัฒนาทักษะในดานตางๆที่เก่ียวกับวิชาชีพแกนักศึกษาจนสำเร็จ

การศึกษา เปนตน 

ปจจุบัน คณะฯ ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหมีมาตรฐานตามหลักเกณฑของหลักสูตร ๖ ปตามเกณฑ

สภาเภสัชกรรม โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต จัดทำแผนการกํากับ ติดตาม และ

ตรวจสอบการจัดทำ มคอ.๓ มคอ.๔ มคอ.๕ มคอ.๖ และ มคอ.๗ เปนตน และจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน

ของหลักสูตร ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ซึงเปนไปตามเกณฑ

คูมือบริหารหลักสูตรเภสัชศาสตร นอกจากนี้คณะฯ มีคณะกรรมการหองปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร ในการจัดหา

สิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหเพียงพอตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรที่ไดรับการรับรองจากสภาเภสัชกรรม โดยจะ

สำรวจและจัดหาทรัพยากรใหเพียงพอแกผูเรียนกอนที่จะเปดเรียนในทุกๆภาคการศึกษา 

 

 

 

 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                       หนา ๑๑๗ 

๒. บัณฑิต  

คณะเภสัชศาสตร มีการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณภาพ

นักศึกษาสูบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติและเกณฑมาตรฐานผูประกอบ

วิชาชีพเภสัชกรรม สภาเภสัชกรรม โดยมีการจัดระบบ กลไก และติดตามผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดใน มคอ. ๓ หรือ 

มคอ.๔ และ มคอ. ๕ หรือ มคอ. ๖ ในแตละภาคการศึกษา พรอมทั้งมีการสรุปผลเพื่อการปรับปรุงพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนในทุกปการศึกษาตามที่กำหนดใน มคอ. ๗ เพื่อใหบัณฑิตมีคุณสมบัติเปนไปตามกรอบ

มาตรฐานกำหนดไวในหลักสูตร 

การเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษาในดานการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาเปนอีกหนึ่งกลไกที่หลักสูตร

เภสัชศาสตรบัณฑิตใชในการพัฒนานักศึกษากอนออกสูตลาดแรงงานผานการจัดการเรียนการสอนทั้งจากรายวิชา

ทักษะเพื่อการวางแผนชีวิตและอาชีพ และรายวิชาฝกปฎิบัติงานทางวิชาชีพตาง ๆ  ตลอดจนถึงการจัดกิจกรรม

นอกหลักสูตรตาง ๆ เชน การศึกษาดูงานทางวิชาชีพ ณ สถานปฏิบัติงานจริง เพื่อใหทราบบทบาทหนาที่ของเภสัช

กรในบริบทของการทำงานดานตาง ๆ การจัดกิจกรรมปจฉิมนิเทศและ Job fair เพื่อปลูกฝงคุณสมบัติของบัณฑิตที่

พึงประสงคและแนะนำแนวทางการปรับตัวในการทำงานใหแกนักศึกษาผูคาดวาจะสำเร็จการศึกษาในปนั้น ๆ 

พรอมทั้งมีการประสานงานกับผูจางงานภายนอกในการเปดรับสมัครงานผานกิจกรรมดังกลาว นอกจากนี้คณะ

เภสัชศาสตรยังเปนตัวกลางประชาสัมพันธผูจางงานใหแกศิษยเกาและนักศึกษาผูคาดวาจะสำเร็จการศึกษาผาน

ชองทางตาง ๆ ของคณะ เชน เว็บไซต เฟซบุก หรือบอรดประชาสัมพันธของคณะ 

คณะเภสัชศาสตรมีการติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตและระดับความพึงพอใจของนายจางหรือผูใช

บัณฑิตที่มีตอบัณฑิตหลังสำเร็จการศึกษา ๑ ป เพื่อใชเปนขอมูลในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนการ

สอนและกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาสูบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติและเกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สภาเภสัขกรรม โดยมีการใชขอมูลดังกลาวประกอบการ

ปรับปรุงพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและปรับปรุงหลักสูตร  

คณะเภสัชศาสตรมีการพัฒนาศักยภาพดานทักษะทางวิชาชีพและงานวิจัยใหแกบัณฑิตภายหลังสำเร็จ

การศึกษา โดยเผยแพรความรูทางวิชาการและวิชาชีพที่ทันสมัย ขอมูลดานการฝกปฎิบัติการ/การอบรม/สัมมนา

ทางวิชาชีพ ขอมูลแหลงทุนการศึกษาและทุนเพื่อการวิจัยแกบัณฑิตผานสื่อออนไลนตาง ๆ ของคณะ รวมถึงการทำ

วิจัยรวมระหวางบัณฑิตกับคณะเภสัชศาสตรหรือการตอยอดงานวิจัยจากปริญญานิพนธทางเภสัชศาสตรของ

บัณฑิตซึ่งเคยทำไวขณะเปนนักศึกษา 

 

๓.  นักศึกษา 

๓.๑  การรับนักศึกษาและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

คณะเภสัชศาสตรมีระบบการรับนักศึกษาตามคูมือบริหารงานระดับหลักสูตร หลักสูตรเภสัชศาสตร

บัณฑิต ซึ่งมีคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเปนกลไกในการดำเนินงาน นักศึกษาที่ผานการคัดเลือกจะตองผาน

การสอบขอเขียน การสอบสัมภาษณ การตรวจสุขภาพ ตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อใหได

นักศึกษาที่มีพื้นฐานความรูดี สุขภาพแข็งแรง สอดคลองกับความตองการของหลักสูตร 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                       หนา ๑๑๘ 

นอกจากนี้ คณะเภสัชศาสตรจัดใหมีการเรียนสัมฤทธิบัตร กิจกรรมประชุมผูปกครองและปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหมเพื่อเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาใหแกนักศึกษาอีกดวย 

๓.๒  กลไกการควบคุมการดูแลใหคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกศึกษา 

คณะเภสัชศาสตรมีการแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาเพื่อทำหนาที่

รวมกันในการดูแล การใหคำปรึกษาและคำแนะนำแกนักศึกษาผานระบบอาจารยที่ปรึกษา โดยมีการดูแลทั้งดาน

การเรียน การใชชีวิต การปรับตัวและความสนใจของนักศึกษา รวมทั้งยังมีหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่คณะหรือหลักสูตร

กำหนด โดยอาจารยที่ปรึกษาจะดำเนินการใหคำปรึกษารวมกับคณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการพัฒนา

นักศึกษาและผูปกครองของนักศึกษาแลวแตกรณีหรือสภาพปญหา 

คณะกรรมการพัฒนานักศึกษามีหนาที่ติดตามการดำเนินการใหคำปรึกษาทางวิชาการและการแนะแนว

ของอาจารยที่ปรึกษาอยางนอยปการศึกษาละ ๑ คร้ัง เพื่อแกไขปรับปรุงระบบและกลไกการใหคำปรึกษาทาง

วิชาการและการแนะแนวในปการศึกษาถัดไป  

๓.๓  การติดตามการคงอยู การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจดัการขอรองเรียนของ

นักศึกษา 

คณะเภสัชศาสตรมีการติดตามการคงอยู การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการขอ

รองเรียนของนักศึกษา โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเปนกลไกในการดำเนินงานในสวนของการคงอยูและ

การสำเร็จการศึกษา คณะกรรมการวิชาการเปนกลไกในการติดตามระดับความพึงพอใจและรับเร่ืองรองเรียนตอ

หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และสื่อ/อุปกรณประกอบการเรียนการสอนตาง ๆ และคณะกรรมการพัฒนา

นักศึกษาเปนกลไกในการติดตามระดับความพึงพอใจและเร่ืองรองเรียนที่เก่ียวของกับการใหบริการใหคำปรึกษา

และแนะแนวการปรับตัวใชชีวิตในมหาวิทยาลัย การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางพัฒนาทักษะแกนักศึกษาตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ การใหบริการขอมูลขาวสาร และการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมสูการทำงานสำหรับ

นักศึกษาผูคาดวาจะสำเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้น ๆ 

คณะเภสัชศาสตรใชขอมูลระดับความพึงพอใจ เร่ืองรองเรียนของนักศึกษาและผลการจัดการเร่ือง

รองเรียน เปนขอมูลประกอบการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และบริการในดานตาง ๆ ของ

คณะ เพื่อรักษาจำนวนของนักศึกษาคงอยูและชวยใหนักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา  

 

๔. อาจารย 

๔.๑ การบริหารและพัฒนาอาจารย 

คณะมีการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยสภาเภสัชกรรม เพื่อใหการรับรองหลักสูตรและใหการรับรอง

สถาบันทุกๆ ๑ ปแบบมีเงื่อนไข โดยคณะฯ จะทำแบบประเมินตนเองสงใหสภาเภสัชกรรมกอนการตรวจประเมิน

ประมาณ ๓๐ วัน ทั้งนี้คณะจะตองมีอาจารยประจำที่มีคุณวุฒิและสาขาที่เชี่ยวชาญในจำนวนที่สภาเภสัชกรรม

กำหนด คณะจึงมีแผนพัฒนาอาจารยดานตาง ๆ และแผนอัตรากำลัง ๕ ป เพื่อใหเปนไปตามขอกำหนดของสภา

เภสัชกรรม เชน ดานคุณวุฒิของอาจารยประจำ สัดสวนจำนวนอาจารยตอนักศึกษา เปนตน และคณะจะมีการ

ประเมินติดตามแผนงานในระยะกลางปและระยะปลายป  
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นอกจากนี้ คณะมีคณะกรรมการประจำคณะที่มีอาจารยประจำหลักสูตรเปนกรรมการและมีสวนรวมใน

การบริหารคณะ มีการกำหนดบทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากรอยางชัดเจน เพื่อเปนกลไกสำคัญใน

การขับเคลื่อนแผนงานสำคัญตาง ๆ ใหบรรลุตามเปาหมายตามแผนยุทธศาสตรของทางมหาวิทยาลัย 

๔.๒ กลไกในการคัดเลือกอาจารย 

มหาวิทยาลัยกำหนดใหทุกหลักสูตรดำเนินงานตามข้ันตอนและหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยมี

ศูนยบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเปนหนวยงานที่รับผิดชอบหลักในการประสานงานรวมกับสาขาวิชา เพื่อ

กำหนดอัตรากำลังอาจารยใหสอดคลองและเพียงพอตอจำนวนนักศึกษาที่รับไดในแตละป 

คณะมีระบบการสรรหาอาจารยประจำหลักสูตรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเพียงพอ รวมทั้งมีความรู 

ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในแตละสาขาวิชา อีกทั้งมีการสนับสนุนและสงเสริมและกำกับติดตามใหอาจารย

ผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและการเผยแพรผลงานทางวิชาการ ผานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

๕. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

๕.๑ การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสตูร 

คณะมีการแตงตั้ งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๖  ป ) และ

คณะกรรมการวิพากษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๖ ป) ทำหนาที่ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ

ที่สภาเภสัชกรรมกำหนด การดำเนินการเก็บรวบรวมวิเคราะหขอมูล สรุปรายงานการประเมินหลักสูตรและนำผล

ประเมินหลักสูตรมาใชในการพัฒนาหลักสูตร และจัดทำรายละเอียดหลักสูตร มคอ.๒ ใหมีเนื้อหาที่ทันสมัยและ

เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อให

ผูสำเร็จการศึกษามีผลการเรียนรูตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่กำหนด และเปนไปตามประกาศสภาเภสัชกรรม 

เร่ืองหลักเกณฑและวิธีการในการรับรองสถาบันผลิตบัณฑิตและเห็นชอบหลักสูตรเภสัชศาสตร  

๕.๒ การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

คณะมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตเปนกลไกในการวางระบบผูสอนและ

กระบวนการจัดการเรียนการสอน การประชุมพิจารณารายวิชาที่เปดสอนในแตละภาคการศึกษา โดยหัวหนา

สาขาวิชาดำเนินการแจงรายวิชาที่เปดสอนในแตละภาคการศึกษา และกำหนดผูสอนใหเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน 

โดยพิจารณาจากความเชี่ยวชาญของอาจารยผูสอน และผลประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่ประเมินโดย

นักศึกษา 

๕.๓ การประเมินผูเรียน 

คณะมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทำหนาที่กำกับใหมีการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยใชการแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ

เรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) ตามเลมมคอ.๒ ของหลักสูตรเปนแผนหรือเปนตัว

กำหนดใหมีการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
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๕.๔  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีแผนการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการ

รวมกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งมีการเสนอแผนในที่

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีอาจารยผูประสานงานรายวิชาเปนกลไกหลักที่สำคัญในการดำเนินการ

จัดการเรียนการสอน อีกทั้งคณะกรรมการบริหารหลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิตไดมีการทบทวนการปฏิบัติงานตาม

แผนการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาที่มีการบูรณาการกับการวิจัยการบริการทางวิชาการทางสังคมและการ

ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการพิจารณาขอเสนอแนะจากปการศึกษาที่ผานมา เพื่อนำมาปรับปรุงการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนในปการศึกษาถัดไป 

๕.๕ ผลการดำเนินงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ ตามเลม มคอ.๒ ของหลักสูตร โดยจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ทุกรอบปการศึกษา  

 

๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ระบบการดำเนินงานของหลักสูตร เพื่อใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู แบงเปน ๒ สวน ดังนี้ 

๖.๑ สิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่มีหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัยรับผิดชอบในการดำเนินการจัดหา  

บำรุงดูแลรักษา และจดัสรร ไดแก 

- หองเรียน โตะ เกาอ้ี รวมทั้งอุปกรณเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกภายในหองเรียน  

โดยหนวยงานที่รับผิดชอบดูแลและจัดสรรคือ สำนักบริการการศึกษา และสำนักอธิการบด ี

- หองสมุด หนังสือ ตำรา สิ่งพิมพ วารสาร ฐานขอมูลเพื่อการสืบคน สื่ออิเล็กทรอนิกส  

โดยหนวยงานที่รับผิดชอบดูแลและจัดสรรคือ สำนักหอสมุดกลาง 

- หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร Wifi โดยหนวยงาน 

ที่รับผิดชอบดูแลและจัดสรรคือ สำนักสารสนเทศ 

- หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรพื้นฐาน ดำเนินการจัดสรรโดย คณะกรรมการกลางบริหารจัดการ 

การใชหองปฏิบัติการรวมกันระหวางคณะ โดยมีผูชวยคณบดีฝายวิชาการรวมเปนกรรมการ 

คณะเภสัชศาสตรมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โดยมีอาจารยประจำ

หลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มีสวนรวม ซึ่งทำหนาที่สำรวจและรวบรวมความตองการการใชทรัพยากรจาก

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน มีการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อประเมินความตองการและความ

เพียงพอของทรัพยากร วางแผน และกำกับติดตามการจัดหา/จัดสรรทรัพยากร โดยมอบหมายใหหัวหนาสาขา 

หัวหนากลุมวิชา หรือผูชวยคณบดีฝายวิชาการ ประสานงานกับหนวยงานกลางที่เก่ียวของเพื่อใหดำเนินการจัดหา

หรือจัดสรรทรัพยากร โดยมีข้ันตอนการดำเนินงานตามคูมือบริหารงานระดับหลักสูตร 
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หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                       หนา ๑๒๑ 

๖.๒ สิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่รับผิดชอบดูแลโดยคณะเภสัชศาสตร ไดแก หองปฏิบตัิการของ 

คณะเภสัชศาสตร 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มอบหมายใหคณะกรรมการหองปฏิบตัิการคณะ เภสัช

ศาสตร ดำเนินการสำรวจทรัพยากรที่มีอยูในหองปฏิบัติการและความตองการใชทรัพยากรกอนเปดภาคการศึกษา 

โดยประสานงานรวมกับอาจารยประจำหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน เพื่อจัดทำ

แผนปฏิบัติการประจำปและแบบเสนอโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณสิ้นเปลือง เสนอตอคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร เพื่อใหอาจารยประจำหลักสูตรไดรวมพิจารณา ประเมินความเพียงพอเหมาะสม และใหขอเสนอแนะเพื่อ

ปรับปรุงแกไข โดยจะเสนอแผนปฏิบัติการประจำปตอคณะกรรมการประจำคณะตอไป และจะนำสงแบบเสนอ

โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณสิ้นเปลืองตอคณะกรรมการกลางบริหารจัดการการใชหองปฏิบัติการรวมกันระหวาง

คณะ เพื่อพิจารณากอนเสนอโครงการตอมหาวิทยาลัยตามข้ันตอนในแบบฟอรม บร.๒ ตอไป คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรรวมกับคณะกรรมการหองปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตรมีหนาที่กำหนดและกำกับติดตาม

ผูรับผิดชอบโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณสิ้นเปลือง และผูรับผิดชอบดูแลหองปฏิบัติการ เพื่อใหมีการดำเนินการ

สำรวจ จัดซื้อจัดหา ตรวจสอบสภาพ ดูแลรักษาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณ และสารเคมี ใน

หองปฏิบัติการใหมีปริมาณเพียงพอ มีคุณภาพ และมีความพรอมสำหรับการเรียนการสอน 

หลักสูตรมีระบบในการประเมินกระบวนการ โดยทุกสิ้นภาคการศึกษา มีการประเมินคุณภาพการจัดการ

เรียนการสอนโดยนักศึกษา ซึ่งมีหัวขอประเมินเก่ียวกับสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา อาจารย

ผูรับผิดชอบรายวิชานำผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษามารายงานในมคอ.๕ (รายงานผลการดำเนินงานของ

รายวิชา) เพื่อประเมินรายวิชาและเสนอแนวทางการแกไขพัฒนา / แผนการปรับปรุง ตอคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรเพื่อพิจารณาและใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการตอไป ในสวนของการประเมินความพึงพอใจ

ตอหองปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตรมีกระบวนการประเมิน โดยคณะกรรมการหองปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร 

รับผิดชอบดำเนินการเก็บขอมูลความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยประจำหลักสูตร ทำการสรุปผลการ

ประเมิน และสรุปผลการดำเนินโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณสิ้นเปลือง เสนอตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อ

พิจารณาและใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการ ในสวนของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูและสิ่งอำนวยความ

สะดวกอ่ืนๆ ที่รับผิดชอบดูแลโดยหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัย มีการประเมินโดยนักศึกษาเมื่อสิ้นปการศึกษา 

และมีการสรุปผลแจงใหแกคณะ 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                       หนา ๑๒๒ 

๗. ตัวบงชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)   

ผลการดำเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง ๒ ปการศึกษาเพื่อติดตามการ

ดำเนินการตาม TQF ตอไป ทั้งนี้เกณฑการประเมินผานคือ มีการดำเนินงานตามขอ ๑-๕ และอยางนอยรอยละ 

๘๐ ของตัวบงชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไวในแตละป ดังนี้  

ดัชนีบงชี้ผลการดำเนินงาน ปที่ ๑ ปที่ ๒ ปที่ ๓ ปที่ ๔ ปที่ ๕ ปที่ ๖ ปที่ ๗ 

๑. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรอยางนอย

รอยละ ๘๐ มีสวนรวมในการประชุม

เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ

ดำเนินงานหลักสูตร 

X X X X X X X 

๒. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ 

มคอ.๒ ที่สอดคลองกับมาตรฐานของ

สภาเภสัชกรรม 

X X X X X X X 

๓. มีรายละเอียดของรายวิชา และ

รายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.

๔ อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละ

ภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X X X 

๔. จัดทำรายงานผลการดำเนนิการของ

รายวิชา และรายงานผลการดำเนินการ

ของประสบการณภาคสนามตามแบบ 

มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน 

หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที่เปดสอนให

ครบทุกรายวิชา 

X X X X X X X 

๕. จัดทำรายงานผลการดำเนนิการของ

หลักสูตรตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ 

วัน หลังสิน้สุดปการศึกษา 

X X X X X X X 

๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษา

ตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กำหนดใน 

มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถามี) อยางนอย

รอยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปดสอนใน

แตละปการศึกษา 

X X X X X X X 

        

        

        



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                       หนา ๑๒๓ 

ดัชนีบงชี้ผลการดำเนินงาน ปที่ ๑ ปที่ ๒ ปที่ ๓ ปที่ ๔ ปที่ ๕ ปที่ ๖ ปที่ ๗ 

๗. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน

การสอน กลยุทธการสอน หรือการ

ประเมินผลการเรียนรูจากผลการ

ประเมินการดำเนนิงานที่รายงานใน

มคอ.๗ ปที่แลว 

X X X X X X X 

๘. อาจารยใหมทุกคน (ถามี) ไดรับการ

ปฐมนิเทศหรือคำแนะนำดานการ

จัดการเรียนการสอน 

X X X X X X X 

๙. อาจารยประจำทุกคนไดรับการพัฒนา

ทางวชิาการ และ/หรือวชิาชพี อยางนอย

ปละ ๑ คร้ัง 

X X X X X X X 

๑๐. จำนวนบุคลากรสนบัสนนุการเรียนการ

สอน (ถามี) ไดรับการพฒันาวิชาการ 

และ/หรือวิชาชพีไมนอยกวารอยละ ๕๐ 

ตอป 

X X X X X X X 

๑๑. ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาป

สุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ

หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕๑ จาก

คะแนนเต็ม ๕.๐ 

- - - - - X X 

๑๒. ระดับความพงึพอใจของผูใชบัณฑิตที่มี

ตอบัณฑิตใหมหลังจากทำงานไปแลว

อยางนอย  ๑ ป หลังสำเร็จการศึกษา 

เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม 

๕.๐ 

- - - - - - X 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                       หนา ๑๒๔ 

หมวดท่ี ๘ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 
 

๑. การประเมินประสทิธิผลของการสอนในหลักสูตร 

๑.๑ การประเมินกลยุทธการสอน 

ชวงกอนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธการสอนโดยทีมผูสอนหรือระดับภาควิชาและ/หรือการ

ปรึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรหรือวิธีการสอน สวนชวงหลังการสอนควรมีการวิเคราะหผลการประเมิน

การสอนโดยนักศึกษาและการวิเคราะหผลการเรียนของนักศึกษา 

ดานกระบวนการนำผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถทำโดยรวบรวมปญหา/ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุง

และกำหนดประธานหลักสูตรและทีมผูสอนนำไปปรับปรุงและรายงานผลตอไป 

๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

การประเมินทักษะดังกลาวสามารถทำโดยการ 

- ประเมินโดยนักศึกษาในแตละวิชา 

- การสังเกตการณของผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผูสอน 

- ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม 

- การทดสอบผลการเรียนรูของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันอ่ืนในหลักสูตรเดียวกัน 

๒. การประเมินหลักสตูรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสำรวจขอมูลจาก 

-   นักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหม 

-   ผูวาจาง/ผูใชบัณฑิต 

-   ผูทรงคุณวุฒิภายนอก รวมทั้งสำรวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต 

๓. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตรตองผานการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียน

การสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๘ (หลักสูตรหกป) และตัวบงชี้เพิ่มเติม

ขางตนรวมทั้งผานการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA) 

๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน 

-  รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผูใชบัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิ 

-  วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตน โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร 

 -  เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ (ถามี) 

 
 

 

 

 

 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                       หนา ๑๒๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                       หนา ๑๒๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

 
๑.  ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เร่ือง หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษา 

ในระบบ พ.ศ. ๒๕๔๕    

 

๒.  ระเบียบของมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชียวาดวย การศึกษาระบบหนวยกิตระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

๓.  ระเบียบมหาวิทยาลัยอีสเทรินเอเชีย วาดวย การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ 

ระดับปริญญาบัณฑิต  พ.ศ.๒๕๔๖ 

 

๔.  ประกาศมหาวิทยาลัยอีสเทรินเอเชีย  เร่ือง  แนวปฏิบัติการศึกษาขามสถาบนั พ.ศ. ๒๕๕๑   

 

๕.  คำสั่ง มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย  เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาและวิพากษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)   

 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                       หนา ๑๒๗ 

 
 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                       หนา ๑๒๘ 

 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                       หนา ๑๒๙ 

 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                       หนา ๑๓๐ 

 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                       หนา ๑๓๑ 

 
 

 

 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                       หนา ๑๓๒ 

 
 

 

 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                       หนา ๑๓๓ 

 
 

 

 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                       หนา ๑๓๔ 

 
 

 

 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                       หนา ๑๓๕ 

 
 

 

 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                       หนา ๑๓๖ 

 
 

 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                       หนา ๑๓๗ 

 
 

 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                       หนา ๑๓๘ 

 
 

 

 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                       หนา ๑๓๙ 

 
 

 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                       หนา ๑๔๐ 

 
 

 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                       หนา ๑๔๑ 

 
 

 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                       หนา ๑๔๒ 

 
 

 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                       หนา ๑๔๓ 

 
 

 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                       หนา ๑๔๔ 

 
 

 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                       หนา ๑๔๕ 

 
 

 

 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                       หนา ๑๔๖ 

 
 

 

 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                       หนา ๑๔๗ 

 
 

 

 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                       หนา ๑๔๘ 

 
 

 

 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                       หนา ๑๔๙ 

 
 

 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                       หนา ๑๕๐ 

 
 

 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                       หนา ๑๕๑ 

 
 

 

 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                       หนา ๑๕๒ 

 
 

 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                       หนา ๑๕๓ 

 
 

 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                       หนา ๑๕๔ 

 
 

 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                       หนา ๑๕๕ 

 
 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                       หนา ๑๕๖ 

 
 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                       หนา ๑๕๗ 

 
 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                       หนา ๑๕๘ 

 
 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                       หนา ๑๕๙ 

 
 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                       หนา ๑๖๐ 

 
 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                       หนา ๑๖๑ 

 
 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                       หนา ๑๖๒ 

 

 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                       หนา ๑๖๓ 

 
 

 

 

 



มคอ.๒  

 

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                       หนา ๑๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาคผนวก ข    

Curriculum Vitae ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร 



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                       หนา ๑๖๕ 

Curriculum Vitae 

 

 ชื่อ :  รองศาสตราจารย  เภสัชกรหญิง ปภาวดี   คลองพิทยาพงษ 

 ที่อยู      :  ๓๖๘ เอ้ือสุข ซอย ๑๐ ถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง  แขวงสวนหลวง กรุงเทพฯ ๑๐๒๕๐ 

 โทรศัพท   :  ๐๒-๓๒๑-๐๔๘๓, ๐๖๑-๙๙๒-๒๙๔๙ 

 E-mail :  papavadee@gmail.com 

 

ประวัติการศึกษา 

           คุณวุฒิ      ปพ.ศ.ที่จบ      ชื่อสถานศึกษา 

       - M.S. Pharmaceutics      ๒๕๑๔          Columbia University, New York, U.S.A. 

         (Honor Rho Chi)  

       - เภสัชศาสตรบณัฑิต                ๒๕๐๙             มหาวิทยาลยัแพทยศาสตร (จุฬาฯ) 

       ใบประกอบโรคศิลปะ สาขาเภสชักรรม 

                                                                              เลขที่ ภ. ๑๒๙๑ 

 

ประวัติการทำงาน 

 ๒๕๕๑ - ปจจุบัน  คณบดีคณะเภสัชศาสตร  มหาวทิยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 

 ๒๕๔๖ - ๒๕๕๑  อาจารยพิเศษ คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 ๒๕๐๙ - ๒๕๔๖   รองศาสตราจารย คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 ๒๕๔๐ - ๒๕๕๑   Director of Education, International Education Link 

    โดยความรวมมือกับ  

 -  School of Chemistry and Pharmaceutical Sciences, Kingston   

    University, U.K. 

     -  School of Pharmacy, University of London, U.K. 

     -  School of Pharmacy, University of Portsmouth ,U.K. 

     -  University of Missouri , St.Louis , U.S.A. 

     -  University of Central Oklahoma, U.S.A. 

 ๒๕๔๐ - ๒๕๔๗   ประธานหลักสูตร International School of Language  

    โดยความรวมมือระหวางโครงการเทคโนโลยีเภสัชกรรมนานาชาติ  

คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั กับ The Language Company,  

U.S.A.  

 ๒๕๓๗ - ๒๕๔๒  Director of Education บริษทั พี แอนด โอรีเกล จำกัด 

 

 

 



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                       หนา ๑๖๖ 

ประสบการณการทำงาน 

 ๑.  ดานการสอน 

  ๑.๑   ระดับปริญญาตรี  คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

   -  Human Anatomy & Physiology 

   -  Physical Pharmacy 

   -  Biopharmaceutics 

   -  Pharmaceutics 

๑.๒   ระดับปริญญามหาบัณฑติ  สาขาสรีรวิทยา  สาขาสหสาขาสรีรวิทยา  สาขาเภสชักรรม    

        คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

   -  Advanced Physiology 

   -  Advanced  Biopharmaceutical Sciences  

   -  Cellular Physiology 

   -  Advanced Physical Pharmacy 

   -  Seminar   

๑.๓  ระดับปริญญามหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรมนานาชาติ   

       คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

   -  Surface Science Technology  

   -  Polymer Science in Pharmaceutical Technology 

   -  Drug Delivery System 

   -  Seminar 

 ๒.  ดานวิจัย 

๒.๑    เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  นสิิตปริญญาโท สาขาสรีรวิทยา และสาขาเภสัชกรรม             

        คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  จำนวน  ๑๘ คน 

๒.๒  เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  นสิิตปริญญาโท และปริญญาเอก สาขา International   

        Pharmaceutical  Technology Program คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั  

        จำนวน  ๔  คน 

๒.๓    เปนอาจารยที่ปรึกษารวมของนิสิตปริญญาโท  ณ  School of Chemistry and    

        Pharmaceutical Sciences, Kingston University , U.K.  จำนวน  ๓  คน 

 ๓.  ดานอ่ืน ๆ  

  ๓.๑   กรรมการวิชาการสภาคณาจารย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

  ๓.๒   กรรมการในคณะกรรมติดตามผลงานวิจัย  รัชดาภิเษกสมโภช ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

  ๓.๓   กรรมการวิชาการคณะเภสัชศาสตรหลายสมยั 

  ๓.๔   กรรมการปรับปรุงหลักสตูรของคณะเภสัชศาสตรหลายสมัย 

  ๓.๕   กรรมการบริหารหลักสูตรสรีรวิทยามหาบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร 

 



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                       หนา ๑๖๗ 

  ๓.๖   กรรมการบริหารหลักสูตรสหสาขาสรีรวิทยามหาบณัฑิต และดุษฎีบัณฑิต  

                             คณะแพทยศาสตร คณะเภสชัศาสตร  คณะทันตแพทยศาสตร  คณะสัตวแพทยศาสตร     

                             จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

๓.๗   กรรมการรางหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  และดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลย ี

       เภสัชกรรมนานาชาติ  คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

๓.๘   กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และ   

       ดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรมนานาชาติ คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

  ๓.๙   ประธานกรรมการสอบวทิยานิพนธนิสิตปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยี  

       เภสัชกรรมนานาชาติ คณะเภสัชศาสตร  จำนวน ๘ คน 

  ๓.๑๐  กรรมการสอบวิทยานพินธนิสติปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาเทคโนโลย ี

  เภสัชกรรมนานาชาติ คณะเภสชัศาสตร จำนวน ๑๐ คน 

 ๓.๑๑  กรรมการผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวชิาการ เพื่อขอตำแหนงทางวชิาการ 

   ของอาจารยคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

 

ผลงานวิจัย (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐) 

 Klongpityapong, P., & Supabphol, R. (๒๐๑๗). Potential supplement of rice bran oil containing  

  gamma oryzanol ๑๘,๐๐๐ ppm in cancer therapy. In ๔๕th International Exhibition  

  of Invention of Geneva. Geneva Invention Hall, Switzerland. 

 Klongpityapong, P., Tangjitjaroenkun, J., & Supabphol, R. (๒๐๑๖). Tube formation in  

  culture media containing rice bran oil with different concentrations of gamma  

  oryzanol. In abstracts of the US-Thai Pharmacy Consortium. Pullman Raja Orchid  

  Hotel, Khon Kaen, Thailand. 

 Klongpityapong, P., Tangjitjaroenkun, J., & Supabphol, R. (๒๐๑๖). Free radical scavenging  

  activity of rice bran oil containing different concentrations of gamma-oryzanol.  

In ๓๒nd International Annual Meeting in Pharmaceutical Sciences "Pharmaceutical  

research for the local needs and international collaborations”. Faculty of  

Pharmacy Chulalongkorn University Bangkok, Thailand. 

Klongpityapong, P., Tangjitjaroenkun, J., & Supabphol R. (๒๐๑๕). Cytotoxic effect of rice  

 bran oil containing different concentrations of gamma-oryzanol. In abstracts of the  

 International Conference, The ๘th FAOPS Congress. Centara Grand & Bangkok  

 Convention Centre at Central World: Bangkok, Thailand. 

 

 

 

 



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                       หนา ๑๖๘ 

Klongpityapong, P., & Supabphol, R. (๒๐๑๕). Cytotoxicity effect of rice bran oil on  

 human  fibro sarcoma cells. In abstracts of the International academic  

 conference The JSPS-NRCT Follow-Up Seminar ๒๐๑๕ and ๓๑st International  

 Annual Meeting in Pharmaceutical Sciences (JSPS-NRCT and IAMPS).  

 Faculty of Pharmacy Chulalongkorn University Bangkok, Thailand. 

Klongpityapong, P., & Supabphol, R. (๒๐๑๔). The anti-migration and anti-invasion  

 activities of germinated brown rice crude extract to human skin cancer cells. In  

 abstracts ๓rd International Conference on Nutraceutical and Cosmetic Sciences.  

 Keio Plaza Hotel: Tokyo, Japan. 

Klongpityapong, P., Supabphol, R., & Supabphol, A. (๒๐๑๔). Effect of gamma-oryzanol on  

 antioxidant genes of human prostate cancer cells. In abstracts The US-Thai  

 Pharmacy Consortium. University of Maryland School of Pharmacy, USA. 

 Klongpityapong, P., Supabphol, R., & Supabphol, A. (๒๐๑๓). Antioxidant effect of gamma- 

  oryzanol on human prostate cancer cell. Asian Pacific Journal of Cancer  

  Prevention, ๑๔(๙), ๕๔๒๑-๕๔๒๕. 

 

เกียรติบัตร 

๑. รางวัลเหรียญทองเกียรตยิศ จากงาน ๔๕th International Exhibition of Inventions of Geneva 

Switzerland ๒๕๖๐ เร่ือง ศักยภาพของน้ำมนัรำขาวที่มีแกมมาออไรซานอล ๑๘,๐๐๐ พีพีเอ็มใน          

การเสริมการรักษามะเร็ง 

๒. รางวัลบรอนซอะวอรด จากสภาวิจัยแหงชาติ ๒๕๕๘ 

๓. ประกาศนียบัตรสมาชิกกิตติมศักดิ์ของ Rho Chi Society (Pharmaceutical Honor Society) 

U.S.A. 

๔. ประกาศนียบัตรสำเร็จการอบรมทาง Public Health Service Washington D.C. , U.S.A. 

๕. ประกาศนียบัตรสำเร็จการอบรม Communication, Michigan State University, U.S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                       หนา ๑๖๙ 

Curriculum Vitae 

 

ชื่อ  :  รองศาสตราจารย เภสัชกรหญิง นวลศรี นวิัติศัยวงศ 

ที่อยู  :  ๓๓๑ หมูบานปญญา ซอย ๓๑ ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ ๑๐๒๕๐ 

โทรศัพท :  ๐๒-๓๐๐-๓๔๓๒, ๐๘๕-๑๘๘-๖๗๐๗ 

E-mail  :  leknuansri@gmail.com 

 

ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ ปพ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษา 

- M.Sc. Chemistry ๒๕๒๕ University of New South Wales, Australia 

- Grad.Dip. FDA ๒๕๒๓ University of New South Wales, Australia 

- ภ.บ. เกียรตินิยมอันดับสอง ๒๕๒๐ จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

ใบประกอบโรคศิลปะแผนปจจบุัน สาขาเภสัชกรรมชัน้หนึ่ง 

ใบอนุญาตเลขที่ ภ. ๓๒๐๙ 

 

ประวัติการทำงาน 

๒๕๓๘ - ปจจุบัน รองศาสตราจารย ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี 

 คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

๒๕๓๐ - ๒๕๓๘ ผูชวยศาสตราจารย ภาควชิาอาหารและเภสัชเคม ี

 คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

๒๕๒๕ - ๒๕๓๐ อาจารย ภาควิชาอาหารและเภสัชเคม ี

 คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

 

ประสบการณการทำงาน 

๑. ดานการสอน 

๑.๑ ระดับปริญญาตรี  คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- Pharmaceutical Quality Assurances and Quality Control  

- Quality Assurance in Pharmaceutical Products  

- Applied Statistics in Pharmaceutical Analysis  

- Chromatography in Pharmaceutical Analysis 

- Inorganic Pharmaceutical Chemistry 

- Pharmaceutical Analysis 

- Drug Quality Control 

- Biomedical Analysis 

- Ionic Equilibrium 



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                       หนา ๑๗๐ 

- Senior Project  

๑.๒ ระดับปริญญามหาบัณฑติ สาขาเภสัชเคมี สหสาขาวชิาเภสัชวิทยา และดษุฎีบัณฑิต  

      สาขาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

- Instrumental Method in Pharmaceutical Analysis 

- Research Methodology in Drug Discovery  

- Advanced Biomedical Analysis  

- Experimental Pharmacology 

- Medicinal Chemistry I 

- Thesis 

 

๒. ดานวิจัย 

๒.๑ โครงการวิจัย 

 พรชัย โรจนสิทธิศักดิ์ และ นวลศรี นิวัติศัยวงศ. (๒๕๕๘). Water solubility, partition coefficient,  

  cellular uptake and anticancer activity of curcumin and curcumin diethyl  

  disuccinate. ศูนยสงเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชีย มูลนิธิเกาหลี เพื่อการศึกษาข้ันสูง  

ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ผูรวมวิจัย) 

นวลศรี นิวัติศัยวงศ, พรชัย โรจนสิทธิศักดิ์, พิสิฐ เขมาวุฆฒ, และ พัฒนชัย ลิมปกิรติ. (๒๕๕๗). การพัฒนา 

  และตรวจสอบความถูกตองของวิธีวิเคราะหปริมาณ Curcumin diethyl disuccinate และ  

  Curcumin ในพลาสมาหนูแรทดวยเทคนิค Liquid chromatography - electrospray  

  tandem mass spectrometry (LC-ESI-MS/MS). กรุงเทพฯ: คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณ 

  มหาวิทยาลยั. (หัวหนาโครงการ) 

นฤพร สุตัณฑวบิูลย, จิตติมา ขัชวาลยสายสนิธ, อุทัย โสธนะพนัธุ, บุญศรี องคพิพัฒนกุล, นวลศรี  

นิวัติศัยวงศ และ พรชัย โรจนสทิธิศักดิ์. (๒๕๕๖). การพัฒนาสตูรตำรับจากสารสกัดพิกัด 

นวโกฐสำหรับการศึกษาทางคลนิิก. ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคมดวย 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ. (ผูรวมวิจยั) 

 

๒.๒ บทความวิจัย 

Seeka, P., Niwattisaiwong, N., Tantisira, M. H., Chevapat, S., Anuntawuttikul, K., Apipalakul,  

 K., & Lawanprasert, S. (๒๐๑๗). Effect of the standardized extract of Centella  

 asiatica ECa๒๓๓ on hepatic phase II drug-metabolizing enzymes in rats. The Thai  

 Journal of Pharmaceutical Sciences, ๔๑(๒), ๔๑-๔๖. 

Sukketsiri, W., Phivthong-ngam, L., Chaichantipyuth, C., Niwattisaiwong, N., Srichairat, S., &  

 Lawanprasert, S. (๒๐๑๗). Safety profile of subacute exposure to Curcuma  

 comosa ethanolic extract in female rats. Journal of Health Research, ๓๑(๑),  

๓๓-๔๐. 



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                       หนา ๑๗๑ 

Ratnatilaka Na Bhuket, P., Niwattisaiwong, N., Limpikirati, P., Khemawoot, P., Towiwat, P.,  

 Ongpipattanakul B., & Rojsitthisak, P. (๒๐๑๖). Simultaneous determination of  

 curcumin diethyl disuccinate and its active metabolite curcumin in rat plasma by  

 LC-MS/MS: Application of esterase inhibitors in the stabilization of an ester-containing  

 prodrug. Journal of Chromatography B, ๑๐๓๓-๑๐๓๔, ๓๐๑-๓๑๐. 

Lupreechaset, S., Phivthong-ngam, L., Niwattisaiwong, N., Poungshompoo, S., Piyachaturawat,  

 P., Suksamran, A., & Lawanprasert, S. (๒๐๑๖). Effects of Curcuma comosa extracts on  

 choline acetyltransferase and acetylcholinesterase in male rat’s brain. Journal of  

 Health Research, ๓๐(๒), ๑๑๕-๑๒๑. 

Kongrit, J., Chinvaran, Y., Niwattisaiwong, N., & Lawanprasert, S. (๒๐๑๔). Verification of  

 using saliva as an alternative to serum for topiramate monitoring. The Thai  

 Journal of Pharmaceutical Sciences, ๓๘(๒), ๖๑-๖๖. 

 

๓. งานแตง เรียบเรียงตำรา 

นวลศรี  นิวัติศัยวงศ. (๒๕๓๕). อะตอมมิกแบบชอรปชันและอิมิชชนัสเปกโทรสโกป. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ 

 จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย. 

นวลศรี  นิวัติศัยวงศ. (๒๕๓๗). การวิเคราะหขอมูลทางเคมีปริมาณวิเคราะห. กรุงเทพฯ: ภาควิชาเภสัชเคมี  

 คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั. 

 

๔. ดานอ่ืน ๆ  

- สมาชิกสภาคณาจารย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- อนุกรรมการดานขอกำหนดทัว่ไป และจัดทำมาตรฐานสารที่ใชในการทดสอบ ตำรายาของ

ประเทศไทย (Thai Pharmacopoeia)  

- กรรมการบริหารการศึกษาชีวสมมูล ศูนยบริการเทคโนโลยีเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัช

ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

- ผูตรวจประเมินหองปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC ๑๗๐๒๕ สำนักมาตรฐาน

หองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 

- อนุกรรมการพิจารณาการข้ึนทะเบียนตำรายาแผนปจจบุันสำหรับมนุษยที่เปนยาสามัญ  

กองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

- อนุกรรมการพิจารณาการข้ึนทะเบียนตำรายาแผนปจจบุันสำหรับมนุษยที่เปนยาใหม  

กองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 

 



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                       หนา ๑๗๒ 

Curriculum Vitae 

 

 ชื่อ  :  นางสาวอารีรัตน  ซื่อด ี

 ที่อยู         :  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 

 โทรศัพท    :  ๐๒-๕๗๗-๑๐๒๘ ตอ ๓๗๓ 

 E-mail  :  areerats@eau.ac.th 

 

ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ ป พ.ศ. ที่จบ          ชื่อสถานศึกษา 

- ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต (เภสัชศาสตร) ๒๕๕๕ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

- เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสชัพฤกษศาสตร) ๒๕๔๙ จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

- เภสัชศาสตรบณัฑิต ๒๕๔๖ มหาวิทยาลยัรังสิต 

  

ประวัติการทำงาน 

 ๒๕๕๖ – ปจจุบัน  อาจารยประจำคณะเภสชัศาสตร  มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย  

 ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓  เภสัชกรหวงเวลา โรงพยาบาลมหาชัย โรงพยาบาลศรีวิชยั 

๒๕๔๗ – ๒๕๕๐  เภสัชกรหวงเวลา โรงพยาบาลวชิระ  

 (วิทยาลยัแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล)  

ประสบการณการทำงาน 

 ๑.  ดานการสอน 

  ๑.๑   ระดับปริญญาตรี  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอีสเทรินเอเชีย 

- วิชาเภสัชเวท ๑   

- วิชาปฏิบัติการเภสัชเวท ๑  

- วิชาผลิตภัณฑธรรมชาติ   

- วิชาเภสัชเวท ๒   

- วิชาปฏิบัติการเภสัชเวท ๒   

- วิชาพชืสมนุไพร   

- วิชาปฏิบัติการพชืสมนุไพร   

- วิชาผลิตภัณฑธรรมชาติเพื่อความงามและสุขภาพ             

- วิชาปฏิบัติการผลิตภัณฑธรรมชาติเพื่อความงามและสุขภาพ                                                  

- วิชาทักษะเพื่อการวางแผนชีวติและอาชีพ  

 

 

 

 



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                       หนา ๑๗๓ 

 ๒.  ดานวิจัย 

๒.๑    เปนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๐ นักศึกษาปริญญาตรี  

สาขาเภสัชศาสตร คณะเภสชัศาสตร มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย จำนวน ๔ คน 

๒.๒     เปนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ประจำปการศึกษา ๒๕๕๙  นักศึกษาปริญญาตรี 

         สาขาเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยัอีสเทิรนเอเชีย จำนวน ๒ คน 

๒.๓    เปนอาจารยที่ปรึกษารวมปริญญานิพนธ ประจำปการศึกษา ๒๕๕๘ นักศึกษาปริญญาตรี  

         สาขาเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยัอีสเทิรนเอเชีย จำนวน ๓ คน 

 

ผลงานวิชาการ 

งานวิจัย 

 Suedee, A., Tewtrakul, S., & Panichayupakaranant P. (๒๐๑๓). Anti-HIV-๑ integrase  

  compound from Pometia pinnata leaves. Pharmaceutical Biology, ๕๑(๑๐),  

  ๑๒๕๖-๑๒๖๑. 

 Suedee, A., Tewtrakul, S., & Panichayupakaranant, P. (๒๐๑๔). Anti-HIV-๑ integrase  

  compounds from Mimusops elengi leaves. Pharmaceutical Biology, ๕๒(๑),  

๕๘-๖๑. 

 Suedee, A. (๒๐๑๖). Tuberculosis. Dangerous disease in society. EAU Heritage Journal:  

  Science and Technology, ๑๐(๑), ๓๗-๔๗. 

Suedee, A. (๒๐๑๖). Medicinal plants with anti-tuberculosis activity. EAU Heritage Journal:  

 Science and Technology, ๑๐(๑), ๖๓-๗๓. 

Suedee, A., & Thanindratarn, W. (๒๐๑๖). Thai Medicinal plants with anti-tuberculosis  

 activity (Report No. ๓๔-๒๕๕๖). Pathum Thani: Eastern Asia University. 

Suedee, A. (๒๐๑๗). Microwave-Assisted Extraction of Active Compounds from Medicinal  

 Plants. EAU Heritage Journal: Science and Technology, ๑๑(๑), ๑-๑๔. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                       หนา ๑๗๔ 

Curriculum Vitae 

 

 ชื่อ  :  รองศาสตราจารย  เภสัชกรหญิง ดร.สุพัตรา  ศรีไชยรัตน 

 ที่อยู         :  ๑๑๗๘/๒๗๙ ซอยพหลโยธนิ ๓๒ ถนนพหลโยธนิ  เขตจตุจักร  กทม. ๑๐๙๐๐ 

 โทรศัพท    :  ๐๒-๕๖๑๑๕๑๕, ๐๘๑๘๕๐๔๗๑๕ 

 E-mail  :  supatra@eau.ac.th 

 

ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ ป พ.ศ. ที่จบ          ชื่อสถานศึกษา 

ภ.บ. ๒๕๑๙ จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

ภม. (เภสัชวิทยา) ๒๕๒๓ จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

Dr.rer.nat (Pharmacolog) ๒๕๓๐ TU Wilhelmina zu 

Braunschweig/Germany 

 

ประวัติการทำงาน 

 ๒๕๕๘-ปจจุบัน อาจารยประจำ คณะเภสชัศาสตร มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 

 ๒๕๕๖-๒๕๕๘ อาจารยประจำ คณะการแพทยแผนตะวนัออก มหาวิทยาลัยรังสิต 

 ๒๕๒๐-๒๕๕๖ อาจารยประจำภาควชิาเภสชัวทิยา คณะสัตวแพทยศาสตร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั 

 

ประสบการณทำงาน 

 ๑. ดานการสอน 

  ๑.๑  ระดับปริญญาตรี  คณะสตัวแพทยศาสตร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั 

-  Veterinary Pharmacology 

-  Veterinary toxicology 

-  Veterinary Pharmacy 

  ๑.๒  ระดับปริญญามหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต  สาขาสหสาขาเภสัชวิทยา 

   -  Advanced Pharmacology 

   -  Trend in Pharmacology 

   -  Seminar in Pharmacology 

   -  Special projects in Pharmacology 

  ๑.๓  ระดับปริญญามหาบัณฑิต เภสัชวิทยาทางสัตวแพทย 

   -  Pharmacokinetics 

   -  Seminar 

   -  Special projects 

 



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                       หนา ๑๗๕ 

 ๒.  ดานวิจัย 

  ๒.๑  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานพินธปริญญามหาบัณฑิตหลักสตูรเภสัชวิทยาทางสตัวแพทย 

  ๒.๒  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานพินธปริญญามหาบัณฑิตหลักสตูรสหสาขาเภสัชวทิยา 

  ๒.๓  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานพินธปริญญาดุษฎีบณัฑิตหลักสตูรสหสาขาเภสัชวทิยา 

 

 ๓.  ดานอ่ืน ๆ  

  ๓.๑  ผูอำนวยการหลักสูตรสหสาขาเภสัชวิทยา บัณฑติวิทยาลยั จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

  ๓.๒  ประธานหลักสูตร เภสชัวทิยาทางสัตวแพทย คณะสัตวแพทยศาสตร  

        จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

  ๓.๓  อนุกรรมการบริหารหลักสูตรสหสาขาเภสัชวทิยา 

  ๓.๔  กรรมการบริหารหลักสูตรสหสาขาเภสัชวิทยา 

  ๓.๕  บรรณาธิการวารสาร Thai Journal of Phomocology 

  ๓.๖  ผูร้ังตำแหนงนายกสมาคมเภสัชวิทยาแหงประเทศไทย 

  ๓.๗  นายกสมาคมเภสัชแหงประเทศไทย 

  ๓.๘  ที่ปรึกษากรรมการบริหารสมาคมเภสัชวิทยาแหงประเทศไทย 

 

 ผลงานทางวิชาการ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐) 

 Sukketsiri, W., Phivthong-ngam, L., Chaichantipyuth, C., Niwattisaiwong, N., Srichairat, S.,  

  & Lawanprasert, S. (๒๐๑๗). Safety profile of subacute exposure to Curcuma  

  comosa ethanolic extract in female rat. Journal of Health Research, ๓๑(๑), ๓๓-๔๐. 

Hannarong, C., Srichairat, S., Sasipreeyachan, J., & Rodkhum, C. (๒๐๑๔). Effect of Dietary  

 Supplementation of Lemongrass Oil on Intestinal Escherichia coli and Lactic Acid  

 Bacteria in Broiler Chickens. Abstract in poster presentation and in proceeding.  

 ๑๓th Chulalongkorn University Veterinary Conference Swine Conference: From  

 Research to Practice. Bangkok: Thailand. 

 Vasuntrarak, K., Sasipreeyajan, J., & Srichairat, S. (๒๐๑๔). Effects of Dietary Supplementation 

  of Lemongrass Oil on Growth and Vaccination Immune Response in Layer  

  Chickens. Abstract in poster presentation and in proceeding. ๑๓th Chulalongkorn  

  University Veterinary Conference Swine Conference: From Research to Practice.  

  Bangkok: Thailand. 

Srichairat, S. (๒๐๑๓). Herbal Medicine for Veterinary. Abstract in oral presentation in the  

 International Seminar on Spice, Medicinal and Aromatic Plants (pp. MO๓: ๒.).  

 Jakarta Convention Center. Jakarta, Indonesia.  

 

 



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                       หนา ๑๗๖ 

Srichairat, S., Poungshompoo, S., & Sawangmake, C. (๒๐๑๓). Vascular Protective and  

 Bone Sparing Effects of Puerariamirificain ovariectomized rats. Abstract in oral  

 presentation in the ๑๒th Meeting of the Asia Pacific Federation of  

 Pharmacologists (p. ๒๙). The International Convention Center, Shanghai,  

 china. Acta Pharmacologica Sinica. ๓๔. Supplement: S๒.๔๐. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                       หนา ๑๗๗ 

Curriculum Vitae 

 

 ชื่อ  :  รองศาสตราจารย  เภสชักรหญิง พ.ต.ท.หญิง ดร.สมทรง (ตันฑเทอดธรรม) ลาวณัยประเสริฐ 

 ที่อยู         :  ๘๓/๖๒๖ ถ.พญาไท แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐ 

 โทรศัพท    :  ๐๘๑-๔๙๖๕๑๒๗ 

 E-mail  :  somsong@eau.ac.th 

 

ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ ปพ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษา 

Ph.D. in Toxicology  ๒๕๓๖    University of Kentucky, Kentucky, U.S.A.  

เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต  ๒๕๒๘                    จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

เภสัชศาสตรบณัฑิต  ๒๕๒๒    จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย       

ใบประกอบวิชาชีพเภสชักรรม เลขที่ ภ. ๐๓๙๗๖ 

 

ประวัติการทำงาน 

ปพ.ศ.   ตำแหนงและหนวยงาน                                            

๒๕๕๙-ปจจุบัน  อาจารยประจำ (รศ.) คณะเภสชัศาสตร มหาวทิยาลัยอีสเทิรนเอเชีย  

๒๕๕๕-๒๕๕๙  อาจารยประจำ (รศ.) คณะเภสชัศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

๒๕๕๒-๒๕๕๕ หัวหนาภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา คณะเภสชัศาสตร  

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย  

๒๕๔๙-๒๕๕๒  หัวหนาภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

๒๕๔๐-๒๕๔๙  อาจารยประจำ (ผศ., รศ.) คณะเภสัชศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย  

๒๕๒๔-๒๕๔๐  สารวัตรงานพิษวทิยา สถาบนันติิเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ   

๒๕๒๓-๒๕๒๔  เภสัชกร กองวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา   

๒๕๒๒-๒๕๒๓  เภสัชกร ฝายควบคุมคุณภาพ บริษัทเอเชียนฟารมาซูติคอลจำกัด   

 

ประสบการณการทำงาน 

๑.  ดานการสอน 

๑.๑ ระดบัปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- Pharmacology 

- Toxicology 

- Senior Project Advisor  

 

 

 



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                       หนา ๑๗๘ 

๑.๒ ระดับปริญญามหาบัณฑติ และดุษฎีบัณฑติ สาขาเภสัชวทิยาและพิษวิทยา  

 สหสาขาวชิาเภสชัวิทยา สาขาเภสัชศาสตรชีวภาพ คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณ 

 มหาวิทยาลยั 

-  Advanced Pharmacology 

-  Advanced Toxicology 

-  Advanced Biopharmaceutical Sciences  

-  Thesis or Dissertation Advisor 

  

๒.  ดานวิจัย (๒๕๕๖-๒๕๖๐)   

๒.๑ โครงการวิจัย 

๑.  โครงการวิจัยเร่ือง อันตรกิริยาระหวางยากับสมนุไพร: ผลของสารสกัดพิกัดนวโกฐตอ 

     เอนไซมไซโตโครมพี ๔๕๐ ของมนุษย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ทนุงบประมาณ 

     ประจำป ๒๕๕๖ (ผูรวมวิจยั) 

๒.  โครงการวิจัยเร่ือง ผลปกปองตับจากภาวะเครียดออกซิเดชันของสารสกัดพิกัดนวโกฐ  

     ทุนสนับสนุนการวิจัยทางเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั  

     ประจำป ๒๕๕๖ (หัวหนาโครงการ) 

 

๒.๒ ผลงานวิชาการ 

      ๒.๒.๑. ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการตางประเทศ (Full paper)  

Sukketsiri, W., Porntadavity, S., Phivthong-ngam, L., & Lawanprasert, S. (๒๐๑๓).  

 Lead inhibits paraoxonase ๒ but not paraoxonase ๑ activity in human  

 hepatoma HepG๒ cells. Journal of Applied Toxicology, ๓๓, ๖๓๑-๖๓๗. 

Chairuangkitti, P., Lawanprasert, S., Roytrakul, S., Aueviriyavit, S., Phummiratch, D.,  

 Kulthong, K., Chanvorachote, P., & Maniratanachote, R. (๒๐๑๓). Silver  

 nanoparticles induce toxicity in A๕๔๙ cells via ROS-dependent and  

ROS-independent pathways. Toxicology in Vitro, ๒๗(๑), ๓๓๐-๓๓๘. 

Winitthana, T., Lawanprasert, S., & Chanvorachote, P. (๒๐๑๔). Triclosan potentiates  

 epithelial-to-mesenchymal transition in anoikis-resistant human lung  

 cancer cells. Plos One, ๙(๑๐), ๑-๑๒. 

Chiangsom, A., Lawanprasert, S., Oda, S., Kultbong, K., Luechapudiporn, R., Yokoi,  

 T., & Maniratanachote, R. (๒๐๑๖). Inhibitory and inductive effects of  

 Phikud Navakot extract on human cytochrome P๔๕๐. Drug Metabolism  

 and Pharmacokinetics, ๓๑(๓), ๒๑๐-๒๑๗. 

 

 



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                       หนา ๑๗๙ 

    ๒.๒.๒ ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการในประเทศ (Full paper)    

Narapanyakul, R., Tungtananuwat, W., Yongpanich, P., Sinchai, T., Thong-ra-ar,  

 N., & Lawanprasert, S. (๒๐๑๔). Comparative study of postmortem blood,  

 urine and vitreous humor methamphetamine. The Thai Journal of  

 Pharmaceutical Scienees, ๓๘(๑), ๕-๑๓. 

Kongrit, J., Chinvarun, Y., Niwattisaiwong, N., & Lawanprasert, S. (๒๐๑๔). Verification  

 of using saliva as an alternative to serum for topiramate monitoring. The  

 Thai Journal of Pharmaceutical Scienees, ๓๘(๒), ๖๑-๖๖. 

Phomhitatorn, S., Sinchai, T., Thongra-ar N., & Lawanprasert, S. (๒๐๑๔). Relationship  

 between methamphetamine concentrations in hair root, blood and urine  

 samples in postmortem cases. The Thai Journal of Pharmaceutical  

 Scienees, ๓๘(๔), ๑๘๒-๑๘๗. 

Kaewdoung P., Chinvarun Y., Puripokai C., Tantisira M., & Lawanprasert S. (๒๐๑๕).  

 Relationship between carbamazepine concentrations in serum and saliva  

 of Thai epileptic patients. The Thai Journal of Pharmaceutical Scienees,  

 ๓๙(๑), ๒๑-๒๗. 

Kaewpunya N., Tungtananuwat W., Viriyavejakul A., Yongpanich P., Thong-ra-ar N.,  

 Hosanhuan C., & Lawanprasert S. (๒๐๑๕). Screening of patients receiving  

 selegiline from methamphetamine abusers using the urinary amphetamine/ 

methamphetamine ratio. The Thai Journal of Pharmaceutical Scienees,  

๓๙(๔), ๑๖๑-๑๗๐. 

Lupreechaset, S., Phivthong-ngam, L., Niwattisaiwong, N., Poungshompoo, S.,  

 Piyachaturawat, P., Suksamran, A., & Lawanprasert, S. (๒๐๑๖). Effects of  

 Curcuma comosa extracts on choline acetyltransferase and  

 acetylcholinesterase in male rat’s brain. Journal of Health Research,  

๓๐(๒), ๑๑๕-๑๒๑. 

Sukketsiri, W., Phivthong-ngam, L., Chaichantipyuth, C., Niwattisaiwong, N.,  

 Srichairat, S., & Lawanprasert, S. (๒๐๑๗). Safety profile of subacute  

 exposure to Curcuma comosa ethanolic extract in female rats. Journal  

 of Health Research, ๓๑(๑), ๓๓-๔๐. 

Seeka, P., Niwattisaiwong, N., Tantisira, M. H., Chevapat, S., Anuntawuttikul, K.,  

 Apipalakul, K., & Lawanprasert, S. (๒๐๑๗). Effect of the standardized  

 extract of Centella asiatica ECa๒๓๓ on hepatic phase II drug-metabolizing  

 enzymes in rats. The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences, ๔๑(๒),  

 ๔๑-๔๖. 

รางวัลที่ไดรับ 

รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติอาจารยดานการเรียนการสอนระดับดีมาก กองทุนกาญจนาภิเษก 

เฉลิมพระเกียรติ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั ประจำป ๒๕๕๘  



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                       หนา ๑๘๐ 

Curriculum  Vitae 

 

 ชื่อ  :  ผูชวยศาสตราจารย พลตรีหญิง เภสัชกรหญิง นิสามณี  สัตยาบนั 

 ที่อยู         :  ๖๑/๓๑ ซอย ๒๗  ถนนประเสริฐมนูกิจ  แขวงจรเขบัว เขตลาดพราว กรุงเทพฯ ๑๐๒๓๐ 

 โทรศัพท    :  ๐๘๑-๗๕๐-๕๒๔๒ 

 E-mail  :  nsatyapan@yahoo.com 

 

ประวัติการศึกษา 

           คุณวุฒิ       ปพ.ศ.ที่จบ      ชื่อสถานศึกษา 

        - M.S. Pharm Admin             ๒๕๒๗         St.John’s University, New York, U.S.A. 

        - เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต      ๒๕๒๕         จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

- เภสัชศาสตรบณัฑิต                ๒๕๒๑            จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

   (เกียรตินิยม อันดับ ๒)            ใบประกอบโรคศิลปะ สาขาเภสัชกรรม 

                                                                                      เลขที่  ภ. ๓๔๒๙ 

ประวัติการทำงาน 

 ๒๕๕๘ - ปจจุบัน  อาจารยประจำคณะเภสชัศาสตร  มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 

 ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘  ที่ปรึกษาภาควชิาเภสชัวิทยา วทิยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา 

 ๒๕๕๐ - ๒๕๕๗   อาจารยหัวหนาภาควชิาเภสชัวทิยา วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา 

 ๒๕๓๙ - ๒๕๕๗   ผูชวยศาสตราจารย ภาควชิาเภสัชวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา 

๒๕๒๘ – ๒๕๕๐  อาจารย  วิทยาลยัแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา 

 

ประสบการณการทำงาน 

 ๑.  ดานการสอน 

  ๑.๑   ระดับปริญญาตรี  วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา 

   -  Pharmacology 

   -  Problem based in Medicine  

   -  Integrated pharmacology in medical sciences 

   -  Integrated pharmacology in infectious diseases  

-  Integrated pharmacology in endodrine diseases 

-  Integrated pharmacology in cardiovascular diseases 

  ๑.๒  ระดับปริญญาตรี  สาขาเภสัชวิทยา  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 

๑.๓  ระดับปริญญาตรี  สาขาเภสัชวิทยา  วิทยาลัยพยาบาลนพรัตนวชิระ  

๑.๔  ระดับปริญญาตรี  สาขาเภสัชวิทยา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
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 ๒.  ดานวิจัย 

๒.๑ การสำรวจและประเมินขอมูลเพื่อการพัฒนาและใชยาสมนุไพรในโรงพยาบาลของกองทัพ 

๒.๒ การศึกษาความรูพื้นฐานดานสมนุไพรในขาราชการกองทัพบก   

๒.๓ Study of efficacy and adverse effect of Pioglitazone in Thai population. 

๒.๔ Study of comsumers’ behavior for the use of herbal medicines in the list of  

essential  medicine 

๒.๕ Assessment of satisfaction with Computer Assisted Instruction (CAI) in  

     Pharmacology. 

 ๓.  ดานอ่ืน ๆ  

  ๓.๑  กรรมการปรับปรุงหลักสูตรของวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลาหลายสมัย 

  ๓.๒  กรรมการการศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา (๗ ป) 

  ๓.๓  กองบรรณาธิการ Thai Journal of Pharmacology  (หลายป) 

  ๓.๔  กองบรรณาธิการ Songklanagarind Medical journal (หลายป)  

๓.๕  กองบรรณาธิการ ตำราเร่ือง “สาระสำคัญวิชาเภสัชวิทยา” คณาจารยภาควชิาเภสัชวทิยา  

 บรรณาธิการ บริษัท เอส อาร พร้ินติ้ง แมสโปรดักส กรุงเทพฯ ๒๕๔๒ 

๓.๖  บรรณาธิการและกองบรรณาธิการ  ตำราเร่ือง “Lecture Note on Preclinic” วิชัย  

       ประยูรวิวัฒน กมลทิพย นิลคุปต นิสามณี สัตยาบนั ภานุวิชญ พุมหิรัญ บรรณาธิการ  

       นำอักษรการพิมพ  กรุงเทพมหานคร ๒๕๕๗ (ISBN ๙๗๘-๖๑๖-๗๓๘๘-๕๗-๑) 

 ๓.๗  บรรณาธิการและกองบรรณาธิการ  ตำราเร่ือง “Fast Track in Pharmacology : ตำรา 

       เรียนลัดเภสัชวิทยา” นิสามณี สัตยาบัน สุภัททา เต็มบุญเกียรติ เจนยุทธ ไชยสกุล จีรานชุ   

       ตันคณิตเลิศ ศราวุธ จนิดารัตน อนุพงษ กันธิวงค บรรณาธิการ นำอักษรการพิมพ   

       กรุงเทพมหานคร ๒๕๕๘ (ISBN ๙๗๘-๖๑๖-๗๓๘๘-๗๗-๙) 

 

ผลงานวิชาการ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐) 

นิสามณี สัตยาบนั. (๒๕๕๘). ความรูเบื้องตนเก่ียวกับเวชศาสตรคลินิก. กรุงเทพฯ: นำอักษรการพิมพ.  

 ๖๐๘ หนา 

นิสามณี สัตยาบนั, สุภัททา เต็มบุญเกียรติ, เจนยุทธ ไชยสกุล, จีรานุช ตนัคณิตเลิศ, ศราวุธ จนิดารัตน  

 และ อนุพงษ กันธิวงศ. (๒๕๕๘). Fast Track in Pharmacology: ตำราเรียนลัดเภสชัวิทยา.  

 กรุงเทพฯ: โครงการตำราวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา. ๒๘๘ หนา 

 

เกียรติบัตร 

๑. Certificate of fellowship in health professions education. University of Illinois, USA 
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ภาคผนวก ค 

บันทึกขอตกลงโครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางคณะเภสัชศาสตร  

มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชียและสถาบันอ่ืน 
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หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                       หนา ๑๙๗ 

 



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                       หนา ๑๙๘ 

 
 



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                       หนา ๑๙๙ 

 



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                       หนา ๒๐๐ 

 



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                       หนา ๒๐๑ 

 



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                       หนา ๒๐๒ 

 
 



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                       หนา ๒๐๓ 

 
 



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                       หนา ๒๐๔ 

 
 



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                       หนา ๒๐๕ 

 
 



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                       หนา ๒๐๖ 

 
 



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                       หนา ๒๐๗ 

 
 



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                       หนา ๒๐๘ 

 



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                       หนา ๒๐๙ 

 
 

 

 

 

 

 



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                       หนา ๒๑๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

 

๑.  ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) 

๒.  ตารางเปรียบเทียบรายชื่อวิชาหลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) 

๓.  ตารางเปรียบเทียบคำอธิบายรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

๔.  ตารางเปรียบเทียบคำอธิบายรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ 
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๑. ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) 

โครงสรางหลักสูตรเดิม  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) 

หนวยกิต มาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

ปริญญาตรี  

สาขาเภสชัศาสตร  

(หลักสูตร ๖ ป) 

หนวยกิต โครงสรางหลักสูตรใหม  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) 

หนวยกิต เหตุผล 

๑. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

กลุมวิชาภาษา 

กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

๓๐ 

๑๒ 

๙ 

๙ 

๑. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 

ไมนอยกวา ๓๐ ๑. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

กลุมวิชาภาษา 

กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

๓๐ 

๑๒ 

๙ 

๙ 

ปรับหนวยกิตให

สอดคลองตาม 

๑. ประกาศกระทรวง 

ศึกษาธิการ เรื่อง

มาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาเภสัช

ศาสตร (หลักสูตร ๖ ป) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒. ประกาศสภาเภสัช

กรรมท่ี ๒๔/๒๕๕๘ 

เรื่อง โครงสรางหลักสูตร

เภสัชศาสตรบัณฑิต 

หลักสตูร ๖ ป (ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) 

๒. หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 

กลุมวิชาระดับวิชาชีพ 

๑๖๖ 

๓๒ 

๑๓๔ 

๒. หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 

กลุมวิชาระดับวิชาชีพ 

หมวดฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 

ไมนอยกวา๑๘๔ 

ไมนอยกวา ๓๐ 

ไมนอยกวา ๑๑๔ 

ไมนอยกวา ๓๔ 

๒. หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 

กลุมวิชาระดับวิชาชีพ 

หมวดฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 

๑๘๙ 

๓๐ 

๑๒๓ 

๓๖ 

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ ๓. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา ๖ ๓. หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ 

หมวดฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ ๓๔     

จำนวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรรวมท้ังหมด ๒๓๖ 
จำนวนหนวยกิตตลอด

หลักสูตรรวมท้ังหมด 
ไมนอยกวา ๒๒๐ 

จำนวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรรวมท้ังหมด 

๒๒๕ 

 
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

รับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรนี้แลว 

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2562 
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๒. ตารางเปรียบเทียบรายชื่อวิชาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) 

โครงสรางหลักสูตรเดิม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) โครงสรางหลักสูตรใหม (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) 
เหตุผล 

รายวิชา หนวยกิต รายวิชา หนวยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ * เปลี่ยนรหัสรายวิชาทุก

รายวิชาใหเปนปจจุบัน ๑. กลุมวิชาภาษา 

นักศึกษาตองสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ (Placement Test) ที่

มหาวิทยาลัยจัดข้ึน หากมีความรูภาษาอังกฤษในระดับต่ำกวาพื้นฐาน

การเรียนภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษาตองลงทะเบียนรายวิชา 

๐๐๐๑๘๑๑๙ เตรียมความพรอมภาษาอังกฤษ (Preparatory 

English) โดยจะตองใหไดผลการประเมินเปนสัญลักษณ S จึงจะ

สามารถลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษในกลุมวิชาภาษา หมวดวิชา

ศึกษาทั่วไปใหมีจำนวนหนวยกิต ครบ ๑๒ หนวยกิต ดังนี ้

๑๒ ๑. กลุมวิชาภาษา 

นักศึกษาตองสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ (Placement Test) ที่

มหาวิทยาลัยจัดข้ึน หากมีความรูภาษาอังกฤษในระดับต่ำกวาพื้นฐาน

การเรียนภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษาตองลงทะเบียนรายวิชา 

๐๐๐๑๙๑๑๙ เตรียมความพรอมภาษาอังกฤษ (Preparatory 

English) โดยจะตองใหไดผลการประเมินเปนสัญลักษณ S จึงจะ

สามารถลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษในกลุมวิชาภาษา หมวดวิชา

ศึกษาทั่วไปใหมีจำนวนหนวยกิต ครบ ๑๒ หนวยกิต ดังนี้ 

๑๒ 

๐๐๐๑๘๑๑๙ เตรียมความพรอมภาษาอังกฤษ ๐(๒-๐-๔) ๐๐๐๑๙๑๑๙ เตรียมความพรอมภาษาอังกฤษ ๐(๒-๐-๔) คงเดิม 

๐๐๐๐๘๑๒๑ ภาษาอังกฤษ ๑ ๓(๒-๒-๕) ๐๐๐๐๙๑๒๑ ภาษาอังกฤษ ๑ ๓(๒-๒-๕) คงเดิม 

๐๐๐๐๘๑๒๒  ภาษาอังกฤษ ๒ ๓(๒-๒-๕) ๐๐๐๐๙๑๒๒  ภาษาอังกฤษ ๒ ๓(๒-๒-๕) คงเดิม 

๐๐๐๐๘๑๒๓  ภาษาอังกฤษ ๓ ๓(๒-๒-๕) ๐๐๐๐๙๑๒๓  ภาษาอังกฤษ ๓ ๓(๒-๒-๕) คงเดิม 

๐๐๐๐๘๑๒๔  ภาษาอังกฤษ ๔ ๓(๒-๒-๕) ๐๐๐๐๙๑๒๔  ภาษาอังกฤษ ๔ ๓(๒-๒-๕) คงเดิม 

๐๐๐๐๘๑๒๕  ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา ๓(๒-๒-๕)    

๐๐๐๐๘๑๒๖ ภาษาอังกฤษเพื่อการอานและการเขียน  ๓(๒-๒-๕)    

     

     



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๒๑๓ 

โครงสรางหลักสูตรเดิม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) โครงสรางหลักสูตรใหม (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) 
เหตุผล 

รายวิชา หนวยกิต รายวิชา หนวยกิต 

๒. กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ๙ ๒. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๙  

๐๐๐๑๘๑๐๑ การจัดการและทักษะการเรียนใน

ระดับอุดมศึกษา 

๑(๑-๐-๒) ๐๐๐๑๙๑๐๑ ทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา ๑(๑-๐-๒) เปลี่ยนชื่อรายวิชาตามหมวด

ศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย 

๐๐๐๓๘๑๐๒ ทักษะเพื่อวางแผนชีวิตและอาชพี ๑(๑-๐-๒) ๐๐๐๓๙๑๐๒ ทักษะเพื่อวางแผนชีวิตและอาชพี ๑(๑-๐-๒) คงเดิม 

๐๐๐๕๘๑๐๓ ทักษะและจริยธรรมในการดำรงชีวิต ๑(๑-๐-๒) ๐๐๐๔๙๑๐๓ ทักษะและจริยธรรมในการดำรงชีวิต ๑(๑-๐-๒) คงเดิม 

๐๐๐๐๘๑๑๑ มนุษยกับสงัคม ๓(๓-๐-๖) ๐๐๐๐๙๑๑๑ มนุษยกับสงัคม ๓(๓-๐-๖) คงเดิม 

๐๐๐๐๘๑๐๗ วิถีไทย ๓(๓-๐-๖)    

๐๐๐๐๘๑๑๕ จิตวิทยากับคุณภาพชวีติ ๓(๓-๐-๖) ๐๐๐๐๙๑๑๒ จิตวิทยากับคุณภาพชวีติ ๓(๓-๐-๖) คงเดิม 

๐๐๐๐๗๑๑๖ เศรษฐศาสตรเบื้องตน ๓(๓-๐-๖)    

๓. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ๙ ๓. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ๙  

๐๐๐๐๘๑๓๖ เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู ๓(๒-๒-๕) ๐๐๐๐๙๑๓๖ ทักษะการรูสารสนเทศ ๓(๒-๒-๕) เปลี่ยนชื่อรายวิชาตามหมวด

ศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย ๐๐๐๐๘๑๓๗    สถิติประยุกต ๓(๓-๐-๖) ๐๐๐๐๙๑๓๘ สถิต ิ ๓(๓-๐-๖) 

๐๐๐๐๘๑๓๘ คณิตศาสตรประยุกต ๓(๓-๐-๖)    

  ๐๐๐๐๙๑๓๐ วิทยาศาสตรกับสังคม ๓(๓-๐-๖) เปลี่ยนวิชาใหมีความเหมาะสม 

     

    

 

 

     

     

     



มคอ.๒  
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เหตุผล 

รายวิชา หนวยกิต รายวิชา หนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ  หมวดวิชาเฉพาะ   

๑. กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ ๓๒ ๑. กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ ๓๐  

๐๑๑๑๘๒๐๑ ฟสิกส ๓(๓-๐-๖)   สอดแทรกเนื้อหาที่จำเปนใน

รายวิชาเคมีฟสิกส ๐๑๑๑๘๒๐๒ ปฏิบัติการฟสิกส ๑(๐-๓-๐)   

  ๐๑๑๑๙๒๐๑ คณิตศาสตรสำหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ ๑(๑-๐-๒) เนื้อหาบางสวนมาจาก

รายวิชาคำนวณเภสัช และ

การคำนวณอ่ืนๆที่จำเปน

สำหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ 

๐๑๑๑๘๒๐๓ เคมีทั่วไป ๒(๒-๐-๔) ๐๑๑๑๙๒๐๒ เคมีทั่วไป ๓(๓-๐-๖) เพิ่มหนวยกิตใหเหมาะสมกับ

เนื้อหา 

๐๑๑๑๘๒๐๔ ชีววิทยาทั่วไป ๒(๒-๐-๔) ๐๑๑๑๙๒๐๓ ชีววิทยาทั่วไป ๒(๒-๐-๔) คงเดิม 

๐๑๑๑๘๒๐๕ อินทรียเคมี ๓(๓-๐-๖) ๐๑๑๑๙๒๐๔ เคมีอินทรีย ๓(๓-๐-๖) คงเดิม 

๐๑๑๑๘๒๐๖ เคมีฟสิคัล ๒(๒-๐-๔) ๐๑๑๑๙๒๐๕ เคมีฟสิกส ๒(๒-๐-๔) เปลี่ยนชื่อรายวิชาให

เหมาะสม 

๐๑๑๑๘๒๐๗ คอมพิวเตอรประยุกต ๑(๐-๓-๐)   สอดแทรกเนื้อหาที่จำเปนใน

รายวิชาทักษะการรู

สารสนเทศ 

๐๑๑๑๘๒๐๘ ชีวเคมี ๓(๓-๐-๖) ๐๑๑๒๙๒๐๖ ชีวเคมี ๓(๓-๐-๖) คงเดิม 

๐๑๑๑๘๒๐๙ ปฏิบัติการชวีเคมี ๑(๐-๓-๐) ๐๑๑๒๙๒๐๗ ปฏิบัติการชวีเคมี ๑(๐-๓-๐) คงเดิม 

๐๑๑๑๘๒๑๐ กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา ๑ ๓(๓-๐-๖) ๐๑๑๒๙๒๑๐ กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา ๑ ๓(๓-๐-๖) คงเดิม 



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๒๑๕ 

โครงสรางหลักสูตรเดิม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) โครงสรางหลักสูตรใหม (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) 
เหตุผล 

รายวิชา หนวยกิต รายวิชา หนวยกิต 

๐๑๑๒๘๒๑๑ กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา ๒ ๒(๒-๐-๔) ๐๑๑๒๙๒๑๑ กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา ๒ ๓(๓-๐-๖) เพิ่มหนวยกิตใหเหมาะสมกับ

เนื้อหา 

๐๑๑๒๘๒๑๒ ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา ๑(๐-๓-๐) ๐๑๑๒๙๒๑๒ ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา ๑(๐-๓-๐) คงเดิม 

๐๑๑๒๘๒๑๓ จุลชีววทิยา ๔(๔-๐-๘) ๐๑๑๒๙๒๐๘ จุลชีววทิยา ๔(๔-๐-๘) คงเดิม 

๐๑๑๒๘๒๑๔ ปฏิบัติการจุลชีววิทยา ๑(๐-๓-๐) ๐๑๑๒๙๒๐๙ ปฏิบัติการจุลชีววิทยา ๑(๐-๓-๐) คงเดิม 

๐๑๑๒๘๒๑๕ พืชสมุนไพร ๒(๒-๐-๔) ๐๑๑๒๙๒๑๓ พืชสมุนไพร ๒(๒-๐-๔) คงเดิม 

๐๑๑๒๘๒๑๖ ปฏิบัติการพชืสมุนไพร ๑(๐-๓-๐) ๐๑๑๒๙๒๑๔ ปฏิบัติการพชืสมุนไพร ๑(๐-๓-๐) คงเดิม 

๒. กลุมวิชาระดับวิชาชีพ ๑๓๔  ๒. กลุมวิชาระดับวิชาชีพ ๑๒๓   

๒.๑ กลุมวิชาเภสัชศาสตรสังคม ๑๘ ๒.๑ กลุมวิชาเภสัชศาสตรสังคม ๑๘  

๐๑๑๑๘๓๐๑ เภสัชศาสตรสัมพนัธและจริยธรรม ๑(๑-๐-๒) ๐๑๑๑๙๓๐๑ เภสัชศาสตรสัมพนัธและจริยธรรม ๑(๑-๐-๒) คงเดิม 

๐๑๑๓๘๓๐๒ เภสัชสาธารณสุข ๒(๒-๐-๔) ๐๑๑๓๙๓๐๒ เภสัชสาธารณสุข ๒(๒-๐-๔) คงเดิม 

๐๑๑๔๘๓๐๓ วิธีวิทยาการวิจยั ๒(๒-๐-๔) ๐๑๑๔๙๓๐๔ วิธีวิทยาการวิจยั ๓(๒-๓-๔) เพิ่มหนวยกิตใหเหมาะสมกับ

เนื้อหา 

๐๑๑๔๘๓๐๔ เภสัชกรรมชุมชน ๒(๒-๐-๔)   สอดแทรกเนื้อหาที่จำเปนใน

รายวิชาเภสัชกรรมจายยา 

๐๑๑๔๘๓๐๕ ความเปนผูนำทางวิชาชีพเภสชักรรม ๑(๑-๐-๒)   สอดแทรกเนื้อหาที่จำเปนใน

รายวิชาการบริหารเภสัชกิจ 

๐๑๑๔๘๓๐๖ นิติเภสัช ๒(๒-๐-๔) ๐๑๑๔๙๓๐๗ นิติเภสัช ๒(๒-๐-๔) คงเดิม 

๐๑๑๔๘๓๐๗ การบริหารเภสัชกิจ ๓(๓-๐-๖) ๐๑๑๔๙๓๐๖ การบริหารเภสัชกิจ ๓(๓-๐-๖) คงเดิม 

๐๑๑๔๘๓๐๘ การบริหารเภสัชกรรมโรงพยาบาล ๒(๒-๐-๔) ๐๑๑๔๙๓๐๕ การบริหารเภสัชกรรมโรงพยาบาล ๒(๒-๐-๔) คงเดิม 
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เหตุผล 

รายวิชา หนวยกิต รายวิชา หนวยกิต 

๐๑๑๕๘๓๐๙ การควบคุมตนทนุสำหรับผลิตภัณฑเภสัชกรรม ๓(๓-๐-๖)   เปลี่ยนกลุมวชิาใหเหมาะสม 

  รายวิชาที่ยายมาจากกลุมวิชาอ่ืน 

๐๑๑๔๙๓๐๘ เภสัชระบาดวิทยาและเภสชัเศรษฐศาสตร  

 

๓(๓-๐-๖) 

 

เปลี่ยนชื่อวิชา เปลี่ยนกลุม

วิชาใหเหมาะสม และเพิ่ม

หนวยกิตใหสอดคลองกับเนื้อหา 

  ๐๑๑๕๙๓๐๙ การประเมินบทความวิจัยทางเภสัชศาสตร ๑(๐-๓-๐) เปลี่ยนกลุมวชิาใหเหมาะสม 

  รายวิชาใหม    

  ๐๑๑๔๙๓๐๓ พฤติกรรมการใชยา ๑(๑-๐-๒) เพิ่มรายวิชาใหสอดคลองกับ

เกณฑของสภาเภสัชกรรม 

๒.๒ กลุมวิชาเภสัชกรรมเภสัชภัณฑและวิทยาศาสตร

เคร่ืองสำอาง 

๔๑ ๒.๒ กลุมวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ ๔๔  

๐๑๑๑๘๔๐๑ คำนวณเภสัช 

 

๑(๑-๐-๒)   สอดแทรกเนื้อหาในรายวิชา

คณิตศาสตรสำหรับ

วิทยาศาสตรสุขภาพ และ

รายวิชาเภสชักรรม ๑ 

๐๑๑๑๘๔๐๒ เทคโนโลยีเภสชักรรมเบื้องตน ๒(๒-๐-๔) ๐๑๑๑๙๔๐๑ เทคโนโลยีเภสชักรรมเบื้องตน ๒(๒-๐-๔) คงเดิม 

๐๑๑๑๘๔๐๓ ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสชักรรม ๑(๐-๓-๐) ๐๑๑๑๙๔๐๒     ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องตน ๑(๐-๓-๐) คงเดิม 

๐๑๑๒๘๔๐๔ เภสัชกรรม ๑ ๓(๓-๐-๖) ๐๑๑๒๙๔๐๓ เภสัชกรรม ๑ ๓(๓-๐-๖) คงเดิม 

๐๑๑๒๘๔๐๕ ปฏิบัติการเภสัชกรรม ๑ ๑(๐-๓-๐) ๐๑๑๒๙๔๐๔ ปฏิบัติการเภสัชกรรม ๑ ๑(๐-๓-๐) คงเดิม 

๐๑๑๒๘๔๐๖ เภสัชกรรม ๒ ๓(๓-๐-๖) ๐๑๑๒๙๔๐๕ เภสัชกรรม ๒ ๓(๓-๐-๖) คงเดิม 



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๒๑๗ 

โครงสรางหลักสูตรเดิม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) โครงสรางหลักสูตรใหม (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) 
เหตุผล 

รายวิชา หนวยกิต รายวิชา หนวยกิต 

๐๑๑๒๘๔๐๗ ปฏิบัติการเภสัชกรรม ๒ ๑(๐-๓-๐) ๐๑๑๒๙๔๐๖ ปฏิบัติการเภสัชกรรม ๒ ๑(๐-๓-๐) คงเดิม 

๐๑๑๒๘๔๐๘ เคมีของยา ๑ ๒(๒-๐-๔) ๐๑๑๒๙๔๐๗ เคมีของยา ๑ ๒(๒-๐-๔) คงเดิม 

๐๑๑๓๘๔๐๙ เคมีของยา ๒ ๓(๓-๐-๖) ๐๑๑๓๙๔๐๘ เคมีของยา ๒ ๓(๓-๐-๖) คงเดิม 

๐๑๑๓๘๔๑๐ เภสัชวิเคราะห ๑ ๒(๒-๐-๔) ๐๑๑๔๙๔๑๙ เภสัชวิเคราะห ๑ ๒(๒-๐-๔) คงเดิม 

๐๑๑๓๘๔๑๑ ปฏิบัติการเภสัชวิเคราะห ๑ ๑(๐-๓-๐) ๐๑๑๔๙๔๒๐ ปฏิบัติการเภสัชวิเคราะห ๑ ๑(๐-๓-๐) คงเดิม 

๐๑๑๓๘๔๑๒ เภสัชเวท ๑ ๓(๓-๐-๖) ๐๑๑๓๙๔๐๙ เภสัชเวท ๑ ๓(๓-๐-๖) คงเดิม 

๐๑๑๓๘๔๑๓ ปฏิบัติการเภสัชเวท ๑ ๑(๐-๓-๐) ๐๑๑๓๙๔๑๐ ปฏิบัติการเภสัชเวท ๑ ๑(๐-๓-๐) คงเดิม 

๐๑๑๓๘๔๑๔ เคมีของยา ๓ ๓(๓-๐-๖) ๐๑๑๓๙๔๑๔ เคมีของยา ๓ ๓(๓-๐-๖) คงเดิม 

๐๑๑๓๘๔๑๕ ชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลนศาสตร ๒(๒-๐-๔) ๐๑๑๓๙๔๑๓ ชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลนศาสตร ๒(๒-๐-๔) คงเดิม 

๐๑๑๓๘๔๑๖ เภสัชวิเคราะห ๒ ๒(๒-๐-๔) ๐๑๑๔๙๔๒๑ เภสัชวิเคราะห ๒ ๒(๒-๐-๔) คงเดิม 

๐๑๑๓๘๔๑๗ ปฏิบัติการเภสัชวิเคราะห ๒ ๑(๐-๓-๐) ๐๑๑๔๙๔๒๒ ปฏิบัติการเภสัชวิเคราะห ๒ ๑(๐-๓-๐) คงเดิม 

๐๑๑๓๘๔๑๘ เภสัชเวท ๒ ๒(๒-๐-๔) ๐๑๑๓๙๔๑๕ เภสัชเวท ๒ ๓(๓-๐-๖) เพิ่มหนวยกิตใหเหมาะสมกับ

เนื้อหา 

๐๑๑๓๘๔๑๙ ปฏิบัติการเภสัชเวท ๒ ๑(๐-๓-๐) ๐๑๑๓๙๔๑๖ ปฏิบัติการเภสัชเวท ๒ ๑(๐-๓-๐) คงเดิม 

๐๑๑๔๘๔๒๐ เภสัชอุตสาหกรรม ๑ ๒(๒-๐-๔) ๐๑๑๓๙๔๑๑ เภสัชกรรมอุตสาหการ ๑ ๒(๒-๐-๔) คงเดิม 

๐๑๑๔๘๔๒๑ ปฏิบัติการเภสัชอุตสาหกรรม ๑ ๑(๐-๓-๐) ๐๑๑๓๙๔๑๒ ปฏิบัติการเภสัชกรรมอุตสาหการ ๑ ๑(๐-๓-๐) คงเดิม 

๐๑๑๔๘๔๒๒ เภสัชอุตสาหกรรม ๒ ๒(๒-๐-๔) ๐๑๑๓๙๔๑๗ เภสัชกรรมอุตสาหการ ๒ ๒(๒-๐-๔) คงเดิม 

๐๑๑๔๘๔๒๓ ปฏิบัติการเภสัชอุตสาหกรรม ๒ ๑(๐-๓-๐) ๐๑๑๓๙๔๑๘ ปฏิบัติการเภสัชกรรมอุตสาหการ ๒ ๑(๐-๓-๐) คงเดิม 

     

     



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๒๑๘ 

โครงสรางหลักสูตรเดิม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) โครงสรางหลักสูตรใหม (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) 
เหตุผล 

รายวิชา หนวยกิต รายวิชา หนวยกิต 

  รายวิชาใหม    

  ๐๑๑๕๙๔๒๔ เทคโนโลยชีีวภาพทางเภสัชศาสตร ๒(๒-๐-๔) เปลี่ยนกลุมวชิาใหเหมาะสม 

  ๐๑๑๔๙๔๒๓ ประมวลความรูทางเภสชัศาสตร ๑ ๑(๐-๓-๐) เพิ่มรายวิชาเพื่อเตรียมความ

พรอมนักศึกษา 

๒.๓ กลุมวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม ๔๘ ๒.๓ กลุมวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม ๔๒  

๐๑๑๒๘๕๐๑ พยาธิสรีรวิทยาและเภสชัวิทยา ๑ ๓(๓-๐-๖) ๐๑๑๒๙๕๐๑ พยาธิสรีรวิทยา ๒(๒-๐-๔) แยกเนื้อหาเพื่อความเหมาะสม

แตหนวยกิตรวมคงเดิม ๐๑๑๒๘๕๐๒ พยาธิสรีรวิทยาและเภสชัวิทยา ๒ ๓(๓-๐-๖) ๐๑๑๓๙๕๐๒ เภสัชวิทยา ๑ ๔(๔-๐-๘) 

๐๑๑๓๘๕๐๕ พยาธิสรีรวิทยาและเภสชัวิทยา ๓ ๓(๓-๐-๖) ๐๑๑๓๙๕๐๔ เภสัชวิทยา ๒ ๓(๓-๐-๖) 

๐๑๑๒๘๕๐๓ อาหารและโภชนาการ ๒(๒-๐-๔)   สอดแทรกเนื้อหาในรายวิชา

โภชนาการและโภชนบำบัด ๐๑๑๒๘๕๐๔  ปฏิบัติการอาหารและโภชนาการ ๑(๐-๓-๐)   

๐๑๑๓๘๕๐๖ ปฏิบัติการเภสัชวทิยา ๑(๐-๓-๐) ๐๑๑๓๙๕๐๕ ปฏิบัติการเภสัชวทิยา ๑(๐-๓-๐) คงเดิม 

๐๑๑๓๘๕๐๗ เภสัชกรรมจายยา ๑ ๒(๒-๐-๔) ๐๑๑๓๙๕๐๖ เภสัชกรรมจายยา ๔(๓-๓-๖) เปลี่ยนชื่อวิชาใหสอดคลอง

กับเนื้อหา รวมเนื้อหาภาค

บรรยายและภาคปฏิบัติการ

เขาดวยกัน 

๐๑๑๓๘๕๐๘ ปฏิบัติการเภสัชกรรมจายยา ๑ ๑(๐-๓-๐)   

๐๑๑๓๘๕๐๙ พิษวิทยาและพิษวทิยาคลินิก ๒(๒-๐-๔) ๐๑๑๓๙๕๐๗ พิษวิทยาและพิษวทิยาคลินิก ๒(๒-๐-๔) คงเดิม 

๐๑๑๓๘๕๑๐ เภสัชกรรมจายยา ๒ ๒(๒-๐-๔) ๐๑๑๔๙๕๑๒ การเตรียมเภสัชภัณฑสำหรับผูปวยเฉพาะราย ๒(๑-๓-๒) เปลี่ยนชื่อวิชาใหสอดคลอง

กับเนื้อหา รวมเนื้อหาภาค

บรรยายและภาคปฏิบตัิการ

เขาดวยกัน 

๐๑๑๓๘๕๑๑ ปฏิบัติการเภสัชกรรมจายยา ๒ ๑(๐-๓-๐)   



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๒๑๙ 

โครงสรางหลักสูตรเดิม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) โครงสรางหลักสูตรใหม (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) 
เหตุผล 

รายวิชา หนวยกิต รายวิชา หนวยกิต 

๐๑๑๓๘๕๑๒ เภสัชกรรมคลินิก ๓(๓-๐-๖)   สอดแทรกเนื้อหาที่จำเปนใน

รายวิชาเภสชักรรมบำบัด  

๑-๔ 

๐๑๑๔๘๕๑๓ เภสัชจลนศาสตรคลนิิก ๒(๒-๐-๔) ๐๑๑๕๙๕๑๕ เภสัชจลนศาสตรคลนิิก ๒(๒-๐-๔) คงเดิม 

๐๑๑๔๘๕๑๔ การติดตามและประเมินการใชยา ๑(๑-๐-๒)   เปลี่ยนกลุมวชิาใหเหมาะสม 

๐๑๑๔๘๕๑๕ การบริการเภสัชสนเทศ ๒(๒-๐-๔) ๐๑๑๓๙๕๐๓ การบริการเภสัชสนเทศ ๒(๑-๓-๒) 

 

เปลี่ยนหนวยกิตบรรยาย ๑ 

หนวยกิตเปนปฏิบัติการ 

๐๑๑๔๘๕๑๖ การใชยาในทางทีผ่ิด ๑(๑-๐-๒)   สอดแทรกเนื้อหาที่จำเปนใน

รายวิชาพิษวิทยาและ

พิษวิทยาคลินิก 

๐๑๑๔๘๕๑๗ การบริบาลเภสัชกรรมผูปวยนอก ๒(๒-๐-๔)   เปลี่ยนกลุมวชิาใหเหมาะสม 

๐๑๑๔๘๕๑๘ การบริบาลเภสัชกรรมในสถานเภสัชกรรม

ชุมชน 

๒(๒-๐-๔)   เปลี่ยนกลุมวชิาใหเหมาะสม 

๐๑๑๔๘๕๑๙ การบริบาลเภสัชกรรมผูปวยใน ๒(๒-๐-๔)   เปลี่ยนกลุมวชิาใหเหมาะสม 

๐๑๑๔๘๕๒๐ การเลือกใชเภสัชภัณฑ ๒(๒-๐-๔)   เปลี่ยนกลุมวชิาใหเหมาะสม 

๐๑๑๔๘๕๒๑ ปฏิกิริยาอันไมพึงประสงคของยา ๒(๒-๐-๔) ๐๑๑๔๙๕๑๓ ปฏิกิริยาอันไมพึงประสงคของยา ๒(๒-๐-๔) คงเดิม 

๐๑๑๕๘๕๒๒ การใชยาในผูปวยที่มีความเสี่ยงสูง ๒(๒-๐-๔)   เปลี่ยนกลุมวชิาใหเหมาะสม 

๐๑๑๕๘๕๒๓ ทักษะทางคลินิกในการติดตามการรักษาดวยยา ๒(๒-๐-๔)   เปลี่ยนกลุมวชิาใหเหมาะสม 

๐๑๑๕๘๕๒๔ ทักษะการสื่อสารทางวชิาชีพและการให

คำแนะนำแกผูปวย 

๓(๒-๓-๔) ๐๑๑๕๙๕๑๔ ทักษะการสื่อสารทางวชิาชีพและการให

คำแนะนำผูปวย 

๒(๑-๓-๒) ลดหนวยกิตใหเหมาะสมกับ

เนื้อหา 



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๒๒๐ 

โครงสรางหลักสูตรเดิม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) โครงสรางหลักสูตรใหม (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) 
เหตุผล 

รายวิชา หนวยกิต รายวิชา หนวยกิต 

๐๑๑๕๘๕๒๕ การประเมินบทความวิจัยทางคลินิก ๑(๑-๐-๒)   เปลี่ยนกลุมวชิาใหเหมาะสม  

  รายวิชาที่ยายมาจากกลุมวิชาอ่ืน    

  ๐๑๑๔๙๕๐๘ เภสัชกรรมบำบัด ๑ ๔(๓-๓-๖) เปลี่ยนกลุมวิชาใหเหมาะสม 

  ๐๑๑๔๙๕๐๙ เภสัชกรรมบำบัด ๒ ๔(๓-๓-๖) เปลี่ยนกลุมวิชาใหเหมาะสม 

  ๐๑๑๔๙๕๑๐   เภสัชกรรมบำบัด ๓ ๔(๓-๓-๖) เปลี่ยนกลุมวิชาใหเหมาะสม 

  ๐๑๑๔๙๕๑๑ เภสัชกรรมบำบัด ๔ ๓(๓-๐-๖) เปลี่ยนกลุมวิชาใหเหมาะสม 

  รายวิชาใหม    

  ๐๑๑๕๙๕๑๖ ประมวลความรูทางเภสชัศาสตร ๒ ๑(๐-๓-๐) เพิ่มรายวิชาเพื่อเตรียมความ

พรอมนักศึกษา 

๒.๔ กลุมวิชาสัมนา ๑ ๒.๔ กลุมวิชาสัมนา และโครงงานวิจัยเภสัชศาสตร ๔  

๐๑๑๔๘๖๐๑ สัมมนา ๑(๐-๓-๐) ๐๑๑๕๙๖๐๑ สัมมนาทางเภสชัศาสตร ๑(๐-๓-๐) คงเดิม 

๒.๕ กลุมวิชาโครงงานวิจัยเภสัชศาสตร ๓    

๐๑๑๕๘๖๑๑ โครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร ๓(๐-๙-๐) ๐๑๑๕๙๖๐๒ โครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร ๓(๐-๙-๐) คงเดิม 

๒.๖ กลุมวิชาเลือกวิชาชีพ ๒๓ ๒.๕ กลุมวิชาเลือกวิชาชีพ ๑๕  

๒.๖.๑ กลุมวิชาเลือกเภสัชกรรมเภสัชภัณฑและวิทยาศาสตร

เคร่ืองสำอาง (๔๔ หนวยกิต) 

 ๒.๕.๑ กลุมวิชาเลือกเภสัชกรรมอุตสาหการ  

(๔๗ หนวยกิต) 

  

๐๑๑๔๘๗๐๑ แนวโนมการวิจัยและพฒันาเภสชัภัณฑ ๒(๒-๐-๔) ๐๑๑๕๙๗๐๕ แนวโนมการวิจัยและพฒันาเภสชัภัณฑ ๒(๒-๐-๔) คงเดิม 

๐๑๑๔๘๗๐๒ การประกันและการควบคุมคุณภาพเภสัช

ผลิตภัณฑ 

๒(๒-๐-๔) ๐๑๑๕๙๗๐๒ การประกันและการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ ๒(๒-๐-๔) คงเดิม 

     



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๒๒๑ 

โครงสรางหลักสูตรเดิม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) โครงสรางหลักสูตรใหม (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) 
เหตุผล 

รายวิชา หนวยกิต รายวิชา หนวยกิต 

๐๑๑๔๘๗๐๓ การพัฒนาผลิตภัณฑ ๑ ๒(๑-๓-๒) ๐๑๑๕๙๗๐๓ การพัฒนาเภสัชภัณฑ ๓(๒-๓-๔) รวมเนื้อหารายวิชาการพฒันา

ผลิตภัณฑ ๑ และ ๒ เขา

ดวยกัน และลดหนวยกิตรว

มลงใหสอดคลองกับเนื้อหา 

๐๑๑๕๘๗๐๔ การพัฒนาผลิตภัณฑ ๒ ๒(๑-๓-๒)   

๐๑๑๔๘๗๐๕ โครมาโทกราฟในการวิเคราะหเภสัชภัณฑ ๒(๑-๓-๒) ๐๑๑๕๙๗๐๗ โครมาโทกราฟในเภสชัวิเคราะห ๒(๑-๓-๒) คงเดิม 

๐๑๑๔๘๗๐๖ ระบบนำสงยา ๒(๒-๐-๔) ๐๑๑๕๙๗๐๘ ระบบนำสงยา ๒(๒-๐-๔) คงเดิม 

๐๑๑๔๘๗๐๗ ไมโครเอนแคปซูเลชันเทคนิค ๒(๑-๓-๒) ๐๑๑๕๙๗๐๙ ไมโครเอนแคปซูเลชันเทคนิค ๒(๑-๓-๒) คงเดิม 

๐๑๑๔๘๗๐๘ กระบวนการทางเภสัชอุตสาหกรรม ๒(๒-๐-๔) ๐๑๑๕๙๗๐๑ กระบวนการทางเภสัชอุตสาหกรรม ๒(๒-๐-๔) คงเดิม 

๐๑๑๕๘๗๐๙ นาโนเทคโนโลยทีางเภสชักรรม ๒(๒-๐-๔) ๐๑๑๕๙๗๑๐ นาโนเทคโนโลยทีางเภสชักรรม ๒(๒-๐-๔) คงเดิม 

๐๑๑๕๘๗๑๐ เทคโนโลยชีีวภาพ ๒(๑-๓-๒)   เปลี่ยนกลุมวชิาใหเหมาะสม 

๐๑๑๕๘๗๑๑ วิทยาศาสตรโพลิเมอร ๒(๒-๐-๔) ๐๑๑๕๙๗๑๑ วิทยาศาสตรโพลิเมอร ๒(๒-๐-๔) คงเดิม 

๐๑๑๕๘๗๑๒ หลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการผลิตยา ๒(๒-๐-๔) ๐๑๑๕๙๗๐๔ หลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการผลิตยา ๑(๑-๐-๒) ลดหนวยกิตลงใหเหมาะสม

กับเนื้อหาโดยสอดแทรก

เนื้อหาการประกันและ

ควบคุมคุณภาพในรายวิชา

การประกันและการควบคุม

คุณภาพเภสัชภัณฑ 

 

 



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๒๒๒ 

โครงสรางหลักสูตรเดิม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) โครงสรางหลักสูตรใหม (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) 
เหตุผล 

รายวิชา หนวยกิต รายวิชา หนวยกิต 

๐๑๑๔๘๗๑๓ วิทยาศาสตรเคร่ืองสำอาง ๑ ๒(๒-๐-๔) ๐๑๑๕๙๗๑๔ วิทยาศาสตรเคร่ืองสำอาง ๑ ๒(๒-๐-๔) คงเดิม 

๐๑๑๕๘๗๑๔ วิทยาศาสตรเคร่ืองสำอาง ๒ ๒(๒-๐-๔) ๐๑๑๕๙๗๑๕ วิทยาศาสตรเคร่ืองสำอาง ๒ ๒(๒-๐-๔) คงเดิม 

๐๑๑๕๘๗๑๕ วิทยาศาสตรเคร่ืองสำอาง ๓ ๒(๒-๐-๔) ๐๑๑๕๙๗๑๖ วิทยาศาสตรเคร่ืองสำอาง ๓ ๒(๒-๐-๔) คงเดิม 

๐๑๑๕๘๗๑๖ การประเมินผลติภัณฑเคร่ืองสำอาง ๒(๒-๐-๔) ๐๑๑๕๙๗๑๗ การประเมินผลติภัณฑเคร่ืองสำอาง ๒(๒-๐-๔) คงเดิม 

๐๑๑๕๘๗๑๗ เคร่ืองหอมบำบัด ๒(๒-๐-๔) ๐๑๑๕๙๗๑๙ เคร่ืองหอมบำบัด ๒(๒-๐-๔) คงเดิม 

๐๑๑๕๘๗๑๘ ผลิตภัณฑเคร่ืองสำอางและบรรจุภัณฑ ๒(๒-๐-๔) ๐๑๑๕๙๗๑๘ บรรจุภัณฑและการบรรจุภัณฑสำหรับ

เคร่ืองสำอาง 

๒(๒-๐-๔) เปลี่ยนชื่อรายวิชาให

เหมาะสม 

๐๑๑๕๘๗๑๙ ผลิตภัณฑธรรมชาติเพื่อความงามและสุขภาพ ๒(๒-๐-๔) ๐๑๑๕๙๗๒๐ ผลิตภัณฑธรรมชาติเพื่อความงามและสุขภาพ ๒(๒-๐-๔) คงเดิม 

๐๑๑๕๘๗๒๐ เคร่ืองเทศ ๒(๒-๐-๔)    

๐๑๑๕๘๗๒๑ การพัฒนาวัตถุดิบสมุนไพร ๒(๒-๐-๔) ๐๑๑๕๙๗๒๑ การพัฒนาวัตถุดิบสมุนไพร ๒(๒-๐-๔) คงเดิม 

๐๑๑๕๘๗๒๒ กฎหมายและขอบังคับที่เก่ียวของในภสัช

อุตสาหกรรม 

๒(๒-๐-๔) ๐๑๑๕๙๗๐๖ การข้ึนทะเบียนเภสัชภัณฑ ๑(๑-๐-๒) เปลี่ยนชื่อรายวิชาและลด

หนวยกิต โดยสอดแทรก

เนื้อหาเพิ่มเติมในวิชานิติเภสัช 

  รายวิชาที่ยายมาจากกลุมวิชาอ่ืน 

๐๑๑๕๙๗๑๒ การควบคุมตนทนุสำหรับเภสัชภัณฑ 

 

๒(๒-๐-๔) 

 

เปลี่ยนกลุมวิชาใหเหมาะสม 

  รายวิชาใหม   

  ๐๑๑๕๙๗๑๓ การควบคุมคุณภาพยา ๒(๑-๓-๒) เพิ่มรายวิชาเลือกให

สอดคลองกับสถานการณ

ปจจุบนั 

 



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๒๒๓ 

โครงสรางหลักสูตรเดิม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) โครงสรางหลักสูตรใหม (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) 
เหตุผล 

รายวิชา หนวยกิต รายวิชา หนวยกิต 

  ๐๑๑๕๙๗๒๒ ชีววิทยาโมเลกุลของพืชสมุนไพร ๒(๒-๐-๔) เพิ่มรายวิชาเลือกให

สอดคลองกับสถานการณ

ปจจุบนั 

  ๐๑๑๕๙๗๒๓ แนวโนมการวิจัยและพฒันายาจากสมุนไพร ๒(๒-๐-๔) เพิ่มรายวิชาเลือกให

สอดคลองกับสถานการณ

ปจจุบนั 

  ๐๑๑๕๙๗๒๔ พืชพิษ ๒(๒-๐-๔) เพิ่มรายวิชาเลือกให

สอดคลองกับสถานการณ

ปจจุบนั 

๒.๖.๒ กลุมวิชาเลือกบริบาลทางเภสัชกรรม  

(๓๖ หนวยกิต) 

 ๒.๕.๒ กลุมวิชาเลือกบริบาลทางเภสัชกรรม  

(๒๖ หนวยกิต) 

  

๐๑๑๕๘๗๓๐ การพัฒนาและปรุงยาในโรงพยาบาล ๒(๑-๓-๒)   สอดแทรกเนื้อหาในรายวิชา

การเตรียมเภสัชภัณฑสำหรับ

ผูปวยเฉพาะราย 

๐๑๑๕๘๗๓๑ การตลาดและการเสนอขาย ๒(๒-๐-๔) ๐๑๑๕๙๗๓๖ การตลาดและการเสนอขาย ๒(๒-๐-๔) คงเดมิ 

๐๑๑๕๘๗๓๒ การจัดการสถานเภสชักรรมชุมชน ๒(๒-๐-๔) ๐๑๑๕๙๗๒๙ การจัดการสถานเภสชักรรมชุมชน ๒(๒-๐-๔) คงเดิม 

 

     

     

     



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๒๒๔ 

โครงสรางหลักสูตรเดิม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) โครงสรางหลักสูตรใหม (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) 
เหตุผล 

รายวิชา หนวยกิต รายวิชา หนวยกิต 

๐๑๑๕๘๗๓๓ ความสัมพันธระหวางโภชนาการและยา ๓(๓-๐-๖)   สอดแท รก เนื้ อห าใน วิ ช า

โภชนาการและโภชนบำบัด 

๐๑๑๕๘๗๓๔ การบริหารทางเภสัชศาสตร ๓(๓-๐-๖)   สอดแทรกเนื้อหาในวิชาการ

บริหารเภสัชกิจ 

๐๑๑๕๘๗๓๕ โภชนบำบัด ๒(๒-๐-๔) ๐๑๑๕๙๗๓๐ โภชนาการและโภชนบำบัด ๒(๒-๐-๔) เปลี่ ยนชื่ อให เหมาะสมกับ

เนื้อหารายวิชา 

๐๑๑๕๘๗๓๖ โภชนาการและการปองกันโรค ๒(๒-๐-๔)   สอดแท รก เนื้ อห าใน วิ ช า

โภชนาการและโภชนบำบัด 

๐๑๑๕๘๗๓๗ ระบาดวทิยาของยา ๒(๒-๐-๔)   เปลี่ยนกลุมวชิาใหเหมาะสม 

๐๑๑๔๘๗๓๘ เภสัชกรรมบำบัด ๑ ๓(๓-๐-๖)   เปลี่ยนกลุมวชิาใหเหมาะสม 

๐๑๑๔๘๗๓๙ เภสัชกรรมบำบัด ๒ ๓(๓-๐-๖)   เปลี่ยนกลุมวชิาใหเหมาะสม 

๐๑๑๕๘๗๔๐ เภสัชกรรมบำบัด ๓ ๓(๓-๐-๖)   เปลี่ยนกลุมวชิาใหเหมาะสม 

๐๑๑๕๘๗๔๑ เภสัชกรรมบำบัด ๔ ๓(๓-๐-๖)   เปลี่ยนกลุมวชิาใหเหมาะสม 

๐๑๑๕๘๗๔๒ เภสัชกรรมบำบัด ๕ ๓(๓-๐-๖)   เปลี่ยนกลุมวชิาใหเหมาะสม 

๐๑๑๕๘๗๔๓ การเลือกใชยาเชิงเปรียบเทียบ ๓(๓-๐-๖) ๐๑๑๕๙๗๓๑ การเลือกใชยาเชิงเปรียบเทียบ ๑(๐-๓-๐) เปลี่ยนรูปแบบการเรียนการ

สอนเปนปฏิบัติการ 

     

     

     

     



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๒๒๕ 

โครงสรางหลักสูตรเดิม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) โครงสรางหลักสูตรใหม (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) 
เหตุผล 

รายวิชา หนวยกิต รายวิชา หนวยกิต 

  รายวิชาที่ยายมาจากกลุมวิชาอ่ืน   

  ๐๑๑๕๙๗๓๒ การทบทวนและประเมินการใชยา ๑(๑-๐-๒) เปลี่ยนกลุมวชิาใหเหมาะสม 

  ๐๑๑๕๙๗๒๖ การบริบาลเภสัชกรรมผูปวยนอก ๒(๒-๐-๔) เปลี่ยนกลุมวชิาใหเหมาะสม 

  ๐๑๑๕๙๗๒๕ การบริบาลเภสัชกรรมในสถานเภสัชกรรม

ชุมชน 

๒(๒-๐-๔) เปลี่ยนกลุมวชิาใหเหมาะสม 

  ๐๑๑๕๙๗๒๗ การบริบาลเภสัชกรรมผูปวยใน ๒(๒-๐-๔) เปลี่ยนกลุมวชิาใหเหมาะสม 

  ๐๑๑๕๙๗๓๓ การเลือกใชเภสัชภัณฑ ๒(๒-๐-๔) เปลี่ยนกลุมวชิาใหเหมาะสม 

  ๐๑๑๕๙๗๓๔ การใชยาในผูปวยที่มีความเสี่ยงสูง ๒(๒-๐-๔) เปลี่ยนกลุมวชิาใหเหมาะสม 

  ๐๑๑๕๙๗๓๕ ทักษะทางคลินิกในการติดตามการรักษาดวยยา ๒(๒-๐-๔) เปลี่ยนกลุมวชิาใหเหมาะสม 

  รายวิชาใหม   

  ๐๑๑๕๙๗๓๗ ความปลอดภัยของผูปวยและการใชยาสม

เหตุผล 

๒(๒-๐-๔) เพิ่มรายวิชาเลือกให

สอดคลองกับสถานการณ

ปจจุบนั 

  ๐๑๑๕๙๗๓๘ เภสัชภัณฑในทางสัตวแพทย ๒(๒-๐-๔) เพิ่มรายวิชาเลือกใหสอดคลอง

กับสถานการณปจจบุัน 

 

 

 

 ๐๑๑๕๙๗๒๘ การจัดการระบบยาเพื่อความปลอดภัย                        ๒(๒-๐-๔) เพิ่มรายวิชาเลือกให

สอดคลองกับสถานการณ

ปจจุบนั 

 

 



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๒๒๖ 

โครงสรางหลักสูตรเดิม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) โครงสรางหลักสูตรใหม (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) 
เหตุผล 

รายวิชา หนวยกิต รายวิชา หนวยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี  ๖ หมวดวิชาเลือกเสรี  ๖  

๐๑๑๕๘๘๐๑  อาหารและเคร่ืองสำอางสำหรับชีวิตประจำวนั ๒(๒-๐-๔) นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาทีส่นใจและเปดสอนใน

มหาวิทยาลยัอีสเทิรนเอเชีย 

  

๐๑๑๕๘๘๐๒  ธุรกิจบริการสำหรับวิทยาศาสตรความงามและ

สุขภาพ 

๒(๒-๐-๔)    

๐๑๑๕๘๘๐๓ การวิจัยการตลาดยา ๒(๒-๐-๔)    

หมวดฝกปฏิบัตงิานวิชาชีพ  ๓๔ ๓. กลุมวิชาฝกปฏิบัตงิานวิชาชีพ  ๓๖ * ทุกรายวิชามีการ

เปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชา 

หนวยกิต และรายวชิาบังคับ

ฝก ใหเปนไปตามประกาศ

สภาเภสัชกรรมที่ ๒๔/๒๕๕๘ 

เร่ือง โครงสรางหลักสูตร

เภสัชศาสตรบณัฑิต หลักสูตร 

๖ ป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 

๒๕๕๘) 

๑. บังคับฝก  ๗ ๓.๑. บังคับฝก  ๘ 

๐๑๑๓๘๙๐๑ การฝกปฏิบัติงานวชิาชีพเภสัชกรรมเบื้องตน ๑(๐-๓-๐)   

๐๑๑๔๘๙๐๒ การฝกปฏิบัติงานวชิาชีพเภสัชกรรม ๑ ๓(๐-๙-๐) ๐๑๑๔๙๘๐๑ การฝกปฏิบัติงานวชิาชีพเภสัชกรรม ๑ ๔(๐-๑๖-๐) 

๐๑๑๔๘๙๐๓ การฝกปฏิบัติงานวชิาชีพเภสัชกรรม ๒ ๓(๐-๙-๐) ๐๑๑๔๙๘๐๒ การฝกปฏิบัติงานวชิาชีพเภสัชกรรม ๒ ๔(๐-๑๖-๐) 

๒. เลือกฝกตามสาขา ๒๗ ๓.๒. เลือกฝกตามกลุมวิชา ๒๘ 

๒.๑ ฝกปฏิบตัิงานบริบาลทางเภสัชกรรม  ๒๓ ๓.๒.๑ การฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม 

        (รายวิชาบังคับฝก)  

๑๖ 

๐๑๑๕๘๙๑๐ การฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมชมุชน ๓(๐-๙-๐) ๐๑๑๕๙๘๑๖ การฝกปฏิบัติงานวชิาชีพเภสัชกรรมชุมชน ๑ ๔(๐-๑๖-๐)  

๐๑๑๖๘๙๑๑ การฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม           

ผูปวยนอก ๑ 

๔(๐-๑๒-๐) ๐๑๑๖๙๘๑๗ การฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม 

                      ผูปวยนอก ๑ 

๔(๐-๑๖-๐)  

๐๑๑๖๘๙๑๒ การฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสชักรรม            

ผูปวยนอก ๒ 

๔(๐-๑๒-๐)    



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๒๒๗ 

โครงสรางหลักสูตรเดิม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) โครงสรางหลักสูตรใหม (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) 
เหตุผล 

รายวิชา หนวยกิต รายวิชา หนวยกิต 

๐๑๑๖๘๙๑๓ การฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม          

ผูปวยใน ๑ 

๔(๐-๑๒-๐) ๐๑๑๖๙๘๑๘ การฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม   

ผูปวยในเนนอายุรกรรม 

๔(๐-๑๖-๐)  

๐๑๑๖๘๙๑๔ การฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม             

ผูปวยใน ๒ 

๔(๐-๑๒-๐)    

๐๑๑๖๘๙๑๕ การฝกปฏิบัติงานบริการเภสัชสนเทศ ๔(๐-๑๒-๐)    

  รายวิชาใหม 

๐๑๑๖๙๘๑๙ การฝกปฏิบัติงานวชิาชีพการจัดการระบบยา

เพื่อความปลอดภัย 

 

๔(๐-๑๖-๐) 

 

๒.๒ ฝกปฏิบัติงานทางเภสัชกรรมเภสัชภัณฑและวิทยาศาสตร

เคร่ืองสำอาง  

๒๓ ๓.๒.๒ การฝกปฏิบัตงิานทางเภสัชกรรมอุตสาหการ 

         (รายวิชาบังคับฝก) 

๘ 

 

 

๐๑๑๕๘๙๑๐ การฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมชุมชน ๓(๐-๙-๐)    

๐๑๑๖๘๙๑๕ การฝกปฏิบัติงานบริการเภสัชสนเทศ ๔(๐-๑๒-๐)    

๐๑๑๖๘๙๑๖ การฝกปฏิบัติงานทางเคร่ืองสำอาง ๑ ๔(๐-๑๒-๐)    

๐๑๑๖๘๙๑๗ การฝกปฏิบัติงานทางเคร่ืองสำอาง ๒ ๔(๐-๑๒-๐)    

๐๑๑๖๘๙๑๘ การฝกปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมยา ๑ ๔(๐-๑๒-๐)   

๐๑๑๖๘๙๑๙ การฝกปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมยา ๒ ๔(๐-๑๒-๐)   

  รายวิชาใหม  

  ๐๑๑๕๙๘๐๓ การฝกปฎิบัติงานวชิาชีพดานการผลิต ๑ ๔(๐-๑๖-๐) 

  ๐๑๑๖๙๘๐๔ การฝกปฎิบัติงานวชิาชีพดานการประกันและ

การควบคุมคุณภาพ ๑ 

๔(๐-๑๖-๐) 



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๒๒๘ 

โครงสรางหลักสูตรเดิม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) โครงสรางหลักสูตรใหม (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) 
เหตุผล 

รายวิชา หนวยกิต รายวิชา หนวยกิต 

๒.๓ เลือกฝกปฏิบตัิงานตามความสนใจ 

      - บริบาลทางเภสัชกรรม 

๔ ๓.๒.๓ รายวิชาเลือกฝกตามความสนใจ  

        ๓.๒.๓.๑ การฝกปฏิบตังิานบริบาลทางเภสัชกรรม 

 

๑๒ 

๐๑๑๖๘๙๑๑ การฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสชักรรม         

ผูปวยนอก ๑ 

๔(๐-๑๒-๐)    

๐๑๑๖๘๙๑๒ การฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม        

ผูปวยนอก ๒ 

๔(๐-๑๒-๐) ๐๑๑๖๙๘๒๒ การฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม   

ผูปวยนอก ๒ 

๔(๐-๑๖-๐)  

๐๑๑๖๘๙๑๓ การฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม        

ผูปวยใน ๑ 

๔(๐-๑๒-๐)    

๐๑๑๖๘๙๑๔ การฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม          

ปวยใน ๒ 

๔(๐-๑๒-๐) ๐๑๑๖๙๘๒๔ การฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม   

ผูปวยใน ๑ 

๔(๐-๑๖-๐)  

๐๑๑๖๘๙๒๐ การฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม          

ผูปวยนอก ๓ 

๔(๐-๑๒-๐) ๐๑๑๖๙๘๒๓   การฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม   

ผูปวยนอก ๓ 

๔(๐-๑๖-๐)  

๐๑๑๖๘๙๒๑ การฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม          

ผูปวยใน ๓ 

๔(๐-๑๒-๐) ๐๑๑๖๙๘๒๕ การฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม   

ผูปวยใน ๒ 

๔(๐-๑๖-๐)  

  ๐๑๑๖๙๘๒๖ การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพการบริการเภสัชสนเทศ ๔(๐-๑๖-๐)  

  รายวิชาใหม   

  ๐๑๑๖๙๘๒๐ การฝกปฏิบัติงานวชิาชีพเภสัชกรรมชุมชน ๒ ๔(๐-๑๖-๐)  

  ๐๑๑๖๙๘๒๑ การฝกปฏิบัติงานวชิาชีพเภสัชกรรมชุมชน ๓ ๔(๐-๑๖-๐) 

  ๐๑๑๖๙๘๒๗ การฝกปฏิบัติงานวชิาชีพการคุมครองผูบริโภค ๔(๐-๑๖-๐) 



มคอ.๒  
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โครงสรางหลักสูตรเดิม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) โครงสรางหลักสูตรใหม (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) 
เหตุผล 

รายวิชา หนวยกิต รายวิชา หนวยกิต 

 -เภสัชกรรมเภสัชภัณฑและวิทยาศาสตรเคร่ืองสำอาง      ๓.๒.๓.๒ การฝกปฏิบตัิงานทางเภสัชกรรมอุตสาหการ ๒๐ 

๐๑๑๖๘๙๑๖ การฝกปฏิบัติงานทางเคร่ืองสำอาง ๑ ๔(๐-๑๒-๐)    

๐๑๑๖๘๙๑๗ การฝกปฏิบัติงานทางเคร่ืองสำอาง ๒ ๔(๐-๑๒-๐)    

๐๑๑๖๘๙๑๘ การฝกปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมยา ๑ ๔(๐-๑๒-๐)    

๐๑๑๖๘๙๑๙ การฝกปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมยา ๒ ๔(๐-๑๒-๐)    

๐๑๑๖๘๙๒๒ การฝกปฏิบัติงานทางเคร่ืองสำอาง ๓ ๔(๐-๑๒-๐)    

๐๑๑๖๘๙๒๓ การฝกปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมยา ๓ ๔(๐-๑๒-๐)    

  รายวิชาใหม   

  ๐๑๑๖๙๘๐๕ การฝกปฎิบัติงานวชิาชีพดานการผลิต ๒ ๔(๐-๑๖-๐)  

  ๐๑๑๖๙๘๐๖ การฝกปฎิบัติงานวชิาชีพดานการผลิต ๓ ๔(๐-๑๖-๐)  

  ๐๑๑๖๙๘๐๗ การฝกปฎิบัติงานวชิาชีพดานการผลิต ๔ ๔(๐-๑๖-๐)  

  ๐๑๑๖๙๘๐๘ การฝกปฎิบัติงานวชิาชีพดานการประกันและ

การควบคุมคุณภาพ ๒ 

๔(๐-๑๖-๐)  

  ๐๑๑๖๙๘๐๙ การฝกปฎิบัติงานวชิาชีพดานการประกันและ

การควบคุมคุณภาพ ๓ 

๔(๐-๑๖-๐)  

  ๐๑๑๖๙๘๑๐ การฝกปฎิบัติงานวชิาชีพดานการประกันและ

การควบคุมคุณภาพ ๔ 

๔(๐-๑๖-๐)  

  ๐๑๑๕๙๘๑๑ การฝกปฎิบัติงานวชิาชีพดานการวิจัยและ

พัฒนา ๑ 

 

๔(๐-๑๖-๐)  



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๒๓๐ 

โครงสรางหลักสูตรเดิม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) โครงสรางหลักสูตรใหม (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) 
เหตุผล 

รายวิชา หนวยกิต รายวิชา หนวยกิต 

  ๐๑๑๖๙๘๑๒ การฝกปฎิบัติงานวชิาชีพดานการวิจัยและ

พัฒนา ๒ 

๔(๐-๑๖-๐)  

  ๐๑๑๖๙๘๑๓ การฝกปฎิบัติงานวชิาชีพดานการวิจัยและ

พัฒนา ๓ 

๔(๐-๑๖-๐)  

  ๐๑๑๖๙๘๑๔ การฝกปฎิบัติงานวชิาชีพดานการข้ึนทะเบียน

ยาและผลิตภัณฑสุขภาพ ๑ 

๔(๐-๑๖-๐)  

  ๐๑๑๖๙๘๑๕ การฝกปฎิบัติงานวชิาชีพดานการข้ึนทะเบียน

ยาและผลิตภัณฑสุขภาพ ๒ 

๔(๐-๑๖-๐)  



หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                       หนา ๒๓๑ 

๓. ตารางเปรียบเทียบคำอธิบายรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

๑. กลุมวิชาภาษา 

คำอธิบายรายวิชา หลักสูตรศึกษาทั่วไปเดิม 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) 

คำอธิบายรายวิชา หลักสูตรศึกษาทั่วไปใหม 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) 
เหตุผลในการปรับปรุง 

๐๐๐๑๘๑๑๙ เตรียมความพรอมภาษาอังกฤษ               ๐(๒-๐-๔) 

 (Preparatory Engish) 

 วิชาบังคับกอน: ไมม ี

ทบทวนความรูหลักไวยากรณเบือ้งตน การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน

ระดับพื้นฐานเพื่อเตรียมความพรอมในการเรียนภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา 

Review of basic grammar english for communication at a basic 

level aiming to prepare for a study of english at higher education 

levels. 

๐๐๐๑๙๑๑๙    เตรียมความพรอมภาษาอังกฤษ            ๐(๒-๐-๔) 

    (Preparatory Engish) 

     วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ทบทวนความรูหลักไวยากรณเบื้องตน การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน

ระดับพื้นฐานเพื่อเตรียมความพรอมในการเรียนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา 

Review of basic grammar  English for communication at a basic 

level aiming to prepare for a study of English at higher education 

levels. 

ตัดคำซ้ำซอนออก   

และปรับรหัสวชิา 

๐๐๐๐๘๑๒๑ ภาษาอังกฤษ ๑                ๓(๒-๒-๕) 

 (English I) 

 วิชาบังคับกอน: ๐๐๐๑๘๑๑๙ เตรียมความพรอมภาษาอังกฤษ 

ทักษะการฟง พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษในลักษณะที่ผสมผสานกันทั้งสี่

ทักษะ คำศัพท โครงสรางไวยากรณ เพื่อการสื่อสารในสถานการณตาง ๆ ใน

ชีวิตประจำวัน 

Integrated skills in listening speaking, reading, writing use of 

grammatical structures of fundamental english in order to properly 

use the language for everyday communication. 

๐๐๐๐๙๑๒๑   ภาษาอังกฤษ ๑            ๓(๒-๒-๕) 

   (English I) 

   วิชาบังคับกอน : ๐๐๐๑๙๑๑๙ เตรียมความพรอมภาษาอังกฤษ 

      

 

                                        - คงเดิม - 

ปรับรหัสวิชา 

   



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๒๓๒ 

คำอธิบายรายวิชา หลักสูตรศึกษาทั่วไปเดิม 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) 

คำอธิบายรายวิชา หลักสูตรศึกษาทั่วไปใหม 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) 
เหตุผลในการปรับปรุง 

๐๐๐๐๘๑๒๒ ภาษาอังกฤษ ๒             ๓(๒-๒-๕) 

 (English II) 

 วิชาบังคับกอน: ๐๐๐๐๘๑๒๑ ภาษาอังกฤษ ๑ 

ทักษะการฟง พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษในลักษณะที่ผสมผสานกันทั้งสี่

ทักษะ คำศัพท โครงสรางไวยากรณเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันในสถานการณที่

หลากหลายที่ซับซอนข้ึนอยางมีประสิทธิภาพ 

Integrated skills in listening, speaking, reading, writing use of 

vocabulary and grammatical structures of everyday english an 

effective manner in various and complex situations. 

๐๐๐๐๙๑๒๒    ภาษาอังกฤษ ๒        ๓(๒-๒-๕) 

    (English II) 

    วิชาบังคับกอน : ๐๐๐๐๙๑๒๑ ภาษาอังกฤษ ๑  

 

 

                                       - คงเดิม - 

 

ปรับรหัสวิชา 

๐๐๐๐๘๑๒๓ ภาษาอังกฤษ ๓             ๓(๒-๒-๕) 

                    (English III) 

 วิชาบังคับกอน: ๐๐๐๐๘๑๒๒ ภาษาอังกฤษ ๒ 

ทักษะการฟง พูด อานและเขียน ในชีวิตประจำวันและการทำงานโดยใช

คำศัพทและสำนวนที่ซับซอนข้ึน เพื่อใชในการสื่อสารในสถานการณตางๆ ใน

ชีวิตประจำวันและในสถานที่ทำงานอยางมีประสิทธิภาพ 

Skills in listening, speaking, reading, writing in daily life and 

working life use of complex vocabulary and idioms for effective 

communication on a daily basis and in the workplace. 

๐๐๐๐๙๑๒๓ ภาษาอังกฤษ ๓         ๓(๒-๒-๕)  

 (English III) 

 วิชาบังคับกอน : ๐๐๐๐๙๑๒๒ ภาษาอังกฤษ ๒      

 

 

                                         - คงเดิม - 

ปรับรหัสวิชา 

   



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๒๓๓ 

คำอธิบายรายวิชา หลักสูตรศึกษาทั่วไปเดิม 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) 

คำอธิบายรายวิชา หลักสูตรศึกษาทั่วไปใหม 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) 
เหตุผลในการปรับปรุง 

๐๐๐๐๘๑๒๔ ภาษาอังกฤษ ๔                    ๓(๒-๒-๕) 

 (English IV) 

 วิชาบังคับกอน: ๐๐๐๐๘๑๒๓ ภาษาอังกฤษ ๓ 

         ทักษะการฟง พูด อานและเขียน ในชีวิตประจำวันและการทำงานโดย

เพิ่มพูนความรูและการใชคำศัพทและสำนวนในบริบททางวิชาการและงานอาชีพ

แขนงตางๆ ใหสามารถนำไปประยุกตใชไดอยางถูกตอง 

         Skills in listening, speaking, reading, writing in daily life and 

working life by enhancing knowledge and usage of vocabulary  and 

idioms in academic and professional contexts and be able to know 

how to apply skills correctly. 

๐๐๐๐๙๑๒๔ ภาษาอังกฤษ ๔         ๓(๒-๒-๕) 

 (English IV) 

 วิชาบังคับกอน : ๐๐๐๐๙๑๒๓ ภาษาอังกฤษ ๓ 

 

 

                                   - คงเดิม - 

 

ปรับรหัสวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๒๓๔ 

๒. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

คำอธิบายรายวิชา หลักสูตรศึกษาทั่วไปเดิม 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) 

คำอธิบายรายวิชา หลักสูตรศึกษาทั่วไปใหม 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) 
เหตุผลในการปรับปรุง 

๐๐๐๑๘๑๐๑ การจัดการและทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา   ๑(๑-๐-๒) 

 (Management and Learning Skills in Higher 

Education) 

 วิชาบังคับกอน : ไมม ี

           การทำความเขาใจและพัฒนาทักษะในการเรียนรูและการปฏิบัติตาม

คานิยมพื้นฐานเร่ือง การพึ่งตนเอง ความขยันหมั่นเพียร  การมีระเบียบวินัยและ 

เคารพกฎหมาย การปฎิบัติตนตามคุณธรรมของศาสนา การจัดการชีวิตเพื่อ

การศึกษาในมหาวิทยาลัยอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เนนกระบวนการ

การศึกษา การวางแผน ปรัชญาของมหาวิทยาลัย การปรับตัวในการเรียนและการใช

ชีวิตในสถาบันอุดมศึกษา การพัฒนาบุคลิกภาพ การคิด การแสดงออกอยางมี

เหตุผลและสรางสรรค การดำรงตนอยางมีคุณธรรมและวิริยภาพ 

           Understand and develop learning skills, follow basic values 

which include self-dependence, diligence, self-discipline and law 

abiding, following religious morals, managing to have a proper and 

effective university life by focusing on the studying process, 

university’s wisdoms, self-adjustment for university life, personality, 

creative and reasonable thinking and acting and behaving with morals. 

๐๐๐๑๙๑๐๑ ทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา        ๑(๑-๐-๒)  

 (Learning Skills in Higher Education) 

 วิชาบังคับกอน : ไมม ี

          พัฒนาทักษะการเรียนรูและเตรียมความพรอมสำหรับการศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษา เนนกระบวนการปรับตัว  การใชชีวิตรวมกับผูอ่ืน จิตอาสา วิธีการ

เรียนรู การบริหารเวลา การบริหารคาใชจาย การเคารพและปฏิบัติตามระเบียบ

ขอบังคับมหาวิทยาลัย พัฒนาทักษะการเรียนรูใหมี อัตลักษณตามปรัชญา

มหาวิทยาลัย      

          Learning skill development and preparation for tertiary education,   

self- adjustment process  living with others,   volunteer  spirit,  learning 

methods,   time management,   expenditure management,   respecting 

and conforming to university rules and regulations,  developing learning 

skills in line with the identity stated in the university’s philosophy. 

เปลี่ยนชื่อวิชา ตัดคำวา“การ

จัดการ”ออกไป ปรับปรุงคำ 

อธิบายรายวิชาใหสอดคลอง

กับปรัชญามหาวิทยาลัย และ

ทักษะจำเปนในศตวรรษที่ ๒๑ 

 

   

   



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๒๓๕ 

คำอธิบายรายวิชา หลักสูตรศึกษาทั่วไปเดิม 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) 

คำอธิบายรายวิชา หลักสูตรศึกษาทั่วไปใหม 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) 
เหตุผลในการปรับปรุง 

๐๐๐๓๘๑๐๒ ทักษะเพ่ือวางแผนชีวิตและอาชีพ              ๑(๑-๐-๒) 

 (Skills for Life and Career Planning) 

 วิชาบังคับกอน : ไมม ี

          หลักการ  ความสำคัญ และการประยุกต แนวคิดเร่ือง การวางแผน การ

กำหนดเปาหมาย เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูการฝกงาน การวางแผนชีวิตสูการงาน

อาชีพ     การสรางเสริมทัศนคติที่ดี  ความรับผิดชอบ จริยธรรม  ความรักชาติ 

ศาสน กษัตริย  และการพัฒนาตนเองเพื่อไปสูเปาหมายของชีวิต  

         The principles, importance, and application of the concepts of 

planning and goal setting in order to prepare students for an internship 

and career planning including developing positive attitudes, 

responsibility, ethics, national loyalty, religious belief, loyalty for the king 

and self-development to achieve the life goal. 

๐๐๐๓๙๑๐๒ ทักษะเพ่ือวางแผนชีวิตและอาชีพ         ๑(๑-๐-๒) 

 (Skills for Life and Career Planning) 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

          แนวคิด ความสำคัญ และทักษะการวางแผน กำหนดเปาหมาย เตรียมความ

พรอมเขาสูการงานอาชีพ กรณีศึกษาตางๆ ดานการประกอบอาชีพ การสรางงาน 

แนวคิดของการเปนผูประกอบการ ทักษะดานการบริหารจัดการ ทำงานเปนทีม จิต

อาสา ความรับผิดชอบและจริยธรรม  

          Concept importance and planning skills, setting a goal for 

career preparation, career case studies, career building, concepts of 

being entrepreneur, management skills, teamwork, volunteer spirit, 

responsibility and morality. 

ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชาให

สอดคลองกับ ทักษะจำเปนใน

ศตวรรษที่ ๒๑ 

๐๐๐๕๘๑๐๓ ทักษะและจริยธรรมในการดำรงชีวิต                  ๑(๑-๐-๒) 

 (Skills and Ethics in Living) 

 วิชาบังคับกอน : ไมม ี

          ความหมายและความสำคัญของการตั้งเปาหมายในการดำรงชีวิต เพื่อนำผล

ที่ไดรับจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดทั้งตอตนเองและ

สังคม เนนการทำความเขาใจในศักยภาพของตนเอง การพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

จริยธรรมทางสังคมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ การปรับตัวกับการเรียนรูตลอด

ชีวิต ตลอดจนตระหนักในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและนานาชาต ิ     

๐๐๐๔๙๑๐๓ ทักษะและจริยธรรมในการดำรงชีวิต         ๑(๑-๐-๒) 

 (Skills and Ethics in Living) 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

         การพัฒนาทักษะที่จำเปนตอการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพใน

อนาคต  กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ ประยุกตใชความรูเพื่อการปรับปรุง

ตนเองไปสูการดำเนินชีวิตที่ดี ทักษะในการแกไขปญหา การบริหารจัดการ การ

จัดลำดับความสำคัญ การคิดสรางสรรค การยอมรับความเห็นที่แตกตาง จิตอาสา 

การดำเนินชีวิตดวยกรอบจริยธรรมและคานิยมพื้นฐานของสังคมปจจุบัน 

ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชาให

สอดคลองกับ ทักษะจำเปนใน

ศตวรรษที่ ๒๑ 



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๒๓๖ 

คำอธิบายรายวิชา หลักสูตรศึกษาทั่วไปเดิม 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) 

คำอธิบายรายวิชา หลักสูตรศึกษาทั่วไปใหม 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) 
เหตุผลในการปรับปรุง 

          Meaning and importance of personal goal setting in order to 

apply the knowledge received while studying in university for personal 

and social advantages. the focus is on understanding self-competence, 

professional skill development, social ethics, and professional 

etiquettes including adjusting to lifelong learning as well as awareness 

in the value of thai and international arts and cultures. 

          Skill development for living and future career, process of 

sensible thinking, application of knowledge for better living, problem 

solving skills, management skills, prioritizing management, creative 

thinking, broad-mindedness, volunteer spirit, living with morality and 

fundamental value of the society. 

 

๐๐๐๐๘๑๑๑ มนุษยกับสังคม               ๓(๓-๐-๖) 

 (Man and Society) 

 วิชาบังคับกอน : ไมม ี

           ศึกษาลักษณะของสังคมมนุษย องศประกอบ โครงสราง และกระบวนการ

สังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม และปจจัยที่มี อิทธิพลตอการ

เปลี่ยนแปลง  แนวคิดในการพิจารณาปญหาสังคม    และการประยุกตแนวคิดตาง 

ๆ เพื่อเปนแนวทางในการเขาใจปรากฏการณทางสังคมของมนุษย และการปรับตัว

ในการอยูรวมกัน 

          Human societies, structural constituent, social process, changes 

and social evolution caused by environmental and technological 

changes and other important factors.  Analysis of different types of 

societies to see the relationship among various constituent parts 

within the society and the relationship between society and 

environment. 

๐๐๐๐๙๑๑๑ มนุษยกับสังคม         ๓(๓-๐-๖) 

 (Human and Society) 

 วิชาบังคับกอน : ไมม ี

         ลักษณะ โครงสราง องคประกอบของสังคมมนุษย กระบวนการสังคม การ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม ประชากรและสิ่งแวดลอม แนวคิดการศึกษา

ปญหาสังคม ปจจัยและผลกระทบการเปลี่ยนแปลงที่มีตอความสัมพันธทางสังคม

ของมนุษย การประยุกตแนวคิดเพื่อวิเคราะหปรากฏการณทางสังคม และการ

ปรับตัวในการอยูรวมกัน 

         Characteristics, structure and elements of human society, social 

process, socio-cultural change, population and environment, concepts 

of social problem studies, factors and impact of changes on human 

social relationship, application of concepts to analyze social 

phenomenon and adjust oneself to live harmoniously with others.  

แกไขชื่อวิชาภาษาอังกฤษ และ

ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา ให

กระชับทันสมัยสอดคลองกับ

การเป ลี่ ยน แป ลงสั งคม ใน

ปจจุบัน 
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คำอธิบายรายวิชา หลักสูตรศึกษาทั่วไปเดิม 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) 

คำอธิบายรายวิชา หลักสูตรศึกษาทั่วไปใหม 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) 
เหตุผลในการปรับปรุง 

๐๐๐๐๘๑๑๕ จิตวิทยากับคุณภาพชีวิต                   ๓(๓-๐-๖) 

 (Psychology and Quality of Life) 

 วิชาบังคับกอน : ไมม ี

          ศึกษาแนวคิดและกระบวนการตางๆ ทางจิตวิทยา การเรียนรูพฤติกรรม 

กระบวนการขัดเกลาทางสังคมที่มีผลตอบุคลิกภาพ การประยุกตหลักการทาง

จิตวิทยาในการปรับตัวสำหรับข้ันตอนตาง ๆ ของชีวิต การแกปญหา การสงเสริม

สุขภาพจิต  เพื่อสรางสรรคคุณภาพชีวิตที่พึงประสงคและการพัฒนาตนเองตลอด

ชีวิต 

         A study of concepts and processes of psychology, behavioral 

learning, ways of social influences effecting personalities, principles of 

psychology applied for life development. 

๐๐๐๐๙๑๑๒ จิตวิทยากับคุณภาพชีวิต         ๓(๓-๐-๖) 

 (Psychology and Quality of Life) 

 วิชาบังคับกอน : ไมม ี

 

 

                                 - คงเดิม - 

ปรับรหัสวิชา 
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๓. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

คำอธิบายรายวิชา หลักสูตรศึกษาทั่วไปเดิม 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) 

คำอธิบายรายวิชา หลักสูตรศึกษาทั่วไปใหม 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) 
เหตุผลในการปรับปรุง 

๐๐๐๐๘๑๓ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู            ๓(๓-๐-๖) 

 (Information Technology for Learning) 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี     

          ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบและกระบวนการการสื่อสาร 

พัฒนาทักษะในการสืบคนและอางอิง การใชซอฟตแวรตางๆ และการจัดการ

ความรูจากเครือขายอินเทอรเน็ต เครือขายสังคมออนไลน การฝกทักษะในการ

นำเสนอขอมูลสารสนเทศ โดยตระหนักในจรรยาบรรณ ผลกระทบที่มีตอบุคคล

และสังคม รวมทั้งกฎหมายที่เก่ียวของ 

          Significance of information technology, communication 

processes and systems, development skills regarding information 

retrieval and reference, software application, knowledge management  

from internet resources, cyber and online society, skills practice in 

data presentation concerning code of ethics, effects to the 

individual, society and related laws 

๐๐๐๐๙๑๓๖ ทักษะการรูสารสนเทศ            ๓(๒-๒-๕)   

 (Information Literacy Skills) 

 วิชาบังคับกอน : ไมม ี

           แนวคิดและความสำคัญของสารสนเทศ แนวโนมของขอมูลสารสนเทศ

ยุคใหม พัฒนาทักษะการเรียนรูในการวิเคราะหความตองการ การสืบคน การ

เลือก การประเมินสารสนเทศ การจัดการความรูขอมูลสารสนเทศ การเชื่อมตอ

สารสนเทศจากแหลงเรียนรูดิจิทัลที่หลากหลาย การเรียบเรียงและนำเสนอ

สารสนเทศ การประยุกตใชสารสนเทศ อยางสรางสรรคตามกรอบของกฎหมาย 

และจริยธรรม 

          Concepts and importance of information, trend of modern 

information technology learning skill development on demand 

analysis, information retrieval and screening, information presentation, 

information technology management, skills used in digital tools,  

applied  in   information,  concerning of ethics  and related laws. 

ป รับป รุงชื่ อรายวิชาและ

คำอธิบายรายวิชาใหม ให

สอดคลองกับทักษะที่จำเปน

ในศตวรรษที่ ๒๑ 
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คำอธิบายรายวิชา หลักสูตรศึกษาทั่วไปเดิม 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) 

คำอธิบายรายวิชา หลักสูตรศึกษาทั่วไปใหม 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) 
เหตุผลในการปรับปรุง 

๐๐๐๐๘๑๓๗ สถิติประยุกต                ๓(๓-๐-๖) 

 (Applied Statistics) 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

          ความหมายของสถิติ ระเบียบวิธีทางสถิติ มาตรการวัด การเก็บและ

รวบรวมขอมูล การนำเสนอขอมูล การวิเคราะหขอมูล การวัดแนวโนมเขาสู

สวนกลาง การสรุปและตีความ การสุมตัวอยาง ความนาจะเปน และการนำความ

นาจะเปนมาประยุกตใช การวัดการกระจายความเบและความโดง การประมาณ

คาพารามิเตอร การทดสอบสมมติฐาน เลขดัชนี กราฟ แผนภูมิตาง ๆ การใช

ประโยชนของแผนภูม ิ 

           The meaning of statistics, statistics methodology, data 

collection, data presentation, measure of control tendency, 

summarization and interpretation, random sampling and probability, 

utilizing probability for measuring  dispersion, deviation and high 

curve, the estimation of parameter, test of hypothesis, index graphs 

and charts. 

๐๐๐๐๙๑๓๘ สถิติ     ๓(๓-๐-๖) 

 (Statistics) 

 วิชาบังคับกอน: ไมมี 

         ความหมายของสถิติ การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง ความนาจะเปนและ

การนำความนาจะเปนมาประยุกตใช  การวัดการกระจาย การประมาณ

คาพารามิเตอร การทดสอบสมมติฐาน สมการเสนตรงอยางงาย 

         The meaning of statistics, measure of central tendency, 

probability and its application, measure of dispersion, the estimation 

of parameter, test of hypothesis, simple linear regression. 

ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา

ใหกระชับ และเหมาะสม 
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๐๐๐๐๘๑๓๘ คณิตศาสตรประยุกต                ๓(๓-๐-๖) 
 (Applied Mathematics) 
 วิชาบังคับกอน : ไมม ี
         เวกเตอร ผลคูณเชิงสเกลารและผลคูณเชิงเวกเตอร ฟงกชั่น ลิมิต ความ
ตอเนื่อง การอินทิเกรดและกฎการอินทิเกรด การประยุกตเทคนิคของการอินทิ
เกรด ดีเทอมิแนนท 
         Vecters, the scalar product of  two vecters and the vecter 
product of  two vecters, function  limit, derivatives, integration and 
rules of integration, applied  technique for integration , determinants. 

 
 
 

ไมมี 

 

 
 
 
 

ไมมี 

๐๐๐๐๙๑๓๐ วิทยาศาสตรกับสังคม     ๓(๓-๐-๖) 
 (Science and Society) 
 วิชาบังคับกอน : ไมม ี
         กระบวนการทางวิทยาศาสตร ที่มีบทบาทตอการพัฒนาองคความรูดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ผลกระทบจากความรูทางวิทยาศาสตรและ
วิทยาการของเทคโนโลยีสมัยใหมที่มีตอมนุษย สังคม ธรรมชาติ  สภาพแวดลอม 
แนวโนมของวิทยาการเทคโนโลยีในอนาคตและการบริหารจัดการใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกสังคมและมนุษยชาติ 
         The role of scientific process for the improvement on science 
and technology knowledge, the impact of science and technology 
knowledge on human, society, nature and environment, trends in 
future technology and utilization management for society and 
humankind. 

เปลี่ยนรายวิชา เนื่องจากมี
การปดรายวชิาเดิมตามมติ
คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลยั จึงคัดเลือก
รายวิชาใหมในกลุมวชิา
วิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตรที่เหมาะสมแทน 
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๔. ตารางเปรียบเทียบคำอธิบายรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ 

หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) หลักสูตรใหม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เหตุผล 

๐๑๑๑๘๒๐๑ ฟสิกส     ๓(๓-๐-๖) 

 (Physics) 

 วิชาบังคับกอน: ไมมี 

            แนวคิดพื้นฐานหลักและกฏเกณฑทางฟสิกสเก่ียวกับการวัดแรง การเคลื่อนที่

ของวัตถุ กลศาสตรของของไหลและการเคลื่อนที่ของคลื่น ความรอน อุณหพลศาสตร 

ทฤษฎีจลนของแกส สนามไฟฟา สนามแมเหล็ก แรงเคลื่อนไฟฟาเหนี่ยวนํา วงจรไฟฟา

กระแสสลับ ทัศนศาสตร และฟสิกสยุคใหม 

            Basic concepts, principles and physic rule dealing with 

measurement, force, motion, energy, pressure, heat, light, electric, 

electronic, nuclear physics and modern physics. 

 

 

 

 

ไมมี 

สอดแทรกเนื้อหาที่

จำเปนในรายวิชาเคมี

ฟสิกส 

๐๑๑๑๘๒๐๒ ปฏิบัติการฟสิกส    ๑(๐-๓-๐) 

 (Physic Laboratiory) 

 วิชาบังคับกอน: ไมมี 

            กระบวนวิชาปฏิบัติการเก่ียวกับเทคนิคการทดลองพื้นฐานและการประยุกต 

สําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร ซึ่งประกอบดวยการทดลองตางๆ ทางดานกลศาสตร 

สมบัติของสสาร เสียงและความรอน ไฟฟา วงจรไฟฟา และกําลังไฟฟา ทัศนศาสตร ฟ

สิกสของอะตอมและนิวเคลียส ที่เปนไปตามเนื้อหาวิชาฟสิกส 

            Laboratory process of basic and application of physic for 

pharmacy students; consist of mechanical forces; motion, energy, 

pressure, heat, light, electric, electronic, nuclear physic. 

 

 

 

 

ไมมี 

สอดแทรก เนื้ อห าที่

จำเปนในรายวิชาเคมี

ฟสิกส 
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ไมมี 

๐๑๑๑๙๒๐๑ คณิตศาสตรสำหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ                     ๑(๑-๐-๒) 

                  (Mathematics for Health Sciences) 

                  วิชาบังคับกอน:   ไมมี 

            ทบทวนคณิตศาสตรระดับพืน้ฐาน สำหรับวิชาชีพดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

ไดแก แนวคิดทางพีชคณิต และเรขาคณิต  มาตราชั่ง ตวง วัด   สมการเสนตรงและ

การสรางกราฟ   อัตราสวน   สดัสวน   การเจือจาง  ความเขมขนของสารละลาย และ

การคำนวณขนาดยา 

            A review of basic mathematic principles for health science 

profession, including  algebra and geometry concepts, metrology,  linear 

equations and graphing, ratio, proportion, dilutions, concentration of 

solution, and dosage calculations. 

เนื้อหาบางสวนมาจาก

รายวิชาคำนวณเภสัช 

และการคำนวณอ่ืนๆที่

จำเปนสำหรับ

วิทยาศาสตรสุขภาพ 

๐๑๑๑๘๒๐๓ เคมีทั่วไป    ๒(๒-๐-๔) 

 (General Chemistry) 

 วิชาบังคับกอน: ไมมี 

           ความรูเบื้องตนของหลักการเคมี ปริมาณสัมพันธทางเคมี โครงสรางอะตอม 

พันธะเคมี สารประกอบเชิงซอนทางเคมี 

          Basic knowledge of chemistry; quantitative analysis; atomic 

structure, chemical bonding complexation. 

๐๑๑๑๙๒๐๒ เคมีทั่วไป     ๓(๓-๐-๖) 

  (General Chemistry) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

     ความรูเบื้องตนของหลักการเคมี ปริมาณสัมพันธทางเคมี โครงสรางอะตอม 

พันธะเคมี สารละลาย สมดุลเคมี แก็ส ของเหลว ของแข็ง เคมีจลนศาสตร เคมีไฟฟา 

สารประกอบเชิงซอนทางเคม ี

      Basic knowledge of chemistry, stoichiometry, atomic structure, 

chemical bonding, solution, chemical equilibrium, gas, liquid, solid, 

chemical kinetic, electrochemistry, complexation. 

ปรับปรุงคำอธิบาย

รายวิชา โดยเพิ่ม

เนื้อหาที่จำเปนให

ครบถวน 
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๐๑๑๑๘๒๐๔ ชีววิทยาทั่วไป    ๒(๒-๐-๔) 

 (General Biology) 

 วิชาบังคับกอน: ไมมี 

         ชีววิทยาพื้นฐาน กลาวถึงพลังงานและชีวิต โครงสรางและหลักในการจัดการ

จำแนกสิ่งมีชีวิต ระบบการทำงานของเซลล สวนประกอบและหนาที่ของเซลล และ

ระบบตางๆ ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม  

         Fundamental biology including: energy and life structure and 

principle in classification of organisms; composition and function of cells 

and systems, relationship between life and environment.  

๐๑๑๑๙๒๐๓ ชีววิทยาทั่วไป     ๒(๒-๐-๔) 

(General Biology) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

      ชีววิทยาพื้นฐาน พลังงานและชีวิต โครงสรางและหลักในการจัดการจำแนก

สิ่งมีชีวิต ระบบการทำงานของเซลล สวนประกอบ และหนาที่ของเซลลและระบบ

ตางๆ ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม 

       Fundamental biology, energy and life, structure and principle in 

classification of organisms, composition and function of cells and 

systems, relationship between organisms and environment. 

 

ป รับ ป รุ งค ำอธิ บ าย

รายวิชาใหเหมาะสม 

๐๑๑๑๘๒๐๕ อินทรียเคมี    ๓(๓-๐-๖)  

 (Organic Chemistray I) 

 วิชาบังคับกอน: ไมมี 

        พื้นฐานทางอินทรียเคมี คุณสมบัติทางเคมีกายภาพและปฏิกิริยาเคมีของ

สารประกอบอินทรียกลุมตาง ๆ 

        Basic organic chemistry according to physicochemical properties, 

chemical reactions of organic compounds.  

๐๑๑๑๙๒๐๔ เคมีอินทรีย     ๓(๓-๐-๖) 

  (Organic Chemistry) 

วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๑๙๒๐๒ เคมีทั่วไป 

    พื้นฐานทางอินทรียเคมี คุณสมบัติทางเคมีกายภาพและปฏิกิริยาเคมีของ

สารประกอบอินทรียกลุมตางๆ 

    Basic organic chemistry, physicochemical properties and chemical 

reactions of organic compounds. 

 

เปลี่ยนชื่อรายวิชา และ

ป รับ ป รุ งค ำอธิ บ าย

รายวิชาภาษาอังกฤษ

ใหเหมาะสม 

   

   

   



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๒๔๔ 

หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) หลักสูตรใหม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เหตุผล 

๐๑๑๑๘๒๐๖ เคมีฟสิคัล    ๒(๒-๐-๔)  

 (Physical Chemistry)  

 วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๑๘๒๐๓ เคมีทั่วไป 

         เทอรโมไดนามิกส: กฎขอที่หนึ่ง อุณหเคมี กฎขอที่สอง เอนโทรปพลังงานอิสระ

ในกระบวนการทางกายภาพสมดุลและพลังงานอิสระ แนวคิดหลักสมมูลของกรดเบส 

สมดุลไอออน จลนเคมี: ปฏิกิริยาอันดับที่หนึ่ง สอง และศูนยเคมีไฟฟา: แนวคิดและ

เธอรโมไดนามิกสของเซลลกัลวานิก เคมีฟสิคัลของระบบที่มีโมเลกุล: ธรรมชาติและ

สมบัติ เนื้อหาของกระบวนวิชานี้เนนไปสูการประยุกตกับระบบชีวภาพ 

          Thermodynamic, first law, second law, entropy energy, acid-base 

reaction first law, second law, thermodynamic of galvanic cell, 

physicochemical of molecular system, application in biology. 

 

 

 

๐๑๑๑๙๒๐๕ เคมีฟสิกส     ๒(๒-๐-๔) 

  (Physical Chemistry) 

วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๑๙๒๐๒ เคมีทั่วไป 

     เทอรโมไดนามิกส กฎขอที่หนึ่ง กฎขอที่สอง เอนโทรป พลังงานอิสระใน

กระบวนการทางกายภาพ สมดุลและพลังงานอิสระ สมมูลของกรดเบส สมดุลไอออน 

จลนเคมี ไดแก ปฏิกิริยาอันดับที่หนึ่ง สองและศูนย เคมีไฟฟา แนวคิดและเทอรโม

ไดนามิกสของเซลลกัลวานิก เคมีเชิงฟสิกสของระบบโมเลกุล  และการประยุกตใชใน

ระบบชีวภาพ 

     Thermodynamic, first law, second law, entropy, free energy in 

physicochemical process, equilibrium and free energy, acid-base 

reaction, ion equilibrium, chemical kinetic including first-order reaction, 

second-order reaction and zero-order reaction, concept and 

thermodynamic of galvanic cell, physicochemical of molecular system 

and application in biological system. 

ป รับ ป รุ งค ำอธิ บ าย

รายวิชาใหเหมาะสม 

๐๑๑๑๘๒๐๘ ชีวเคมี                      ๓(๓-๐-๖) 
 (Biochemistry)  
 วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๑๘๒๐๕ อินทรียเคมี 
       ความรูพื้นฐานของสารชีวโมเลกุล ไดแก คารโบไฮเดรท, โปรตีน, ลิปด และกรด
นิวคลีอิค ในดานหนาที่ และเมแทบอลิซึม ตลอดจนการควบคุมของสารเหลานี้ใน
สิ่งมีชีวิต 
 
 

๐๑๑๒๙๒๐๖ ชีวเคมี      ๓(๓-๐-๖) 
  (Biochemistry) 

วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๑๙๒๐๔ เคมีอินทรีย 
   ความรูพื้นฐาน หนาที่ และเมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล ไดแก คารโบไฮเด

รท โปรตีน ลิปด กรดนิวคลีอิค เอนไซมและจลนศาสตรของเอนไซม วิตามินและโค
เอน ไซม  กระบ วน การถ ายทอดรหั สท างพั น ธุกรรมและการเชื่ อม โยงกับ
เทคโนโลยีชีวภาพ 

 

ป รับ ป รุ งค ำอธิ บ าย
ร า ย วิ ช า  โ ด ย เพิ่ ม
เนื้ อ ห า ที่ จ ำ เป น ให
ครบถวน 



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๒๔๕ 

หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) หลักสูตรใหม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เหตุผล 

      Basic concepts and principle of biomolecule, carbohydrate, protein 
lipid, nucleic acid in metabolism process; genetic transmission process in 
life. 

    Basic concepts, roles and metabolism of biomolecules; carbohydrate, 
protein, lipid, nucleic acid, enzymes and enzyme kinetics, vitamins and 
coenzymes, genetic transmission process and their contribution to 
biotechnology. 

๐๑๑๑๘๒๐๙ ปฏิบัติการชีวเคมี    ๑(๐-๓-๐) 
 (Biochemistry Laboratory) 
 วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๑๘๒๐๕ อินทรียเคมี  
        การใชเคร่ืองมือในการปฏิบัติการชีวเคมี การคนขอมูล การวิเคราะหหาปริมาณ
โปรตีน การทดสอบคุณสมบัติและจลนศาสตรของเอนไซม การสกัดและแยกสารชีว
โมเลกุลโดยเทคนิคตาง ๆ ทางชีวเคมี ไดแก เจลฟลเตรชัน อิเล็คโตรฟอริสิส เปเปอร
โครมาโทรกราฟ ทินเลเยอรโครมาโทกราฟ การตรวจทางชีวเคมีของสารในเลือด และ
การทดสอบการจับของยากับพลาสมาโปรตีนดวยเทคนคิไดอะลิสิส 

๐๑๑๒๙๒๐๗ ปฏิบัติการชีวเคมี     ๑(๐-๓-๐) 
  (Biochemistry Laboratory)  
  วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๑๙๒๐๔ เคมีอินทรีย 

   การฝกใชอุปกรณเบื้องตนในปฏิบัติการชีวเคมี การตรวจสอบและวิเคราะหหา
ปริมาณสารชีวโมเลกุล จลนศาสตรของเอนไซม เทคนิคการแยกสารชีวโมเลกุล ไดแก 
ไดอะลิสิส, เจลฟลเตรชัน, อิเล็กโตรโฟรีซิส, โครมาโทกราฟ การตรวจทางชีวเคมีของ
สารในเลือด 

   

ป รับ ป รุ งค ำอธิ บ าย
รายวิชาใหกระชับ และ
เหมาะสม 

       Laboratory practice in biochemistry instruments; information 
searching, protein and amino acid analysis, enzymatic pharmacokinetics, 
biomolecular separation, gel filtration, electrophoresis, chromatographic, 
biochemical analysis in blood, electrolyte, plasma-protein analysis. 

         Laboratory practices in biochemistry, biomolecular analysis, 
enzyme kinetics, separation techniques of biomolecules such as dialysis, 
gel filtration, electrophoresis, chromatography and blood biochemical 
analysis. 

 



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๒๔๖ 

หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) หลักสูตรใหม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เหตุผล 

๐๑๑๑๘๒๑๐ กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา ๑    ๓(๓-๐-๖) 

 (Anatomy and Physiology I) 

 วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๑๘๒๐๔ ชีววิทยาทั่วไป 

          หลักการและวิธีการศึกษาเก่ียวกับโครงสรางของรางกายมนุษย ทั้งระดับจุล

กายวิภาคศาสตรและมหกายวภิาคศาสตร รวมทั้งการทำหนาที่ตามปกติของรางกายใน

ระดับ เซลล เนื้อเยื่อ อวัยวะ และระบบ คือ ระบบผิวหนัง ระบบโครงราง ระบบ

กลามเนื้อ ระบบประสาทและสัมผัสพิเศษ ระบบตอมไรทอ และระบบทางเดินอาหาร 

          Principle and method in studying human body structure at the 

microscopic and macroscopic anatomical level including normal function 

of cells, tissues, organs and systems including: integumentary system, 

skeletal system, muscular system, nervous system and special senses, 

endocrine system, and gastrointestinal system. 

๐๑๑๒๙๒๑๐ กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา ๑   ๓(๓-๐-๖) 

(Anatomy and Physiology I)  

  วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๑๙๒๐๓ ชีววิทยาทั่วไป 

    หลักการเก่ียวกับโครงสรางของรางกายมนุษย ทั้งระดับจุลกายวิภาคศาสตร 

และมหกายวิภาคศาสตร การทำหนาที่ตามปกติของรางกายในระดับเซลล เนื้อเยื่อ  

อวัยวะ และระบบตางๆของรางกาย ไดแก ผิวหนัง โครงราง กลามเนื้อ ทางเดินอาหาร 

ประสาท และสัมผัสพิเศษ 

     Principle of human body structure at the microscopic and 

macroscopic anatomical level, normal function of cells, tissues, organs 

and body systems including; integumentary system, skeletal system, 

muscular system, gastrointestinal system, nervous system,  and special 

senses. 

ปรับปรุงคำอธิบาย

รายวิชาใหกระชบั และ

เหมาะสม 



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๒๔๗ 

หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) หลักสูตรใหม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เหตุผล 

๐๑๑๒๘๒๑๑ กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา ๒    ๒(๒-๐-๔) 
 (Anatomy and Physiology II) 
 วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๑๘๒๐๔ ชีววิทยาทั่วไป 
         ศึกษาโครงสรางของรางกายมนุษย ทั้งระดับจุลกายวิภาคศาสตรและมหกาย
วิภาคศาสตร รวมทั้งศึกษาสรีรวิทยาของ ระบบหัวใจ –ไหลเวียน และระบบน้ำเหลือง 
ระบบหายใจ ระบบขับถายปสสาวะ และระบบสืบพันธุ ชายและหญิง  
         Study of human body structure at the microscopic and 
macroscopic anatomical level and physiological study of cardiovascular 
and lymphatic system, respiratory system, excretory system and male 
and female reproductive system. 

๐๑๑๒๙๒๑๑ กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา ๒   ๓(๓-๐-๖) 
  (Anatomy and Physiology II) 

วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๑๙๒๐๓ ชีววิทยาทั่วไป 
    การศึกษาโครงสรางของรางกายมนุษย ทั้งระดับจุลกายวิภาคศาสตร และมห

กายวิภาคศาสตร สรีรวิทยาของระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบน้ำเหลือง ระบบ
หายใจ ระบบขับถายปสสาวะ ระบบตอมไรทอ ระบบสืบพันธุชายและหญิง  และการ
ควบคุมอุณหภูมิของรางกาย 

    Study of human body structure at the microscopic and 
macroscopic anatomical level and physiological study of cardiovascular 
and lymphatic system, respiratory system, urinary system, endocrine 
system, male and female reproductive system, and body temperature 
regulation. 

ปรับปรุงคำอธิบาย
รายวิชาใหเหมาะสม 

๐๑๑๒๘๒๑๒ ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา     ๑(๐-๓-๐)
 (Anatomy and Physiology Laboratory) 
 วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๑๘๒๐๔ ชีววิทยาทั่วไป 
         ปฏิบัติการศึกษาโครงสรางของรางกายมนุษย ทั้งจุลกายวิภาคศาสตรและมห
กายวิภาคศาสตร ในระดับเซลล เนื้อเยื่อ อวัยวะ และระบบทุกระบบ รวมทั้งศึกษาการ
ทำงานแบบการแสดงภาพเลียนแบบของเซลลกลามเนื้อและเซลลประสาท และของ
ระบบบางระบบ การทดลองเร่ือง การทดสอบการทำงานของระบบหายใจ การทำงาน
ของระบบไหลเวียนในมนุษย รีเฟลกซ และเวลาปฏิกิริยา  
         Microscopic and macroscopic anatomical laboratory in cells, 
tissues, organs and systems. animation of physiology of muscular, nerve 
cells and systems. experiment in respiratory and pulmonary function 
test, human cardiovascular function, reflex and reaction time. 

๐๑๑๒๙๒๑๒ ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา   ๑(๐-๓-๐) 
  (Anatomy and Physiology laboratory) 

วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๒๙๒๑๐ กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา ๑ 
    ปฏิบัติการศึกษาโครงสรางของรางกายมนุษยทั้งจุลกายวิภาคศาสตร และมห

กายวิภาคศาสตรในระดับเซลล เนื้อเยื่อ อวัยวะ และระบบตางๆของรางกาย 
การศึกษาการทำงานของเซลลกลามเนื้อและเซลลประสาท การทดสอบการทำงานของ
ระบบหายใจ ระบบไหลเวียนในมนุษย รีเฟล็กซและเวลาปฏิกิริยาตอบสนอง 

    Microscopic and macroscopic anatomical laboratory in cells, 
tissues, organs and systems. physiology of muscle cells and nerve cells. 
respiratory and pulmonary function test, human cardiovascular function 
test, reflex and reaction time. 
 

ปรับรายวิชาบังคับกอน 
และปรับปรุงคำอธิบาย
รายวิชาใหเหมาะสม 



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๒๔๘ 
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๐๑๑๒๘๒๑๓ จุลชีววิทยา    ๔(๔-๐-๘) 
 (Microbiology) 
 วิชาบังคับกอน: ไมมี 
          หลักการพื้นฐานทางจุลชีววิทยา ภูมิคุมกันของรางกาย และจุลชีพกอโรคที่
สําคัญ ตลอดจนหลักการเบื้องตนของ ยาตานจุลชีพ โดยศึกษาถึงสัณฐานวิทยา 
คุณสมบัติ การติดตอ กลไกการกอโรค หลักการตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการระบาด
วิทยาและการปองกันของไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อรา 
           Basic theory in microbiology including immunology, pathogenicity of 
micro organisms pathogenesis and epidemiology of infectious disease, 
principles of diagnosis of etiological agents and drug susceptibility: 
control of human pathogens, bacterial rickettsia, virus, fungi protozoa, 
etc. selection of drug therapy in infections disease. 

๐๑๑๒๙๒๐๘ จุลชีววิทยา     ๔(๔-๐-๘) 
(Microbiology) 
วิชาบังคับกอน: ไมมี 

     หลักการพื้นฐานทางจุลชีววิทยา ภูมิคุมกันของรางกาย และจุลชีพกอโรคที่
สําคัญ โดยศึกษาถึงสัณฐานวิทยา คุณสมบัติ การติดตอ กลไกการกอโรค หลักการ
ตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการระบาดวิทยา และการทดสอบความไวของเชื้อตอยา
ตานจุลชีพ รวมทั้งการควบคุมจุลชีพกอโรคของมนุษย  

     Basic theory in microbiology including immunology, morphology 
and pathogenicity of micro-organisms, pathogenesis, and epidemiology 
of infectious disease, principles of diagnosis of etiological agents and 
drug susceptibility as well as human pathogens control. 

ป รับ ป รุ งค ำอธิ บ าย
รายวิชาใหเหมาะสม 

๐๑๑๒๘๒๑๔ ปฏิบัติการจุลชีววิทยา    ๑(๐-๓-๐) 
 (Microbiology Laboratory) 
 วิชาบังคับกอน: ไมมี 
           เทคนิคทางจุลชีววิทยา ไดแก การใชกลองจุลทรรศน การยอมสีจุลินทรีย การ
แยกเชื้อ การเพาะเลี้ยงและพิสูจนเชื้อ การทำใหปราศจากเชื้อ การทดสอบฤทธิ์ฆาเชื้อ
ของสารเคมีและยา การตรวจหาจุลินทรียที่ผลิตสารปฏิชีวนะ และจุลชีววิเคราะห 
           Microbiology techniques: microscopy, microbial staining, isolation, 
cultivation and identification, sterilization and disinfection antimicrobial 
activity test, screening of microorganism producting antibiotics and 
microbiological assay. 

๐๑๑๒๙๒๐๙ ปฏิบัติการจุลชีววิทยา    ๑(๐-๓-๐) 
  (Microbiology Laboratory) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 
  
 
                                        - คงเดิม - 

คงเดิม 
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หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) หลักสูตรใหม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เหตุผล 

๐๑๑๒๘๒๑๕ พืชสมุนไพร    ๒(๒-๐-๔) 

 (Medicinal Plants) 

 วิชาบังคับกอน: ไมมี 

        สัณฐานวิทยา และอนุกรมวิธานของพืชมีดอก พืชสมุนไพรที่สำคัญในแตละวงศ 

และการจัดทำตัวอยางอางอิงของพืช 

        Morphology and taxonomy of flowering plants. Important medicinal 

plants in individual family. Processing of herbarium preparations. 

๐๑๑๒๙๒๑๓ พืชสมุนไพร     ๒(๒-๐-๔) 

  (Medicianl Plants) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

    สัณฐานวิทยาและอนุกรมวิธานของพืชมีดอก พืชสมุนไพรที่สำคัญในแตละวงศ

และคุณประโยชนของพืชในการแพทยแบบบูรณาการ  

    Morphology and taxonomy of flowering plants, important 

medicinal plants in each family and their contributions in the integrative 

medicine. 

 

ปรับปรุงคำอธิบาย

รายวิชาใหเหมาะสม

และครอบคลุมเนื้อหา 

๐๑๑๒๘๒๑๖ ปฏิบัติการพืชสมุนไพร    ๑(๐-๓-๐) 

 (Medicinal Plants Laboratory) 

 วิชาบังคับกอน: ไมมี 

         ปฏิบัติการศึกษารูปรางลักษณะ การจัดจำแนกพืชมีดอก พืชสมุนไพรที่สำคัญ

ในแตละวงศ และการจัดทำตัวอยางอางอิงพืช 

         Laboratory study of morphology and taxonomy of flowering 

plants. Important medicinal plants in individual family. Processing of 

herbarium preparations. 

 

๐๑๑๒๙๒๑๔ ปฏิบัติการพืชสมุนไพร    ๑(๐-๓-๐) 

  (Medicinal Plants Laboratory) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

    ปฏิบัติการศึกษารูปราง ลักษณะการจัดจำแนกพืชมีดอก และพืชสมุนไพรที่

สำคัญในแตละวงศ และการจัดทำตัวอยางอางอิงพืช 

    Laboratory study of morphology and taxonomy of flowering 

plants, important medicinal plants in each family, and processing of 

herbarium preparations. 

ปรับปรุงคำอธิบาย

รายวิชาภาษาอังกฤษ

ใหเหมาะสม 
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หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) หลักสูตรใหม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เหตุผล 

๐๑๑๑๘๓๐๑ เภสัชศาสตรสัมพันธและจริยธรรม    ๑(๑-๐-๒) 

 (Pharmacy Orientation and Ethics) 

 วิชาบังคับกอน: ไมมี 

       บทนำเขาสูวิชาชีพเภสัชกรรมและการศึกษาเภสัชศาสตร ปรัชญาแหงวิชาชีพ

เภสัชกรรม วิวัฒนาการและจริยธรรมแหงวิชาชีพ หลักสูตร เภสัชตำรับ สารสนเทศ 

สถาบันศึกษา องคกรวิชาชีพและสาขาวิชาชีพตาง ๆ จรรยาบรรณและบทบาทของ

เภสัชกรกับงานสาธารณสุข 

๐๑๑๑๙๓๐๑ เภสัชศาสตรสัมพันธและจริยธรรม   ๑(๑-๐-๒) 

  (Pharmacy Orientation and Ethics) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

     บทนำเขาสูวิชาชีพเภสัชกรรมและการศึกษาเภสัชศาสตร ปรัชญาแหงวิชาชีพ

เภสัชกรรม วิวัฒนาการและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ หลักสูตร เภสัชตำรับ สถาบัน

ศึกษา องคกรวิชาชีพและสาขาวิชาชีพตางๆ จรรยาบรรณและบทบาทของเภสัชกรกับ

งานสาธารณสุข 

ปรับปรุงคำอธิบาย

รายวิชาใหเหมาะสม 

      Introduction to pharmacy career; pharmacy education philosophy, 

development and ethics of the profession; curriculum, pharmacopoeia, 

professional organizations, role of the pharmacist in public health 

service. 

        Introduction to pharmacy career; pharmacy education philosophy, 

development and ethics of the profession; curriculum, pharmacopoeia, 

professional organizations, and role of the pharmacist in public health service. 

 

๐๑๑๓๘๓๐๒ เภสัชสาธารณสุข    ๒(๒-๐-๔) 

 (Public Health Pharmacy) 

 วิชาบังคับกอน: ไมมี 

        นโยบายและแผนพัฒนาสาธารณสุข นโยบายแหงชาติดานยา การสำรวจและ

วินิจฉัยปญหาสาธารณสุขและปญหายา การจัดทำแผน โครงการ กิจกรรม กลวิธีการ

ดำเนินงานเพื่อแกปญหา การติดตามและประเมินผล ระบาดวิทยาของยา สังคมศาสตร

สาธารณสุข เศรษฐศาสตรสาธารณสุข บทบาทความรับผิดชอบของเภสัชกรในการ

คุมครองผูบริโภค สงเสริมสวัสดิภาพการใชยาและพฤติกรรมสุขภาพ เสริมสรางการ

พัฒนาสาธารณสุขและสุขภาพอนามัยที่ดีของชุมชน 

 

๐๑๑๓๙๓๐๒ เภสัชสาธารณสุข     ๒(๒-๐-๔) 

  (Public Health Pharmacy) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

    นโยบายและแผนพัฒนาสาธารณสุข นโยบายแหงชาติดานยา การสำรวจและ

วินิจฉัยปญหาสาธารณสุขและปญหายา การจัดทำแผน โครงการ กิจกรรม กลวิธีการ

ดำเนินงานเพื่อแกปญหาดานสุขภาพ  การติดตามและประเมินผลในสังคมศาสตร

สาธารณสุข บทบาทความรับผิดชอบของเภสัชกรในการคุมครองผูบริโภคดานสวัสดิ

ภาพการใชยาและพฤติกรรมที่ดีดานสุขภาพ  รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงเบื้องตน

ดานยา อาหาร และสมุนไพร 

 

ปรับปรุงคำอธิบาย

รายวิชา โดยเพิ่ม

เนื้อหาที่จำเปนให

ครบถวน 
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         National health development, national drug policy, health 

problem servey and analysis, project planning, strategic planning for the 

solution of health problems, follow up and evaluation of project 

emphasizing problem, health social sciences, economic, role of 

pharmacist in consumer protection of community health welfare. 

    National health development plan, national drug policy, survey 

and analysis of public health problem, project planning, strategic 

planning for the solution of health problems, follow up and evaluation 

in  public health social sciences, roles of pharmacist in consumer 

protection of community health welfare as well as risk management of 

drugs, food and herbs. 

๐๑๑๔๘๓๐๓ วิธีวิทยาการวิจัย    ๒(๒-๐-๔) 

 (Research Methodology) 

 วิชาบังคับกอน: ๐๐๐๐๘๑๓๕ สถิติประยุกต 

        ประเภทและรูปแบบของงานวิจัย การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล การประเมิน

งานวิจัย การเสนอโครงรางการวิจัย ดำเนินการวิจัย และการเสนอรายงานการวิจัย 

      Research types and patterns; data collection and analysis, research 

evaluation, research proposal, research conducting and presentation. 

๐๑๑๔๙๓๐๔ วิธีวิทยาการวิจัย     ๓(๒-๓-๔) 

(Research Methodology) 

วิชาบังคับกอน: ๐๐๐๐๙๑๓๘ สถิต ิ

    รูปแบบและการออกแบบงานวิจัย การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล การเสนอ

โครงรางการวิจัย ดำเนินการวิจัยและการเสนอรายงานการวิจัย 

    Research types and experimental designs; data collection and 

analysis, research proposal, research conducting and presentation. 

ป รับ ป รุ งค ำอธิ บ าย

รายวิชาใหกระชับ และ

เหมาะสม 

๐๑๑๔๘๓๐๔ เภสัชกรรมชุมชน    ๒(๒-๐-๔) 

 (Community Pharmacy) 

 วิชาบงัคับกอน: ๐๑๑๓๘๕๑๐ เภสชักรรมจายยา ๒ 

         รายละเอียดวิธีการจัดการในรานขายยา และศูนยบริการชุมชนประเภทตางๆ 

ตลอดจนระบบการสงตอผูปวยไปยังสถานพยาบาล  

         Retail pharmacy management in drug store and primary care unit 

and referring system to health care institute. 

 

 

 

 

ไมมี 

สอดแทรกเนื้ อหาใน

รายวิชาเภสัชกรรม 

จายยา 
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๐๑๑๔๘๓๐๕ ความเปนผูนำทางวิชาชีพเภสัชกรรม    ๑(๑-๐-๒) 
 (Pharmacy Professional Leadership) 
 วิชาบังคับกอน: ไมมี 
        หลักการเปนผูนำของการบริหารจัดการ ไดแก ปจจัยของบุคคลที่แตกตางกัน
และการจูงใจ กระบวนการเปนผูนำและภาวะผูนำ การทำงานเปนกลุม การปฏิสัมพันธ
ระหวางคนในกลุมและระหวางกลุม การติดตอสื่อสาร การนำเสนอและการถายทอด
ความรู การจัดและการดำเนินการประชุม 
         Principles of leading team works management: personal factors , 
incentive leadership process, team work, professional and non 
professional interrelationship within a group and between groups,. 
principles of communication, presentation and teaching ability, meeting 
organization and moderation. 
 

 
 

 
 

ไมมี 

สอดแทรกเนื้อหาใน
รายวิชาการบริหาร
เภสัชกิจ 

๐๑๑๔๘๓๐๖ นิติเภสัช    ๒(๒-๐-๔) 
 (Pharmaceutical Jurisprudence) 
 วิชาบังคับกอน: ไมมี 
          ความเขาใจในขอกฎหมาย รายละเอียดและสาระสำคัญของกฎหมายลักษณะ
ตาง ๆ ที่ เก่ียวของกับวิชาชีพเภสัชกรรมและการคุมครองผูบริโภคดานยา ความ
รับผิดชอบของเภสัชกรในกฎหมายแตละฉบับ ตลอดจนวิธีการและข้ันตอนการปฏิบัติ
ใหเกิดผลในวิชาชีพโดยชอบดวยกฎหมาย สิทธิบัตรยา ทรัพยสินทางปญหาและอ่ืน ๆ 
โดยเนนสาระสำคัญเก่ียวของกับธุรกิจอุตสาหกรรมยา 
         Laws, rules and regulations related to pharmaceutical practice, 
medical consumer protection and the rights, priviledges and responsible 
of pharmacist, professional ethics and constructive social philosophy; 
laws and patents emphasize and industrial pharmacy. 
 
 

 ๐๑๑๔๙๓๐๗ นิติเภสัช      ๒(๒-๐-๔) 
  (Pharmaceutical Jurisprudence) 
  วิชาบังคับกอน: ไมมี 

   ขอกฎหมาย พระราชบัญญัติ และขอกำหนดกฎหมายที่เก่ียวของกับวิชาชีพ
เภสัชกรรม การคุมครองผูบริโภคดานยา สิทธิผูปวยและการข้ึนทะเบียนยา ตลอดจน
บทบาทความรับผิดชอบของเภสัชกรตามกฎหมายในการควบคุมกำกับยา  

    Laws, acts and regulations related to pharmaceutical practice, 
medical consumer protection,  patients’ rights and drug registration 
including roles and responsibilities of pharmacist in drug regulation. 
   

ป รับ ป รุ งค ำอธิ บ าย
รายวิชาใหกระชับ และ
เหมาะสม 
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หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) หลักสูตรใหม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เหตุผล 

๐๑๑๔๘๓๐๗ การบริหารเภสัชกิจ    ๓(๓-๐-๖) 

 (Pharmacy Administration) 

 วิชาบังคับกอน: ไมมี 

         การบริหารจัดการทั่วไป การบัญชีเพื่อการจัดการ การประยุกตหลักการบริหาร

จัดการและการบัญชีไปใชในวิชาชีพเภสัชกรรม หลักการและทฤษฎีเก่ียวกับวิชาชีพ 

และการพัฒนาทางสังคมของวิชาชีพ รวมทั้งการประยุกตแนวความคิดไปใชกับวิชาชีพ

เภสัชกรรม ทฤษฎีทางพฤติกรรมสุขภาพ และการประยุกตใชในการใหบริการดูแลและ

การรักษาพยาบาลผูปวย หลักการทางสังคมวิทยาทางดานสาธารณสุขและการใชยา 

        Management, managerial accounting, application of principle of 

management and accouting to pharmacy professional, principle and theory, 

profession social development, application of concept to pharmacy, health 

behavior and application in patient care, public health and drug utilization in 

social principle. 

๐๑๑๔๙๓๐๖ การบริหารเภสัชกิจ    ๓(๓-๐-๖) 

  (Pharmacy Administration) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี  

    หลักการเปนผูนำของการบริหารจัดการ การทำงานรวมกัน  การบริหารจัดการ

ทั่วไป การประยุกตหลักการบริหารจัดการและการบัญชีไปใชในวิชาชีพเภสัชกรรม 

หลักการและทฤษฎีเก่ียวกับวิชาชีพและการพัฒนาทางสังคมของ รวมทั้งการประยุกต

แนวความคิดไปใชกับวิชาชีพเภสัชกรรม  

          Principles of leading and team works development, general 

management,  application of principle of management and accounting 

to pharmacy profession, principle and theory related to profession, 

profession social development, application of concept to pharmacy. 

ป รับ ป รุ งค ำอธิ บ าย

รายวิชาใหเหมาะสม 

๐๑๑๔๘๓๐๘ การบริหารเภสัชกรรมโรงพยาบาล    ๒(๒-๐-๔) 

 (Hospital Pharmacy Administration) 

 วิชาบังคับกอน: ไมมี 

        โครงสรางและหลักการบริหารงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล ตามแนวปฏิบัติงาน

เภสัชกรรมโรงพยาบาลที่ดี ทั้งงานบริหาร งานบริการ และบูรณาการงานเภสัชกรรม

คลินิกเขากับนโยบายดานยาของโรงพยาบาล การบริหารเภสัชภัณฑ เวชภัณฑและ

ระบบการกระจายยาของโรงพยาบาล 

 

๐๑๑๔๙๓๐๕ การบริหารเภสัชกรรมโรงพยาบาล   ๒(๒-๐-๔) 

  (Hospital Pharmacy Administration) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

    บทนำเขาสูโครงสรางและหลักการบริหารงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล การ

พัฒนาและบริหารจัดการตามแนวปฏิบัติงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลที่ดี  งานบริการ

และบูรณาการงานเภสัชกรรมคลินิกเขากับนโยบายดานยาของโรงพยาบาล  การ

บริหารเภสัชภัณฑเวชภัณฑ การจัดการระบบยาเพื่อความปลอดภัยของผูปวยใน

โรงพยาบาล  และการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 

ปรับปรุงคำอธิบาย

รายวิชา โดยเพิ่ม

เนื้อหาทีจ่ำเปนให

ครบถวน 



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๒๕๔ 

หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) หลักสูตรใหม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เหตุผล 

        An introduction to the practice of hospital and institutional 

pharmacy, the development and management of good hospital 

pharmacy practice, drug administration and integration of clinical 

pharmacy service in drug policy, inventory control and distributing 

system in hospital. 

    An introduction to the practice of hospital and institutional 

pharmacy, the development and management of good hospital 

pharmacy practice,  administration and integration of clinical pharmacy 

service according to drug policy, inventory control, drug system 

management for patient safety in hospital and hospital accreditation. 

๐๑๑๕๘๓๐๙ การควบคุมตนทุนสำหรับผลิตภัณฑเภสัชกรรม         ๓(๓-๐-๖) 

 (Cost Control for Pharmaceutical Prodicts) 

 วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๒๘๔๐๖ เภสชักรรม ๒ 

         บทบาททางบัญชีเพื่อการบริหารตนทนุ แนวคิดและการแบงประเภทของตนทุน 

ตนทุนผลิตภัณฑ ตนทุนของงาน ตนทุนการดำเนินงาน ตนทุนที่คิดจากกิจกรรมการ

ผลิต ตนทุนตามแรงผลิต การวิเคราะหกำไรขาดทุน การวิเคราะหตนทุนเพื่อการ

ตัดสินใจ ตนทุนมาตรฐานและการวิ เคราะหผลแตกตาง การประมาณตนทุน 

งบประมาณ หนาที่ความรับผิดชอบของบทบาททางบัญชีตนทุนตอการประเมิน

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการผลิต 

๐๑๑๕๙๗๑๒ การควบคุมตนทุนสำหรับเภสัชภัณฑ  ๒(๒-๐-๔) 

  (Cost Control for Pharmaceutical Products) 

วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๔๙๓๐๖ การบริหารเภสัชกิจ 

    บทบาททางบัญชีเพื่อการบริหารตนทุนสำหรับเภสัชภัณฑ แนวคิดและการแบง

ประเภทของตนทุน ตนทุนผลิตภัณฑ ตนทุนของงาน ตนทุนการดำเนินงาน ตนทุนที่

คิดจากกิจกรรมการผลิต ตนทุนตามแรงผลิต การวิเคราะหกำไรขาดทุน การวิเคราะห

ตนทุนเพื่อการตัดสินใจ ตนทุนมาตรฐานและการวิเคราะหผลแตกตาง การประมาณ

ตนทุน งบประมาณ หนาที่ความรับผิดชอบของบทบาททางบัญชีตนทุนตอการ

ประเมินประสิทธิภาพและประสทิธิผลของการผลิต 

ปรับรายวิชาบังคับกอน

และปรับปรุงคำอธิบาย

รายวิชาใหเหมาะสม 

         Role of accounting on cost management, cost concepts and 

classifications, product costing, job costing, process costing, activity-

based costing, full costing and vailable costing, cost-volume-profit 

analysis, analysis of cost for decision making, standard costing and 

variance analysis, budgeting, responsibility, accounting and performance 

evaluations. 

       Role of accounting on cost management, cost concepts and 

classifications, product costing, job costing, process costing, activity-

based costing, full costing and vailable costing, cost-volume-profit 

analysis, analysis of cost for decision making, standard costing and 

variance analysis, budgeting, responsibility, accounting and performance 

evaluations. 

 



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๒๕๕ 

หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) หลักสูตรใหม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เหตุผล 

๐๑๑๑๘๔๐๑ คำนวณเภสัช    ๑(๑-๐-๒) 

 (Pharmaceutical Calculations) 

 วิชาบังคับกอน: ไมม ี

          หลักการเบื้องตนในการใชมาตราตาง ๆ สำหรับการชั่งและการตวง การเทียบ

และการแปลงมาตรา การคำนวณขนาดการใชยา อัตราสวนและเปอรเซ็นตความแรง

ของยาเตรียม การลดและเพิ่มความเขมขน ปญหาพิเศษในการคำนวณ เภสัชตำรับ 

ใบสั่งยา และภาษาละตินที่ใชในทางเภสัชกรรม 

          Fundamental of measurements and calculations of weights and 

measures, equivalents and conversion; calculation of doses, percentage 

and ratio strengths, dilution and concentration; special problems in 

calculations of pharmaceutical preparations; prescription; pharmaceutical 

latin in pharmacy. 

 

 

 

 

 

ไมมี 

สอดแทรกเนื้อหาใน

รายวิชาคณติศาสตร

สำหรับวทิยาศาสตร

สุขภาพ และรายวิชา

เภสัชกรรม ๑ 

๐๑๑๑๘๔๐๒ เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องตน    ๒(๒-๐-๔) 

 (Introduction to Pharmaceutical Technology) 

 วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๑๘๔๐๑ คำนวณเภสัช 

         ความรูที่เก่ียวของกับสูตรตํารับ เทคนิคตางๆที่จำเปน ตองใชในการเตรียมยา 

รูปแบบยาเตรียมตาง ๆ คุณสมบัติทางเคมีกายภาพของเภสัชภัณฑรูปแบบตางๆ วิธี

เตรียมยารูปแบบของแข็งและเคร่ืองมือการบรรจแุละ การเก็บรักษา 

         Pharmaceutical formula, pharmaceutical techniques necessary for 

competent compounding of pharmaceutical preparation, physicochemical 

properties of pharmaceutical dosage form; preparation of solid dosage 

form, packaging and storage. 

๐๑๑๑๙๔๐๑ เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องตน   ๒(๒-๐-๔) 

  (Introduction to Pharmaceutical Technologoy) 

  วิชาบังคับกอน: ไมมี 

   ความรูที่เก่ียวของกับสูตรตํารับ เทคนิคตางๆที่จำเปนตองใชในการเตรียมยา 

รูปแบบยาเตรียมตาง ๆ คุณสมบัติทางเคมีกายภาพของเภสัชภัณฑรูปแบบตาง ๆ วิธี

เตรียมยารูปแบบของแข็ง การบรรจุและการเก็บรักษา 

   Pharmaceutical formulations, pharmaceutical techniques necessary 

for competent compounding of pharmaceutical preparation, physicochemical 

properties of various pharmaceutical dosage forms; preparation of solid 

dosage form, packaging and storage. 

ปรับรายวิชาบังคับกอน

และปรับปรุงคำอธิบาย

รายวิชาภาษาอังกฤษ

ใหเหมาะสม 



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๒๕๖ 

หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) หลักสูตรใหม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เหตุผล 

๐๑๑๑๘๔๐๓ ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม    ๑(๐-๓-๐) 

 (Pharmaceutical Technology Laboratory) 

 วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๑๘๔๐๑ คำนวณเภสัช 

          ปฏิบัติการเทคนิคที่ใชในการเตรียมยา เตรียมยาในรูปแบบของแข็ง 

          Laboratory-practice in pharmaceutical technique necessary for 

competent compounding of pharmaceutical preparations, preparation of 

solid dosage form. 

๐๑๑๑๙๔๐๒ ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องตน  ๑(๐-๓-๐) 

  (Introduction to Pharmaceutical Technology  

                      Laboratory) 

  วิชาบังคับกอน: ไมมี 

       ปฏิบัติการเทคนิคที่ใชในการเตรียมเภสัชภัณฑ  และการเตรียมยาในรูปแบบ

ของแข็ง 

   Laboratory-practice in pharmaceutical technique necessary for 

competent compounding of pharmaceutical preparations and preparation 

of solid dosage forms. 

ปรับชื่อรายวชิา 

รายวิชาบังคับกอน 

และปรับปรุงคำอธิบาย

รายวิชาใหเหมาะสม 

๐๑๑๒๘๔๐๔ เภสัชกรรม ๑    ๓(๓-๐-๖) 

 (Pharmaceutic I) 

 วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๑๘๔๐๒ เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องตน    

          การประยุกตทฤษฎีทางเคมีฟสิกส เชน หลักการละลาย ในการเตรียมรูปแบบ

ของยาสำเร็จรูป หลักการเตรียมยาและตั้งสูตรตำรับยา ยาสารละลาย (ยาน้ำเชื่อม 

อิลิกเซอร สปริต และยาตา หู คอ จมูก) รวมทั้งหลักการทางเคมีฟสิกสของเภสัชภัณฑ

ประเภทมิวซิเลจ แมกมา คอลลอยด และยาแขวนตะกอน 

         Application of physicochemical theory eg. Dissolution in drug 

product, principle of drug formulation, preparation of solution, ( syrup, 

elixir, spirit and eye, ear, throat, nose preparation) including 

physicochemical principles of mucilage, magma, colloid and suspension. 

๐๑๑๒๙๔๐๓ เภสัชกรรม ๑     ๓(๓-๐-๖) 

(Pharmaceutic I) 

วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๑๙๔๐๑ เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องตน 

     การประยุกตทฤษฎีทางเคมีฟสิกส เชน หลักการละลาย ในการเตรียมรูปแบบ

ของยาสำเร็จรูป หลักการเตรียมยาและตั้งสูตรตำรับยาน้ำ  ไดแก ยาน้ำใส  ยา

น้ำเชื่อม  อิลิกเซอร  สปริต และยาตา หู คอ จมูก  รวมทั้งหลักการทางเคมีฟสิกสของ

เภสัชภัณฑประเภทมิวซิเลจ แมกมา คอลลอยดและยาน้ำแขวนตะกอน 

    Application of physicochemical theory;  principle of drug 

dissolution for drug formulation, formulation and preparation of liquid 

dosage forms; solution, syrup, elixir, spirit as well as EENT preparations,  

physicochemical principles of mucilage, magma, colloid and suspension. 

ปรับปรุงคำอธิบาย

รายวิชาใหเหมาะสม 



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๒๕๗ 

หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) หลักสูตรใหม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เหตุผล 

๐๑๑๒๘๔๐๕ ปฏิบัติการเภสัชกรรม ๑    ๑(๐-๓-๐) 

 (Pharmaceutic Laboratory I) 

 วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๑๘๔๐๒ เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องตน 

    ๐๑๑๑๘๔๐๓ ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 

         ปฎิบัติการในการเตรียมยาโดยอาศัยเทคนิคและเคร่ืองมือทางเภสัชที่เหมาะสม

ในการเตรียมยาน้ำสำเร็จรูป (ยาน้ำใส ,น้ำเชื่อม,อิลิกเซอร, สปริต, รวมทั้งการเตรียมยา 

หู คอ จมูก และตา) 

         Laboratory practice in compounding of pharmaceutical preparation 

by using appropriate pharmaceutical techniques and equipments for 

solution dosage forms (solution, syrup, elixir, spirit, including ear, throat, 

nose and eye preparation). 

๐๑๑๒๙๔๐๔ ปฏิบัติการเภสัชกรรม ๑    ๑(๐-๓-๐) 

  (Pharmaceutic Laboratory I) 

       วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๑๙๔๐๒ ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องตน 

    ปฎิบัติการเตรียมยาโดยอาศัยเทคนิคและเคร่ืองมือทางเภสัชศาสตรที่เหมาะสม

ในการเตรียมยาน้ำใส น้ำเชื่อม อิลิกเซอร สปริต รวมทั้งการเตรียมยา หู คอ จมูกและ

ตา 

    Laboratory practice in compounding of pharmaceutical preparations 

using appropriate pharmaceutical techniques and equipments for solution, 

syrup, elixir, spirit, as well as  ear, throat, nose and eye preparations. 

ปรับรายวิชาบังคับกอน

และคำอธิบายรายวิชา

ใหเหมาะสม 

๐๑๑๒๘๔๐๖ เภสัชกรรม ๒    ๓(๓-๐-๖) 

 (Pharmaceutics II) 

 วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๒๘๔๐๔ เภสชักรรม ๑ 

        การประยุกตทฤษฎีที่เก่ียวของ หลักการตั้งตำรับ การเตรียมทั่วไป การเตรียม

ตามเภสัชตำรับของยาอิมัลชัน โลชัน ยาทาถูนวด ยาข้ีผึ้ง เพสต ยาเหน็บ รวมถึงระบบ

นำสงยา ระบบนำสงยาสูเปาหมายและความคงตัวของยา 

       Physicochemical principles of pharmaceutical products such as 

emulsion, lotion, liniment, ointment, paste, suppositories including drug 

delivery system, target drug delivery and stability of drug. 

๐๑๑๒๙๔๐๕ เภสัชกรรม ๒     ๓(๓-๐-๖) 

(Pharmaceutics II) 

วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๑๙๔๐๑ เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องตน 

   การประยุกตทฤษฎีที่เก่ียวของ หลักการตั้งตำรับ การเตรียมทั่วไป การเตรียม

ตามเภสัชตำรับของยาอิมัลชัน โลชัน ยาทาถูนวด ยาข้ีผึ้ง เพสต ยาเหน็บ รวมถึงระบบ

นำสงยา ระบบนำสงยาสูเปาหมายและความคงตัวของยา 

   Principles of formulation and preparation of pharmaceutical 

products, preparation of emulsion, lotion, liniment, ointment, paste, 

suppositories as well as drug delivery system, targeted drug delivery and 

drug stability. 

ปรับรายวชิาบังคับกอน

และคำอธิบายรายวชิา

ภาษาอังกฤษให

เหมาะสม 



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๒๕๘ 

หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) หลักสูตรใหม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เหตุผล 

๐๑๑๒๘๔๐๗ ปฏิบัติการเภสัชกรรม ๒     ๑(๐-๓-๐) 

 (Pharmaceutic Laboratory II) 

 วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๒๘๔๐๔ เภสชักรรม ๑ 

   ๐๑๑๒๘๔๐๕ ปฏิบัติการเภสัชกรรม ๑ 

           ปฏิบัติการเตรียมยาในรูปแบบยามิวซิเลจ แมกมา คอลลอยด ยาน้ำแขวน

ตะกอน อิมัลชัน โลชัน ยาทาถูนวด ยาข้ีผึ้ง เพสต และยาเหน็บ 

           Laboratory practice in compounding of mucilage, magma, colloid, 

suspension, emulsion, lotion, liniment, ointment, paste, suppositories. 

๐๑๑๒๙๔๐๖ ปฏิบัติการเภสัชกรรม ๒    ๑(๐-๓-๐) 

  (Pharmaceutic Laboratory II) 

      วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๑๙๔๐๒ ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องตน 

    ปฏิบัติการเตรียมยาในรูปแบบยามิวซิเลจ แมกมา คอลลอยด ยาน้ำแขวน

ตะกอน อิมัลชัน โลชัน ยาทาถูนวด ยาข้ีผึ้ง เพสตและยาเหน็บ 

     Laboratory practice in pharmaceutical preparation, compounding 

of mucilage, magma, colloid, suspension, emulsion, lotion, liniment, 

ointment, paste, and suppositories. 

ปรับรายวชิาบังคับกอน

และคำอธิบายรายวชิา

ภาษาอังกฤษให

เหมาะสม 

๐๑๑๒๘๔๐๘ เคมีของยา ๑    ๒(๒-๐-๔) 

 (Medicinal Chemistry I) 

 วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๑๘๒๐๕ อินทรียเคมี 

          ความรูพื้นฐานเก่ียวกับตัวยาอนินทรียเภสัชภัณฑ การจําแนกประเภท แหลงที่

มารวมถึงการสังเคราะห การตรวจสอบเบื้องตน กลไกการออกฤทธิ์ ตลอดจนการประ

ยุกตใชทางการแพทยและเภสัชกรรมของตัวยาอนินทรียเภสัชภัณฑ การทำใหบริสุทธิ์ 

การพิสูจนเอกลักษณและการตรวจสิ่งปนปลอม ประโยชน ขนาดยา และรูปแบบของ

ยาเตรียม และความรูพื้นฐานเก่ียวกับตัวยาอินทรียเภสัชภัณฑ ในเร่ืองของการดูดซึม 

การเมแทบอลิซึม อันตรกิริยาระหวางยา และตัวรับ 

 

 

 

 

๐๑๑๒๙๔๐๗ เคมีของยา ๑     ๒(๒-๐-๔) 

  (Medicinal Chemistry I) 

วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๑๙๒๐๔ เคมีอินทรีย 

      ความรูพื้นฐานของตัวยาอนินทรียเภสัชภัณฑ ในดานการจําแนกประเภท 

แหลงที่มา การสังเคราะห การทำใหบริสุทธิ์ การพิสูจนเอกลักษณ กลไกการออกฤทธิ์

โดยเนนความสัมพันธของฤทธิ์ยากับสูตรโครงสราง ตลอดจนการประยุกตใชทางเภสัช

กรรมและทางคลินิก  หลักการพื้นฐานทางเคมีของยาที่รวมถึงการคนพบและการ

พัฒนายา  กระบวนการที่เก่ียวของกับการออกฤทธิ์ เมแทบอลิซึม ตัวรับยา คุณสมบัติ

ทางเคมีฟสิกสและความสัมพันธระหวางโครงสรางทางเคมีกับการออกฤทธิ์ในเชิง

คุณภาพ 

 

 

 

ปรับปรุงคำอธิบาย

รายวิชา โดยเพิ่ม

เนื้อหาที่จำเปนให

ครบถวน 



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๒๕๙ 

หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) หลักสูตรใหม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เหตุผล 

          Basic knowledge of inorganic pharmaceutical compound, classification, 

sourcing including ,synthesis, initial examination, mechanism of action in 

cluding application in medicine and pharmaceutical products purification, 

identification, physicochemical properties of organic pharmaceutical 

compound relate to absorption, metabolism, drug-receptor interaction. 

      Basic knowledge of inorganic pharmaceutical compounds including 

classification, sources, synthesis, purification, identification, mechanism 

of action emphasizing on structure-activity relationships, and application 

in pharmaceutical products and clinical uses. General principle of 

medicinal chemistry including drug discovery and development, processes 

involving drug actions, metabolism, drug-receptor, physicochemical 

properties, structure-activity relationships and quantitative structure-

activity relationships. 

๐๑๑๓๘๔๐๙ เคมีของยา ๒    ๓(๓-๐-๖) 

 (Medicinal Chemistry II) 

 วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๑๘๒๐๕ อินทรียเคมี 

           ความรูพื้นฐานของตัวยา ซึ่งสัมพันธกับฤทธิ์ของยา สูตรโครงสรางของยาและ

ผลของเภสัชวิทยาของเมตาบอไลต ลักษณะเฉพาะของโครงสราง ความสัมพันธของ

สูตรโครงสรางกับฤทธิ์ของยาที่มีผลตอการกดและกระตุนตอระบบประสาทสวนกลาง 

ระบบประสาทออโตโนมิค รวมทั้งระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินหายใจ ยาชา

เฉพาะที่ ยาแกปวด และยาแกอักเสบ 

๐๑๑๓๙๔๐๘ เคมีของยา ๒     ๓(๓-๐-๖) 

  (Medicinal Chemistry II) 

  วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๑๙๒๐๔ เคมีอินทรีย 

      ความรูพื้นฐานทางเคมีของยา ในดานการคนพบและการพัฒนา คุณสมบัติ

ทางเคมีฟสิกสเมแทบอลิซึม ขอบงใช ฤทธิ์ขางเคียง พิษของยา กลไกการออกฤทธิ์ใน

ระดับโมเลกุล โดยเนนความสัมพันธของฤทธิ์ยากับโครงสรางทางเคมีของยาระบบ

ประสาทออโตโนมิก ยาชาเฉพาะที่ ยาสลบ ยานอนหลับ ยากันชัก ยาตานโรคซึมเศรา 

ยาคลายความกังวล ยาตานโรคจิต ยาตานโรคปารกินสัน ยาระงับปวดโอปออยด ยา

ตานการอักเสบที่ไมใชสเตียรอยด สเตียรอยดฮอรโมน อินซูลิน ยาลดระดับน้ำตาลใน

เลือด และยาไทรอยด 

ปรับปรุงคำอธิบาย

รายวิชา โดยเพิ่ม

เนื้อหาที่จำเปนให

ครบถวน 

   

   

   



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๒๖๐ 

หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) หลักสูตรใหม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เหตุผล 

          Basic knowledge of drug in relation to biological actions; 

structural change of drug in vivo and the pharmacological effects of their 

metabolites, structural characteristics; structure activity relationship of 

drug in central nervous system, depressants and stimulants, autonomic 

nervous system, drug including gastrointestinal system, respiratory 

system, local anesthetic, analgesic, and antiinflammation. 

       Basic knowledge of medicinal chemistry including drug 

discovery and development, physicochemical properties, metabolism, 

indication, side effects, toxicity, mechanism of action at molecular level 

emphasizing on structure-activity relationships of drugs in autonomic 

nervous system, local aneasthetics, general aneasthetics, hypnotic-

sedatives, antiepileptic drugs, antidepressants, anxiolytics, antipsychotic 

drugs, antiparkinsonian drugs, opioid analgesics, non-steroidal anti-

inflammatory drugs, steroid hormones, insulin and hypoglycemic drugs 

and thyroid drugs. 

 

 

๐๑๑๓๘๔๑๐ เภสัชวิเคราะห ๑    ๒(๒-๐-๔) 

 (Pharmaceutical Analysis I) 

  วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๑๘๒๐๕ อินทรียเคมี  

           พื้นฐานการวิเคราะหเชิงคุณภาพของเภสัชภัณฑและเคมีภัณฑ ซึ่งครอบคลุม

การสุมตัวอยาง เทคนิคการชั่ง ตวง วัด เทคนิคการไทเทรต เชน การไทเทรตกรด-ดาง 

ในตัวทำละลายที่เปนน้ำและตัวทำละลายที่ไมใชน้ำ การไทเทรตโดยอาศัยหลักการเกิด

สารประกอบเชิงซอน การไทเทรตโดยหลักการแบบรีดอกซ การไทเทรตโดยอาศัย

หลักการทำใหเกิดตะกอนและการไทเทรตโดยอาศัยหลักการวิเคราะหเชิงเคมีไฟฟา 

เชน การไทเทรตโดยการใชเคร่ืองโพเทนทิโอมิเตอร 

 

 

๐๑๑๔๙๔๑๙ เภสัชวิเคราะห ๑     ๒(๒-๐-๔) 

  (Pharmaceutical Analysis I) 

  วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๑๙๒๐๒ เคมีทั่วไป 

       พื้นฐานการวิเคราะหเชิงปริมาณของเภสัชภัณฑและเคมีภัณฑ โดยเนนการ

ไทเทรต การตกตะกอนและเคมีไฟฟา 

       Fundamental knowledge in quantitative pharmaceutical analysis 

with emphasis on titrimetry, gravimetry and electrochemistry. 

 

ปรับรายวิชาบังคับกอน

และปรับปรุงคำอธิบาย

รายวิชาใหกระชับ 



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๒๖๑ 

หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) หลักสูตรใหม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เหตุผล 

           Fundamental knowledge in pharmaceutical quality control with 

emphasis on sample size techniques, volumetric and gravimetric analysis 

i.e. tritration techniques in aqueous and non aqueous sytem, 

complexation redox, electrochemical analysis, potentiometer analysis. 

๐๑๑๓๘๔๑๑ ปฏิบัติการเภสัชวิเคราะห ๑    ๑(๐-๓-๐) 

 (Pharmaceutical Analysis Laboratory I) 

 วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๑๘๒๐๕ อินทรียเคมี  

          ปฏิบัติการเชิงคุณภาพของเภสัชภัณฑและเคมีภัณฑซ่ึงครอบคลุมการสุม

ตัวอยาง เทคนิคการชั่ง ตวง วัด เทคนิคการไทเทรต เชนการไทเทรตกรด-ดาง ในตัวทำ

ละลายที่ เปนน้ำและตัวทำละลายที่ไมใชน้ำ การไทเทรตโดยอาศัยหลักการเกิด

สารประกอบเชิงซอน การไทเทรตโดยหลักการแบบรีดอกซ การไทเทรตโดยอาศัย

หลัการทำใหเกิดตะกอนและการไทเทรตโดยอาศัยหลกัการวเิคราะหเชิงเคมีไฟฟา เชน 

การไทเทรตโดยการใชเคร่ืองโพเทนซิออมิเตอร 

           Basic operation techniques and laboratory practice in sample 

size techniques volumetric and gravimetric analysis i.e. tritration 

techniques in aqueous and non aqueous sytem, complexation, redox, 

electrochemistry analysis, potentiometer analysis 

๐๑๑๔๙๔๒๐ ปฏิบัติการเภสัชวิเคราะห ๑            ๑(๐-๓-๐) 

  (Pharmaceutical Analysis laboratory I) 

  วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๑๙๒๐๒ เคมีทั่วไป 

     เทคนิคพื้นฐานทางการวิเคราะหเชิงปริมาณของเภสัชภัณฑและเคมีภัณฑ โดย

เนนการไทเทรต การตกตะกอนและเคมีไฟฟา 

     Laboratory practice in quantitative pharmaceutical analysis with 

emphasis on titrimetry, gravimetry and electrochemistry. 

 

ปรับรายวิชาบังคับกอน

และปรับปรุงคำอธิบาย

รายวิชาใหกระชับ 



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๒๖๒ 

หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) หลักสูตรใหม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เหตุผล 

๐๑๑๓๘๔๑๒ เภสัชเวท ๑    ๓(๓-๐-๖) 

 (Pharmacognosy I) 

 วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๒๘๒๑๕ พืชสมุนไพร 

           สมุนไพรที่ไดจากพืช สัตว และแรธาตุ ลักษณะทางกายภาพ สารสำคัญ 

คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของสาร การสกัดแยกสาร การตรวจสอบเบื้องตนของ

สารเคมี และประโยชนทางยาของสมุนไพร โดยจัดกลุมสมุนไพรตามกลุมของ

สารสำคัญจำพวกคารโบไฮเดรท ไกลโคไซด สเตียรอยด เทอรพินอยด แทนนนิ ฟลาโว

นอยด แอลคาลอยดชนิดตาง ๆ กรดอินทรีย ลิกแนน ลิปด เอนไซม โปรตีน และสาร

กลุมอ่ืน ๆ  

           Drugs from plants, animals and minerals; physical characters, 

active constituents and their physicochemical properties; extraction; 

preliminary chemical screening; pharmacological action or therapeutic 

use. Drug chemical constituents classification:- carbohydrates, glycosides, 

steroids, terpinoids, tannins, flavonoids, alkaloids, organic acids,, lignans, 

lipids, enzyme, proteins and others. 

๐๑๑๓๙๔๐๙ เภสัชเวท ๑     ๓(๓-๐-๖) 

(Pharmacognosy I) 

วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๒๙๒๑๓ พืชสมุนไพร 

      สมุนไพรที่ ไดจากพืช สัตว และแรธาตุ ลักษณะทางกายภาพ สารสำคัญ 

คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของสาร การตรวจสอบเบื้องตนของสารเคมี และ

ประโยชนทางยาของสมุนไพร โดยจัดกลุมสมุนไพรตามกลุมของสารสำคัญจำพวก คาร

โบไฮเดรท ไกลโคไซด สเตียรอยด เทอรพินอยด แทนนิน ฟลาโวนอยด แอลคาลอยดชนิด

ตางๆ กรดอินทรีย ลิกแนน ลิปด เอนไซม โปรตีน และสารกลุมอ่ืนๆ  

       Crude drugs from plants, animals and minerals; physical 

characteristics, active constituents and their physicochemical properties; 

preliminary chemical screening; pharmacological action or therapeutic 

use. Classification according to the chemical constituents; carbohydrates, 

glycosides, steroids, terpinoids, tannins, flavonoids, alkaloids, organic 

acids, lignans, lipids, enzyme, proteins and others. 

ป รับ ป รุ งค ำอธิ บ าย

รายวิชาใหเหมาะสม 

   

   

   

   

   

   



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๒๖๓ 

หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) หลักสูตรใหม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เหตุผล 

๐๑๑๓๘๔๑๓ ปฏิบัติการเภสัชเวท ๑    ๑(๐-๓-๐) 

 (Pharmacognosy Laboratory I) 

 วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๒๘๒๑๕ พืชสมุนไพร 

  ๐๑๑๒๘๒๑๖ ปฏิบัติการพืชสมุนไพร 

          ศึกษาสมุนไพรที่ไดจากพืช สัตว และแรธาตุ ตามกลุมของสารสำคัญจำพวก 

คารโบไฮเดรท ไกลโคไซด สเตียรอยด เทอรพินอยด แทนนิน ฟลาโวนอยด แอลคา

ลอยดชนิดตาง ๆ กรดอินทรีย ลิกแนน ลิปด เอนไซม โปรตีน และสารกลุมอ่ืน ๆ การ

ทดสอบหาคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของสารที่ไดจากพืชสมุนไพร การสกัดแยก

และการตรวจสอบเบื้องตน 

         Studies of drugs from plants, animals and minerals according to 

chemical constituents classification :- carbohydrates, glycosides, steroids, 

terpinoids, tannins, flavonoids, alkaloids, organic acids, lignans, lipids, 

enzyme, proteins and others. Chemical and physical properties testing; 

extraction and preliminary chemical screening. 

๐๑๑๓๙๔๑๐ ปฏิบัติการเภสัชเวท ๑    ๑(๐-๓-๐) 

  (Pharmacognosy Laboratory I) 

วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๒๙๒๑๔ ปฏิบัติการพืชสมุนไพร 

       ศึกษาสมุนไพรที่ไดจากพืช สัตว และแรธาตุ ตามกลุมของสารสำคัญจำพวก 

คารโบไฮเดรท ไกลโคไซด สเตียรอยด เทอรพินอยด แทนนิน ฟลาโวนอยด แอลคา

ลอยดชนิดตาง ๆ กรดอินทรีย ลิกแนน ลิปด เอนไซม โปรตีน และสารกลุมอ่ืน ๆ   

การสกัด  ทดสอบหาคุณสมบัติทางกายภาพและการทดสอบเบื้องตนทางเคม ี

     Laboratory studies of crude drugs from plants, animals and 

minerals, classification according to their chemical constituents; 

carbohydrates, glycosides, steroids, terpinoids, tannins, flavonoids, 

alkaloids, organic acids, lignans, lipids, enzymes, proteins and others, 

extraction and testing their chemical and physical properties by 

preliminary chemical screening. 

 

ปรับปรุงคำอธิบาย

รายวิชาใหเหมาะสม 

   

   

   

   

   

   

   



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๒๖๔ 

หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) หลักสูตรใหม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เหตุผล 

๐๑๑๓๘๔๑๔ เคมีของยา ๓    ๓(๓-๐-๖) 

 (Medicinal Chemistry III) 

 วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๑๘๒๐๕ อินทรียเคมี 

          ความรูพื้นฐานของตัวยา ซึ่งสัมพันธกับฤทธิ์ของยา สูตรโครงสรางของยาและ

ผลของเภสัชวิทยาของเมตาบอไลต ลักษณะเฉพาะของโครงสราง ความสัมพันธของ

สูตรโครงสรางกับฤทธิ์ของยาระบบหัวใจ และหลอดเลือด ยาขับปสสาวะ ยารักษา

โรคเบาหวาน ยาลดไขมัน ยากลุมสเตียรอยด ยาไธรอยด และยาตานไธรอยด ยาทำให

เลือดแข็งตัว ยาปองกันไมใหเลือดแข็งตัว ยาตานเชื้อ ยาซัลโฟนาไมด ยาควิโนโลน ยา

ปฏิชีวนะ ยาตานวัณโรค ยาตานมาลาเรีย ยาตานเชื้อรา ยาถายพยาธิ ยาตานเชื้อ            

อมีบา ยาตานเชื้อไวรัส ยาตานมะเร็ง และวิตามินตาง ๆ 

          Basic knowledge of drug in relation to biological actions; 

structural change of drug in vivo and the pharmacological effects of their 

metabolites, structural characteristics; structure activity relationship of 

drugs; cardiovascular drug, diuretics, antidiabetics, antilipemics, steroid, 

thyroid and antithyroid drugs, coagulants, anticoagulants, antiinfective 

agents, sulfonamides, quinolones, antibiotics, antimalaria, 

antituberculosis, anthelmintic, antiamoebic, antivirus, and vitamins. 

๐๑๑๓๙๔๑๔ เคมีของยา ๓     ๓(๓-๐-๖) 

  (Medicinal Chemistry III) 

วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๑๙๒๐๔ เคมีอินทรีย 

     ความรูพื้นฐานเก่ียวกับเคมีของตัวยา การจําแนกประเภท แหลงที่มารวมถึง

การสังเคราะห คุณสมบัติทางเคมีฟสิกส  การตรวจสอบเอกลักษณและคุณลักษณะ

เบื้องตน กลไกการออกฤทธิ์ ขอบงใช  เมแทบอลิซึม ผลขางเคียงและความเปนพิษของ

ตัวยา โดยเนนความสัมพันธของฤทธิ์ยากับสูตรโครงสรางของยาตานฮีสตามีน ยาที่ใช

ในระบบทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร ยาปฏิชีวนะ ยาตานแบคทีเรียเคมีสังเคราะห 

ยาตานวัณโรค ยาตานเชื้อรา ยาตานโปรโตซัว ยาตานมาลาเรีย ยาถายพยาธิ ยาตาน

เชื้อไวรัส ยาตานมะเร็ง ยาปรับระบบภูมิคุมกัน ยาระบบหัวใจและหลอดเลือด ยาขับ

ปสสาวะ ยาลดไขมัน ยาตานเกร็ดเลือด ยาปองกันการแข็งตัวของเลือด และยาทำให

เลือดแข็งตัว  

      Basic knowledge of medicinal chemistry including classification, 

sources and synthesis, physicochemical properties, drug identification 

and screening, mechanism of action, indication, metabolism, side effects 

and toxicity, emphasizing on structure-activity relationships of antihistamine 

drugs, respiratory drugs, gastrointestinal drugs, antibiotics, synthetic 

antibacterial drugs, antituberculosis drugs, antifungal drugs, antiprotozoals, 

antimalarials, anthelmintics, antiviral drugs, antineoplastic drugs, 

immunomodulators, cardiovascular drugs, diuretics, antihyperlipoproteinemic 

drugs, antiplatelet drugs, antithrombotics, thrombolytics and coagulants. 

ปรับปรุงคำอธิบาย

รายวิชา โดยเพิ่ม

เนื้อหาที่จำเปนให

ครบถวน 



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๒๖๕ 

หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) หลักสูตรใหม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เหตุผล 

๐๑๑๓๘๔๑๕ ชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลนศาสตร    ๒(๒-๐-๔) 

 (Biopharmaceutics and Pharmacokinetics) 

 วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๒๘๔๐๖ เภสชักรรม ๒ 

         คุณลักษณะทางฟสิกสและเคมีของยา รูปแบบของยา และวิธีการใหยาที่มีผล/

อิทธิพลตอชีวประโยชนของยา ปจจัยที่เก่ียวของกับการกระจายตัว เมแทบอลิซึม และ

การขจัดยา การอธิบายลักษณะการดูดซึม การกระจายตัว เมแทบอลิซึม การขจัดยาใน

เชิงคณิตศาสตร การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑยาในแงชีวอนุเคราะหของยา และชีวส

มมูลของยา การประยุกตชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลนศาสตรในเภสัชศาสตร 

        Influence of physicochemical characteristics of drug, dosage forms 

and route of administration on bioavailability, factors related to drug 

disposition: mathematic expressions: describing absorption, distribution 

metabolism and excretion of drugs, quality control of drug product 

concerning bioavailability and bioequivalence application of 

pharmacokinetics in pharmaceutical sciences. 

๐๑๑๓๙๔๑๓ ชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลนศาสตร   ๒(๒-๐-๔) 

  (Biopharmaceutics and Pharmacokinetics) 

  วิชาบังคับกอน: ไมมี 

   คุณลักษณะทางฟสิกสและเคมีของยา  รูปแบบของยาเตรียมและวิธีการบริหาร

ยาที่มีผลตอชีวประโยชนของยา  ปจจัยที่เก่ียวของกับกระบวนการที่เกิดข้ึนภายหลัง

จากที่ยาเขาสูรางกาย   การนำแนวคิดในเชิงคณิตศาสตรมาอธิบายลักษณะการดูดซึม 

การกระจายตัว เมแทบอลิซึม และการขจัดยา   การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑดาน

ชีวประโยชนและชีวสมมูลของยา  การประยุกตใชแนวคิดทางชีวเภสัชกรรมและเภสัช

จลนศาสตรในทางเภสัชศาสตร 

    Physicochemical characteristics of drug, dosage forms and route of 

administration on bioavailability, factors related to drug disposition, 

mathematic expressions describing absorption, distribution, metabolism 

and excretion of drugs, quality control of drug product concerning 

bioavailability and bioequivalence, application of biopharmaceutic and 

pharmacokinetic concept in pharmaceutical sciences. 

ปรับรายวชิาบังคับกอน

และปรับปรุงคำอธิบาย

รายวิชาใหเหมาะสม 

   

   

   

   

   

   



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๒๖๖ 

หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) หลักสูตรใหม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เหตุผล 

๐๑๑๓๘๔๑๖ เภสัชวิเคราะห ๒    ๒(๒-๐-๔) 

 (Pharmaceutical Analysis II) 

 วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๓๘๔๑๐ เภสัชวิเคราะห ๑ 

            ทฤษฎี เบื้ องตนและการประยุกต ใช เค ร่ืองมือในการวิ เคราะห  เชน 

อัลตราไวโอเลตสเปกโตรโฟโตมิเตอร อินฟาเรดสเปกโตรโฟโตมิเตอร สเปกโตรฟลูออโร

มิเตอร แมสสเปกโตรมิเตอร นิวเคลียแมกเนติก-เรโซแนนซสเปกโตรมิเตอร แกสโคร

มาโทกราฟและไฮเปอรฟอรแมนลิควิดโครมาโทกราฟ 

            Basic operation techniques in instruments for pharmaceutical 

analysis involving the principles of spectroscopy, ultraviolet spectrometry, 

infrared spectrometry, spectrofluorometry, mass spectrometry, nuclear 

magnetic resonance, gas spectrophotometry, high performance liquid 

chromatography. 

๐๑๑๔๙๔๒๑ เภสัชวิเคราะห ๒     ๒(๒-๐-๔) 

  (Pharmaceutical Analysis II) 

  วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๑๙๒๐๒ เคมีทั่วไป 

     ทฤษฎีและการประยุกตใชเคร่ืองมือในเภสัชวิเคราะหที่เก่ียวของกับสเปกโทร

มิเตอรรีแฟรคโตมิเตอร โพลาริมิเตอรและโครมาโทกราฟ 

         Theory and applications of analytical instruments to pharmaceutical 

analysis including spectrometer, refractometer, polarimeter, and 

chromatography. 

ปรับรายวชิาบังคับกอน

และปรับปรุงคำอธิบาย

รายวิชาใหกระชบั 

๐๑๑๓๘๔๑๗ ปฏิบัติการเภสัชวิเคราะห ๒    ๑(๐-๓-๐) 

 (Pharmaceutical Analysis Laboratory II) 

 วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๓๘๔๑๐ เภสัชวิเคราะห ๑ 

  ๐๑๑๓๘๔๑๑ ปฏิบัติการเภสัชวิเคราะห ๑ 

          ปฏิบัติการจะเนนศึกษาเก่ียวกับวิธีทางโครมาโทกราฟและสเปกโตรสโกป 

          Laboratory practice in chromatography and spectroscopy. 

๐๑๑๔๙๔๒๒ ปฏิบัติการเภสัชวิเคราะห ๒   ๑(๐-๓-๐) 

(Pharmaceutical Analysis Laboratory II) 

วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๑๙๒๐๒ เคมีทั่วไป    

    การฝกปฏิบัติการเภสัชวิเคราะหโดยใชสเปกโทรมิเตอร รีแฟรคโตมิเตอร              

โพลาริ มิเตอรและโครมาโทกราฟ 

    Laboratory practice in pharmaceutical analysis by using of 

spectrometer, refractometer, polarimeter, and chromatograph. 

ปรับรายวิชาบังคับกอน

และปรับปรุงคำอธิบาย

รายวิชาใหเหมาะสม 

   

   



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๒๖๗ 

หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) หลักสูตรใหม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เหตุผล 

๐๑๑๓๘๔๑๘ เภสัชเวท ๒                                                  ๒(๒-๐-๔) 
 (Pharmacognosy II) 
 วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๓๘๔๑๒ เภสัชเวท ๑ 
            การควบคุมคุณภาพพืชสมุนไพรตามขอกำหนดของเภสัชตำรับ การจัดทำ
มาตรฐานสมุนไพร สมุนไพรที่นำมาใชในโรคตาง ๆ ตามกลุมอาการที่เกิดในระบบ             
ตาง ๆ ของรางกาย ในสาธารณสุขพื้นฐาน บัญชียาหลักแหงชาติ และในยาแผน
ปจจุบัน 
           The pharmacopoeal control and standardization of medicinal 

plants. Medicinal plants used in various systems according to different 

symtoms, in primary health care, in national essential drug lists and in 

current medicine. 

๐๑๑๓๙๔๑๕ เภสัชเวท ๒     ๓(๓-๐-๖) 
  (Pharmacognosy II) 

วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๓๙๔๐๙ เภสัชเวท ๑ 
     การพิสูจนเอกลักษณสมุนไพร การควบคุมคุณภาพพืชสมุนไพรตามขอกำหนด

ของเภสัชตำรับการจัดทำมาตรฐานสมุนไพร สมุนไพรที่นำมาใชในโรคตาง ๆ ตามกลุม
อาการที่เกิดในระบบตาง ๆ ของรางกายในบัญชียาหลักแหงชาติที่เนนเฉพาะยาจาก
สมุนไพร   

     Medicinal plants identification, pharmacopoeal control and 
standardization of medicinal plants, medicinal plants used in various 
diseases and syndromes according to body systems,  national list of 
essential drugs by focusing on herbal medicines. 

ป รับ ป รุ งค ำอธิ บ าย

ร า ย วิ ช า  โ ด ย เพิ่ ม

เนื้ อ ห า ที่ จ ำ เป น ให

ครบถวน 

๐๑๑๓๘๔๑๙ ปฏิบัติการเภสัชเวท ๒    ๑(๐-๓-๐) 
 (Pharmacognosy Laboratory II) 
 วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๓๘๔๑๒ เภสัชเวท ๑ 
  ๐๑๑๓๘๔๑๓ ปฏิบัติการเภสัชเวท ๑ 
           ปฏิบัติการทางการควบคุมคุณภาพพืชสมุนไพรตามขอกำหนดของเภสัชตำรับ 
การจัดทำมาตรฐานสมุนไพร ศึกษาคนควาขอมูลของสมุนไพรที่นำมาใชในโรคตาง ๆ 
ตามกลุมอาการที่เกิดในระบบตาง ๆ ของรางกาย ในสาธารณสุขมูลฐาน บัญชียาหลัก
แหงชาติ และในยาแผนปจจุบัน 
          Laboratory practice in the pharmacopoeal control and standardization 
of medicinal plants. Medicinal plants used in various systems according 
to different symtoms, in primary health care, in national essential drug 
lists and in current medicine.  
 
 

๐๑๑๓๙๔๑๖ ปฏิบัติการเภสัชเวท ๒    ๑(๐-๓-๐) 
  (Pharmacognosy Laboratory II) 

วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๓๙๔๑๐ ปฏิบัติการเภสัชเวท ๑ 
     ปฏิบัติการพิสูจนเอกลักษณพืชสมุนไพร การควบคุมคุณภาพพืชสมุนไพรตาม

ขอกำหนดของเภสัชตำหรับการจัดทำมาตรฐานสมุนไพร ศึกษาคนควาขอมูลของ
สมุนไพรที่นำมาใชในโรคตาง ๆ ตามกลุมอาการที่เกิดในระบบตาง ๆ ของรางกาย ใน
บัญชียาหลักแหงชาติ 

      Laboratory practice in methods of medicinal plants identification, 
pharmacopoeal control and standardization of medicinal plants,  
medicinal plants used in various diseases and syndromes according to 
body system,  national list of essential drugs. 
 

ป รับ ป รุ งค ำอธิ บ าย
รายวิชาใหเหมาะสม 



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๒๖๘ 

หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) หลักสูตรใหม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เหตุผล 

๐๑๑๔๘๔๒๐ เภสัชอุตสาหกรรม ๑    ๒(๒-๐-๔) 

 (Industrial Pharmacy I) 

 วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๒๘๔๐๖ เภสชักรรม ๒ 

        เทคโนโลยีในการผลิตยาข้ันอุตสาหกรรมในรูปแบบของยาเม็ด ยาเม็ดเคลือบ 

แคปซูล ไมโครเอนแคปซูเลชั่น ยาออกฤทธิ์นาน กระบวนการควบคุมคุณภาพการผลิต

ยาและมาตรฐานยา 

        Technology of pharmaceutical manufacturing of tablets, coated 

tablets, capsules, microencapsulation, long acting drugs, manufacturing 

control process and standardization. 

๐๑๑๓๙๔๑๑ เภสัชกรรมอุตสาหการ ๑    ๒(๒-๐-๔) 

  (Industrial Pharmacy I) 

  วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๑๙๔๐๑ เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องตน 

    เทคโนโลยีในการผลิตยาข้ันอุตสาหกรรมในรูปแบบของยาเม็ด ยาเม็ดเคลือบ

น้ำตาล ยาเม็ดเคลือบฟลม แคปซูล ไมโครเอนแคปซูเลชัน ยาออกฤทธิ์นาน เพลเลท 

ระบบอากาศในสถานที่ผลิตยา กระบวนการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานในการผลิต

ยา 

     Technology of pharmaceutical manufacturing of tablets, sugar-

coated tablets, film coated tablets, capsules, microencapsulation, long 

acting drugs, pellets. Heating ventilation and air conditioning, 

manufacturing control process and standardization. 

ปรับรายวิชาบังคับกอน 

และปรับปรุงคำอธิบาย

รายวิชาใหเหมาะสม 

๐๑๑๔๘๔๒๑ ปฏิบัติการเภสัชอุตสาหกรรม ๑    ๑(๐ -๓ -๐)
 (Industrial Pharmacy Laboratory I) 
 วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๒๘๔๐๖ เภสชักรรม ๒ 
   ๐๑๑๒๘๔๐๗ ปฏิบัติการเภสัชกรรม ๒ 
         ฝกฝนการใชเคร่ืองมือและเคร่ืองจักรในระดับอุตสาหกรรม ที่ใชในการผลิตยา
ในรูปแบบของแข็ง ไดแก ยาเม็ด ยาเม็ดเคลือบน้ำตาลและฟลม และแคปซูลตลอดจน
กรรมวิธีตาง ๆ ที่ใชในการควบคุมคุณภาพของยาเตรียมรูปแบบตาง ๆ ที่ผลิตข้ึน 
        Practice in using instruments and process for manufacturing solid 
dosage forms; tablets, film coated including different processing for 
various dosage form and quality assurance. 

๐๑๑๓๙๔๑๒ ปฏิบัติการเภสัชกรรมอุตสาหการ ๑   ๑(๐-๓-๐) 
  (Industrial Pharmacy Laboratory I) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 
     ฝกปฏิบัติการใชเคร่ืองมือและข้ันตอนการผลิตยาในระดับอุตสาหกรรมของใน

รูปแบบของแข็ง ไดแก ยาเม็ด ยาเม็ดเคลือบน้ำตาล ยาเม็ดเคลือบฟลม แคปซูลและ
ผลิตภัณฑในรูปแบบพนแหงตลอดจนกรรมวิธีตาง ๆ ที่ใชในการควบคุมคุณภาพของ
ยาเตรียมรูปแบบตาง ๆ ที่ผลิตข้ึน 

    Laboratory practice in using instruments and process for manufacturing 
of solid dosage forms; tablets, sugar-coated tablets, film coated tablets, 
capsules and spray-drying products including different processes for 
quality control of various dosage forms. 

ปรับรายวิชาบังคับกอน
และปรับปรุงคำอธิบาย
รายวิชาใหเหมาะสม 



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๒๖๙ 

หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) หลักสูตรใหม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เหตุผล 

๐๑๑๔๘๔๒๒ เภสัชอุตสาหกรรม ๒    ๒(๒-๐-๔) 
 (Industrial Pharmacy II) 
 วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๔๘๔๒๐ เภสัชอุตสาหกรรม ๑ 
          หลักการและวิธีการผลิตยาปราศจากเชื้อและผลิตภัณฑ ฉีดพนใน ข้ัน
อุตสาหกรรม มาตรการในการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานในการผลิต การตรวจสอบ
ไพโรเจน การเรียนรูเก่ียวกับเคร่ืองมือและเคร่ืองจักรที่ใชในการผลิตยาประเภท
ดังกลาว ศึกษาวิธีการเลือกใชและขอควรคำนึงถึงตาง ๆ ของภาชนะที่ใชบรรจุ  
          Principle and technology of pharmaceutical manufacturing of 
parenteral preparation and aerosols, good manufacturing practice, 
production planning, quality assurance, pyrogen testing, study related to 
instrument production, choosing and caution of container. 

๐๑๑๓๙๔๑๗ เภสัชกรรมอุตสาหการ ๒    ๒(๒-๐-๔) 
  (Industrial Pharmacy II) 

วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๑๙๔๐๑ เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องตน 
     หลักการและวิธีการผลิตยาปราศจากเชื้อและผลิตภัณฑ ฉีดพนใน ข้ัน

อุตสาหกรรม มาตรการในการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานในการผลิตการตรวจสอบ
ไพโรเจน การเรียนรูเก่ียวกับเคร่ืองมือและเคร่ืองจักรที่ใชในการผลิตยาประเภท
ดังกลาว รวมถึงการศึกษาวิธีการเลือกใชและขอควรคำนึงถึงตาง ๆ ของภาชนะที่ใช
บรรจุเภสัชภัณฑ  

      Principle and technology of pharmaceutical manufacturing of 
parenteral preparation and aerosols, good manufacturing practice, 
production planning, quality assurance, pyrogenic testing, studies related 
to production instrument, selection and consideration of containers 
using for pharmaceutical products. 

ปรับรายวิชาบังคับกอน
และปรับปรุงคำอธิบาย
รายวิชาใหเหมาะสม  

๐๑๑๔๘๔๒๓ ปฏิบัติการเภสัชอุตสาหกรรม ๒      ๑(๐-๓-๐) 
 (Industrial Pharmacy Laboratory II) 
 วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๔๘๔๒๐ เภสัชอุตสาหกรรม ๑ 
   ๐๑๑๔๘๔๒๑ ปฏิบัติการเภสัชอุตสาหกรรม ๑ 
       ฝกฝนการใชเคร่ืองมือและเคร่ืองจักรในระดับอุตสาหกรรม ที่ใชในการผลิตยา
ปราศจากเชื้อ ไดแก ยาฉีดปริมาตรนอย และยาฉีดปริมาตรมาก ตลอดจนกรรมวิธี ตาง 
ๆ ที่ใชในการควบคุมคุณภาพของยาเตรียมรูปแบบตาง ๆ ที่ผลิตข้ึน 
       Practice in using instrument and process for manufacturing parenteral 
preparation eg. Parenteral in small amount and in pilot plant, quality 
assurance for different dosage forms. 

๐๑๑๓๙๔๑๘ ปฏิบัติการเภสัชกรรมอุตสาหการ ๒   ๑(๐-๓-๐) 
  (Industrial Pharmacy Laboratory II) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 
    ปฏิบัติการใชเคร่ืองมือและเคร่ืองจักรในระดับอุตสาหกรรม ที่ใชในการผลิตยา

ปราศจากเชื้อ ไดแก ยาฉีดปริมาตรนอยและยาฉีดปริมาตรมาก ตลอดจนกรรมวิธีตาง 
ๆ ที่ใชในการควบคุมคุณภาพของยาเตรียมรูปแบบตาง ๆ ที่ผลิตข้ึน 

    Laboratory practice in using instrument and machine for industrial 
manufacturing of parenteral preparations,  parenteral preparation in 
small amount and in pilot plant, quality assurance processes for 
different dosage forms. 

 

ปรับรายวิชาบังคับกอน
และปรับปรุงคำอธิบาย
รายวิชาใหเหมาะสม 



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๒๗๐ 

หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) หลักสูตรใหม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เหตุผล 

๐๑๑๒๘๕๐๑ พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยา ๑      ๓(๓-๐-๖) 
 (Pathophysiology and Pharmacology I) 
 วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๑๘๒๑๐ กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา ๑  
        พยาธิวิทยาเบื้องตน การบาดเจ็บของเซลล การตาย การปรับตัว การอักเสบ 
และการฟนตัวของเซลล พยาธิวิทยาของระบบหัวใจและไหลเวียนรวมทั้งระบบขับถาย
ปสสาวะ หลักการพื้นฐานของการใชยาบำบัดโรค เก่ียวของกับ เภสัชจลนศาสตร เภสัช
พลศาสตร การออกฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ของยาในกลุมระบบประสาทอัตโนมัติ
และระบบหัวใจและไหลเวยีนรวมทั้งยาในกลุมขับถายปสสาวะ 
        Basic pathology, cell injury, cell death, cell adaptation, cell 
inflammation and cell regeneration, pathophysiology of the cardiovascular 
and urinary systems. Basic principles in medicinal treatment of diseases 
related to pharmacokinetics and pharmacodynamic, actions and 
mechanism of actions of medicines on the cardiovascular and urinary 
system. 

๐๑๑๓๙๕๐๒ เภสัชวิทยา ๑     ๔(๔-๐-๘) 
  (Pharmacology I) 

วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๒๙๕๐๑ พยาธิสรีรวิทยา 
    หลักการพื้นฐานของการใชยาบำบัดโรคเก่ียวของกับเภสัชจลนศาสตรและ            

เภสัชพลศาสตร การออกฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ของยาตอระบบประสาท
สวนกลางและระบบประสาทอัตโนมัติ ยาแกปวด ยาลดไข ยาตานการอักเสบและยาที่
ออกฤทธิ์ตอระบบตอมไรทอ 

     Basic principles in medicinal treatment of diseases related to 
pharmacokinetics and pharmacodynamics, action and mechanism of 
action of medicines affecting on the central nervous system and the 
autonomic nervous system, analgesics, antipyretics, anti-inflammatory 
drugs, and drugs acting on the endocrine system. 

เป ลี่ ย น ชื่ อ ร า ย วิ ช า 
เปลี่ยนรายวิชาบังคับ
ก อน  แล ะจั ด ล ำดั บ
เนื้อหาในรายวิชา ให
สอดคล อ งกับ ลำดั บ
เนื้ อ ห าที่ เรี ยน  ส วน
เนื้อหาที่ เก่ียวของกับ
พยาธิสรีรวิทยาแยกไป
เป น ร าย วิ ช าพ ย าธิ
สรีรวิทยา 
 



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๒๗๑ 

หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) หลักสูตรใหม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เหตุผล 

๐๑๑๒๘๕๐๒ พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยา ๒    ๓(๓-๐-๖) 

 (Pathophysiology and Pharmacology II) 

 วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๒๘๒๑๑ กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 

   ๐๑๑๒๘๕๐๑ พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยา ๑ 

        ความผิดปกติของการทำงานของระบบโครงราง กลามเนื้อ ผิวหนัง ระบบ

ทางเดินอาหาร และยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบทางเดินอาหาร ยาแกอาการปวดลดไขแก

อักเสบ ยารักษาโรคผิวหนัง และยาที่ใชตานการแข็งตัวของเลือด และยาสลายลิ่มเลือด 

รวมถึงหลักการทั่วไปของการรักษาดวยเคมีบำบัดในโรคติดเชื้อ โรคมะเร็ง และโรค

ภูมิคุมกัน 

         Pathophysiology of the musculoskeletal, integumentary, gastrointestinal 

system and mechanism of action of medicine on gastrointestinal system, 

analgesic, antipyretic, dermatologic and heamatologic drugs include 

principle of chemotherapy of infecticus neoplastic and immunological discase.  

๐๑๑๓๙๕๐๔ เภสัชวิทยา ๒     ๓(๓-๐-๖) 

  (Pharmacology II)  

วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๓๙๕๐๒ เภสัชวิทยา ๑ 

    หลักการพื้นฐานของการใชยาบำบัดโรค การออกฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์

ของยาตอระบบทางเดินอาหารและยาที่ใชในโรคภูมิแพ หลักการทั่วไปของการรักษา

ดวยเคมีบำบัดในโรคติดเชื้อ โรคมะเร็งและโรคภูมิคุมกัน ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบหัวใจ

และไหลเวียนและระบบขับถายปสสาวะ 

    Basic principles in medicinal treatment of diseases,  action and 

mechanism of action of medicines affecting on the gastrointestinal 

system and drugs used to treat allergic diseases,  principles of 

chemotherapy for infectious, neoplastic and immunological diseases,  

drugs affecting on the cardiovascular system and the urinary system. 

เป ลี่ ย น ชื่ อ ร า ย วิ ช า 

เปลี่ยนรายวิชาบังคับ

ก อน  แล ะจั ด ล ำดั บ

เนื้อหาในรายวิชา ให

สอดคล อ งกับ ลำดั บ

เนื้ อ ห าที่ เรี ยน  ส วน

เนื้อหาที่ เก่ียวของกับ

พยาธิสรีรวิทยาแยกไป

เป น ร าย วิ ช าพ ย าธิ

สรีรวิทยา 

 

๐๑๑๒๘๕๐๓ อาหารและโภชนาการ    ๒(๒-๐-๔) 

 (Food and Nutrition) 

 วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๑๘๒๐๘ ชีวเคมี 

          ความสำคัญของอาหารและโภชนาการที่มีตอรางกายและสุขภาพ หลักการของ

อาหารทางการแพทยและอาหารเสริม ความสัมพันธระหวางสารอาหารกับยา การ

วิเคราะหอาหาร การประเมนิภาวะโภชนาการ และโภชนบำบัดในโรคบางโรค 

          The important of food and nutrient to human body and health, 

medical food and food supplements, nutrient-medicine relationship, 

food analysis and meal planning for nutrition therapy. 

 

 

 

ไมมี 

สอดแทรกเนื้ อหาใน

รายวิชาโภชนาการและ

โภชนบำบัด 



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๒๗๒ 

หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) หลักสูตรใหม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เหตุผล 

๐๑๑๒๘๕๐๔ ปฏิบัติการอาหารและโภชนาการ    ๑(๐-๓-๐)  

 (Food and Nutrition Laboratory) 

 วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๑๘๒๐๘ ชีวเคมี 

  ๐๑๑๑๘๒๐๙ ปฏิบัติการชีวเคมี 

        การวิเคราะหเคร่ืองดื่ม ผักผลไม คารโบไฮเดรต ไขมันและน้ำมันในอาหาร 

แหลงที่มา การใชประโยชน ผลิตภัณฑทางการคา การพัฒนาอาหารและผลิตภัณฑ

อาหาร 

       Laboratory practice in analysis of beverage, fruits and vegetables 

carbohydrate, fats, and oil in food; source, utilization, commercial 

preparation and technological development of food and their products. 

 

 

 

 

ไมมี 

สอดแทรกเนื้ อหาใน

รายวิชาโภชนาการและ

โภชนบำบัด 

๐๑๑๓๘๕๐๕ พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยา ๓    ๓(๓-๐-๖) 

 (Pathophysiology and Pharmacology III) 

 วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๒๘๒๑๑ กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา ๒ 

  ๐๑๑๒๘๕๐๑ พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยา ๑ 

        ความผิดปกติของการทำงานของระบบตอมไรทอ ระบบสืบพันธุ และระบบ

ประสาท รวมถึงยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบประสาทและยากลุมฮอรโมน 

       Pathophysiology of endocrine, reproductive systems and nervous 

system include mechamism of action of medicines on nervous system 

and hormone. 

 

 

 

 

ไมมี 

ผนวกเนื้ อห าเข า กับ

รายวิชาเภสัชวิทยา ๑ 

แล ะ ราย วิ ช าพ ย าธิ

สรีรวิทยา 



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๒๗๓ 

หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) หลักสูตรใหม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เหตุผล 

๐๑๑๓๘๕๐๖ ปฏิบัติการเภสัชวิทยา    ๑(๐-๓-๐) 

 (Pharmacology Laboratory) 

 วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๒๘๒๑๐ กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา ๑ 

         ปฏิบัติการพื้นฐานของการใชยาบำบัดโรค เก่ียวของกับการศึกษาทางดานเภสัช

จลนศาสตร เภสัชพลศาสตร การออกฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ของยาในกลุมระบบ

ประสาทอัตโนมัติและระบบประสาทสวนกลาง รวมทั้งยาที่ใชในการแกปวด ลดไข ตาน

การอักเสบ และการศึกษาพิษวิทยาของยา 

         Basic laboratory of medicine related to pharmacokinetic, 

pharmacodynamic, drug action and mechanism of action of autonomic 

and cns drugs, analgesic antipyretic, anti-inflammatory drugs and toxicity 

of medicine. 

๐๑๑๓๙๕๐๕ ปฏิบัติการเภสัชวิทยา    ๑(๐-๓-๐) 

  (Pharmacology Laboratory) 

วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๓๙๕๐๒ เภสัชวิทยา ๑ 

    ปฏิบัติการพื้นฐานของเภสัชวิทยาที่ เก่ียวของกับกระบวนการพัฒนายา  

การศึกษาทางเภสัชจลนศาสตร เภสัชพลศาสตร การออกฤทธิ์ และกลไกการออกฤทธิ์

ของยาในกลุมระบบประสาทอัตโนมัติ และระบบประสาทสวนกลาง รวมทั้งยาที่ใชใน

การแกปวด ลดไข ตานการอักเสบ และการศึกษาพิษวิทยาของยา 

     Basic laboratory of pharmacology related to drug development 

processes, pharmacokinetic and pharmacodynamic studies, action and 

mechanism of action of drugs affecting on autonomic and central 

nervous systems, analgesic antipyretic, anti-inflammatory drugs and 

toxicity test of medicines. 

ปรับรายวิชาบังคับกอน

และคำอธิบายรายวิชา

ใหเหมาะสม 

๐๑๑๓๘๕๐๗ เภสัชกรรมจายยา ๑    ๒(๒-๐-๔) 

 (Dispensing Pharmacy I) 

 วิชาบงัคับกอน: ๐๑๑๒๘๔๐๖ เภสชักรรม ๒ 

   ๐๑๑๒๘๕๐๒ พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยา ๒  

        บทบาทและความรับผิดชอบของเภสัชกรในการจายยา ตามแนวปฏิบัติในการ

จายยาที่ดี การซักประวัติผูปวย การใหคำแนะนำแกผูปวยเก่ียวกับการใชยาและปญหา

ที่เกิดจากการใชยาตามสั่ง การจายยาซึ่งไมตองใชใบสั่งแพทย การคัดเลือกและแนะนำ

ผลิตภัณฑยา หรือเวชอุปกรณเพื่อการรักษาตนเองของผูปวย 

 

 

๐๑๑๓๙๕๐๖ เภสัชกรรมจายยา     ๔(๓-๓-๖) 

  (Dispensing Pharmacy I)  

วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๓๙๕๐๒ เภสัชวิทยา ๑ 

    บทบาทและความรับผิดชอบของเภสัชกรในการจายยาตามแนวปฏิบัติในการ

จายยาที่ดี การซักประวัติผูปวย การใหคำแนะนำแกผูปวยเก่ียวกับการใชยาและการ

ปฏิบัติตัวในโรคพื้นฐานที่พบบอยในรานยา ไดแก โรคหู ตา คอ จมูก โรคระบบ

ทางเดินหายใจ  โรคระบบทางเดินอาหาร โรคผิวหนัง โรคขอและกระดูก โรคติดเชื้อ

ทางเพศสัมพันธ การคุมกำเนิด และการใหคำแนะนำในการเลิกบุหร่ี การคนหาและ

แกไขปญหาที่เกิดจากการใชยาตามใบสั่งแพทย รวมถึงการใหคำแนะนำเวชอุปกรณ

เพื่อการรักษาตนเองของผูปวย 

เปลี่ ยนชื่ อวิช า  ป รับ

ราย วิ ช าบั ง คั บ ก อ น 

แ ล ะ เพิ่ ม ค ำอ ธิ บ า ย

ราย วิ ช า  โด ยผน วก

เนื้ อห าที่ ส ำ คัญ ของ

ราย วิ ช า เภ สั ช ก รรม

ชุมชนเขามา 



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๒๗๔ 

หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) หลักสูตรใหม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เหตุผล 

         Role of pharmacist in good dispensing practice: patient counselling 

in prescription drug use, in hospital and drug store selection of drug and 

device for patient self care. 

    Role and responsitibility of pharmacist in good dispensing practice, 

history taking, patient and drug counseling in common diseases with 

EENT, respiratory system, gastrointestinal system, skin, joint and bone, 

sexual transmitted disease, contraception, and smoking cessation. 

identification and resolve of drug related problem, including advise an 

appropriate medical supplies for patient self-care treatment. 

 

๐๑๑๓๘๕๐๘ ปฏิบัติการเภสัชกรรมจายยา ๑    ๑(๐-๓-๐) 

 (Dispensing Pharmacy Laboratory I) 

 วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๒๘๔๐๖ เภสชักรรม ๒ 

   ๐๑๑๒๘๔๐๗ ปฏิบัติการเภสัชกรรม ๒ 

   ๐๑๑๒๘๕๐๒ พยาธิสรีรวิทยาและเภสชัวิทยา ๒ 

        ฝกปฏิบัติหนาที่ของเภสัชกรในการจายยาทั้งชนิดที่ตองมีใบสั่งแพทย และเพื่อ

การรักษาตนเองอยางถูกตอง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ การซักประวัติผูปวย ฝก

อานและใชเวชระเบียน บันทึกประวัติการใชยาของผูปวย ใหคำแนะนำแกผูปวย ฝก

วิธีการติดตามผลของยาและฝกปฏิบัติการใชขอมูลทางเภสัชสนเทศ 

        Clinical practice in dispensing following prescription and self care 

providing appropriate advice and precaution for each patient: reading 

and writing history of drug administration monitoring and follow up; 

patient counselling and practicing in drug information data. 

 

 

 

 

 

ไมมี 

ผนวกเนื้ อห าเข า กับ

รายวิชาเภสัชกรรม 

จายยา 



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๒๗๕ 

หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) หลักสูตรใหม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เหตุผล 

๐๑๑๓๘๕๐๙ พิษวิทยาและพิษวิทยาคลินิค    ๒(๒-๐-๔) 
 (Toxicology and Clinical Toxicology) 
 วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๒๘๕๐๒ พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยา ๒ 
       พิษของยา และการทดสอบพิษของยา การวินิจฉัยและการรักษาผูปวยที่ไดรับ
สารพิษ การจัดการผูปวยเมื่อไดรับสารพิษจากการไดรับยาเกินขนาด การใชยาในทางที่
ผิด สารเคมีที่ใชในครัวเรือน สารเคมีในการเกษตร การรักษาโดยใชยาแกพิษและการ
ตรวจเบือ้งตน 
       Toxicity of drug and toxicity testing, diagnostic and treatment of 
human poisoning; management of poisoned patients from drug over 
dose, drug abuse, household chemicals, agricultural chemical, antidotal 
therapy, emergency screening. 

๐๑๑๓๙๕๐๗ พิษวิทยาและพิษวิทยาคลินิก   ๒(๒-๐-๔) 
(Toxicology and Clinical Toxicology) 
วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๓๙๕๐๒ เภสัชวิทยา ๑ 

   หลักการทางพิษวิทยา กลไกการเกิดพิษของยาและสารพิษตอระบบตางๆของ
รางกาย การทดสอบความเปนพิษ การวินิจฉัยและการรักษาผูปวยที่ไดรับสารพิษ ทั้ง
สารพิษชนิดระเหยได สารพิษกลุมโลหะ สารเคมีกำจัดศัตรูพืช สารพิษจากพืชและสตัว 
สารเสพติด รวมทั้งการจัดการผูปวยที่ไดรับยาเกินขนาด  

   Principle of toxicology, mechanism of toxicity of poisons on various 
organs, toxicity testing, diagnosis and treatment of human poisoning 
from volatile and metallic poisons, pesticides, plant and animal toxins, 
drugs of abuse as well as management of drug overdose poisoning. 

ปรับรายวิชาบังคับกอน 
และปรับปรุงคำอธิบาย
รายวิชาใหเหมาะสม 
 

๐๑๑๓๘๕๑๐ เภสัชกรรมจายยา ๒    ๒(๒-๐-๔) 
 (Dispensing Hparmacy II) 
 วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๓๘๕๐๗ เภสชักรรมจายยา ๑ 
        หลักในการจายผลิตภัณฑยาฉีด สารอาหารปราศจากเชื้อที่ใหทางหลอดเลือดดำ
และยาเคมีบำบัดตามใบสั่งยา การคำนวณขนาดยาและเตรียมยาสำหรับผูปวยแตละ
ราย การปองกันและแกปญหาอันเนื่องมาจากกระบวนการไดรับยาฉีด หรือสารอาหาร
ทั้งหมดที่ใหทางหลอดเลือดดำการติดตามผลการรักษาตามแบบแผนการรักษาที่
กำหนดไว 
        Principle of dispensing of parenteral products including injectable 
drugs; total parenteral nutrition (tpn) and chemotherapy according to 
prescription; calculation and preparation for individual patient; 
preventing and solving problems arising from the process and using of 
parenteral drugs or parenteral nutrition; monitoring the results of 
treatment protocol.  

๐๑๑๔๙๕๑๒ การเตรียมเภสัชภัณฑสำหรับผูปวยเฉพาะราย         ๒(๑-๓-๒) 
  (Extemporaneous Preparations) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 
  หลักในการเตรียมเภสัชภัณฑสำหรับผูปวยเฉพาะราย ทั้งประเภทยารับประทาน 

ยาฉีด สารอาหารปราศจากเชื้อที่ใหทางหลอดเลือดดำและยาเคมีบำบัดตามใบสั่งยา 
รวมถึงการคำนวณขนาดยาสำหรับผูปวยเฉพาะราย 

   Principle of extemporaneous preparation in oral medications, 
injectable medicatons, parenteral nutrition and chemotherapy according 
to prescription including dosage calculation for individual patient. 
 

เป ลี่ ยน ชื่ อวิ ช า  และ
ป รับ ป รุ งค ำอธิ บ าย
รายวิชาใหกระชับ 
 

   
   



มคอ.๒  
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๐๑๑๓๘๕๑๑ ปฏิบัติการเภสัชกรรมจายยา ๒    ๑(๐-๓-๐) 

 (Dispensing Pharmacy Laboratiory II) 

 วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๓๘๕๐๗ เภสชักรรมจายยา ๑ 

   ๐๑๑๓๘๕๐๘ ปฏิบัติการเภสัชกรรมจายยา ๑ 

        ฝกปฏิบัติการเตรียมและจายผลิตภัณฑยาฉีด สารอาหารปราศจากเชื้อที่ใหทาง

หลอดเลือดดำและยาเคมีบำบัดใหแกผูปวยแตละรายตามใบสั่งยา แนะนำวิธีบริหารยา

และคัดกรองสำหรับบริหารยาแกผูปวยแตละราย 

       Practice of preparing and dispensing parenteral products including 

injectable drugs; total parenteral nutrition (tpn) and chemotherapy 

according to the prescriptions; providing appropriate advice and 

precaution for each patient. 

 

 

 

 

ไมมี 

ผนวกเนื้อหาเขากับ

รายวิชาการเตรียม

เภสัชภัณฑสำหรับ

ผูปวยเฉพาะราย 

๐๑๑๓๘๕๑๒ เภสัชกรรมคลินิก    ๓(๓-๐-๖) 

 (Clinical Pharmacy) 

 วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๓๘๕๐๕ พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยา ๓ 

       หนาที่และบทบาททางเภสัชกรรมคลินิก ในการใหบริการเภสัชสนเทศ ประเมิน

และติดตามผลการใชยา 

       Role of pharmacist in clinical pharmacy in drug information service 

and drug therapy monitoring. 

                                                

 

 

ไมมี 

สอดแทรก เนื้ อห าที่

จำเปนในรายวิชาเภสัช

กรรมบำบัด ๑-๔ 



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๒๗๗ 

หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) หลักสูตรใหม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เหตุผล 

๐๑๑๔๘๕๑๓ เภสัชจลนศาสตรคลินิก    ๒(๒-๐-๔) 

 (Clinical Pharmacokinetics) 

 วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๓๘๔๑๕ ชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลนศาสตร 

         ทฤษฎีพื้นฐานของการนำเภสัชจลนศาสตรมาประยุกตใชทางคลินิก หลักการ

และทฤษฎีของการกำหนดขนาดยาและติดตามระดับยาในเลือด 

      Basic theory and application of pharmacokinetics in clinical practice; 

principles and theoretical concepts in drug regimen selection and 

therapeutic drug monitoring. 

๐๑๑๕๙๕๑๕ เภสัชจลนศาสตรคลินิก    ๒(๒-๐-๔) 

  (Clinical Pharmacokinetics) 

            วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๓๙๔๑๓ ชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลนศาสตร 

   ทฤษฎีพื้นฐานและการประยุกตใชเภสัชจลนศาสตรในทางคลินิก หลักการและ

ทฤษฎีของการกำหนดขนาดยาและการติดตามระดับยาในเลือดของยาที่มีดัชนีการ

รักษาแคบ 

    Basic theory and application of pharmacokinetics in clinical 

practice, principles and theoretical concepts in drug regimen selection 

and therapeutic drug monitoring of drugs with narrow therapeutic index. 

ปรับปรุงคำอธิบาย

รายวิชาใหเหมาะสม 

๐๑๑๔๘๕๑๔ การติดตามและประเมินการใชยา    ๑(๑-๐-๒) 

 (Drug Use Evaluation) 

 วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๓๘๕๑๐ เภสชักรรมจายยา ๒ 

       วิธีการ ระบบของการจัดเก็บขอมูลยา การบริหารความเสี่ยงจากการใชยา 

รวมทั้งการบริหารยาที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อติดตามและประเมินความสมเหตุสมผลใน

การใชยา 

      Methodology of data gathering, risk management in medicinal 

utilization including high risk medicinal management for follow up and 

evaluation of rational drug utilization. 

 ๐๑๑๕๙๗๓๒ การทบทวนและประเมินการใชยา   ๑(๑-๐-๒) 

  (Drug Use Review and Evaluation) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

    ขอมูลในเชิงลึกที่เก่ียวของกับการใชยาอยางเหมาะสมตามขอกำหนดสำหรับยา

ที่มีราคาแพง ทบทวนและประเมินการสั่งใชยาตามเงื่อนไข ติดตาม และประเมิน

ปญหาทั้งหมดที่ตวจสอบไดเพื่อปรับปรุงการใชยาไดอยางสมเหตุผล 

    Depth information concerning appropriate medicine use by 

establishing approved criteria for medicines with many indications or 

expensive medicines, reviewing and evaluating prescribed medicines 

according to  approved criteria, monitoring  and evaluating of all 

identified problems to improve rational use of medicines.  

เปลี่ยนชื่อรายวิชา  

และปรับปรุงคำอธิบาย

รายวิชา โดยเพิ่ม

เนื้อหาที่จำเปนให

ครบถวน 
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หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) หลักสูตรใหม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เหตุผล 

๐๑๑๔๘๕๑๕ การบริการเภสัชสนเทศ    ๒(๒-๐-๔) 

 (Drug Information Service) 

 วิชาบังคับกอน: ไมมี 

        แนวคิดดานการบริการเภสัชสนเทศ การจัดตั้งศูนยบริการเภสัชสนเทศ และ

ชนิดของขอมูล วิธีการหาขอมูลเบื้องตนและการตอบปญหา การประเมินคุณคา

บทความปฐมภูมิเก่ียวกับยาทางคลินิก ระบบฐานขอมูลเภสัชสนเทศ การใชขอสนเทศ

ทางยาในการเขียนบทความสัน้ ๆ 

        Concept in drug information service, founding of drug information 

center. Classification of clinical drug information, data searching, 

evaluation providing drug information. Primary literature evaluation, 

computer base drug information system, utilization of drug information 

in short article writing.  

๐๑๑๓๙๕๐๓ การบริการเภสัชสนเทศ    ๒(๑-๓-๒) 

  (Drug Information Service) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

   แนวคิดดานการบริการเภสัชสนเทศ การแบงกลุมของขอมูล วิธีการหาขอมูล 

งานบริการตอบปญหาสารสนเทศทางยา การวิเคราะหและประเมินขอมูลทางยา  

ระบบฐานขอมูลเภสัชสนเทศและการเขียนบทสรุป  

   Concept in drug information service, classification of drug 

information, data searching, drug information service, analysis and 

evaluation of drug information, drug information system and summary 

writing. 

ปรับปรุงคำอธิบาย

รายวิชาใหกระชบั 

 

๐๑๑๔๘๕๑๖ การใชยาในทางที่ผดิ    ๑(๑-๐-๒) 

                     (Drug Abuse) 

 วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๓๘๕๑๐ เภสัชกรรมจายยา ๒ 

        การใชยาอยางตอเนื่องหรือเปนคร้ังคราว ที่ขัดกับหรือ ไมเก่ียวของกับหลักการ

ทางการแพทยและเภสัชกรรม  

        Prolong or short term using drug against principle of medicine and 

pharmacy. 

 

 

ไมมี 

สอดแทรก เนื้ อห าที่

จ ำ เป น ใน ร า ย วิ ช า

พิษวิทยาและพิษวิทยา

คลินิก 

   

   



มคอ.๒  
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๐๑๑๔๘๕๑๗ การบริบาลเภสัชกรรมผูปวยนอก    ๒(๒-๐-๔) 
 (Outpatient Pharmaceutical Care) 
 วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๓๘๕๐๗ เภสชักรรมจายยา ๑ 
        การบริบาลทางเภสัชกรรมในผูปวยนอก การจายยา การใหคำแนะนำปรึกษา 
การติดตามและการสื่อสารกับผูปวยเร้ือรัง และบุคลากรทางการแพทย 
       Outpatient pharmaceutical care; dispensing, patient counseling, 
monitoring of drug therapy in chronic disease patients and communicating 
with patient and health care professionals. 

๐๑๑๕๙๗๒๖ การบริบาลเภสัชกรรมผูปวยนอก   ๒(๒-๐-๔) 
  (Outpatient Pharmaceutical Care) 

วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๔๙๕๐๙ เภสัชกรรมบำบัด ๒ 
๐๑๑๔๙๕๑๐ เภสัชกรรมบำบัด ๓ 
๐๑๑๔๙๕๑๑ เภสัชกรรมบำบัด ๔ 

   การบริบาลทางเภสัชกรรมในผูปวยนอก การคนหาปญหาและแกปญหาจากการ
ใชยา การใหคำแนะนำปรึกษา การติดตามการรักษาและการสื่อสารกับผูปวยเร้ือรัง
และบุคลากรทางการแพทย 

   Outpatient pharmaceutical care; identifying and resolving of drug 
related problems, patient counselling, monitoring of drug therapy and 
communicating with chronic disease patients and health care 
professionals. 

ปรับรายวิชาบังคับกอน
และปรับปรุงคำอธิบาย
รายวิชาใหเหมาะสม 

๐๑๑๔๘๕๑๘ การบริบาลเภสัชกรรมในสถานเภสัชกรรมชุมชน    ๒(๒-๐-๔) 
 (Pharmaceutical Care in Community Pharmacy) 
 วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๓๘๕๐๗ เภสชักรรมจายยา ๑ 
         การบริบาลทางเภสัชกรรม แกผูปวยหรือผูมารับบริการที่รานยา ซึ่งรวมถึงการ
ดำเนินการเก่ียวกับใบสั่งยา การจายยา การใหความรู การใหคำปรึกษาแกผูปวย
เก่ียวกับยา โรค และการดูแลสุขภาพตนเองและการจายยาทั้งที่มีและไมมีใบสั่งแพทย 
เพื่อการรักษาโรคเบื้องตน การติดตามการใชยาในผูปวยเร้ือรัง การพัฒนาทักษะการ
สื่อสาร และการใหบริบาลทางเภสัชกรรมในชุมชน 
         Pharmaceutical care in community pharmacy: dispensing, patient 
counseling, monitoring of drug therapy in chronic disease patients and 
communicating with patient and health care professionals. 

๐๑๑๕๙๗๒๕ การบริบาลเภสัชกรรมในสถานเภสัชกรรมชุมชน ๒(๒-๐-๔) 
  (Pharmaceutical Care in Community Pharmacy)  

วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๓๙๕๐๖ เภสัชกรรมจายยา 
   การบริบาลทางเภสัชกรรมแกผูปวยหรือผูมารับบริการที่รานยา โดยรวมถึงการ

ดำเนินการเก่ียวกับการจายยา การใหความรู การใหคำปรึกษาแกผูปวยเก่ียวกับยา 
โรคและการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อการรักษาโรคเบื้องตน การติดตามการใชยาใน
ผูปวยเร้ือรัง การพัฒนาทักษะการสื่อสารกับผูปวยและบุคลากรทางการแพทย  

     Pharmaceutical care in community pharmacy: dispensing, patient 
education, patient counselling about drugs, diseases and personal 
healthcare, monitoring of drug therapy in patients with chronic diseases. 
improve communication skill with patients and health care 
professionals 

ป รับ ป รุ งค ำอธิ บ าย
รายวิชาใหกระชับ 
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๐๑๑๔๘๕๑๙ การบริบาลเภสัชกรรมผูปวยใน    ๒(๒-๐-๔) 

 (Inparient Pharmaceutical Care) 

 วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๓๘๕๑๐ เภสชักรรมจายยา ๒ 

         การรวบรวมประวัติตาง ๆ ของผูปวย การแกปญหาจากการใชยา การวางแผน

การบริบาลทางเภสัชกรรมแกผูปวย รวมถึงการบันทึกแผนการบริบาลนั้นและการให

คำแนะนำปรึกษากอนที่ผูปวยจะกลับบาน 

        Collection of patient history and solve the problem in drug 

administration; pharmaceutical care and patients advising on medical 

utilization before returning home. 

๐๑๑๕๙๗๒๗ การบริบาลเภสัชกรรมผูปวยใน   ๒(๒-๐-๔) 

 (Inparient Pharmaceutical Care) 

วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๔๙๕๐๙ เภสัชกรรมบำบัด ๒ 

๐๑๑๔๙๕๑๐ เภสัชกรรมบำบัด ๓ 

๐๑๑๔๙๕๑๑ เภสัชกรรมบำบัด ๔ 

     การรวบรวมประวัติของผูปวย การประสานรายการยา การแกปญหาจากการ

ใชยา การวางแผนการบริบาลทางเภสัชกรรมแกผูปวย รวมถึงการบันทึกแผนการ

บริบาลเภสัชกรรมและการใหคำแนะนำปรึกษากอนที่ผูปวยจะกลับบาน 

     Collection of patient history, medication reconciliation, problem 

solving, planning of pharmaceutical care including planning records and 

counseling before patient discharge. 

ปรับรายวิชาบังคับกอน

ป รับ ป รุ งค ำอธิ บ าย

รายวิชาใหเหมาะสม 

๐๑๑๔๘๕๒๐ การเลือกใชเภสัชภัณฑ    ๒(๒-๐-๔) 

 (Pharmaceutical Procuct Selection) 

 วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๒๘๔๐๖ เภสชักรรม ๒ 

       เปรียบเทียบเภสัชภัณฑตางๆในรานขายยา เชนตัวยาตาง ๆ และขอดีขอเสีย

ระหวางเภสัชภัณฑนั้นๆ 

       Pharmaceutical products in drug store, comparing advantages and 

disadvantages between different pharmaceutical products. 

๐๑๑๕๙๗๓๓ การเลือกใชเภสัชภัณฑ    ๒(๒-๐-๔) 

 (Pharmaceutical Procuct Selection) 

วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๓๙๕๐๖ เภสัชกรรมจายยา   

    เปรียบเทียบเภสัชภัณฑตาง ๆ ในรานขายยา เชน ตัวยา รูปแบบยา ขอดีและ

ขอเสียระหวางเภสัชภัณฑที่แตกตางกัน  รวมทั้งการเลือกใชรูปแบบยาใหเหมาะสมกับ

ผูปวยแตละราย 

    Comparing of pharmaceutical products in drug store such as 

active ingredients, dosage forms, advantages and disadvantages of 

different pharmaceutical products as well as  selection of appropriate 

dosage forms for individual patients. 

ปรับรายวชิาบังคับกอน 

และปรับปรุงคำอธิบาย

รายวิชา โดยเพิ่ม

เนื้อหาที่จำเปนให

ครบถวน 
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๐๑๑๔๘๕๒๑ ปฏิกิริยาอันไมพึงประสงคของยา    ๒(๒-๐-๔) 

 (Adversed Drug Reaction) 

 วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๓๘๕๐๕ พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยา ๓ 

       รูปแบบและปจจัยที่ทำใหเกิดปฏิกิริยาอันไมพึงประสงคจากการใชยา วิธีการ

ติดตามปฏิกิริยาไมพึงประสงค วิธีการประเมินปฏิกิริยาที่สงสัยวาจะเกิดจากการใชยา 

กลไกการเกิดปฏิกิริยาไมพึงประสงคจากการใชยาชนิดตางๆ และคาพารามิเตอรที่ใช

ติดตามปฏิกิริยาไมพึงประสงคนั้นๆ 

       Pattern and factor affected adversed drug reaction from drug 

utilization, follow up of adversed drug reaction. Evaluation of reaction 

effect from drug utilization, mechanism of adversed drug reaction from 

different drug utilization and parameters used to follow up adversed 

drug reaction. 

๐๑๑๔๙๕๑๓ ปฏิกิริยาอันไมพึงประสงคของยา   ๒(๒-๐-๔) 

  (Adverse Drug Reaction) 

วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๓๙๕๐๔ เภสัชวิทยา ๒ 

  ประเภทและกลไกการเกิดปฏิกิริยาอันไมพึงประสงคจากการใชยา บทบาทของ

เภสัชกรในการติดตาม การประเมิน การปองกัน และการรายงานผลการเกิดปฏิกิริยา

ไมพึงประสงคจากการใชยา 

  Classification and mechanism of adverse drug reaction, role of 

pharmacist in monitoring, evaluation, prevention and reporting of 

adverse drug events from drug using.  

 

ปรับรายวิชาบังคับกอน 

และปรับปรุงคำอธิบาย

รายวิชาใหกระชับ 

 

๐๑๑๕๘๕๒๒ การใชยาในผูปวยที่มีความเสี่ยงสูง    ๒(๒-๐-๔) 

 (Drug Care in High Risk Patients) 

 วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๓๘๕๑๐ เภสชักรรมจายยา ๒   

 ๐๑๑๓๘๕๑๒ เภสัชกรรมคลินิก  

       การรักษาดวยยาในผูปวยที่มีความเสี่ยงสูง เชน เด็ก, สตรีมีครรภ, ผูปวยโรคตับ 

ผูปวยโรคไต ผูปวยสูงอายุ ผูปวยภูมิคุมกันบกพรองผูปวยที่มีอาการผิดปกติในระบบ

ตางๆ ของรางกาย เพื่อใหมีการใชยาอยางสมเหตุสมผล 

       Pharmaceutical care in high risk patient ie. Pediatrics, pregnant 

women, hepatitis, renal failure, geriatric, immunodefficiency disease for 

rational drug use. 

๐๑๑๕๙๗๓๔ การใชยาในผูปวยที่มีความเสี่ยงสูง   ๒(๒-๐-๔) 

  (Drug Care in High Risk Patients) 

  วิชาบังคับกอน: ไมมี 

   การรักษาดวยยาในผูปวยที่มีความเสี่ยงสูง เชน เด็ก สตรีมีครรภ ผูสูงอายุ ผูปวย

โรคตับ  ผูปวยโรคไต ผูปวยสูงอายุ ผูปวยภูมิคุมกันบกพรอง และความแตกตางทาง

พันธุกรรม เพื่อความปลอดภัยของผูปวยและมีการใชยาอยางสมเหตุสมผล 

   Pharmaceutical cares in high risk patients include pediatrics, 

pregnant women, geriatric, patients with hepatic diseases, renal failure, 

immunodeficiency diseases and genetic variation for patient safety and 

rational drug uses. 

ป รับ ป รุ งค ำอธิ บ าย

ร า ย วิ ช า  โ ด ย เพิ่ ม

เนื้ อ ห า ที่ จ ำ เป น ให

ครบถวน  

 



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๒๘๒ 

หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) หลักสูตรใหม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เหตุผล 

๐๑๑๕๘๕๒๓ ทักษะทางคลินิกในการติดตามการรักษาดวยยา   ๒(๒-๐-๔)

  

(Clinical Skill in Drug Therapy Monitoring) 

 วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๓๘๕๑๐ เภสชักรรมจายยา ๒ 

  ๐๑๑๓๘๕๑๒ เภสัชกรรมคลินิก  

       กระบวนการติดตามการรักษาดวยยา การรวบรวมประวัติผูปวย พารามิเตอรซึ่ง

ใชในการประเมินผลการใชยา 

       Drug therapy monitoring process, patient history taking parameters 

for efficacy and safety monitoring of drug use.  

๐๑๑๕๙๗๓๕ ทักษะทางคลินิกในการติดตามการรักษาดวยยา ๒(๒-๐-๔) 

(Clinical Skill in Drug Therapy Monitoring) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

   กระบวนการติดตามการรักษาดวยยา การรวบรวมประวัติผูปวย คาการตรวจ

ทางการแพทย เพื่อใชในการประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยจากการใชยา 

   Drug therapy monitoring processes, collection of patient history, 

evaluation of clinical parameters to assess efficacy and safety of drug 

use. 

ป รับ ป รุ งค ำอธิ บ าย

รายวิชาใหเหมาะสม 

 

๐๑๑๕๘๕๒๔  ทักษะการสื่อสารทางวิชาชีพและการใหคำแนะนำผูปวย ๓(๒-๓-๔) 

(Professional Communication Skills and Parient Counselig)     

วิชาบังคับกอน: ไมม ี  

       หลักการและแนวคิดดานทักษะการสื่อสารระหวางบุคคลในการบริบาลผูปวย 

โดยเนนการสื่อสารทางวิชาชีพ การสื่อสารระหวางเภสัชกรกับผูปวยและบุคลากรผู

ปฏิบัติทางสุขภาพ เทคนิคในการเขียนการพูดการสัมภาษณตลอดจนการนำเสนอ

ขอมูลทางการแพทย เทคนิคการสื่อสารกับผูปวยเฉพาะรายหรือสถานการณจำเพาะ

และจริยธรรมการสื่อสาร  

      Principle and concept in personnel communication skill in patient 

care with emphasis on professional communication, pharmacist and 

patient communication, pharmacist and health care providers 

communication. Communication technique in writing, conversation and 

interview, medicinal data presentation, specific patient or special 

situation as well as ethics of communication. 

๐๑๑๕๙๕๑๔ ทักษะการสื่อสารทางวิชาชีพและการใหคำแนะนำผูปวย ๒(๑-๓-๒) 

         (Professional Communication Skills and Parient 

Counseling) 

                     วิชาบังคับกอน: ไมมี  

    หลักการและแนวคิดดานทักษะการสื่อสารระหวางบุคคล โดยเนนการสื่อสาร

ทางวิชาชีพ ระหวางเภสัชกรกับผูปวยและบุคลากรทางการแพทย เทคนิคในการเขียน 

การพูด การสัมภาษณ การนำเสนอขอมูลทางการแพทยและจริยธรรมการสื่อสาร  

    Principle and concept in personnel communication skill with 

emphasis on professional communication, pharmacist and patient, 

pharmacist and health care providers communication. communication 

technique in writing, conversation and interview, medicinal data 

presentation and ethics of communication 

 

 

ป รับ ป รุ งค ำอธิ บ าย

รายวิชาใหกระชับ และ

เหมาะสม 



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๒๘๓ 

หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) หลักสูตรใหม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เหตุผล 

๐๑๑๕๘๕๒๕ การประเมินบทความวิจัยทางคลินิก       ๑(๑-๐-๒) 

 (Evaluation of Pharmaceutical Research Articles) 

 วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๔๘๕๑๕ การบริการเภสัชสนเทศ  

          การวิพากษและการประเมินความนาเชื่อถือของบทความวิจัยทางคลินิก และ

นำไปใชในการดูแลผูปวยเฉพาะราย 

         To evaluate clinical drug literature and apply for individual patient 

care. 

๐๑๑๕๙๓๐๙ การประเมินบทความวิจัยทางเภสัชศาสตร  ๑(๐-๓-๐) 

 (Evaluation of Pharmaceutical Research Articles) 

                        วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๓๙๕๐๓ การบริการเภสัชสนเทศ  

    การวิพากษและการประเมินความนาเชื่อถือของบทความวิจัยทางเภสัชศาสตร 

โดยมุงเนนที่แนวคิดและการประยุกตใชในทางการแพทยเชิงประจักษ 

    Discussion and evaluation of the reliability of pharmaceutical 

research articles with emphasis on concepts and applications in 

evidence-based medicine.  

เปลี่ยนชื่อรายวิชาและ

ป รับ ป รุ งค ำอธิ บ าย

รายวิชาใหเหมาะสม 

๐๑๑๔๘๖๐๑ สัมมนา     ๑(๐-๓-๐) 

 (Seminar)  

 วิชาบังคับกอน: ไมมี 

          การนำเสนอความกาวหนาทางเภสัชกรรมในดานตาง ๆ ตอที่ประชุมและการ

อภิปรายในหัวขอที่นักศึกษาไดเลือกเองตามความสนใจ โดยอานจากรายงานการวิจัย

ในวารสารวิทยาศาสตรชั้นนำ รวมถึงการอภิปรายรวมกับผูทรงคุณวุฒิในหัวขอตาง ๆ  

         Discussion and presentation of interested topic, review the articles 

and information from journals, under supervision. 

๐๑๑๕๙๖๐๑ สัมมนาทางเภสัชศาสตร    ๑(๐-๓-๐) 

  (Seminar in Pharmacy) 

วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๔๙๓๐๔ วิธีวิทยาการวิจัย 

๐๑๑๓๙๕๐๓ การบริการเภสัชสนเทศ 

    การนำเสนอหัวขออภิปรายทางเภสัชศาสตรที่นักศึกษาสนใจ โดยการสืบคน

ขอมูลจากรายงานการวิจัยที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ รวมถึงการรวมอภิปรายกับ

คณาจารยและผูเขารวมฟงการนำเสนอ  

    Presentation of interested pharmaceutical topics, review the 

articles and information from academic journals including discussion 

with staffs and participants. 

เปลี่ยนชื่อรายวิชา เพิ่ม

ราย วิ ช าบั ง คั บ ก อ น 

เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษ า มี

ความรูที่ จำเปนกอน

การเรียนในรายวิชานี้ 

และปรับปรุงคำอธิบาย

รายวิชาใหเหมาะสม 



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๒๘๔ 

หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) หลักสูตรใหม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เหตุผล 

๐๑๑๕๘๖๑๑ โครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร    ๓(๐-๙-๐)

 (Senior Project Research in Pharmacy) 

 วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๒๘๔๐๖ เภสัชกรรม ๒ 

  ๐๑๑๓๘๔๑๖ เภสัชวิเคราะห ๒ 

  ๐๑๑๓๘๔๑๘ เภสัชเวท ๒ 

   ๐๑๑๓๘๕๑๒ เภสัชกรรมคลินิก 

   ๐๑๑๔๘๔๒๒ เภสัชอุตสาหกรรม ๒ 

   ๐๑๑๔๘๓๐๓ วธิีวิทยาการวิจยั 

   ๐๑๑๔๘๓๐๔ เภสัชกรรมชุมชน  

        การปฏิบัติงานในโครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตรในความดูแลของผูสอน ศึกษา

โดยการปฏิบัติงานในแนวลึก ในหัวขอทางเภสัชศาสตรที่เหมาะสม โดยมีผูสอนแนะนำ

และควบคุมดูแล หัวขอของโครงการอาจจะเปนการทำการทดลองในหองปฏิบัติการ

หรือในโรงพยาบาลหรือในสถานที่จำหนายยาประการใดประการหนึ่ง ขอบเขตของงาน

กำหนดใหสามารถทำเสร็จไดภายในระยะเวลาหนึ่งภาคการศึกษา 

        Research practice in pharmacy under supervisor, selection of 

suitable topic on student idea or consult with supervisor, work in 

laboratory or in hospital, retail pharmacy, finish research project within 

semester. 

๐๑๑๕๙๖๐๒ โครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร   ๓(๐-๙-๐) 

(Senior Project Research in Pharmacy) 

  วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๕๙๖๐๑ สัมมนาทางเภสัชศาสตร 

    การทำโครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตรที่เก่ียวของกับเภสัชกรรมอุตสาหการหรือ

การบริบาลทางเภสัชกรรม   การนำเสนอโครงรางงานวิจัย  การเก็บและวิเคราะห

ขอมูล การนำเสนอและการเขียนรายงานผลงานวิจัย   

   Conduction of research project related to industrial pharmacy or 

pharmaceutical care including concept initiation, proposal presentation, 

data collection and analysis, presentation and report writing of research.   

 

 

 

ปรับรายวิชาบังคับกอน

และปรับปรุงคำอธิบาย

รายวิชาใหกระชับ และ

เหมาะสม 

  

 

 

   



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๒๘๕ 

หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) หลักสูตรใหม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เหตุผล 

๐๑๑๔๘๗๐๑  แนวโนมการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ    ๒(๒-๐-๔) 

 (Trend in Pharmaceutical Research and Development) 

 วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๒๘๔๐๖ เภสัชกรรม ๒ 

       แนวโนมและสถานการณปจจุบนั ในการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑที่เก่ียวของกับ

กระบวนการและตัวยาไดแก วัตถุดิบ ตำรับ รูปแบบผลิตภัณฑ คนควาวิจัยเอกสาร 

รวบรวมรายงาน นำเสนอและอภิปราย 

       Trends and current situation in pharmaceutical research and 

development, related to process and products, raw materials, formula 

dosage forms, and finished products; literature review, report, 

presentation and discussion. 

๐๑๑๕๙๗๐๕ แนวโนมการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ  ๒(๒-๐-๔) 

          (Trend in Pharmaceutical Research and Development) 

วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๓๙๔๑๑ เภสัชกรรมอุตสาหการ ๑ 

๐๑๑๓๙๔๑๗ เภสัชกรรมอุตสาหการ ๒ 

  แนวโนมในการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ การทบทวนวรรณกรรมในสวนที่

เก่ียวของกับกระบวนการผลิต ตัวยา รูปแบบและเภสัชภัณฑสำเร็จรูป 

  Trends in pharmaceutical research and development, literature 

review related to manufacturing process, raw material, dosage forms, 

and finished products. 

 

ปรับรายวิชาบังคับกอน

และปรับปรุงคำอธิบาย

รายวิชาใหกระชับ และ

เหมาะสม 

๐๑๑๔๘๗๐๒ การประกันและการควบคุมคุณภาพเภสัชผลิตภัณฑ    ๒(๒-๐-๔) 

 (Quality Assurance and Quality Control of  

                      Pharmaceutical Product) 

 วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๓๘๔๑๖ เภสัชวิเคราะห ๒ 

       หลักการและวิธีดำเนินงานในการประกันและควบคุมคุณภาพเภสัชผลิตภัณฑ 

       Principle and method for quality control of pharmaceutical 

products. 

๐๑๑๕๙๗๐๒ การประกันและการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ         ๒(๒-๐-๔) 

  (Quality Assurance and Quality Control of  

                      Pharmaceutical Product) 

วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๔๙๔๒๑ เภสัชวิเคราะห ๒ 

   หลักการของการประกันและควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ การวางแผนปฏิบัติการ

ในระบบควบคุมและประกันคุณภาพของวัตถุดิบ ระหวางกระบวนการผลิตและ

ผลิตภัณฑสำเร็จรูป การตรวจสอบความถูกตองของวิธีวิเคราะห การทดสอบความคง

สภาพยา ขอตกลงและขอบังคับระดับชาติและนานาชาติในสวนที่เก่ียวของ 

   Principle  of quality assurance and quality control, operation planning 

of qa/qc for raw material, in process control and finished product, 

analysis, method validation, stability testing, national and international 

agreement and regulation related to quality assurance/quality control. 

ป รับ ป รุ งค ำอธิ บ าย

ร า ย วิ ช า  โ ด ย เพิ่ ม

เนื้ อ ห า ที่ จ ำ เป น ให

ครบถวน 



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๒๘๖ 

หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) หลักสูตรใหม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เหตุผล 

๐๑๑๔๘๗๐๓ การพัฒนาผลิตภัณฑ ๑    ๒(๑-๓-๒)  

 (Product Development I) 

 วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๒๘๔๐๔ เภสัชกรรม ๑ 

           ทฤษฎีและการฝกปฏิบัติเร่ืองการละลายของตัวยา เทคนิคการเพิ่มการละลาย

และความคงตัวของตัวยา การเตรียมสารละลายบัฟเฟอร การพัฒนา และการตั้งตำรับ

ผลิตภัณฑยาในรูปแบบของสารละลายใส 

          Theory and laboratory of drug dissolution, technique for 

increasing dissolution and stability of drugs, preparation of buffer 

solution, development and formulation of drug product in clear solution 

dosage form. 

๐๑๑๕๙๗๐๓ การพัฒนาเภสัชภัณฑ    ๓(๒-๓-๔) 

  (Pharmaceutical Products Development) 

วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๒๙๔๐๓ เภสัชกรรม ๑ 

๐๑๑๒๙๔๐๕ เภสัชกรรม ๒ 

    การพัฒนาเภสัชภัณฑ โดยมีรายละเอียดของเนื้อหาที่ประกอบดวย การศึกษา

ขอมูลกอนการตั้งตำรับ เทคนิคที่เก่ียวของกับการเตรียมเภสัชภัณฑ การเพิ่มความคง

สภาพของเภสัชภัณฑ การเลือกใชสารตานจุลชีพในเภสัชภัณฑ การเลือกใชบรรจุภัณฑ

ที่เหมาะสม การศึกษาความคงสภาพของเภสัชภัณฑ และการควบคุมและตรวจสอบ

คุณภาพตามเภสัชตำรับ 

     Development of pharmaceutical products consisting of pre-formulation 

studies, pharmaceutical preparation techniques, stabilization of pharmaceutical 

products, selection of antimicrobial agents, packaging selection, stability 

studies and quality control testing according to pharmacopoeia. 

ปรับชื่อรายวิชา และ

รายวิชาบังคับกอนให

เห ม าะสม  และ เพิ่ ม

คำอธิบายรายวิชาโดย

ผ น ว ก ร า ย วิ ช า ก า ร

พัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ  ๑ 

และรายวิชาการพัฒนา

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ  ๒  เข า

ดวยกัน 

 

๐๑๑๕๘๗๐๔  การพัฒนาผลิตภัณฑ ๒    ๒(๑-๓-๒) 

 (Product Development II) 

 วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๒๘๔๐๖ เภสัชกรรม ๒ 

        ทฤษฎีและการฝกปฏิบัติเร่ืองอิมัลชัน ไมโครอิมัลชัน ยาข้ีผึ้ง ยาครีม เจล และยา

แขวนตะกอน การพัฒนาและการตั้งตำรับ ตลอดจนความคงตัวของผลิตภัณฑดังกลาว 

       Theory and laboratory of emulsion microemulsion, ointment cream, 

gel and suspension, development and formulation including stability of 

products. 

 

 

 

ไมมี 

ผนวกเนื้อหาเขากับ

รายวิชาการพัฒนา

เภสัชภัณฑ 



มคอ.๒  
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๐๑๑๔๘๗๐๕  โครมาโทกราฟในการวิเคราะหเภสัชภัณฑ     ๒(๑-๓-๒) 

 (Chromatography in Pharmaceutical Analysis) 

 วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๓๘๔๑๖ เภสัชวิเคราะห ๒ 

        ทฤษฎีและการปฏิบัติการแยกวิเคราะหเภสัชภัณฑโดยใชโครมาโทกราฟและไฮ

เพอรฟอรมานซลิควิดโครมาโทกราฟ 

       Theory and laboratory analysis of pharmaceutical product using 

chromatography and high performance liquid chromatography. 

๐๑๑๕๙๗๐๗ โครมาโทกราฟในเภสัชวิเคราะห                 ๒(๑-๓-๒) 

  (Chromatography in Pharmaceutical Analysis) 

วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๔๙๔๒๑ เภสัชวิเคราะห ๒ 

  ทฤษฎีและการฝกปฏิบัติการวิเคราะหเภสัชภัณฑโดยเนนวิธีแกสโครมาโทกราฟ

และไฮเปอรฟอรแมนซลิควิดโครมาโทกราฟ 

  Theory and laboratory practice in pharmaceutical analysis  with 

emphasis on gas chromatography and high performance liquid 

chromatography. 

ปรับปรุงคำอธิบาย

รายวิชาใหเหมาะสม 

๐๑๑๔๘๗๐๖  ระบบนำสงยา       ๒(๒-๐-๔) 

 (Drug Delivery System) 

 วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๒๘๔๐๖ เภสัชกรรม ๒ 

        การออกแบบและพัฒนาระบบนำสงยา การวิเคราะหคุณลักษณะของรูปแบบ

การนำสงยา 

       Design and development of drug delivery systems, mathematical 

analysis of dosage form performance. 

๐๑๑๕๙๗๐๘ ระบบนำสงยา     ๒(๒-๐-๔) 

  (Drug Delivery System) 

  วิชาบังคับกอน: ไมมี 

   หลักการเก่ียวกับระบบนำสงยา ชนิด รูปแบบ การออกแบบและการพัฒนา

ระบบนำสงยา การวิเคราะหคุณลักษณะของรูปแบบการนำสงยา รวมถึงการ

ประยุกตใชเทคโนโลยีตาง ๆ ในกระบวนการนำสงผลิตภัณฑเคร่ืองสำอางและ

ผลิตภัณฑสุขภาพ 

   Principle of drug delivery system: types, pattern, design 

development, and performance characteristic analysis of dosage forms 

as well as application to cosmetics and health products. 

ปรับปรุงคำอธิบาย

รายวิชา โดยเพิ่ม

เนื้อหาที่จำเปนให

ครบถวน 

   

   

   



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๒๘๘ 

หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) หลักสูตรใหม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เหตุผล 

๐๑๑๔๘๗๐๗ ไมโครเอนแคปซูเลชันเทคนิค    ๒(๑-๓-๒) 

 (Microencapsulation Techniques)  

 วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๒๘๔๐๖ เภสัชกรรม ๒ 

       การตั้งสูตรการเตรียมยาและประเมินผลและการเตรียมยาในรูปของไมโคร

แคปซูล 

       Formulation, evaluation and preparation of microcapsules. 

๐๑๑๕๙๗๐๙ ไมโครเอนแคปซูเลชันเทคนิค   ๒(๑-๓-๒) 

  (Microencapsulation Techniques) 

  วิชาบังคับกอน: ไมมี 

  หลักการของไมโครเอนแคปซูเลชัน ชนิด เทคนิคการเตรียม ชนิดของสารเคลือบ 

การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและเคมี การทดสอบความคงตัว รวมถึงการนำไป

ประยุกตใช 

  Principle of microencapsulation, types, preparation techniques, 

coating materials, physicochemical and stability testings,  as well as its 

applications. 

ปรับปรุงคำอธิบาย

รายวิชา โดยเพิ่ม

เนื้อหาที่จำเปนให

ครบถวน 

๐๑๑๔๘๗๐๘ กระบวนการทางเภสัชอุตสาหกรรม    ๒(๒ -๐ -๔)

 (Industrial Pharmaceutical Processing) 

 วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๔๘๔๒๒ เภสัชอุตสาหกรรม ๒ 

       หลักการ และเทคโนโลยีของกระบวนการทางเภสัชอุตสาหกรรม ไดแกการผสม 

การบด การทำใหแหง การตอก และการทำแกรนูล การกรอง และการทำใหปราศจาก

เชื้อ หลักการทำงานของเคร่ืองมือที่ใชในกระบวนการทางเภสัชอุตสาหกรรม การ

ตรวจสอบความถูกตองของเคร่ืองมือและกระบวนการผลิต 

      Principle and technology of industrial pharmaceutical process 

including mixing, milling, drying, compressing and granulating, filtering 

and sterilizing principles of equipment used in industrial pharmaceutical 

process, equipment and process examination. 

๐๑๑๕๙๗๐๑ กระบวนการทางเภสัชอุตสาหกรรม   ๒(๒-๐-๔) 

  (Industrial Pharmaceutical Processing) 

วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๓๙๔๑๑ เภสัชกรรมอุตสาหการ ๑ 

๐๑๑๓๙๔๑๗ เภสัชกรรมอุตสาหการ ๒ 

  หลักการและเทคโนโลยีของกระบวนการทางเภสัชอุตสาหกรรม ไดแก การผสม 

การบด การทำใหแหง การทำแกรนูล การตอก การกรองและการทำใหปราศจากเชื้อ 

หลักการทำงานของเคร่ืองมือที่ใชในกระบวนการทางเภสัชอุตสาหกรรม การตรวจสอบ

ความถูกตองของเคร่ืองมือและกระบวนการผลิต 

  Principle and technology of industrial pharmaceutical processes 

including mixing, milling, drying, granulating, compressing, filtering and 

sterilizing, principles of equipment used in industrial pharmaceutical 

processes, validation of equipments and processes. 

ปรับรายวชิาบังคับกอน

และคำอธบิายรายวชิา

ภาษาอังกฤษให

เหมาะสม 



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๒๘๙ 

หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) หลักสูตรใหม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เหตุผล 

๐๑๑๕๘๗๐๙ นาโนเทคโนโลยีทางเภสัชกรรม    ๒(๒-๐-๔) 

 (Nanotechnology in Pharmacy) 

 วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๒๘๔๐๖ เภสัชกรรม ๒ 

       การนำเทคโนโลยีระดับนาโนเมตรมาประยุกตใชในทางเภสัชกรรม ไดแก การ

พัฒนาระบบนำสงยาที่สงตรงเขาสูเปาหมาย อุปกรณนำสงยาขนาดจิ๋วและการนำเอา

ความรูเก่ียวกับชีวพันธุวิศวกรรมมาใชในการรักษาโรค รวมถึงแนวโนมทางดานไบโอนา

โนเทคโนโลยีในอนาคตที่เก่ียวของกับอุตสาหกรรมยา 

       Applcation of nanotechnology in pharmacy, development of drug 

delivery to targeting, device for delivery; bioengineering in therapy; 

bionanotechnology in pharmaceutical industry. 

๐๑๑๕๙๗๑๐ นาโนเทคโนโลยีทางเภสัชกรรม   ๒(๒-๐-๔) 

  (Nanotechnology in Pharmacy) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

  การประยุกตใชนาโนเทคโนโลยีในทางเภสัชกรรม ชนิดของวัสดุนาโนและ

อุปกรณที่ใชในการพัฒนาเภสัชภัณฑและเคร่ืองสำอาง 

  Application of nanotechnology in pharmaceutics, type of nanomaterials 

and devices using for development of pharmaceutical products and 

cosmetics. 

 

ป รับ ป รุ งค ำอธิ บ าย

รายวิชาใหกระชับ และ

เหมาะสม 

๐๑๑๕๘๗๑๐ เทคโนโลยีชีวภาพ    ๒(๑-๓-๒) 

 (Biotechnology) 

 วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๑๘๒๐๘ ชีวเคมี 

        กรรมวิธีการหมัก เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืชและสัตว การตรึงเซลล

และเอนไซมการเชื่อมเซลลและพันธุวิศวกรรม 

        Fermentation, plant tissue culture, animal cell culture, cell and 

enzyme immobilization, cell infusion and genetic engineering. 

๐๑๑๕๙๔๒๔ เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชศาสตร   ๒(๒-๐-๔) 

(Pharmaceutical Biotechnology) 

วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๒๙๒๐๖ ชีวเคมี 

๐๑๑๒๙๒๐๘ จุลชีววิทยา 

    ความรูพื้ นฐานเก่ียวกับ เทคโนโลยีชี วภาพและชีววิทยาระดับโมเลกุล 

วิวัฒนาการความกาวหนาเก่ียวกับเทคโนโลยีชีวภาพและพันธุวิศวกรรมทางเภสัช

ศาสตร การประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชศาสตรในเภสัชภัณฑ ตลอดจน

หัวขอความกาวหนาในปจจบุันดานเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชศาสตร 

     Basic knowledge of biotechnology and molecular biotechnology, 

evolution of pharmaceutical biotechnology and biological engineering, 

applications of pharmaceutical biotechnology in pharmaceutical 

products including current topics in pharmaceutical biotechnology. 

ปรับชื่ อรายวิชาและ

รายวิชาบังคับกอนให

เหมาะสม และปรับปรุง

คำอธิบายรายวิชา โดย

เพิ่มเนื้อหาที่จำเปนให

ครบถวน 
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๐๑๑๕๘๗๑๑ วิทยาศาสตรโพลิเมอร    ๒(๒-๐-๔) 

 (Polymer Sciences) 

 วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๒๘๔๐๖ เภสัชกรรม ๒ 

          วิทยาศาสตรโพลิเมอร การนำโพลิเมอรมาใชทางเภสัชกรรม โพลิเมอร-ยา-

คอนจูเกต ระบบนำสงยาโพลิเมอร 

         Sciences of polymer and its application in pharmacy polymer drug 

conjugates, polymeric delivery system. 

๐๑๑๕๙๗๑๑ วิทยาศาสตรโพลิเมอร    ๒(๒-๐-๔) 

  (Polymer Sciences) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

     ทฤษฎีพื้นฐานของวิทยาศาสตรโพลิเมอร ชื่อและการแบงประเภทของโพลิเมอร 

กลไกทางเคมีและเทคนิคการเตรียมโพลิเมอร พันธะและแรงระหวางโมเลกุล การ

จัดเรียงตัวในโมเลกุลและการจัดเรียงโครงสรางผลึกของโพลิเมอร การนำโพลิเมอรมา

ใชทางวิทยาศาสตรเคร่ืองสำอาง  

     Fundamental theory of polymer sciences, polymer nomenclature 

and classification, polymerization mechanisms and techniques in polymer 

preparation, molecular forces and chemical bonding in polymers, 

configurations of polymer chains and crystal structure of polymers, 

polymer applications in cosmetics sciences. 

ป รับ ป รุ งค ำอธิ บ าย

ร า ย วิ ช า  โ ด ย เพิ่ ม

เนื้ อ ห า ที่ จ ำ เป น ให

ครบถวน 

๐๑๑๕๘๗๑๒ หลักเกณฑและวิธีการทีด่ีในการผลิตยา    ๒(๒-๐-๔) 

(Good Manufacturing Practice) 

 วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๔๘๔๒๒ เภสัชอุตสาหกรรม ๒ 

        หลักเกณฑในการประกันคุณภาพและมาตรฐานการดำเนินการผลิตและการ

ควบคุมคุณภาพ 

        Principles of quality assurance for good manufacturing practice 

concerning production procedure and quality control. 

 

๐๑๑๕๙๗๐๔ หลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการผลิตยา  ๑(๑-๐-๒) 

(Good Manufacturing Practice) 

วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๓๙๔๑๑ เภสัชกรรมอุตสาหการ ๑ 

๐๑๑๓๙๔๑๗ เภสัชกรรมอุตสาหการ ๒ 

   แนวคิดและที่มาของหลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการผลิต ขอกำหนด ระเบียบ

และหลักวิธีปฏิบัติที่นำมาใชในการผลิตที่ดี รวมถึงมาตรฐานการดำเนินการผลิต การ

ตรวจรับรอง การจัดสง การจัดเก็บ การทบทวนคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ 

ขอตกลงและขอบังคับระดับชาติและนานาชาติในสวนที่เก่ียวของ 

 

ป รับ ป รุ งค ำอธิ บ าย

ร า ย วิ ช า  โ ด ย เพิ่ ม

เนื้ อ ห า ที่ จ ำ เป น ให

ครบถวน 



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๒๙๑ 

หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) หลักสูตรใหม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เหตุผล 

   Concept and history of good manufacturing practices, regulations, 

rules and principle for good manufacturing practice in manufacturing 

standard, auditing, distribution, storage, quality review and quality 

control, national and international agreement and regulation related to 

drug manufacturing. 

 

๐๑๑๔๘๗๑๓ วิทยาศาสตรเคร่ืองสำอาง ๑    ๒(๒-๐-๔) 

 (Cosmetic Science I) 

 วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๒๘๔๐๖ เภสัชกรรม ๒ 

        เทคนิคการแตงสีในผลิตภัณฑเคร่ืองสำอาง การทำความสะอาด การบำรุงรักษา

เสนผมและผิวหนัง ปจจัยที่มีผลกระทบตอการดูดซึมทางผิวหนัง การประเมินสมบัติ

ทางกายภาพและหนาที่ และเทคนิคในการเตรียมผลิตภัณฑเคร่ืองสำอาง ประเภทครีม 

โลชัน เจล แชมพู ครีมนวดและน้ำมันใสผม สารในเคร่ืองสำอางที่อาจกอใหเกิดการแพ

และผิวหนังอักเสบ มาตรฐานผลิตภัณฑเคร่ืองสำอาง 

        Coloring agents in cosmetics, care and cleansing of skin and hair, 

factors influencing percutancous absorption; physical and functional 

evaluation, and preparation technology of some modern cosmetic 

products, creams, lotion, gels, shampoos, some ingredients causing 

allergy and dermatitis, standard of cosmetic product. 

 

 

๐๑๑๕๙๗๑๔ วิทยาศาสตรเคร่ืองสำอาง ๑   ๒(๒-๐-๔) 

  (Cosmetic Science I) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

   โครงสรางทางเคมีและกายภาพของผิวหนัง การตั้งตำรับผลิตภัณฑทำความ

สะอาดผิวหนา ผลิตภัณฑอาบน้ำ ผลิตภัณฑระงับเหงื่อและกลิ่นกาย ผลิตภัณฑทำ

ความสะอาดชองปาก, ผลิตภัณฑเก่ียวกับเล็บ วิทยาศาสตรของสี เคร่ืองสำอางแตงสี

ประเภทตาง ๆ เชน ลิปสติก แตงขอบตาและขนตา ปดแกม 

   Chemical and physical structure of skin, formulation of cleansing 

products for facials and body, anti-perspirants and deodorants, oral 

hygiene, nail products, sciences of colors, coloring in cosmetics e.g. 

lipstick, eyeliner, mascara, eyeshadow, and brush on. 

 

ป รับ ป รุ งค ำอธิ บ าย

รายวิชาใหกระชับและ

เหมาะสม 



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๒๙๒ 

หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) หลักสูตรใหม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เหตุผล 

๐๑๑๕๘๗๑๔ วิทยาศาสตรเคร่ืองสำอาง ๒    ๒(๒ -๐ -๔)

 (Cosmetic Science II) 

 วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๒๘๔๐๖ เภสัชกรรม ๒ 

        แนวคิดพื้นฐาน หลักการและปญหาในการเตรียม การตั้งสูตรผลิตภัณฑ

เคร่ืองสำอางประเภทเคร่ืองหอม แปงฝุนผัดหนา แปงอัดแข็ง แปงโรยตัว ลิปสติก และ

เคร่ืองสำอางแตงขอบตา การประกันคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑเคร่ืองสำอาง 

ทัศนศึกษาการผลิตเคร่ืองสำอางข้ันอุตสาหกรรมในโรงงานผูผลิตที่ผลิตไดมาตรฐาน 

        Basic concepts, principles, and problems in formulation of 

fragrance, face powder, dusting powder, lipsticks and eye make up, 

quality assuarance and standard of cosmetics, observation tour of large 

scale production of cosmetic products at standard factories. 

 

๐๑๑๕๙๗๑๕ วิทยาศาสตรเคร่ืองสำอาง ๒   ๒(๒-๐-๔) 

  (Cosmetic Science II) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

   โครงสรางทางเคมีและกายภาพของเสนผม การตั้งตำรับผลิตภัณฑสำหรับเสน

ผมประเภทตาง ๆ เชน แชมพู ครีมนวดผม ผลิตภัณฑแตงทรงผม ผลิตภัณฑยอมสีผม 

ผลิตภัณฑดัดผม และ ผลิตภัณฑกำจัดขน  

  Chemical and physical structure of hair, formulation of hair care 

products such as shampoo, treatment conditioner, hair setting, coloring, 

waving, and waxing preparations. 

ป รับ ป รุ งค ำอธิ บ าย

รายวิชาใหกระชับ และ

เหมาะสม 

๐๑๑๕๘๗๑๕  วิทยาศาสตรเคร่ืองสำอาง ๓    ๒(๒-๐-๔)  

 (Cosmetic Seience III) 

 วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๒๘๔๐๖ เภสัชกรรม ๒ 

         แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับผลิตภัณฑสปาและหลักการนวด การพัฒนาสูตร

ตำรับที่ใชในสปา 

        Concepts and theory of spa product and massage, formulation 

development of spa products. 

 

 

๐๑๑๕๙๗๑๖ วิทยาศาสตรเคร่ืองสำอาง ๓   ๒(๒-๐-๔) 

  (Cosmetic Science III) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

 

 

                                      - คงเดิม - 

ปรับรหัสวิชา 



มคอ.๒  
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หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) หลักสูตรใหม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เหตุผล 

๐๑๑๕๘๗๑๖ การประเมินผลิตภัณฑเคร่ืองสำอาง    ๒(๒ -๐ -๔)
 (Evaluation of Cosmetic Product) 
 วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๒๘๔๐๖ เภสัชกรรม ๒ 
  ๐๑๑๓๘๔๑๖ เภสัชวิเคราะห ๒ 
       การออกแบบการตรวจสอบความคงตัวทางกายภาพของผลิตภัณฑเคร่ืองสำอาง 
การออกแบบการศึกษาเพื่อพิสูจนสรรพคุณของผลิตภัณฑเคร่ืองสำอาง การวิเคราะห
ผลิตภัณฑ เค ร่ืองสำอางทางดานประสาทสัมผัส การประเมินประสิทธิผลของ
เคร่ืองสำอางที่มีตอสภาพผิวโดยใชเคร่ืองมือ การทดสอบการระคายเคืองและการแพ
เคร่ืองสำอาง 
       Design of physical stability examination of cosmetic products, study 
design of claimed substantiation of cosmetic products, sensory analysis 
of cosmetic products, efficacy evaluation of cosmetic product on skin 
conditions using instruments; irritation and allergy testing. 
 

๐๑๑๕๙๗๑๗ การประเมินผลิตภัณฑเคร่ืองสำอาง   ๒(๒-๐-๔) 
  (Evaluation of Cosmetic Product) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 
 
 
 
                                      - คงเดิม - 

ปรับรหัสวิชา 

๐๑๑๕๘๗๑๗ เคร่ืองหอมบำบัด    ๒(๒ -๐ -๔)
 (Aromatherapy) 
 วิชาบังคับกอน: ไมมี 
         คำจำกัดความของเคร่ืองหอมบำบัด ประวัติของการนำเคร่ืองหอมมาใช หลักการ
นวดน้ำมันหอมระเหย และการนำมาใชทางคลินิก ประโยชนและความเปนพิษ 
       Definitions and historical background of essential oil, massage using 
essential oil and clinical studies, commercial benefit and toxicity. 

๐๑๑๕๙๗๑๙ เคร่ืองหอมบำบัด     ๒(๒-๐-๔) 
  (Aromatherapy) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 
   ความหมาย ประวัติ  ประเภทและแหลงที่มาของเคร่ืองหอม  วิธีการเตรียม

วัตถุดิบการตั้งสูตรผลิตภัณฑเคร่ืองหอม องคประกอบ  คุณประโยชนและความเปน
พิษของผลิตภัณฑเคร่ืองหอม  การประยุกตใชเคร่ืองหอมบำบัดในสปา   

   Concept, history, classification and source of fragrances, 
preparation of raw materials, formulation of fragrance products, 
composition, benefit and toxicity of aromatherapy products, and 
application of aromatherapy in spa.  

 

ป รับ ป รุ งค ำอธิ บ าย
ร า ย วิ ช า  โ ด ย เพิ่ ม
เนื้ อ ห า ที่ จ ำ เป น ให
ครบถวน 



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๒๙๔ 

หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) หลักสูตรใหม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เหตุผล 

๐๑๑๕๘๗๑๘ ผลิตภัณฑเคร่ืองสำอางและบรรจุภัณฑ    ๒(๒ -๐ -๔)

 (Cosmetic Products and Packaging) 

 วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๒๘๔๐๖ เภสัชกรรม ๒ 

         ขอกำหนดทั่วไปและหนาที่ของบรรจุภัณฑสำหรับเคร่ืองสำอาง วัสดุที่ใช ชนิด

และการเลือกใช การออกแบบฉลาก เอกสารแทรกและบรรจุภัณฑสำหรับเคร่ืองสำอาง 

การควบคุมคุณภาพ การทดสอบความปลอดภัยของบรรจุภัณฑและการทดสอบความ

คงตัวของผลิตภัณฑในบรรจุภัณฑสำหรับเคร่ืองสำอางชนิดตาง ๆ มาตรฐานและ

ขอกำหนดตามกฎหมายเก่ียวกับฉลากและบรรจุ ภัณฑสำหรับเคร่ืองสำอาง 

ความสัมพันธระหวางบรรจุภัณฑสำหรับเคร่ืองสำอางกับการตลาด ผลกระทบของ

บรรจุภัณฑที่มีตอสภาวะแวดลอม รวมทั้งบรรจุภัณฑสำหรับเคร่ืองสำอางชนิดใหมๆ ใน

ปจจุบันและแนวโนมในอนาคต 

         General rules and duty of cosmetic package, materials used, label 

design, supporting documents and package for cosmetics, quality 

control, safety test of package and stability test of product in package of 

different cosmetics, standard and law limitation related to lebel and 

cosmetic package, relation between cosmetic package and marketing, 

impact of packaging on environment including new cosmetic package 

and future trend. 

๐๑๑๕๙๗๑๘ บรรจุภัณฑและการบรรจุภัณฑสำหรับเคร่ืองสำอาง  ๒(๒-๐-๔) 

  (Packages and packaging for Cosmetics) 

  วิชาบังคับกอน: ไมมี 

   คำจำกัดความ มาตรฐานและขอกำหนดของบรรจุภัณฑ บทบาทหนาที่ของ

บรรจุภัณฑ ประเภทรูปแบบและวัสดุบรรจุภัณฑการเลือกใชบรรจุภัณฑมาตรฐานและ

ขอกำหนดเก่ียวกับฉลาก การออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ การควบคุมคุณภาพ การ

ทดสอบความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ การทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑในบรรจุ

ภัณฑสำหรับเคร่ืองสำอางชนิดตาง ๆ การบรรจุเคร่ืองสำอางลงในบรรจุภัณฑแบบตาง 

ๆ ความสัมพันธระหวางบรรจุภัณฑกับการตลาดผลกระทบของบรรจุภัณฑที่มีตอ

สภาวะแวดลอม รวมทั้งบรรจุภัณฑสำหรับเคร่ืองสำอางชนิดใหม ๆ ในปจจุบันและ

แนวโนมในอนาคต 

   Definition, standard and regulation of cosmetic package; roles of 

cosmetic packages, categories, forms and materials selection of cosmetic 

package, definition, standard and regulation of cosmetic label, labeling 

and packaging designs, quality control and safety test of package, 

product stability test of cosmetics in package, relation between 

cosmetic package and marketing, effects of cosmetic packages on 

environment including emerging cosmetic package and future trend. 

 

 

 

เปลี่ยนชื่อรายวิชา ปรับ

รายวิชาบังคับกอนและ

ป รับ ป รุ งค ำอธิ บ าย

รายวิชาใหกระชับ และ

เหมาะสม 
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หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) หลักสูตรใหม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เหตุผล 

๐๑๑๕๘๗๑๙ ผลิตภัณฑธรรมชาติเพ่ือความงามและสุขภาพ    ๒(๒ -๐ -๔)

 (Natural Product for Beauty and Health) 

 วิชาบังคับกอน: ไมมี 

          ผลิตภัณฑธรรมชาติและสมุนไพรที่นำมาใชในเคร่ืองสำอางและอาหารเสริม 

สวนประกอบที่มีสมุนไพร แยกตามฤทธตางๆ สารตานออกซิเดชัน สารตานการอักเสบ 

สารตานแบคทีเรีย สารทำใหผิวขาว นำมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑเคร่ืองสำอางและ

อาหารเสริม 

         Natural product, herbal medicine used in beauty and health care, 

constituents in herbal extraet, antioxidant, anti-inflammatory, antibacterial, 

whitening agents used in development of cosmetic product and food 

supplements. 

๐๑๑๕๙๗๒๐ ผลิตภัณฑธรรมชาติเพ่ือความงามและสุขภาพ   ๒(๒-๐-๔) 

  (Natural Product for Beauty and Health) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

    ผลิตภัณฑธรรมชาติและสมุนไพรที่นำมาใชในดานความงามและการดูแล

สุขภาพ สวนประกอบในสารสกัดจากสมุนไพร   แบงตามฤทธิ์ สารตานออกซิเดชัน 

สารตานการอักเสบ สารตานแบคทีเรีย และสารทำใหผิวขาว  การเลือกสรรมาพัฒนา

เปนผลิตภัณฑเคร่ืองสำอางและอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ 

    Natural product and herbal medicines used in beauty and health 

care, constituents in herbal extracts, activity classification; antioxidant, 

anti-inflammatory, antibacterial, and whitening agents,  selection for 

development of cosmetic products and dietary supplements. 

 

ป รับ ป รุ งค ำอธิ บ าย

รายวิชาใหเหมาะสม 

๐๑๑๕๘๗๒๐ เคร่ืองเทศ     ๒(๒-๐-๔) 

 (Spices) 

 วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๓๘๔๑๒ เภสัชเวท ๑ 

          สวนที่นำมาใชของพืชที่เปนเคร่ืองเทศ แหลงที่มา การเก็บเก่ียว การผลิต 

สวนประกอบทางเคมี ประโยชนและการควบคุมคุณภาพ 

         Part of plants used as spices, sources, harvesting, production, 

chemical constituent’s uses and quality control. 

 

 

 

ไมมี 

 

   



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๒๙๖ 

หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) หลักสูตรใหม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เหตุผล 

๐๑๑๕๘๗๒๑ การพัฒนาวัตถุดิบสมุนไพร    ๒(๒ -๐ -๔)

 (Development of Herbal Raw Materials) 

 วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๓๘๔๑๒ เภสัชเวท ๑ 

        เทคนิคทางดานที่ใชในการพัฒนาสมุนไพรเปนวัตถุดิบ ที่มีคุณภาพดีเพื่อใชใน

ผลิตภัณฑสมุนไพร ผลิตภัณฑเสริมสุขภาพและเคร่ืองสำอาง 

        Different techniques for herbal development and herbal production, 

health products and cosmetics. 

 

๐๑๑๕๙๗๒๑ การพัฒนาวัตถุดิบสมุนไพร   ๒(๒-๐-๔) 

  (Development of Herbal Raw Materials) 

วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๓๙๔๑๕ เภสัชเวท ๒  

    หลักการในการพัฒนาสมุนไพรเปนวัตถุดิบที่มีคุณภาพเพื่อใชในผลิตภัณฑเสริม

สุขภาพและเคร่ืองสำอาง 

   Principles of herbal development as quality raw material for health 

products and cosmetics. 

ปรับรายวิชาบังคับกอน

และปรับปรุงคำอธิบาย

รายวิชาใหเหมาะสม 

๐๑๑๕๘๗๒๒ กฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของในเภสัชอุตสาหกรรม  ๒(๒-๐-๔) 

 (Laws and Regulations in Pharmaceutical Industry) 

 วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๔๘๓๐๖ นิติเภสัช 

   ๐๑๑๔๘๔๒๒ เภสัชอุตสาหกรรม ๒ 

         ทะเบียนตำรับยาสามัญ ยาใหม สำหรับคนและสัตว กฎหมายอุตสาหกรรม เชน 

พ.ร.บ.โรงงาน พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาสิ่งแวดลอม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย กฎหมาย

แรงงาน และศาลแรงงาน 

          Law and regulation related to industrial pharmacy ,drug 

registration and regulation , new drugs for human and animals, industrial 

law eg. Manufacturing law , preserved environmental law , dangerous 

material law , labor law and labor court. 

 

๐๑๑๕๙๗๐๖ การขึ้นทะเบียนเภสัชภัณฑ    ๑(๑-๐-๒) 

  (Regulatory Affair for Pharmaceutical Products) 

  วิชาบังคับกอน: ไมมี 

   ขอกำหนดทางเทคนิครวมของอาเชียนในการเตรียมเอกสารการข้ึนทะเบียน

ตำรับยา และชุดเอกสารการข้ึนทะเบียนตำรับยาสำหรับมนุษยในภูมิภาคอาเชียนโดย

เนนยาใหม 

   Asian common technical requirement for pharmaceutical registration 

and asian common technical dossier for the registration of pharmaceuticals for 

human use with emphasis on new drugs. 

 

เปลี่ยนชื่อรายวิชา ปรับ

รายวิชาบังคับกอนและ

ป รับ ป รุ ง เนื้ อ ห า ให

เหมาะสม 

   



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๒๙๗ 

หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) หลักสูตรใหม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เหตุผล 

๐๑๑๕๘๗๓๐ การพัฒนาและปรุงยาในโรงพยาบาล     ๒(๑-๓-๒) 

 (Product Development and Preparation in Hoshital) 

 วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๘๕๐๕ เภสัชกรรม ๒ 

           การผลิตยากับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข หลกัการเก่ียวกับการพัฒนา

รูปแบบยาเตรียม และการปรุงยาในโรงพยาบาล 

          Production and policy of public health ministry, principle related 

product development and preparation in hospital. 

 

 

 

 

ไมมี 

สอดแทรกเนื้ อหาใน

ราย วิ ช าก า ร เต รี ย ม

เภ สั ช ภั ณ ฑ ส ำห รับ

ผูปวยเฉพาะราย 

๐๑๑๕๘๗๓๑ การตลาดและการเสนอขาย    ๒(๒-๐-๔)  

 (Drug Marketing and Detailing) 

 วิชาบังคับกอน: ไมมี 

           ความคิดพื้นฐาน หลักการ ทฤษฎี วิธีการ และหัวขออ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับการ

จัดการ การตลาดสมัยใหม และรายละเอียดของวิธีการในการตลาดยา 

           Basic concepts, principles, theories, procedures and other 

relevant topics concerning the modern management of marketing and 

detailing methods in drug marking. 

 

๐๑๑๕๙๗๓๖ การตลาดและการเสนอขาย             ๒(๒-๐-๔) 

  (Drug Marketing and Detailing) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

    แนวคิดพื้นฐาน หลักการ ทฤษฎี วิธีการ และหัวขออ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับการ

จัดการ การตลาดสมัยใหม และรายละเอียดของวิธีการเสนอขายในการตลาดยา 

    Basic concepts, principles, theories, procedures and other relevant 

topics concerning the modern management of marketing and detailing 

methods in drug marketing. 

ปรับคำอธิบายรายวิชา

ใหเหมาะสม 



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๒๙๘ 

หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) หลักสูตรใหม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เหตุผล 

๐๑๑๕๘๗๓๒ การจัดการสถานเภสัชกรรมชุมชน    ๒(๒-๐-๔) 

 (Community Pharmacy Management) 

 วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๔๘๓๐๔ เภสัชกรรมชมุชน 

          การลงทุน การเลือกทำเลที่ตั้ง การจัดแผนผังราน การสงเสริมการขาย การตั้ง

ราคายา การขายและการใหบริการการควบคุมยาคงคลัง การบริหารบุคลากรในรานยา 

และบทบาทความรับผิดชอบของเภสัชกรในรานยา 

         Investment, location selection, plan of drug store, drug pricing, 

retailing, stock management, personnel management, role of pharmacist 

in community pharmacy. 

๐๑๑๕๙๗๒๙ การจัดการสถานเภสัชกรรมชุมชน   ๒(๒-๐-๔) 

  (Community Pharmacy Management) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

    การลงทุน การเลือกทำเลที่ตั้ง การจัดแผนผังราน การคัดเลือกเภสัชภัณฑ      

การตั้งราคายาการขายและการใหบริการ การควบคุมยาคงคลัง การบริหารบุคลากร

ในรานยา บทบาทความรับผิดชอบของเภสัชกรในรานยา การจัดทำบัญชียา ตามหลัก

วิธีปฏิบัติที่ดีทางเภสัชกรรม และตามกระบวนการของรานยาคุณภาพ  

    Investment, location selection, plan of drug store, selection of 

pharmaceutical products, drug pricing, retailing, stock management, 

personnel management, role of pharmacists in community pharmacy, 

accounting drug management according to good pharmacy practice and 

pharmacy accreditation process. 

ปรับรายวิชาบังคับกอน  

และปรับปรุงคำอธิบาย

รายวิชาใหเหมาะสม 

๐๑๑๕๘๗๓๓ ความสัมพันธระหวางโภชนาการและยา    ๓(๓-๐-๖) 

 (Nutrition and Drug Interrelation) 

 วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๒๘๕๐๓ อาหารและโภชนาการ  

  ๐๑๑๒๘๕๐๒ พยาธิสรีรวิทยาและเภสชัวิทยา ๒ 

          อิทธิพลของยาตอการบริโภคอาหาร เมแทบอลิซึม และความตองการอาหาร

ของผูปวย ภาวะโภชนาการของผูปวยที่มีผลตอเมแทบอลิซึมของยา การใชอาหารเสริมสุขภาพ  

         The influence of medicine to food consumption metabolism and 

palient’s need of nutrient, patient’s nutrient situation that influence 

drug metabolism , food supplement for good health. 

 

 

 

ไมมี 

สอดแทรกเนื้ อหาใน

รายวิชาโภชนาการและ

โภชนบำบัด 



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๒๙๙ 

หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) หลักสูตรใหม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เหตุผล 

๐๑๑๕๘๗๓๔ การบริหารทางเภสัชศาสตร    ๓(๓-๐-๖) 

 (Pharmacy Management) 

 วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๔๘๓๐๗ การบริหารเภสัชกิจ 

         การบริหารจัดการระบบยาในโรงพยาบาลและชุมชน: การบริหารการเงิน การ

บริหารบุคคล การบริหารคลังยา การบริหารนโยบาย การบริหารขอมูลในระบบยา การ

บริหารความเสี่ยง พฤติกรรมผูบริโภค การตลาดและการขาย 

        Medicinal management in the hospital and community pharmacy: 

financial management , personnel management, drug inventory system, 

policy, medicinal data management, risk management, consumer 

behavior, marketing and sale management. 

 

 

 

 

ไมมี 

สอดแทรกเนื้ อหาใน

รายวิ ช าการบ ริห าร

เภสัชกิจ 

๐๑๑๕๘๗๓๕ โภชนบำบัด     ๒(๒-๐-๔) 

 (Nutrition Therapy) 

 วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๒๘๕๐๓ อาหารและโภชนาการ 

        การปองกัน การบำบัด และฟนฟูสุขภาพ โดยใชหลักโภชนาการ การเตรียม และ

การประเมินคุณคาทางโภชนการของอาหารที่ใชในผูปวย 

       Principle of nutrition in prevention, treatment and rehabilitation, 

preparation and nutritional evaluation of patient’s diet. 

๐๑๑๕๙๗๓๐ โภชนาการและโภชนบำบัด             ๒(๒-๐-๔) 

  (Nutrition and Diet Therapy) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

    ความสัมพันธระหวางอาหารกับโรค หนาที่และเมแทบอลิซึมของสารอาหารใน

รางกาย ปริมาณสารอาหารที่รางกายควรไดรับเพื่อปองกันการเกิดโรคจากความไม

สมดุลของสารอาหาร การนำหลักโภชนาการมาใชปองกัน บำบัด และฟนฟูสุขภาพ 

รวมทั้งการเลือกใชผลิตภัณฑเสริมอาหารสำหรับโรคที่จำเพาะ 

    Relationship between food and diseases, function and metabolism of 

nutrients, recommended dietary allowance for prevention of nutritional 

imbalances, application of nutritional principle for prevention, treatment 

and rehabilitation including  selection of dietary supplement for special diseases. 

เปลี่ยนชื่อรายวิชา วิชา

บังคับกอน และ

คำอธิบายรายวิชา           

โดยผนวกเนื้อหาของ

รายวิชาอาหารและ

โภชนาการ โภชน

บำบดั ความสัมพันธ

ระหวางโภชนาการและ

ยา และโภชนาการและ

การปองกันโรคของ

หลักสูตรเดิม 



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๓๐๐ 

หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) หลักสูตรใหม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เหตุผล 

๐๑๑๕๘๗๓๖ โภชนาการและการปองกันโรค    ๒(๒ -๐ -๔)

 (Nutrition and Disease Prevention) 

 วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๒๘๕๐๓ อาหารและโภชนาการ 

          ความสัมพันธระหวางอาหารกับโรค หนาที่การทำงานของเมแทบอลิซึม และ

ปริมาณสารอาหารที่รางกายควรไดรับเพื่อปองกันการเกิดโรคจากความไมสมดุลของ

สารอาหาร การแนะนำ การเลือกใชและการปกปองผูบริโภคจากผลิตภัณฑเสริมอาหาร 

         Nutrition and diseases relationship, metabolism and dietary daily 

requirement for preventing nutrient imbalance diseases. Advising, 

appropriate selecting and protecting of dietary supplement products for 

the consumer.  

 

 

 

 

ไมมี 

สอดแทรกเนื้ อหาใน

รายวิชาโภชนาการและ

โภชนบำบัด 

๐๑๑๕๘๗๓๗ ระบาดวิทยาของยา    ๒(๒-๐-๔) 

 (Pharmacoepidemiology) 

 วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๓๘๕๐๕ พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยา ๓ 

        หลักการ วิธีการ และการประยุกตใชหลักการทางระบาดวิทยา ในการใชยา การ

ประเมินความปลอดภัยของยาใหม การประเมินอาการไมพึงประสงคจากการใชยา 

รูปแบบตาง ๆ ในการใชยา การตัดสินใจในการเลือกใชยา วิธีการในการศึกษาทาง

ระบาดวิทยาของยา บทบาทของเภสัชกรในการศึกษาระบาดวิทยาของยา 

        Principle, method and application of pharmacoepidemiology, new 

drug evaluation, adverse drug reaction evaluation, various forms of drug 

administration, drug selecting determination, methods for pharmacoepidemiology 

study, and pharmacist’s role in pharmacoepidemiology. 

๐๑๑๔๙๓๐๘ เภสัชระบาดวิทยาและเภสัชเศรษฐศาสตร  ๓(๓-๐-๖) 

          (Pharmacoepidemiology and Pharmacoeconomics) 

วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๔๙๓๐๔ วิธวีิทยาการวิจัย   

     หลักการ วิธีการและการประยุกตใชหลักการทางระบาดวทิยาในการใชยา การ

ประเมินความปลอดภัยของยาใหม การเฝาระวังการเกิดผลไมพึงประสงค วิธี

การศึกษาเภสัชระบาดวิทยา  การตัดสินใจในการเลือกใชยา โดยใชหลักการทางเภสัช

เศรษฐศาสตรเบื้องตน 

     Principle, method and application of pharmacoepidemiology in 

drug using, evaluation of efficacy and safety of new drug, 

pharmacovigilance, methods for pharmacoepidemiology study, dicision 

making for drug selection by using of pharmacoeconomics.  

เปลี่ยนชื่อรายวิชา ปรับ

รายวิชาบังคับกอนและ

ป รับ ป รุ งค ำอธิ บ าย

ร า ย วิ ช า  โ ด ย เพิ่ ม

เนื้ อ ห า ที่ จ ำ เป น ให

ครบถวน 



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๓๐๑ 

หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) หลักสูตรใหม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เหตุผล 

๐๑๑๔๘๗๓๘ เภสัชกรรมบำบัด ๑     ๓(๓ -๐ -๖)

 (Pharmacotherapy I) 

 วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๔๘๕๑๗ การบริบาลเภสัชกรรมผูปวยนอก 

                ๐๑๑๔๘๕๑๘ การบริบาลเภสัชกรรมฯ 

                    ๐๑๑๔๘๕๑๙ การบริบาลเภสัชกรรมผูปวยใน 

         หลักการใชยาเพื่อบำบัดและปองกันโรค ในผูใหญ ผูสูงอายุ เด็ก หรือผูปวยที่

การทำงานของอวัยวะบางอยางมีการเปลี่ยนแปลง เชน ตับหรือไต ติดตามประสิทธิผล 

อาการไมพึงประสงคของยาที่ใชในการรักษา ขอควรระวังตางๆจากการใชยา เปน

การบูรณาการความรู และทักษะทางการบริบาลเภสัชกรรม เพื่อดูแลผูปวยในการใชยา

ใหถูกตองและปลอดภัย ใหคำปรึกษาแนะนำ และติดตามการใชยาในผูปวยโรคของ

ระบบทางเดินอาหาร ระบบหายใจ ระบบหัวใจและไหลเวียน 

         Pharmacotherapy in adult, elderly, child or patient with liver or 

kidney disease ; follow up drug efficiency, adverse drug reaction, 

precaution ; integrating of knowledge and skill in pharmaceutical care for 

save and suitable patients medicinal administration; counseling and 

follow up patients with gastrointestinal , respiratory and cardiovascular 

diseases. 

 ๐๑๑๔๙๕๐๘ เภสัชกรรมบำบัด ๑    ๔(๓-๓-๖) 

  (Pharmacotherapy I) 

วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๓๙๕๐๔ เภสัชวิทยา ๒ 

๐๑๑๓๙๕๐๖ เภสัชกรรมจายยา  

      การซักประวัติการใชยา การตรวจรางกายและการแปลผลตรวจทาง

หองปฏิบัติการ การคนหาและแกไขปญหาการใชยาของผูปวยอยางเปนระบบ อันตร

กิริยาระหวางยา แนวทางการใชยาเพื่อการบำบัดรักษาผูปวยในโรคระบบหัวใจและ

หลอดเลือด โรคระบบเลือด โรคไต และโรคระบบทางเดินหายใจ โดยเนนถึงการ

เลือกใชยาอยางสมเหตุผลและความปลอดภัยของผูปวย  

      Medication history taking, physical examination and interpretation of 

laboratory test, identification and resolving drug related problems, drug 

interactions, pharmacotherapy in patients with cardiovascular disorders, 

hematologic disorders, renal disorders and respiratory disorders with 

emphasis on rational drug use and patient safety.  

 

ปรับรายวิชาบังคับกอน

และป รับ คำอธิบ าย

รายวิ ช า โดยจั ด ส รร

เนื้อหาในรายวิชาเภสัช

กรรมบำบัด ๑-๔ ใหม 

จากรายวิชาเภสัชกรรม

บ ำ บั ด  ๑ -๕  ข อ ง

หลักสูตรเดิม 

   

   

   

   



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๓๐๒ 

หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) หลักสูตรใหม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เหตุผล 

๐๑๑๔๘๗๓๙ เภสัชกรรมบำบัด ๒    ๓(๓-๐-๖) 

 (Pharmacotherapy II) 

                       วิชาบังคับกอน:  ๐๑๑๔๘๕๑๗ การบริบาลเภสัชกรรมผูปวยนอก 

                 ๐๑๑๔๘๕๑๘ การบริบาลเภสัชกรรมฯ 

                 ๐๑๑๔๘๕๑๙ การบริบาลเภสัชกรรมผูปวยใน 

        หลักการใชยาเพื่อบำบัดและปองกันโรค ในผูใหญ ผูสูงอายุ เด็ก หรือผูปวยที่การ

ทำงานของอวัยวะบางอยางมีการเปลี่ยนแปลง เชน ตับหรือไต ติดตามประสิทธิผล 

อาการไมพึงประสงคของยาที่ใชในการรักษา ขอควรระวังตางๆจากการใชยา เปน

การบูรณาการความรู และทักษะทางการบริบาลเภสัชกรรม เพื่อดูแลผูปวยในการใชยา

ใหถูกตองและปลอดภัย ใหคำปรึกษาแนะนำ และติดตามการใชยาในผูปวยโรคของ

ระบบผิวหนัง กระดูกและกลามเนื้อ และ ระบบทางเดินปสสาวะและสืบพันธุ 

         Pharmacotherapy in adult, elderly, child or patient with liver or 

kidney disease ; follow up drug efficiency, adverse drug reaction, 

precaution ; integrating of knowledge and skill in pharmaceutical care for 

save and suitable patients medicinal administration; counseling and 

follow up patients with skin, bone and muscle and genitourinary 

diseases. 

๐๑๑๔๙๕๐๙ เภสัชกรรมบำบัด ๒    ๔(๓-๓-๖) 

  (Pharmacotherapy II)  

วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๓๙๕๐๔ เภสัชวิทยา ๒ 

๐๑๑๓๙๕๐๖ เภสัชกรรมจายยา 

     การซักประวัติการใชยา การตรวจรางกายและการแปลผลตรวจทาง

หองปฏิบัติการการคนหาและแกไขปญหาการใชยาของผูปวยอยางเปนระบบ อันตร

กิริยาระหวางยา แนวทางการใชยาเพื่อการบำบัดรักษาผูปวยในโรคระบบตอมไรทอ 

โรคระบบทางเดินอาหาร โรคขอและกระดูก โรคนรีเวชและโรคระบบทางเดินปสสาวะ 

โดยเนนถึงการเลือกใชยาอยางสมเหตุผลและความปลอดภัยของผูปวย  

     Medication history taking, physical examination and interpretation 

of laboratory test, identification and resolving drug related problems, 

drug interactions, pharmacotherapy in patients with endocrine disorders, 

gastrointestinal disorders, joint and bone disorders, gynecologic and  

obstetric disorders and urologic disorders with emphasis on rational 

drug use and patient safety.  

 

ปรับรายวิชาบังคับกอน

และป รับ คำอธิบ าย

รายวิ ช า โดยจั ด ส รร

เนื้อหาในรายวิชาเภสัช

กรรมบำบัด ๑-๔ ใหม 

จากรายวิชาเภสัชกรรม

บ ำ บั ด  ๑ -๕  ข อ ง

หลักสูตรเดิม 

   

   

   

   



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๓๐๓ 

หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) หลักสูตรใหม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เหตุผล 

๐๑๑๕๘๗๔๐ เภสัชกรรมบำบัด ๓    ๓(๓ -๐ -๖)

 (Pharmacotherapy III) 

 วิชาบังคับกอน:   ๐๑๑๔๘๕๑๗ การบริบาลเภสัชกรรมผูปวยนอก 

  ๐๑๑๔๘๕๑๘ การบริบาลเภสัชกรรมฯ 

  ๐๑๑๔๘๕๑๙ การบริบาลเภสัชกรรมผูปวยใน 

          หลักการใชยาเพื่อบำบัดและปองกันโรค ในผูใหญ ผูสูงอายุ เด็ก หรือผูปวยที่

การทำงานของอวัยวะบางอยางมีการเปลี่ยนแปลง เชน ตับหรือไต ติดตามประสิทธิผล 

อาการไมพึงประสงคของยาที่ใชในการรักษา ขอควรระวังตางๆจากการใชยา เปน

การบูรณาการความรู และทักษะทางการบริบาลเภสัชกรรม เพื่อดูแลผูปวยในการใชยา

ใหถูกตองและปลอดภัย ใหคำปรึกษาแนะนำ และติดตามการใชยาในผูปวยโรคของ

ระบบตอมไรทอ และสูตินรีเวช 

          Pharmacotherapy in adult, elderly, child or patient with liver or 

kidney disease ; follow up drug efficiency, adverse drug reaction, 

precaution ; integrating of knowledge and skill in pharmaceutical care for 

save and suitable patients medicinal administration; counseling and 

follow up patients with endocrine,obstetrics and gynecology diseases. 

๐๑๑๔๙๕๑๐ เภสัชกรรมบำบัด ๓    ๔(๓-๓-๖) 

  (Pharmacotherapy III) 

วิชาบังคับกอน:  ๐๑๑๔๙๕๐๘  เภสัชกรรมบำบัด ๑ 

    การซักประวัติการใชยา การตรวจรางกายและการแปลผลตรวจทาง

หองปฏิบัติการ การคนหาและแกไขปญหาการใชยาของผูปวยอยางเปนระบบ อันตร

กิริยาระหวางยา แนวทางการใชยาเพื่อการบำบัดรักษาผูปวยในโรคระบบประสาท 

โรคทางโภชนาการ โรคที่พบบอยและการใชยาในเด็ก โดยเนนถึงการเลือกใชยาอยาง

สมเหตุผลและความปลอดภัยของผูปวย  

        Medication history taking, physical examination and interpretation 

of laboratory test, identification and resolving drug related problems, 

drug interactions, pharmacotherapy in patients with neurologic disorders 

and psychiatric disorders, nutritional disorders, common disorders and 

drug use in pediatric with emphasis on rational drug use and patient 

safety. 

ปรับรายวิชาบังคับกอน

และป รับ คำอธิบ าย

รายวิ ช า โดยจั ด ส รร

เนื้อหาในรายวิชาเภสัช

กรรมบำบัด ๑-๔ ใหม 

จากรายวิชาเภสัชกรรม

บ ำ บั ด  ๑ -๕  ข อ ง

หลักสูตรเดิม 



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๓๐๔ 

หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) หลักสูตรใหม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เหตุผล 

๐๑๑๕๘๗๔๑ เภสัชกรรมบำบัด ๔    ๓(๓ -๐ -๖)

 (Pharmacotherapy IV) 

 วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๔๘๕๑๗ การบริบาลเภสัชกรรมผูปวยนอก 

                ๐๑๑๔๘๕๑๘ การบริบาลเภสัชกรรมฯ 

                ๐๑๑๔๘๕๑๙ การบริบาลเภสัชกรรมผูปวยใน 

         หลักการใชยาเพื่อบำบัดและปองกันโรค ในผูใหญ ผูสูงอายุ เด็ก หรือผูปวยที่

การทำงานของอวัยวะบางอยางมีการเปลี่ยนแปลง เชน ตับหรือไต ติดตามประสิทธิผล 

อาการไมพึงประสงคของยาที่ใชในการรักษา ขอควรระวังตางๆจากการใชยา เปน

การบูรณาการความรู และทักษะทางการบริบาลเภสัชกรรม เพื่อดูแลผูปวยในการใชยา

ใหถูกตองและปลอดภัย ใหคำปรึกษาแนะนำ และติดตามการใชยาในผูปวยโรคของ ตา 

หู คอ จมูก โรคระบบประสาทและจิตเวช 

         Pharmacotherapy in adult, elderly, child or patient with liver or 

kidney disease; follow up drug efficiency, adverse drug reaction, 

precaution; integrating of knowledge and skill in pharmaceutical care for 

save and suitable patients medicinal administration; counseling and 

follow up patients with eyes, ears, nose, throat, nervous and 

psychological diseases. 

๐๑๑๔๙๕๑๑ เภสัชกรรมบำบัด ๔    ๓(๓-๐-๖) 

  (Pharmacotherapy IV) 

วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๔๙๕๐๘ เภสัชกรรมบำบัด ๑ 

     การซักประวัติ การตรวจรางกายและการแปลผลตรวจทางหองปฏิบัติการ การ

คนหาและแกไขปญหาการใชยาของผูปวยอยางเปนระบบ อันตรกิริยาระหวางยา แนว

ทางการใชยาเพื่อการบำบัดรักษาผูปวยในโรคมะเร็งและโรคติดเชื้อในระบบตาง ๆ 

โดยเนนถึงการเลือกใชยาอยางสมเหตุผลและความปลอดภัยของผูปวย  

    Medication history taking, physical examination and interpretation 

of laboratory test, identification and resolving drug related problems, 

drug interaction, pharmacotherapy in patients with  cancer diseases and 

infection diseases with emphasis on rational drug use and patient 

safety.  

ปรับรายวชิาบังคับกอน

และปรับคำอธิบาย

รายวิชาโดยจัดสรร

เนื้อหาในรายวิชาเภสัช

กรรมบำบัด ๑-๔ ใหม 

จากรายวิชาเภสัชกรรม

บำบดั ๑-๕ ของ

หลักสูตรเดิม 



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๓๐๕ 

หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) หลักสูตรใหม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เหตุผล 

๐๑๑๕๘๗๔๒ เภสัชกรรมบำบัด ๕    ๓(๓-๐-๖) 

 (Pharmacotherapy V) 

 วิชาบงัคับกอน: ๐๑๑๔๘๕๑๗ การบริบาลเภสัชกรรมผูปวยนอก 

                ๐๑๑๔๘๕๑๘ การบริบาลเภสัชกรรมฯ 

                ๐๑๑๔๘๕๑๙ การบริบาลเภสัชกรรมผูปวยใน 

           หลักการใชยาเพื่อบำบัดและปองกันโรค ในผูใหญ ผูสูงอายุ เด็ก หรือผูปวยที่

การทำงานของอวัยวะบางอยางมีการเปลี่ยนแปลง เชน ตับหรือไต ติดตามประสิทธิผล 

อาการไมพึงประสงคของยาที่ใชในการรักษา ขอควรระวังตางๆจากการใชยา เปน

การบูรณาการความรู และทักษะทางการบริบาลเภสัชกรรม เพื่อดูแลผูปวยในการใชยา

ใหถูกตองและปลอดภัย ใหคำปรึกษาแนะนำ และติดตามการใชยาในผูปวยโรคของโรค

ติดเชื้อและมะเร็ง 

           Pharmacotherapy in adult, elderly, child or patient with liver or 

kidney disease ; follow up drug efficiency, adverse drug reaction, 

precaution ; integrating of knowledge and skill in pharmaceutical care for 

save and suitable patients medicinal administration; counseling and 

follow up patients with infectious diseases and cancer. 

 

 

 

 

 

ไมมี 

ผนวกเนื้ อห าเข า กับ

ราย วิ ช า เภ สั ช ก รรม

บำบัด ๑-๔ 



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๓๐๖ 

หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) หลักสูตรใหม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เหตุผล 

๐๑๑๕๘๗๔๓ การใชยาเชิงเปรียบเทียบ    ๓(๓-๐-๖) 

 (Comparative Drug Utilization) 

 วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๔๘๕๑๗ การบริบาลเภสัชกรรมผูปวยนอก 

   ๐๑๑๔๘๕๑๘ การบริบาลเภสัชกรรมฯ 

   ๐๑๑๔๘๕๑๙ การบริบาลเภสัชกรรมผูปวยใน  

          การเปรียบเทียบขอมูลยาที่มีขอบงใชเดียวกันตามกลุมอาการที่พบบอย โดย

พิจารณาจากปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชยาในผูปวย เชน วิธีบริหารยา อาการอันไมพึง

ประสงค ขอควรระวัง ขอหามใช อันตรกิริยาระหวางยา ราคา และประสิทธิผลของยา 

หรือการเลือกใชยาที่ทดแทนกันได ที่มีใชในประเทศไทย ทั้งที่ผลิตในประเทศ และ

นำเขาจากตางประเทศ 

          Comparison of common used drugs with similar indication 

considering on factors influencing the selection of drugs for patient, eg. 

Route of administration, adverse drug reactions, precaution, 

contraindications, drug interactions, costs and effectiveness. Concepts 

and application of local made and brand name medicines. 

 ๐๑๑๕๙๗๓๑ การเลือกใชยาเชิงเปรียบเทียบ   ๑(๐-๓-๐) 

  (Comparative Drug Utilization) 

วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๔๙๕๐๙ เภสัชกรรมบำบัด ๒ 

๐๑๑๔๙๕๑๐ เภสัชกรรมบำบัด ๓ 

๐๑๑๔๙๕๑๑ เภสัชกรรมบำบัด ๔ 

    การเปรียบเทียบขอมูลยาที่ใชบอยในการรักษากลุมอาการที่มีขอบงใชเดียวกัน 

โดยพิจารณาจากปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชยาในผูปวย เชน วิธีบริหารยา อาการไม

พึงประสงค ขอควรระวัง ขอหามใช อันตรกิริยาระหวางยา ราคา และประสิทธิผลของ

ยา 

    Comparison of commonly used drugs with the same indication 

focusing on factors influencing the selection of drugs for patient, 

including route of administration, adverse drug reactions, precautions, 

contraindications, drug interactions, costs and drug effectiveness.  

 

เป ลี่ ย น ชื่ อ ร า ย วิ ช า 

ราย วิ ช าบั ง คั บ ก อ น 

และวิธีการสอนจาก

บรรยายเปนปฏิบัติการ 

ใหเหมาะสมกับรูปแบบ

การเรียนการสอน  

   

   

   

   



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๓๐๗ 

หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) หลักสูตรใหม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เหตุผล 

 

 

 

ไมมี 

๐๑๑๔๙๓๐๓ พฤติกรรมการใชยา    ๑(๑-๐-๒) 

  (Drug Use Behavior) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

     แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมศาสตร และพฤติกรรมศาสตรของผูปวยที่เปน

ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพและการใชยา  

     Concepts and theories in social and behavioral sciences on factors 

affecting on health care behaviors, and drug use behavior in patients. 

 

 

 

 

 

ไมมี 

๐๑๑๒๙๕๐๑ พยาธิสรีรวิทยา      ๒(๒-๐-๔) 

  (Pathophsiology) 

วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๒๙๒๑๐ กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา ๑ 

    พยาธิวิทยาเบื้องตน การบาดเจ็บของเซลล การตายของเซลล การปรับตัวของ

เซลล การอักเสบและการฟนตัวของเซลล พยาธิสรีรวิทยาของระบบประสาท ระบบ

ตอมไรทอ ระบบโครงราง กลามเนื้อและผิวหนัง ระบบทางเดินอาหาร ระบบหัวใจ

และไหลเวียน ระบบหายใจ ระบบขับถายปสสาวะและระบบสืบพันธุ 

    Basic pathology, cell injury, cell death, cell adaptation, 

inflammation and cell regeneration, pathophysiology of the nervous 

system, endocrine system, musculoskeletal and integumentary system, 

gastrointestinal system, cardiovascular system, respiratory system, 

urinary system, and reproductive system. 

เพิ่มรายวิชาใหม โดย

แยกเนื้อหาสวนพยาธิ

สรีรวิทยามาจาก

รายวิชาพยาธสิรีรวิทยา

และเภสัชวิทยา ๑-๓ 

ของหลักสูตรเดิม 

เพื่อใหนักศึกษา

สามารถเรียนรูไดอยาง

เปนระบบมากข้ึน 

 



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๓๐๘ 

หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) หลักสูตรใหม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เหตุผล 

 

 

 

 

 

 

 

ไมมี 

๐๑๑๔๙๔๒๓ ประมวลความรูทางเภสัชศาสตร ๑   ๑(๐-๓-๐) 

  (Comprehensive Knowledge in Pharmacy I) 

วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๔๙๓๐๔ วิธีวิทยาการวิจัย 

๐๑๑๒๙๔๐๓ เภสัชกรรม ๑ 

  ๐๑๑๒๙๔๐๔ ปฏิบัติการเภสัชกรรม ๑ 

  ๐๑๑๒๙๔๐๕ เภสัชกรรม ๒ 

  ๐๑๑๒๙๔๐๖ ปฏิบัติการเภสัชกรรม ๒ 

  ๐๑๑๓๙๔๑๑ เภสัชกรรมอุตสาหการ ๑ 

๐๑๑๓๙๔๑๕ เภสัชเวท ๒ 

๐๑๑๓๙๔๑๗ เภสัชกรรมอุตสาหการ ๒ 

๐๑๑๔๙๔๑๙ เภสัชวิเคราะห ๑ 

๐๑๑๔๙๕๐๘ เภสัชกรรมบำบัด ๑ 

  ๐๑๑๔๙๕๐๙ เภสัชกรรมบำบัด ๒   

      การประมวลความรูทางเภสัชศาสตรตามสมรรถนะรวมที่กำหนดโดยสภา

เภสัชกรรมเพื่อเสริมสรางความรู และทักษะในระดับทั่วไปสำหรับงานเภสัชกรรมอุต

สาหการ 

      Comprehensive knowledge in pharmacy corresponding to the 

core competency indicated by the pharmacy council of thailand for 

enhancing knowledge and skills in general level of performance in 

industry pharmacy. 

เพิ่มรายวิชา เพื่อเตรียม

ความพรอมนักศึกษา

สำหรับการสอบ

สมรรถนะรวมของ

หลักสูตร ตามเกณฑ

ของสภาเภสัชกรรม 

   



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๓๐๙ 

หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) หลักสูตรใหม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เหตุผล 

 

 

 

 

 

ไมมี 

๐๑๑๕๙๕๑๖ ประมวลความรูทางเภสัชศาสตร ๒   ๑(๐-๓-๐) 

  (Comprehensive Knowledge in Pharmacy II) 

วิชาบังคับกอน:  ๐๑๑๔๙๔๒๑ เภสัชวิเคราะห ๒ 

         ๐๑๑๔๙๔๒๓ ประมวลความรูทางเภสัชศาสตร ๑ 

        ๐๑๑๕๙๔๒๔ เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชศาสตร 

                                        ๐๑๑๔๙๕๑๐ เภสัชกรรมบำบัด ๓ 

                                        ๐๑๑๔๙๕๑๑ เภสัชกรรมบำบัด ๔ 

        ๐๑๑๔๙๕๑๒ การเตรียมเภสัชภัณฑสำหรับผูปวย 

                         เฉพาะราย 

    การบู รณาการความรูทางเภสัชศาสตร ตามเกณฑความ รูและทักษะ

ความสามารถทางวิชาชีพของผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่กำหนดโดยสภาเภสัชกรรม  

    Integrated knowleadge in pharmacy corresponding to knowleadge 

and skills of pharmacists indicated by the pharmacy council. 

เพิ่มรายวิชา เพื่อเตรียม

ความพรอมนักศึกษา

สำหรับการสอบความรู

ผูขอข้ึนทะเบียนและรับ

ใน อ นุ ญ า ต เป น ผู

ประกอบวิชาชีพเภสัช

กรรม ตามเกณฑของ

สภาเภสัชกรรม 

 

 

 

ไมมี 

 ๐๑๑๕๙๗๑๓ การควบคุมคุณภาพยา    ๒(๑-๓-๒) 

  (Drug Quality Control) 

วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๔๙๔๒๑ เภสัชวิเคราะห ๒ 

      การควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและเภสัชภัณฑในรูปแบบตาง ๆ ตาม

ขอกำหนดที่ราชการรับรอง โดยเนนเก่ียวกับการพิสูจนเอกลักษณ การทดสอบสารเจือปน 

การแตกกระจายตัวของยา การละลาย การปลดปลอยยา ความสม่ำเสมอของตัวยา

สำคัญในเภสัชภัณฑ การทดสอบความคงสภาพ และการประมาณอายุของเภสัชภัณฑ   

การตรวจสอบความถูกตองของวิธีวิเคราะห การสอบเทียบเคร่ืองมือวิเคราะห 

 



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๓๑๐ 

หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) หลักสูตรใหม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เหตุผล 

       Quality control of raw materials and pharmaceutical products 

according to official specifications with emphasis on tests such as 

identification, impurity, disintegration, dissolution and drug release, 

uniformity of dosage unit, stability testing and shelf life estimation, 

analytical method validation, validation and calibration of analytical 

instruments.  

ไมมี 

๐๑๑๕๙๗๒๒ ชีววิทยาโมเลกุลของพืชสมุนไพร   ๒(๒-๐-๔) 

  (Molecular Biology of Medicinal Plants) 

วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๓๙๔๑๕ เภสัชเวท ๒ 

       ความรูพื้นฐานเก่ียวกับจีโนมของพืช ดีเอ็นเอ อารเอ็นเอ โปรตีน เซลลและ

ออรกาเนลลตาง ๆ ในเซลลพืช  ชีวสารสนเทศศาสตรที่เก่ียวของกับพืชสมุนไพร การ

ประยุกตใชในทางเภสัชศาสตร และความกาวหนาดานชีววิทยาโมเลกุลของพืช

สมุนไพรในปจจุบัน 

       Basic knowledge of plant genome, DNA, RNA, protein, cell and 

organelles in plant cell, bioinformatics on herbs, pharmaceutical 

application and current topics in medicinal plant molecular biology. 

 

   

   

   

   

   



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๓๑๑ 

หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) หลักสูตรใหม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เหตุผล 

 

 

 

ไมมี 

๐๑๑๕๙๗๒๓ แนวโนมการวิจัยและพัฒนายาจากสมุนไพร  ๒(๒-๐-๔) 

            (Trend in Drug Research and Development from 

Herbs) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

     แนวโนมของวิธีการและข้ันตอนที่เก่ียวของกับการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ

จากพืชสมุนไพรตั้งแตการเก็บเก่ียว การสกัดแยก การตรวจเอกลักษณสมุนไพรและ

การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ 

    Trend of method and processing of pharmaceutical products 

research and development from herbs including harvesting, extraction, 

identification and quality control of raw materials and products. 

 

 

 

 

 

 

ไมมี 

๐๑๑๕๙๗๒๔ พืชพิษ       ๒(๒-๐-๔) 

(Poisonous Plants) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

     พืชมีพิษชนิดตาง ๆ และขอมูลเก่ียวกับลักษณะสำคัญทางพฤกษศาสตรและ

ความเปนพิษของพืช  สารสำคัญในพืชที่ทำใหเกิดพิษและผลจากการเกิดพิษ  ปจจัยที่

เก่ียวของกับการเกิดพิษจากพืชที่มีผลตอมนุษยและสัตว  การรักษาอาการพิษที่เกิด

จากพืช  การวิจัยและพัฒนาเพื่อใชประโยชนทางยาจากพืชมีพิษ 

     Poisonous plants with detailed information on their botanical 

characteristics and toxicity; plant toxic substances and their harmful 

effects;  factors affecting poisoning by plants in humans and animals; 

treatment of symptoms arising from poisoning by plants; research and 

development of poisonous plants for medicinal use.   

 



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๓๑๒ 

หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) หลักสูตรใหม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เหตุผล 

 

 

 

ไมมี 

๐๑๑๕๙๗๒๘ การจัดการระบบยาเพ่ือความปลอดภัย  ๒(๒-๐-๔) 

  (Medication Safety Management System) 

                     วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๔๙๓๐๕ การบริหารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 

    การจัดการดานยาในโรงพยาบาลเชิงระบบ การพฒันาคุณภาพโรงพยาบาลและ

มาตรฐานงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลเพื่อประกันความปลอดภัยของผูปวย  

    Management of drug system in hospital, hospital quality 

development and hospital standands for accreditation for maintainance 

of patient safety. 

 

 

 

 

 

ไมมี 

๐๑๑๕๙๗๓๗ ความปลอดภัยของผูปวยและการใชยาสมเหตุผล ๒(๒-๐-๔) 

  (Patient Safety and Rational Drug Use) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

    ความสำคัญของการดูแลความปลอดภัยในการใชยาของผูปวยและการใชยา

อยางสมเหตุผล การวิเคราะหและแกปญหาดานการใชยาที่ไมปลอดภัยตอผูปวยและ

การใชยาอยางไมสมเหตุผล รวมถึงการสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลเพื่อความ

ปลอดภัยของผูปวย 

    The importance of patient safety and rational drug use, analysis 

and resolve of both drug related problems leading to unsafe and 

irrational drug use including promoting rational drug use for patient 

safety. 

 



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๓๑๓ 

หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) หลักสูตรใหม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เหตุผล 

 

 

 

 

ไมมี 

๐๑๑๕๙๗๓๘ เภสัชภัณฑในทางสัตวแพทย   ๒(๒-๐-๔) 

  (Veterinary Pharmaceutical Products) 

  วิชาบังคับกอน: ไมมี 

     เภสัชภัณฑที่ใชในทางสัตวแพทย การแบงกลุมยาตามระบบสำหรับสัตวเลี้ยง

และสัตวเศรษฐกิจ ขนาดใช ความแตกตางทางสายพันธุตอการตอบสนองฤทธิ์ยา 

วัคซีนและการพัฒนาระบบนำสงยาในวิทยาศาสตรการสัตว 

     Pharmaceutical products used in veterinary medicine; systematic 

classification of drugs for companion and domestic animals, doses, 

species variation of drug responses; vaccines and drug delivery 

developments in veterinary sciences. 

 

 

๐๑๑๓๘๙๐๑ การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมเบื้องตน     ๑(๐-๓-๐) 

 (Introductiory Pharmacy Practice Experience) 

 วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๒๘๔๐๖ เภสัชกรรม ๒ 

    ๐๑๑๒๘๕๐๒ พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยา ๒ 

          การพัฒนาทักษะระดับตนในการใหบริการทางเภสัชกรรมในสถานปฏิบัติการ

เภสัชกรรมชุมชน ๑ แหง 

          Primary skill development of pharmaceutical services in 

community pharmacy. 

 

 

 

 

 

ไมมี 

 



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๓๑๔ 

หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) หลักสูตรใหม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เหตุผล 

๐๑๑๔๘๙๐๒  การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม ๑    ๓(๐-๙-๐) 

 (Pharmacy Practice Experience I) 

 วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๓๘๙๐๑ การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพฯ 

   ๐๑๑๓๘๕๑๐ เภสัชกรรมจายยา ๒ 

        การพัฒนาทักษะของงานบริการทางเภสัชกรรมในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรม

ชุมชนที่กำหนดใหเพิ่มข้ึนอีก ๑ แหง 

        Skill development of pharmaceutical services in another one 

community pharmacy. 

๐๑๑๔๙๘๐๑ การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม ๑          ๔(๐-๑๖-๐) 

  (Pharmacy Practice Experience I) 

วิชาบังคับกอน: นักศึกษาฐานะชั้นปที่ ๔ และไดรับอนุมัติจาก

คณะกรรมการฝกปฏิบัติงานนกัศึกษาภาคบงัคับ 

    การฝกทักษะของงานบริการทางเภสัชกรรมในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรม

ชุมชน 

   Practice of skill for pharmaceutical services in community 

pharmacy. 

ปรับรายวิชาบังคับกอน  

และปรับปรุงคำอธิบาย

รายวิชาใหเปนไปตาม

ข อก ำหนดของสภ า

เภสัชกรรม 

๐๑๑๔๘๙๐๓ การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม ๒    ๓(๐-๙-๐) 

 (Pharmacy Practice Experience II) 

 วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๔๘๕๑๗ การบริบาลเภสัชกรรมผูปวยนอก 

  ๐๑๑๔๘๕๑๙ การบริบาลเภสัชกรรมผูปวยใน 

        การพัฒนาทักษะของงานบริการทางเภสัชกรรมในโรงพยาบาล 

        Skill development of pharmaceutical services in a hospital. 

๐๑๑๔๙๘๐๒ การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม ๒          ๔(๐-๑๖-๐) 

  (Pharmacy Practice Experience II) 

วิชาบังคับกอน: นักศึกษาฐานะชั้นปที่ ๔ และไดรับอนุมัติจาก

คณะกรรมการฝกปฏิบัติงานนักศึกษาภาคบังคับ 

   การฝกทักษะของงานบริการทางเภสัชกรรมในโรงพยาบาล 

   Practice of skill for pharmaceutical services in hospital. 

ปรับรายวิชาบังคับกอน  

และปรับปรุงคำอธิบาย

รายวิชาใหเปนไปตาม

ข อก ำหนดของสภ า

เภสัชกรรม 

   

   

   

   

   

   

   



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๓๑๕ 

หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) หลักสูตรใหม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เหตุผล 

๐๑๑๕๘๙๑๐ การฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมชุมชน    ๓(๐ -๙ -๐)

 (Community Phamacy Clerkship) 

 วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๔๘๙๐๒ การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพฯ 

   ๐๑๑๔๘๕๑๘ การบริบาลเภสัชกรรมฯ 

         การฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 

ประสบการณในการใหบริบาลเภสัชกรรมแกผูปวยหรือผูมารับบริการ ซึ่งรวมถึงการ

ดำเนินการเก่ียวกับใบสั่งยา การจายยา การใหความรู และคำปรึกษาแกผูปวยเก่ียวกับ

ยา โรค และการดูแลรักษาตนเอง การจายยาโดยไมมีใบสั่งยาของแพทย เพื่อการรักษา

โรคที่ไมซับซอน การติดตามการใชยาในผูปวยเร้ือรัง การพัฒนาทักษะการสื่อสาร และ

สัมพันธภาพ กับผูปวยและบุคลากรทางการแพทยสาขาอ่ืนๆ 

         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. 

๐๑๑๕๙๘๑๖ การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน ๑          ๔(๐-๑๖-๐) 

  (Community Pharmacy Clerkship I) 

วิชาบังคับกอน: นักศึกษาฐานะชั้นปที่ ๖ และไดรับอนุมัติจาก

คณะกรรมการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาบริบาล

ทางเภสัชกรรม 

     การฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 

คร้ังที่ ๑ ประสบการณในการใหบริบาลเภสัชกรรมแกผูปวยหรือผูมารับบริการ ซึ่ง

รวมถึงการดำเนินการเก่ียวกับใบสั่งยา การจายยา การใหความรูและคำปรึกษาแก

ผูปวยเก่ียวกับยา โรคและการดูแลรักษาตนเอง การจายยาโดยไมมีใบสั่งยาของแพทย

เพื่อการรักษาโรคที่ไมซับซอน การติดตามการใชยาในผูปวยเร้ือรัง การพัฒนาทักษะ

การสื่อสารและสัมพันธภาพกับผูปวยและบุคลากรทางการแพทยสาขาอ่ืนๆ  

     First pharmaceutical care clerkship in community pharmacy 

settings,  experiences in providing pharmaceutical care to patients or 

customers include; 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. 

ปรับรายวิชาบังคับกอน  

และปรับปรุงคำอธิบาย

รายวิชาใหเปนไปตาม

ข อก ำหนดของสภ า

เภสัชกรรม 

   

   



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๓๑๖ 

หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) หลักสูตรใหม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เหตุผล 

๐๑๑๖๘๙๑๑ การฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมผูปวยนอก ๑    ๔(๐-๑๒-๐) 

 (Outpatient Care Clerkship I) 

 วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๖๘๙๐๓ ฝกปฏิบัติงานวชิาชีพเภสัชกรรม ๒ 

        การฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในสถานพยาบาลคร้ังที่ ๑ ผูปวยนอกใน

คลินิกโรคคลินิกเร้ือรัง เชน คลินิกความดันโลหิตสูงและคลินิกโรคเบาหวาน เปนตน

รวมกับบุคลากรทางการแพทยสาขาอ่ืน ๆ การวิเคราะหใบสั่งยา และการจายยา การ

สืบคน แกไข และ/หรือปองกันปญหาที่เกิดจากการใชยา ติดตามการใชยาของผูปวย

โรคคลินิกเร้ือรัง รวมถึงการใหคำปรึกษาดานยา โรค และการปฏิบัติตนแกผูปวย 

        First clinical pharmacy clerkship in hospital for chronic disease 

outpatient care such as hypertension and diabetes mellitus clinic. 

Prescription analysis, dispensing, searching, correcting and/or preventing 

of the problem in drug administration, drug therapy monitoring in 

chronic disease, and medicinal counseling in patient self-care. 

 

 

๐๑๑๖๙๘๑๗ การฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมผูปวยนอก ๑  

    ๔(๐-๑๖-๐) 

  (Outpatient Pharmaceutical Care Clerkship I) 

วิชาบังคับกอน: นักศึกษาฐานะชั้นปที่ ๖ และไดรับอนุมัติจาก

คณะกรรมการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาบริบาล

ทางเภสัชกรรม 

    การฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในสถานพยาบาลคร้ังที่ ๑ สำหรับ

ผูปวยนอกในคลินิกโรคเร้ือรัง รวมกับบุคลากรทางการแพทยสาขาอ่ืน ๆ การวิเคราะห

ใบสั่งยา  และการจายยา  การสืบคน  แกไข และ/หรือปองกันปญหาที่เกิดจากการใช

ยา ติดตามการใชยาของผูปวยโรคเร้ือรัง  รวมถึงการใหคำปรึกษาดานยา  โรค  และ

การปฏิบัติตนแกผูปวย 

    First pharmaceutical care clerkship in hospital for chronic disease 

outpatient care, prescription analysis, dispensing , searching , correcting 

and/or preventing of the problem in drug administration,  drug therapy 

monitoring in chronic disease, and medicinal counseling in patient self-

care. 

ปรับรายวิชาบังคับกอน  

และปรับปรุงคำอธิบาย

รายวิชาใหเปนไปตาม

ข อก ำหนดของสภ า

เภสัชกรรม 

   

   

  

 

 

 



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๓๑๗ 

หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) หลักสูตรใหม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เหตุผล 

๐๑๑๖๘๙๑๒  การฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมผูปวยนอก ๒   ๔(๐-๑๒-๐) 

                  (Outpatient Care Clerkship II) 

                  วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๖๘๙๐๓ ฝกปฏิบัติงานวชิาชพีเภสัชกรรม ๒ 

         การฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในสถานพยาบาลคร้ังที่ ๒ สำหรับ

ผูปวยนอกคลินิกโรคภูมิคุมกันบกพรอง รวมกับบุคลากรทางการแพทยสาขาอ่ืน ๆ การ

วิเคราะหใบสั่งยา และการจายยา การสืบคน แกไข และ/หรือปองกันปญหาที่เกิดจาก

การใชยา ติดตามการใชยาของผูปวยโรคภูมิคุมกันบกพรอง และการใหคำปรึกษาดาน

ยา โรค และการปฏิบัติตนแกผูปวย 

        Second clinical pharmacy clerkship in hospital for outpatient care 

in hiv/aids clinic. Prescription analysis, dispensing , searching , correcting 

and/or preventing of the problem in drug administration, drug therapy 

monitoring in hiv/aids, and medicinal counseling in patient self-care. 

๐๑๑๖๙๘๒๒ การฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมผูปวยนอก ๒   

    ๔(๐-๑๖-๐) 

  (Outpatient Pharmaceutical Care Clerkship II) 

วิชาบังคับกอน: นักศึกษาฐานะชั้นปที่ ๖ และไดรับอนุมัติจาก

คณะกรรมการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาบริบาล

ทางเภสัชกรรม 

     การฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในสถานพยาบาลคร้ังที่ ๒ สำหรับ

ผูปวยนอกคลินิกโรคเร้ือรัง รวมกับบุคลากรทางการแพทยสาขาอ่ืน ๆ การวิเคราะห

ใบสั่งยา  และการจายยา  การสืบคน  แกไข และ/หรือปองกันปญหาที่เกิดจากการใช

ยา ติดตามการใชยาของผูปวยโรคเร้ือรัง  รวมถึงการใหคำปรึกษาดานยา  โรค  และ

การปฏิบัติตนแกผูปวย 

     Second pharmaceutical care clerkship in hospital for chronic 

diseases outpatient care,  prescription analysis, dispensing, searching, 

correcting and/or preventing of the problem in drug administration,  

drug therapy monitoring in chronic diseases, and medicinal counseling 

in patient self-care. 

ปรับรายวิชาบังคับกอน  

และปรับปรุงคำอธิบาย

รายวิชาใหเปนไปตาม

ข อก ำหนดของสภ า

เภสชักรรม 

   

   

  

 

 

 



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๓๑๘ 

หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) หลักสูตรใหม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เหตุผล 

๐๑๑๖๘๙๑๓   การฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมผูปวยใน ๑   ๔(๐-๑๒-๐) 

                       (Inpatient Care Clerkship I) 

                  วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๖๘๙๐๓ ฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม ๒ 

          การฝกปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาทักษะในการใหบริบาลทางเภสัชกรรมแกผูปวยใน

ดานอายุรกรรม ๑ โดยการวิเคราะหใบสั่งยา การสืบคน แกไขและ/หรือ ปองกันปญหา

ที่เกิดจากการใชยา การวางแผนและติดตามการใชยาของผูปวย การใหคำปรึกษาดาน

ยา โรค และการปฏิบัติตนแกผูปวย ระหวางที่เขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล และกอน

ออกจากโรงพยาบาล 

           First practising to develop skills in pharmaceutical care for 

inpatient in medical clinic. Prescription analysis , searching, correcting 

and/or preventing problems in drug utilization, planning and patient drug 

administration monitoring , medicinal counseling, diseases and patient 

self-care counseling during the hospital admission and before hospital 

discharge. 

๐๑๑๖๙๘๑๘  การฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมผูปวยใน       ๔(๐-๑๖-๐) 

                   เนนอายุรกรรม 

       (Inpatient Pharmaceutical Care Clerkship: Medicine) 

                    วิชาบังคับกอน: นักศึกษาฐานะชั้นปที่ ๖ และไดรับอนุมัติจาก 

                                       คณะกรรมการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาบริบาล 

                                       ทางเภสัชกรรม 

      การฝกทักษะในการใหบริบาลทางเภสัชกรรมแกผูปวยในดานอายุรกรรม การ

วิเคราะหใบสั่งยา การสืบคน แกไขและ/หรือ ปองกันปญหาที่เกิดจากการใชยา การ

วางแผนและติดตามการใชยาของผูปวย การใหคำปรึกษาดานยา โรคและการปฏิบัติ

ตนแกผูปวยระหวางที่เขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล และกอนออกจากโรงพยาบาล 

      Practice in pharmaceutical care for inpatient in medical clinic,  

prescription analysis, searching, correcting and/or preventing problems 

in drug utilization, planning and monitoring drug administration, of 

medicine counselling, diseases and patient self-care counseling during 

hospital admission and before discharge. 

ปรับรายวิชาบังคับกอน  

และปรับปรุงคำอธิบาย

รายวิชาใหเปนไปตาม

ข อก ำหนดของสภ า

เภสัชกรรม 

   

   

   

   

   

   



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๓๑๙ 

หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) หลักสูตรใหม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เหตุผล 

๐๑๑๖๘๙๑๔ การฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมผูปวยใน ๒   ๔(๐-๑๒-๐)         

                   (Inpatient Care Clerkship II) 

 วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๖๘๙๐๓ ฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม ๒ 

         การฝกปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาทักษะในการใหบริบาลทางเภสัชกรรมแกผูปวยใน

ดานอายุรกรรม ๒โดยการวิเคราะหใบสั่งยา การสืบคน แกไขและ/หรือ ปองกันปญหา

ที่เกิดจากการใชยา การวางแผนและติดตามการใชยาของผูปวย การใหคำปรึกษาดาน

ยา โรค และการปฏิบัติตนแกผูปวย ระหวางที่เขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล และกอน

ออกจากโรงพยาบาล 

         Second practising to develop skills in pharmaceutical care for 

inpatient in medical clinic. Prescription analysis, searching, correcting 

and/or preventing problems in drug utilization, planning and patient drug 

administration monitoring, medicinal counseling, diseases and patient 

self-care counseling during the hospital admission and before hospital 

discharge. 

๐๑๑๖๙๘๒๔ การฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมผูปวยใน ๑     

    ๔(๐-๑๖-๐) 

                   (Inpatient Pharmaceutical Care Clerkship I) 

วิชาบังคับกอน: นักศึกษาฐานะชั้นปที่ ๖ และไดรับอนุมัติจาก

คณะกรรมการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาบริบาล

ทางเภสัชกรรม 

      การฝกปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาทักษะในการใหบริบาลทางเภสัชกรรมแกผูปวย

ในดานอายุรกรรม ๑ โดยการวิเคราะหใบสั่งยา การสืบคน แกไขและ/หรือ ปองกัน

ปญหาที่ เกิดจากการใชยา การวางแผนและติดตามการใชยาของผูปวย การให

คำปรึกษาดานยา โรค และการปฏิบัติตนแกผูปวย ระหวางที่เขาพักรักษาตัวใน

โรงพยาบาล  และกอนออกจากโรงพยาบาล 

      First practising to develop skills in pharmaceutical care for 

inpatient in medical clinic,  prescription analysis, searching, correcting 

and/or preventing problems in drug utilization, planning and patient 

drug administration monitoring, medicinal counseling, diseases and 

patient self-care counseling  during the hospital admission and before 

hospital discharge. 

ปรับรายวิชาบังคับกอน  

และปรับปรุงคำอธิบาย

รายวิชาใหเปนไปตาม

ข อก ำหนดของสภ า

เภสัชกรรม 



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๓๒๐ 

หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) หลักสูตรใหม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เหตุผล 

๐๑๑๖๘๙๑๕ การฝกปฏิบัติงานบริการเภสัชสนเทศ  ๔(๐-๑๒-๐)

 (Drug Information Clerkship) 

 วิชาบังคับกอน: ๐๑๑๖๘๙๐๓ ฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม ๒ 

          ประสบการณการปฏิบัติงานในศูนยเภสชัสนเทศ การใหขอมูลเก่ียวกับยา โดย

การเขียน และการพูด แกกลุมผูดูแลสุขภาพ ผูปวย และประชาชนทั่วไป 

         Practising experience in drug information center, medicinal data 

presentation in writing and verbaling to patients, patients care personnel 

and interested person. 

๐๑๑๖๙๘๒๖ การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพการบริการเภสัชสนเทศ     ๔(๐-๑๖-๐) 

  (Drug Information Clerkship) 

วิชาบังคับกอน: นักศึกษาฐานะชั้นปที่ ๖ และไดรับอนุมัติจาก

คณะกรรมการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาบริบาล

ทางเภสัชกรรม 

    ประสบการณการปฏิบัติงานในศูนยเภสัชสนเทศ การใหขอมูลเก่ียวกับยา โดย

การเขียนและการพูดแกกลุมผูปวย ผูดูแลสุขภาพ และประชาชนทั่วไป 

    Practice in drug information center, medicine data presentation in 

writing and verbaling to patients, patients care personnel and interested 

person. 

ปรับรายวิชาบังคับกอน  

และปรับปรุงคำอธิบาย

รายวิชาใหเปนไปตาม

ข อก ำหนดของสภ า

เภสัชกรรม 

๐๑๑๖๘๙๑๖ การฝกปฏิบัติงานทางเคร่ืองสำอาง ๑  ๔(๐-๑๒-๐)

 (Clerkship in Cosmetics I) 

 วิชาบังคับกอน: ไมมี 

          การฝกปฏิบัติงานทางเคร่ืองสำอางในโรงงานผลิตเคร่ืองสำอางคร้ังที่ ๑ 

          Clerkship in one cosmetic production.  

 

 

ไมมี 

 

๐๑๑๖๘๙๑๗ การฝกปฏิบัติงานทางเคร่ืองสำอาง ๒                   ๔(๐-๑๒-๐) 

 (Clerkship in Cosmetics II) 

 วิชาบังคับกอน: ไมมี 

           การฝกปฏิบัติงานทางเคร่ืองสำอางในโรงงานผลิตเคร่ืองสำอางคร้ังที่ ๒  

           Clerkship in the second cosmetic production. 

 

 

ไมมี 

 

   



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๓๒๑ 

หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) หลักสูตรใหม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เหตุผล 

๐๑๑๖๘๙๑๘ การฝกปฏิบัตงิานโรงงานอุตสาหกรรมยา ๑   ๔(๐-๑๒-๐)  

                     (Pharmacy Practice in Pharmaceutical Industry I) 

วิชาบังคับกอน: ไมม ี

        การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตยาคร้ังที่ ๑ ในสวน

กระบวนการผลิต 

        Pharmacy practice in one pharmaceutical industry factory’s production. 

 

 

ไมมี 

 

๐๑๑๖๘๙๑๙ การฝกปฏิบัติงานโรงงานอุตสาหกรรมยา ๒  ๔(๐-๑๒-๐) 

(Pharmacy Practice in Pharmaceutical Industry II) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

       การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตยาคร้ังที่๒  

       Pharmacy practice in the second pharmaceutical industry factory. 

 

 

ไมมี 

 

๐๑๑๖๘๙๒๒ การฝกปฏิบัติงานทางเคร่ืองสำอาง ๓  ๔(๐ -๑๒ -๐)

 (Clerkship in Cosmetics III) 

 วิชาบังคับกอน: ไมมี 

       การฝกปฏิบัติงานทางเคร่ืองสำอางในโรงงานผลิตเคร่ืองสำอางคร้ังที่ ๓ 

       Clerkship in the third cosmetic production.  

 

 

ไมมี 

 

   

   

   

   

   



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๓๒๒ 

หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) หลักสูตรใหม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เหตุผล 

๐๑๑๖๘๙๒๓ การฝกปฏิบัติงานโรงงานอุตสาหกรรมยา ๓   ๔(๐-๑๒-๐) 

             (Pharmacy Practice in Pharmaceutical Industry III) 

วิชาบังคับกอน: ไมมี 

         การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตยา เชื่อมโยงจากข้ัน

พัฒนาวิจัยสูการผลิตจริง 

        Pharmacy practice in pharmaceutical industry factory from research 

development to production. 

 

 

ไมมี 

 

 

 

 

ไมมี 

๐๑๑๕๙๘๐๓ การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพดานการผลิต ๑         ๔(๐-๑๖-๐) 

  (Clerkship in Production I) 

วิชาบังคับกอน: นักศึกษาฐานะชั้นปที่ ๖ และไดรับอนุมัติจาก

คณะกรรมการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเภสัช

กรรมอุตสาหการ 

     การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมอุตสาหการ โดยบูรณาการความรูและ

ทักษะในดานการผลิตเภสัชภัณฑ คร้ังที่ ๑ 

     First professional industrial pharmacy practice by integration of 

knowledge and skills in pharmaceutical products production. 

ปรับรายวิชาบังคับกอน  

และปรับปรุงคำอธิบาย

รายวิชาใหเปนไปตาม

ข อก ำหนดของสภ า

เภสัชกรรม 

   

   

   

   

   



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๓๒๓ 

หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) หลักสูตรใหม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เหตุผล 

 

 

 

 

ไมมี 

๐๑๑๖๙๘๐๔ การฝกปฏิบัตงิานวิชาชีพดานการประกันและ         ๔(๐-๑๖-๐) 

                      การควบคุมคุณภาพ ๑                                             

                 (Clerkship in Quality Assurance and Quality Control I) 

วิชาบังคับกอน: นักศึกษาฐานะชั้นปที่ ๖ และไดรับอนุมัติจาก

คณะกรรมการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเภสัช

กรรมอุตสาหการ 

    การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมอุตสาหการ โดยบูรณาการความรูและ

ทักษะในดานการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ คร้ังที่ ๑ 

    First professional industrial pharmacy practice by integration of 

knowledge and skills in quality assurance and quality control of  

pharmaceutical products. 

ปรับรายวิชาบังคับกอน  

และปรับปรุงคำอธิบาย

รายวิชาใหเปนไปตาม

ข อก ำหนดของสภ า

เภสัชกรรม 

 

 

 

 

ไมมี 

 ๐๑๑๖๙๘๐๕ การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพดานการผลิต ๒          ๔(๐-๑๖-๐) 

  (Clerkship in Production II) 

วิชาบังคับกอน: นักศึกษาฐานะชั้นปที่ ๖ และไดรับอนุมัติจาก

คณะกรรมการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเภสัช

กรรมอุตสาหการ 

     การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมอุตสาหการ โดยบูรณาการความรูและ

ทักษะในดานการผลิตเภสัชภัณฑ คร้ังที่ ๒ 

     Second professional industrial pharmacy practice by integration 

of knowledge and skills in pharmaceutical products production. 

 

ปรับรายวิชาบังคับกอน  

และปรับปรุงคำอธิบาย

รายวิชาใหเปนไปตาม

ข อก ำหนดของสภ า

เภสัชกรรม 



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๓๒๔ 

หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) หลักสูตรใหม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เหตุผล 

 

 

 

ไมมี 

๐๑๑๖๙๘๐๖ การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพดานการผลิต ๓          ๔(๐-๑๖-๐) 

  (Clerkship in Production III) 

วิชาบังคับกอน: นักศึกษาฐานะชั้นปที่ ๖ และไดรับอนุมัติจาก

คณะกรรมการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเภสัช

กรรมอุตสาหการ 

    การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมอุตสาหการ โดยบูรณาการความรูและ

ทักษะในดานการผลิตเภสัชภัณฑ คร้ังที่ ๓ 

    Third professional industrial pharmacy practice by integration of 

knowledge and skills in pharmaceutical products production. 

ปรับรายวิชาบังคับกอน  

และปรับปรุงคำอธิบาย

รายวิชาใหเปนไปตาม

ข อก ำหนดของสภ า

เภสัชกรรม 

 

 

 

ไมมี 

๐๑๑๖๙๘๐๗ การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพดานการผลิต ๔          ๔(๐-๑๖-๐) 

  (Clerkship in Production IV) 

วิชาบังคับกอน: นักศึกษาฐานะชั้นปที่ ๖ และไดรับอนุมัติจาก

คณะกรรมการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเภสัช

กรรมอุตสาหการ 

     การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมอุตสาหการ โดยบูรณาการความรูและ

ทักษะในดานการผลิตเภสัชภัณฑ คร้ังที่ ๔ 

     Forth professional industrial pharmacy practice by integration of 

knowledge and skills in pharmaceutical products production. 

ปรับรายวิชาบังคับกอน  

และปรับปรุงคำอธิบาย

รายวิชาใหเปนไปตาม

ข อก ำหนดของสภ า

เภสัชกรรม 

   

   

   



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๓๒๕ 

หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) หลักสูตรใหม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เหตุผล 

 
 
 
 

ไมมี 

๐๑๑๖๙๘๐๘   การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพดานการประกันและ          ๔(๐-๑๖-๐) 
                     การควบคุมคุณภาพ ๒                                        
                     (Clerkship in Quality Assurance and Quality Control II) 

วิชาบังคับกอน: นักศึกษาฐานะชั้นปที่ ๖ และไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเภสัช
กรรมอุตสาหการ 

     การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมอุตสาหการ โดยบูรณาการความรูและ
ทักษะในดานการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ คร้ังที่ ๒ 

     Second professional industrial pharmacy practice by integration 
of knowledge and skills in quality assurance and quality control of 
pharmaceutical products.  

 

ปรับรายวิชาบังคับกอน  
และปรับปรุงคำอธิบาย
รายวิชาใหเปนไปตาม
ข อก ำหนดของสภ า
เภสัชกรรม 

 
 
 
 

ไมมี 

๐๑๑๖๙๘๐๙   การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพดานการประกันและ          ๔(๐-๑๖-๐) 
                   การควบคุมคุณภาพ ๓                        
                      (Clerkship in Quality Assurance and Quality Control III) 

วิชาบังคับกอน: นักศึกษาฐานะชั้นปที่ ๖ และไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเภสัช
กรรมอุตสาหการ 

      การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมอุตสาหการ โดยบูรณาการความรูและ
ทักษะในดานการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ คร้ังที่ ๓ 

      Third professional industrial pharmacy practice by integration of 
knowledge and skills in quality assurance and quality control of  
pharmaceutical products.  

 
 

ปรับรายวิชาบังคับกอน
และปรับปรุงคำอธิบาย
รายวิชาใหเปนไปตาม
ข อก ำหนดของสภ า
เภสัชกรรม 



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๓๒๖ 

หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) หลักสูตรใหม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เหตุผล 

 

 

 

 

ไมมี 

๐๑๑๖๙๘๑๐   การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพดานการประกันและ          ๔(๐-๑๖-๐) 

                      การควบคุมคุณภาพ ๔                                       

                      (Clerkship in Quality Assurance and Qualtiy Control IV) 

  วิชาบังคับกอน: นักศึกษาฐานะชั้นปที่ ๖ และไดรับอนุมัติจาก

คณะกรรมการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเภสัช

กรรมอุตสาหการ 

    การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมอุตสาหการ โดยบูรณาการความรูและ

ทักษะในดานการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพยาหรือเภสัชภัณฑ คร้ังที่ ๔ 

    Forth professional industrial pharmacy practice by integration of 

knowledge and skills in quality assurance and quality control of  

pharmaceutical products. 

ปรับรายวิชาบังคับกอน

และปรับปรุงคำอธิบาย

รายวิชาใหเปนไปตาม

ข อก ำหนดของสภ า

เภสัชกรรม 

 

 

 

 

ไมมี 

๐๑๑๕๙๘๑๑ การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพดานการวิจัย               ๔(๐-๑๖-๐) 

                   และพัฒนา ๑                                                     

  (Clerkship in Research and Devel Opment I) 

วิชาบังคับกอน: นักศึกษาฐานะชั้นปที่ ๖ และไดรับอนุมัติจาก

คณะกรรมการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเภสัช

กรรมอุตสาหการ 

      การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมอุตสาหการ โดยบูรณาการความรูและ

ทักษะในดานการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ คร้ังที่ ๑ 

       First professional industrial pharmacy practice by integration of 

knowledge and skills in research and development of pharmaceutical 

products. 

ปรับรายวิชาบังคับกอน

และปรับปรุงคำอธิบาย

รายวิชาใหเปนไปตาม

ข อก ำหนดของสภ า

เภสัชกรรม 



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๓๒๗ 

หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) หลักสูตรใหม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เหตุผล 

 

 

 

ไมมี 

 ๐๑๑๖๙๘๑๒ การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพดานการวิจัย                ๔(๐-๑๖-๐) 

                   และพัฒนา ๒                                                     

  (Clerkship in Research And Development II) 

วิชาบังคับกอน: นักศึกษาฐานะชั้นปที่ ๖ และไดรับอนุมัติจาก

คณะกรรมการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเภสัช

กรรมอุตสาหการ 

       การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมอุตสาหการ โดยบูรณาการความรูและ

ทักษะในดานการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ คร้ังที่ ๒ 

       Second professional industrial pharmacy practice by integration 

of knowledge and skills in research and development of pharmaceutical 

products. 

ปรับรายวิชาบังคับกอน

และปรับปรุงคำอธิบาย

รายวิชาใหเปนไปตาม

ข อก ำหนดของสภ า

เภสัชกรรม 

 

 

 

 

ไมมี 

๐๑๑๖๙๘๑๓ การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพดานการวิจัย                ๔(๐-๑๖-๐) 

                   และพัฒนา ๓                                                    

  (Clerkship in Research and Development III) 

วิชาบังคับกอน: นักศึกษาฐานะชั้นปที่ ๖ และไดรับอนุมัติจาก

คณะกรรมการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเภสัช

กรรมอุตสาหการ 

      การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมอุตสาหการ โดยบูรณาการความรูและ

ทักษะในดานการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ คร้ังที่ ๓ 

     Third professional industrial pharmacy practice by integration of 

knowledge and skills in research and development of pharmaceutical 

products. 

ปรับรายวิชาบังคับกอน

และปรับปรุงคำอธิบาย

รายวิชาใหเปนไปตาม

ข อก ำหนดของสภ า

เภสัชกรรม 



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๓๒๘ 

หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) หลักสูตรใหม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เหตุผล 

 

 

 

ไมมี 

๐๑๑๖๙๘๑๔ การฝกปฏิบัตงิานวิชาชีพดานการขึ้นทะเบียนยา     ๔(๐-๑๖-๐) 

                      และผลิตภัณฑสุขภาพ ๑                                                  

           (Clerkship in Drug and Health Product Regulatory 

Affairs I) 

วิชาบังคับกอน: นักศึกษาฐานะชั้นปที่ ๖ และไดรับอนุมัติจาก

คณะกรรมการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเภสัช

กรรมอุตสาหการ 

    การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมอุตสาหการ โดยบูรณาการความรูและ

ทักษะในดานการข้ึนทะเบยีนเภสัชภัณฑ คร้ังที่ ๑ 

    First professional industrial pharmacy practice by integration of 

knowledge and skills in regulatory affairs of pharmaceutical products. 

ปรับรายวิชาบังคับกอน

และปรับปรุงคำอธิบาย

รายวิชาใหเปนไปตาม

ข อก ำหนดของสภ า

เภสัชกรรม 

 

 

 

 

 

ไมมี 

๐๑๑๖๙๘๑๕ การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพดานการขึ้นทะเบียนยา     ๔(๐-๑๖-๐) 

                   และผลิตภัณฑสุขภาพ ๒                                      

          (Clerkship in Drug and Health Product Regulatory 

Affairs II) 

วิชาบังคับกอน: นักศึกษาฐานะชั้นปที่ ๖ และไดรับอนุมัติจาก

คณะกรรมการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเภสัช

กรรมอุตสาหการ 

     การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมอุตสาหการ โดยบูรณาการความรูและ

ทักษะในดานการข้ึนทะเบยีนเภสัชภัณฑ คร้ังที่ ๒ 

     Second professional industrial pharmacy practice by integration 

of knowledge and skills in regulatory affairs of pharmaceutical products. 

ปรับรายวิชาบังคับกอน

และปรับปรุงคำอธิบาย

รายวิชาใหเปนไปตาม

ข อก ำหนดของสภ า

เภสัชกรรม 



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๓๒๙ 

หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) หลักสูตรใหม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เหตุผล 

 

 

 

 

ไมมี 

๐๑๑๖๙๘๑๙ การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพการจัดการระบบยา         ๔(๐-๑๖-๐) 

                   เพ่ือความปลอดภัย                                                                                    

                   (Medication Safety Management System Clerkship) 

วิชาบังคับกอน: นักศึกษาฐานะชั้นปที่ ๖ และไดรับอนุมัติจาก

คณะกรรมการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาบริบาล

ทางเภสัชกรรม 

    การฝกปฏิบัติงานการจัดการดานยาในโรงพยาบาลเชิงระบบ การพัฒนา

คุณภาพโรงพยาบาลและมาตรฐานงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผูปวย  

    Pharmaceutical care clerkship in management of drug system in 

hospital, hospital quality development and hospital standands for 

accreditation for patient safety. 

ปรับรายวิชาบังคับกอน

และปรับปรุงคำอธิบาย

รายวิชาใหเปนไปตาม

ข อก ำหนดของสภ า

เภสัชกรรม 

 

 

 

 

ไมมี 

๐๑๑๖๙๘๒๐ การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน ๒          ๔(๐-๑๖-๐) 

  (Community Pharmacy Clerkship II) 

วิชาบังคับกอน: นักศึกษาฐานะชั้นปที่ ๖ และไดรับอนุมัติจาก

คณะกรรมการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาบริบาล

ทางเภสัชกรรม  

     การฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 

คร้ังที่ ๒ ประสบการณในการใหบริบาลเภสัชกรรมแกผูปวยหรือผูมารับบริการ ซึ่ง

รวมถึงการดำเนินการเก่ียวกับใบสั่งยา การจายยา การใหความรูและคำปรึกษาแก

ผูปวยเก่ียวกับยา โรคและการดูแลรักษาตนเอง การจายยาโดยไมมีใบสั่งยาของแพทย

เพื่อการรักษาโรคที่ไมซับซอน การติดตามการใชยาในผูปวยเร้ือรัง การพัฒนาทักษะ

การสื่อสารและสัมพันธภาพกับผูปวยและบุคลากรทางการแพทยสาขาอ่ืนๆ 

ปรับรายวิชาบังคับกอน

และปรับปรุงคำอธิบาย

รายวิชาใหเปนไปตาม

ข อก ำหนดของสภ า

เภสัชกรรม 



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๓๓๐ 

หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) หลักสูตรใหม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เหตุผล 

    Second pharmaceutical care clerkship in community pharmacy 

settings,  experiences in providing pharmaceutical care to patients or 

customers include, 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. 
 

 

 

 

 

ไมมี 

๐๑๑๖๙๘๒๑ การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน ๓          ๔(๐-๑๖-๐) 

  (Community Pharmacy Clerkship III) 

วิชาบังคับกอน: นักศึกษาฐานะชั้นปที่ ๖ และไดรับอนุมัติจาก

คณะกรรมการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาบริบาล

ทางเภสัชกรรม  

     การฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 

คร้ังที่ ๓ ประสบการณในการใหบริบาลเภสัชกรรมแกผูปวยหรือผูมารับบริการ ซึ่ง

รวมถึงการดำเนินการเก่ียวกับใบสั่งยา การจายยา การใหความรูและคำปรึกษาแก

ผูปวยเก่ียวกับยา โรคและการดูแลรักษาตนเอง การจายยาโดยไมมีใบสั่งยาของแพทย

เพื่อการรักษาโรคที่ไมซับซอน การติดตามการใชยาในผูปวยเร้ือรัง การพัฒนาทักษะ

การสื่อสารและสัมพันธภาพกับผูปวยและบุคลากรทางการแพทยสาขาอ่ืน ๆ 

 

 

ปรับรายวิชาบังคับกอน

และปรับปรุงคำอธิบาย

รายวิชาใหเปนไปตาม

ข อก ำหนดของสภ า

เภสัชกรรม 



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๓๓๑ 

หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) หลักสูตรใหม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เหตุผล 

     Third pharmaceutical care clerkship in community pharmacy 

settings, experiences in providing pharmaceutical care to patients or 

customers include, 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.  

 

 

 

 

 

ไมมี 

๐๑๑๖๙๘๒๓ การฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมผูปวยนอก ๓  

    ๔(๐-๑๖-๐) 

  (Outpatient Pharmaceutical Care Clerkship III) 

วิชาบังคับกอน: นักศึกษาฐานะชั้นปที่ ๖ และไดรับอนุมัติจาก

คณะกรรมการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาบริบาล

ทางเภสัชกรรม 

    การฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในสถานพยาบาลคร้ังที่ ๓ สำหรับ

ผูปวยนอกคลินิกโรคเร้ือรัง รวมกับบุคลากรทางการแพทยสาขาอ่ืน ๆ การวิเคราะห

ใบสั่งยา  และการจายยา  การสืบคน  แกไข และ/หรือปองกันปญหาที่เกิดจากการใช

ยา ติดตามการใชยาของผูปวยโรคเร้ือรัง และการใหคำปรึกษาดานยา  โรค และการ

ปฏิบัติตนแกผูปวย 

 

 

ปรับรายวิชาบังคับกอน

และปรับปรุงคำอธิบาย

รายวิชาใหเปนไปตาม

ข อก ำหนดของสภ า

เภสัชกรรม 



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๓๓๒ 

หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) หลักสูตรใหม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เหตุผล 

    Third pharmaceutical care clerkship in hospital for chronic 

diseases,  outpatient care, prescription analysis, dispensing, searching, 

correcting and/or preventing of the problem in drug administration,  

drug therapy monitoring, and medicinal counseling in patient self-care. 

 

 

 

 

ไมมี 

๐๑๑๖๙๘๒๕ การฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมผูปวยใน ๒  

    ๔(๐-๑๖-๐) 

  (Inpatient Pharmaceutical Care Clerkship II) 

วิชาบังคับกอน: นักศึกษาฐานะชั้นปที่ ๖ และไดรับอนุมัติจาก

คณะกรรมการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาบริบาล

ทางเภสัชกรรม 

    การฝกปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาทักษะในการใหบริบาลทางเภสัชกรรมแกผูปวยใน

ดานอายุรกรรม ๒ โดยการวิเคราะหใบสั่งยา การสืบคน แกไขและ/หรือ ปองกัน

ปญหาที่ เกิดจากการใชยา การวางแผนและติดตามการใชยาของผูปวย การให

คำปรึกษาดานยา โรค และการปฏิบัติตนแกผูปวย ระหวางที่เขาพักรักษาตัวใน

โรงพยาบาล และกอนออกจากโรงพยาบาล 

   Second practising to develop skills in pharmaceutical care for 

inpatient in medical clinic,  prescription analysis, searching, correcting 

and/or preventing problems in drug utilization, planning and patient 

drug administration monitoring, medicinal counseling, diseases and 

patient self-care counseling  during the hospital admission and before 

hospital discharge. 

ปรับรายวิชาบังคับกอน

และปรับปรุงคำอธิบาย

รายวิชาใหเปนไปตาม

ข อก ำหนดของสภ า

เภสัชกรรม 



มคอ.๒  

หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร ๖ ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)                                              หนา ๓๓๓ 

หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) หลักสูตรใหม (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) เหตุผล 

 

 

 

 

 

ไมมี 

๐๑๑๖๙๘๒๗ การฝกปฏิบัตงิานวิชาชีพการคุมครองผูบริโภค       ๔(๐-๑๖-๐) 

  (Consumer Protection Clerkship) 

วิชาบังคับกอน: นักศึกษาฐานะชั้นปที่ ๖ และไดรับอนุมัติจาก

คณะกรรมการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาบริบาล

ทางเภสัชกรรม 

    การฝกปฏิบัติงานดานการคุมครองผูบริโภค การวิเคราะหสถานการณปญหาที่

เก่ียวเนื่องมาจากผลิตภัณฑสุขภาพและการบริการสุขภาพ การเฝาระวังปญหาและ

การดำเนินการแกไขปญหา การสนับสนุนและสงเสริมสิทธิผูบริโภค การรับเร่ืองราว

รองทุกข 

    Practice in the area of consumer protection, situation analysis of 

problems related to health products and health services, surveillance 

and solving of problems, strengthening consumers, understanding of 

their rights, processing and investigation of issues being complaints by 

consumers. 

ปรับรายวิชาบังคับกอน

และปรับปรุงคำอธิบาย

รายวิชาใหเปนไปตาม

ข อก ำหนดของสภ า

เภสัชกรรม 
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	๓.๒  ชื่อ - สกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
	๓.๒.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ข)
	๓.๒.๒ อาจารย์ประจำ
	๓.๒.๓ อาจารย์พิเศษ


	๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
	๔.๑ การฝึกงาน (การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)
	๔.๒  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์การฝึกภาคสนาม (การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)
	๔.๓ ลักษณะและข้อกำหนดเกี่ยวกับโครงการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

	๕. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย
	๕.๑ คำอธิบายโดยย่อ
	๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้
	๕.๒.๑  ด้านคุณธรรม จริยธรรม
	๑) ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เสียสละ มีจิตอาสา
	ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบ วินัย และตรงต่อเวลา
	๒) เคารพสิทธิ คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และรับฟังความคิดเห็น
	ของผู้อื่น
	๓) เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ภายในหลักธรรมาภิบาล

	๕.๒.๒  ด้านความรู้
	๑) มีความรู้ด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ (วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม) เกี่ยวกับเคมีทาง
	ยา การผลิต การควบคุมและประกันคุณภาพ การวิจัยและพัฒนา ยา ชีววัตถุ
	สมุนไพร และผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ โดยสาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการจะต้อง
	นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างชำนาญ
	๒) มีความรู้ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมเกี่ยวกับการวางแผนการรักษาด้วยยา
	การใช้ยา การประเมินปัญหาด้านยาและสุขภาพ ความปลอดภัยในการใช้ยา
	และการบริหารจัดการเรื่องยา โดยสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรมจะต้องนำ
	ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างชำนาญ

	๕.๒.๓  ด้านทักษะทางปัญญา
	๑) สามารถคิด วิเคราะห์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม มีเหตุผล
	และเป็นระบบ
	๒) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน
	๓) มีทักษะในการรู้สารสนเทศ

	๕.๒.๔  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
	๑) มีภาวะผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีม แสดงและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
	ได้อย่างเหมาะสม

	๕.๒.๕  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
	๑) มีทักษะในการเขียนรายงานและการนำเสนอ โดยเลือกใช้รูปแบบและวิธีการ
	อย่างเหมาะสม
	๒) มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และถ่ายทอดความรู้อย่างมี
	ประสิทธิภาพ


	๕.๓ ช่วงเวลา
	๕.๔ จำนวนหน่วยกิต
	๕.๕ การเตรียมการ
	๕.๖ กระบวนการประเมินผล


	หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
	๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
	๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
	๒.๒.๑  คุณธรรม จริยธรรม
	๒.๒.๑.๑ ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
	๒.๒.๑.๒  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
	๒.๒.๑.๓  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม

	๒.๒.๒ ความรู้
	๒.๒.๒.๑  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
	๒.๒.๒.๒  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
	๒.๒.๒.๓  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้

	๒.๒.๓ ทักษะทางปัญญา
	๒.๒.๓.๑  ผลการเรียนด้านทักษะทางปัญญา
	๒.๒.๓.๒  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
	๒.๒.๓.๓  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา

	๒.๒.๔  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
	๒.๒.๔.๑  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
	๒.๒.๔.๒  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
	บุคคลและความรับผิดชอบ
	๒.๒.๔.๓  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
	ความรับผิดชอบ

	๒.๒.๕ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
	๒.๒.๕.๑  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
	เทคโนโลยีสารสนเทศ
	๒.๒.๕.๒  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
	การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
	๒.๒.๕.๓  กลยุทธ์ประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
	การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

	๒.๒.๖  ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
	๒.๒.๖.๑  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
	๑) สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิต การควบคุมและประกันคุณภาพ การวิจัย
	และพัฒนายา ชีววัตถุ สมุนไพร และผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่น ๆ โดยสาขาวิชา
	เภสัชกรรมอุตสาหการจะต้องมีทักษะในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง
	๒) สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้การบริบาลทางเภสัชกรรม และบริหารจัดการ
	เรื่องยาโดยสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรมจะต้องมีทักษะในการแก้ไข
	ปัญหาในสถานการณ์จริง
	๓) สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบสุขภาพ ระบบยา และการคุ้มครองผู้บริโภค

	๒.๒.๖.๒  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
	๑) กำหนดหัวข้อให้ศึกษาด้วยตนเอง โดยใช้กรณีศึกษาด้านยาและสุขภาพ
	๒) นำเสนอรายงานและซักถาม
	๓) การจัดอภิปรายกลุ่ม
	๔) ปฏิบัติงานจริง

	๒.๒.๖.๓  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
	๑) ประเมินผลจากรายงานและการนำเสนอ
	๒) ประเมินผลของการปฏิบัติงาน
	๓) ประเมินผลจากความสามารถในการการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลได้อย่าง
	ถูกต้อง
	๔) ประเมินผลจากการตอบคำถามและการแสดงความคิดเห็น



	๓.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
	(Curriculum Mapping)
	( หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  ( หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
	๓.๑  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
	๓.๑.๑  ด้านคุณธรรม จริยธรรม
	นิยามค่านิยมพื้นฐานของสังคมไทย โดยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ มีดังนี้
	๑) การพึ่งตนเอง ความขยันหมั่นเพียร และความรับผิดชอบ
	๒) การประหยัดและออม
	๓) การมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย
	๔) การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา
	๕) ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

	๓.๑.๒  ด้านความรู้
	๓.๑.๓  ด้านทักษะเชาวน์ปัญญา
	๑) มีความใฝ่รู้เพื่อพัฒนาตนเองให้มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล
	๒) สามารถคิดอย่างมีเหตุผลโดยประเมินข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ และใช้ข้อมูลในการ
	แก้ปัญหา

	๓.๑.๔  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
	๑) สามารถทำงานเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้งได้
	๒) มีความเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น เข้าใจสังคม โดยสามารถอยู่ร่วมกันบนความ
	แตกต่างทางสังคมวัฒนธรรม ค่านิยม ความคิด

	๓.๑.๕  ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และการสื่อสาร
	๑) มีความสามารถในการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสื่อสารและการ

	๓.๒ หมวดวิชาเฉพาะ
	ได้แก่ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ กลุ่มวิชาระดับวิชาชีพ กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ มีมาตรฐานผล
	การเรียนรู้ ๖ ด้าน โดยแต่ละด้านมีความหมายดังนี้
	๓.๒.๑  ด้านคุณธรรม จริยธรรม
	๑) ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เสียสละ มีจิต
	อาสา ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบ วินัย และตรงต่อเวลา
	๒) เคารพสิทธิ คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และรับฟังความคิดเห็น
	ของผู้อื่น
	๓) เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ภายในหลักธรรมาภิบาล
	ขององค์กรและสังคม

	๓.๒.๒  ด้านความรู้
	๑)  มีความรู้และเข้าใจทฤษฎี หลักการ ในวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
	๒)  มีความรู้ด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ (วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม) เกี่ยวกับเคมี
	ทางยา การผลิต การควบคุมและประกันคุณภาพ การวิจัยและพัฒนา ยา
	ชีววัตถุ สมุนไพร และผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ โดยสาขาวิชาเภสัชกรรม
	อุตสาหการจะต้องนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างชำนาญ
	๓)  มีความรู้ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมเกี่ยวกับการวางแผนการรักษาด้วยยา
	การใช้ยา การประเมินปัญหาด้านยาและสุขภาพ ความปลอดภัยในการใช้ยา
	และการบริหารจัดการเรื่องยา โดยสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
	จะต้องนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างชำนาญ
	๔)  มีความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพในด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง
	และการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
	๕)  มีความรู้ในระบบสุขภาพ ระบบยา การคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายหรือ
	ข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและการบริหารจัดการสำหรับการประกอบการ
	ด้านยาเบื้องต้น

	๓.๒.๓  ด้านทักษะทางปัญญา
	๑)  สามารถคิด วิเคราะห์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม มีเหตุผล
	และเป็นระบบ
	๒)  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่าง
	เหมาะสม
	๓)  มีทักษะการสรุปความคิดรวบยอด
	๔)  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน
	๕)  มีทักษะในการรู้สารสนเทศ

	๓.๒.๔  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
	๑)  มีภาวะผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีม แสดงและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
	อย่างเหมาะสม
	๒)  สามารถใช้ความรู้ในวิชาชีพมาบริการสังคมได้อย่างเหมาะสม
	๓)  มีทักษะการบริหารงานบุคคล มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้

	๓.๒.๕  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
	๑)  มีทักษะการคำนวณ สามารถเลือกและประยุกต์เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์
	ที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาทางวิชาชีพ
	๒)  มีทักษะในการเขียนรายงานและการนำเสนอ โดยเลือกใช้รูปแบบและวิธีการ
	อย่างเหมาะสม
	๓)  มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
	๔)  มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และถ่ายทอดความรู้อย่างมี
	ประสิทธิภาพ

	๓.๒.๖  ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
	๑)  สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิต การควบคุมและประกันคุณภาพ การวิจัย
	และพัฒนายา ชีววัตถุ สมุนไพร และผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ โดยสาขาวิชา
	เภสัชกรรมอุตสาหการจะต้องมีทักษะในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง
	๒)  สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้การบริบาลทางเภสัชกรรม และบริหารจัดการ
	เรื่องยาโดยสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรมจะต้องมีทักษะในการ
	แก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง
	๓)  สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบสุขภาพ ระบบยา และการคุ้มครองผู้บริโภค




	หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
	๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
	๒.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
	๒.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา
	๒.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา

	๓. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
	๓.๑  นักศึกษาที่จะเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติในการสำเร็จการศึกษา โดยได้ศึกษาเป็นไป
	ตามเงื่อนไขดังนี้
	๓.๒ สอบผ่านการสอบประมวลผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรก่อนสำเร็จการศึกษา
	(Comprehensive Exit Examination)
	๓.๓  มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมและแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยหมวดวิชาเฉพาะไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐
	๓.๔  ไม่อยู่ในระหว่างการได้รับโทษทางวินัยนักศึกษา
	๓.๕  ไม่มีภาระหนี้สินกับมหาวิทยาลัย
	๓.๖  การขอรับปริญญา นักศึกษาที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษาสุดท้าย เพื่อให้มีจำนวนหน่วยกิต
	ครบตามหลักสูตร ต้องแสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษา พร้อมการขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตและการขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกสามัญสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียด้วย


	หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์
	๑. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่
	๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
	๒.๑  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
	๒.๑.๑  ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน
	และการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทำวิจัยสายตรงในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
	๒.๑.๒  การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย

	๒.๒  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
	๒.๒.๑  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้
	และคุณธรรม

	๒.๓ การพัฒนาอาจารย์ ณ แหล่งฝึกงาน
	๒.๓.๑  การจัดอบรม สัมมนาวิชาการให้กับอาจารย์แหล่งฝึกงาน
	๒.๓.๒  การสนับสนุนงบประมาณ ข้อมูล ตำรา เอกสารความรู้ทางวิชาการ ให้แก่อาจารย์แหล่ง
	ฝึกงาน



	หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร
	๑. การกำกับมาตรฐาน
	๒. บัณฑิต
	๓.  นักศึกษา
	๓.๑  การรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
	๓.๒  กลไกการควบคุมการดูแลให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่ศึกษา
	๓.๓  การติดตามการคงอยู่ การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา

	๔. อาจารย์
	๔.๑ การบริหารและพัฒนาอาจารย์
	๔.๒ กลไกในการคัดเลือกอาจารย์

	๕. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
	๕.๑ การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
	๕.๒ การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
	๕.๓ การประเมินผู้เรียน
	๕.๔  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
	๕.๕ ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

	๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
	๖.๑ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยรับผิดชอบในการดำเนินการจัดหา
	บำรุงดูแลรักษา และจัดสรร ได้แก่
	๖.๒ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่รับผิดชอบดูแลโดยคณะเภสัชศาสตร์ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการของ
	คณะเภสัชศาสตร์

	๗. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)

	หมวดที่ ๘ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร
	๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอนในหลักสูตร
	๑.๑ การประเมินกลยุทธ์การสอน
	๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน

	๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
	๓. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
	๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
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