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แบบ วช.04 
รายละเอยีดของรายวชิา 

 
1.  รหัสและช่ือวชิา 

*630 501 การฝึกปฏิบติัวชิาชีพดา้นเภสัชกรรม 1   3(0-13.5-7) 
  Professional Practice in Pharmacy I 

2.  จ านวนหน่วยกติ 
3 หน่วยกิต  (บรรยาย 0 ชม.ต่อสัปดาห์  ปฏิบัติการ 13.5  ชม.ต่อสัปดาห์ ศึกษาด้วย

ตนเอง  7  ชม.ต่อสัปดาห์)     
3.  สังกดัวชิา 

 คณะเภสัชศาสตร์  
4.  ค าอธิบายรายวชิา (Course description) 

การฝึกปฏิบติัวิชาชีพด้านเภสัชกรรมให้นักศึกษาได้มีความเขา้ใจในเร่ืองวิชาชีพของเภสัชกร 
โดยจดัให้นักศึกษาได้ฝึกงานตามโรงพยาบาลและ ร้านขายยา เพื่อให้นักศึกษาเขา้ใจถึงบทบาทหน้าท่ี 
และความรับผดิชอบของเภสัชกรในสาขาต่างๆ 

Professional practice in pharmacy for students to understand the profession of a pharmacist by 
sending students to hospitals, drug factories, drug stores and others in order to enable students to 
understand duties and responsibilities of pharmacists in different areas. 
5.  เงื่อนไขของรายวชิา  (Prerequisite) 

ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการประจ าคณะเภสัชศาสตร์ก่อน 
6.  ประเภทวชิา 

เป็นวชิาบงัคบัในกลุ่มวชิาฝึกปฏิบติังาน ส าหรับหลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต  
7. ภาคการศึกษาทีเ่ปิดสอน  และปีการศึกษาทีจ่ะเร่ิมเปิดสอน 

เปิดสอนประจ าภาคการศึกษาฤดูร้อน  เร่ิมตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นตน้ไป 
8.  อาจารย์ผู้สอน 
 อาจารยค์ณะเภสัชศาสตร์ และอาจารยเ์ภสัชกร ตามแหล่งฝึกปฏิบติัวชิาชีพต่างๆ 
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แบบ  วช.05 
เค้าโครงรายวชิา 

(Course outline) 
 

*630 501 การฝึกปฏิบัติวชิาชีพด้านเภสัชกรรม 1  3(0-13.5-7) 
  Professional Practice in Pharmacy I 

หัวข้อ ช่ัวโมง 

ปฏิบัติงาน 
1.  แนะน ารายวชิา 
        :  วตัถุประสงค ์
        :  กิจกรรม 
        :  การประเมินผล 
2. ฝึกปฏิบติัวชิาชีพ ณ แหล่งฝึกท่ีก าหนด 
3. น าเสนอผลการฝึกปฏิบติังาน 
 

10  
 
 
 

180 
10 

 
 

รวม 200 
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แบบ วช.04 
รายละเอยีดของรายวชิา 

 
1.  รหัสและช่ือวชิา 

*630 502 การฝึกปฏิบติัวชิาชีพดา้นเภสัชกรรม 2   3(0-13.5-7) 
  Professional Practice in Pharmacy II 

2.  จ านวนหน่วยกติ 
3 หน่วยกิต  (บรรยาย 0 ชม.ต่อสัปดาห์  ปฏิบัติการ 13.5  ชม.ต่อสัปดาห์ ศึกษาด้วย

ตนเอง  7  ชม.ต่อสัปดาห์)     
3.  สังกดัวชิา 

 คณะเภสัชศาสตร์  
4.  ค าอธิบายรายวชิา (Course description) 

การฝึกปฏิบติัวชิาชีพดา้นเภสัชกรรม ต่อจากการฝึกปฏิบติัวชิาชีพดา้นเภสัชกรรม 1  
Professional practice in pharmacy continue from Professional Practice in Pharmacy I  

5.  เงื่อนไขของรายวชิา  (Prerequisite) 
ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการประจ าคณะเภสัชศาสตร์ก่อน 

6.  ประเภทวชิา 
เป็นวชิาบงัคบัในกลุ่มวชิาฝึกปฏิบติังาน ส าหรับหลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต  

8. ภาคการศึกษาทีเ่ปิดสอน  และปีการศึกษาทีจ่ะเร่ิมเปิดสอน 
เปิดสอนประจ าภาคการศึกษาฤดูร้อน  เร่ิมตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นตน้ไป 

8.  อาจารย์ผู้สอน 
 อาจารยค์ณะเภสัชศาสตร์ และอาจารยเ์ภสัชกร ตามแหล่งฝึกปฏิบติัวชิาชีพต่างๆ 
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แบบ  วช.05 
เค้าโครงรายวชิา 

(Course outline) 
 

*630 502 การฝึกปฏิบติัวชิาชีพดา้นเภสัชกรรม 2               3(0-13.5-7) 
  Professional Practice in Pharmacy II  

หัวข้อ ช่ัวโมง 

ปฏิบัติงาน 
1.  แนะน ารายวชิา 
        :  วตัถุประสงค ์
        :  กิจกรรม 
        :  การประเมินผล 
2.  ฝึกปฏิบติัวชิาชีพ ณ แหล่งฝึกท่ีก าหนด 
3.  น าเสนอผลการฝึกปฏิบติังาน 
 

10  
 
 
 

180 
10 

 
 

รวม 200 
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แบบ วช.04 
รายละเอยีดของรายวชิา 

1.รหัสและช่ือวชิา  
 

*630 601 ปฏิบติังานดา้นการคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นผลิตภณัฑสุ์ขภาพ     5(0-18-9) 
และการบริการสุขภาพ  
Clerkship of Consumer Protection in Health Products and Health Services 

2. จ านวนหน่วยกติ  
5 หน่วยกิต  (บรรยาย – ชม.ต่อสัปดาห์   ปฏิบติัการ 18 ชม.ต่อสัปดาห์ ศึกษาดว้ยตนเอง  9  ชม.

ต่อสัปดาห์)       

3. สังกดัวชิา  
 คณะเภสัชศาสตร์  

4. ค าอธิบายรายวชิา  (Course description)  
ฝึกปฏิบติังานดา้นการคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นผลิตภณัฑสุ์ขภาพและการบริการสุขภาพ  ไดแ้ก่ การ

วเิคราะห์สถานการณ์ปัญหาท่ีเก่ียวเน่ืองมาจากผลิตภณัฑ์สุขภาพและการบริการสุขภาพ    การเฝ้าระวงั
ปัญหาและการด าเนินการแกไ้ขปัญหาอนัเน่ืองมาจากผลิตภณัฑสุ์ขภาพและการบริการสุขภาพ   การ
สนบัสนุนและส่งเสริมสิทธิผูบ้ริโภค  การรับเร่ืองราวร้องทุกข ์ 

Practice in the area of consumer protection in health products and health services, i.e. situation 
analysis of problems related to health products and health services, surveillance and solving of 
problems related to health products and health services, strengthening consumers’ understanding of 
their rights, processing and investigation of issues being complaints by consumers.       

5. เงื่อนไขรายวชิา  (Prerequisite) 
 631 604, 631 605 หรือ 633 604, 633 605 

6.  ประเภทรายวชิา  
 เป็นวชิาบงัคบัเลือก ในกลุ่มวชิาฝึกปฏิบติังาน หลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต    

7.  ภาคการศึกษาทีเ่ปิดสอนและปีการศึกษาทีจ่ะเร่ิมเปิดสอน  
เปิดสอนประจ าภาคการศึกษาตน้และปลาย    เร่ิมตั้งแต่ปีการศึกษา  2557  เป็นตน้ไป 

8. อาจารย์ผู้สอน  
 อ.รักษวร  ใจสะอาด  และคณะ  
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แบบ  วช. 05 
เค้าโครงรายวชิา 

(Course outline) 
 

*630 601 ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลติภัณฑ์สุขภาพ  5(0-18-9) 
และการบริการสุขภาพ  
Clerkship of Consumer Protection in Health Products and Health Services 

หัวข้อ ช่ัวโมง 
ปฏิบัติงาน 

ฝึกปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลติภัณฑ์สุขภาพและ
การบริการสุขภาพ   

- การวเิคราะห์สถานการณ์ปัญหาท่ีเก่ียวเน่ืองมาจาก
ผลิตภณัฑสุ์ขภาพและการบริการสุขภาพ     

- การเฝ้าระวงัและการด าเนินงานแกไ้ขปัญหา 
- การรับเร่ืองราวร้องทุกข ์ 
- การสนบัสนุนและส่งเสริมสิทธิผูบ้ริโภค   

 

 
 

50 
 

50 
50 

120 
 

รวม 270 
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แบบ  วช.04 
รายละเอยีดของรายวชิา 

1. รหัสและช่ือวชิา 
 *630 602   ปฏิบติังานดา้นการผลิตยา 1    5(0-18-9) 
   Clerkship in Pharmaceutical Production I 
2. จ านวนหน่วยกติ 

5 หน่วยกิต  (บรรยาย – ชม.ต่อสัปดาห์   ปฏิบติัการ 18 ชม.ต่อสัปดาห์ ศึกษาดว้ยตนเอง  9  ชม.
ต่อสัปดาห์)       

3. สังกดัวชิา 
คณะเภสัชศาสตร์ 

4. ค าอธิบายรายวชิา  (Course description) 
 การฝึกปฏิบติัวชิาชีพดา้นการผลิตยาและผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ นกัศึกษาจะไดฝึ้ก
ปฏิบติัวชิาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมยาภายใตก้ารดูแลของเภสัชกรประจ าแหล่งฝึกปฏิบติังาน เพื่อให้
เขา้ใจถึงบทบาท หนา้ท่ี ความรับผดิชอบของเภสัชกรท่ีท าหนา้ท่ีเก่ียวกบัการผลิตและการประกนัคุณภาพ
ผลิตภณัฑ ์ และระบบการบริหารงานในระดบัอุตสาหกรรม รวมไปถึงการฝึกปฏิบติัเตรียมผลิตภณัฑ ์ ทั้ง
ในขั้นตอนของการผลิตและการควบคุมคุณภาพ  

Professional practice in production of pharmaceutical and health-related products, students will 
practice in drug manufacturing company under supervision of pharmacists to understand roles, duties 
and responsibilities of pharmacists in production and quality assurance areas, manufacturing 
management and practice in the process of production and quality control of the products. 
5. เงื่อนไขของรายวชิา  (Prerequisite) 
 632 304# หรือ 634 304# 
6. ประเภทวชิา 
 เป็นวชิาบงัคบัเลือก ในกลุ่มวชิาฝึกปฏิบติังาน หลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต    
 7. ภาคการศึกษาทีเ่ปิดสอนและปีการศึกษาทีจ่ะเร่ิมเปิดสอน 

เปิดสอนประจ าภาคการศึกษาตน้และภาคการศึกษาปลาย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นตน้ไป 
8. อาจารย์ผู้สอน 
 อาจารยค์ณะเภสัชศาสตร์  และอาจารยเ์ภสัชกร ตามแหล่งฝึกปฏิบติัวชิาชีพต่าง ๆ  
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แบบ  วช.05 
เค้าโครงรายวชิา 

(Course outline) 
 

*630 602   ปฏิบัติงานด้านการผลติยา 1     5(0-18-9) 
   Clerkship in Pharmaceutical Production I 

หัวข้อ ช่ัวโมง 

ปฏิบัติงาน 
1. ฝึกปฏิบติัวชิาชีพ ณ แหล่งฝึกท่ีก าหนด 
2. น าเสนอผลการฝึกปฏิบติังาน 

270 

รวม 270 
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แบบ  วช.04 
รายละเอยีดของรายวชิา 

 
1. รหัสและช่ือวชิา 
 *630 603  ปฏิบติังานดา้นการผลิตยา 2    5(0-18-9) 
   Clerkship in Pharmaceutical Production II 
2. จ านวนหน่วยกติ 

5 หน่วยกิต  (บรรยาย – ชม.ต่อสัปดาห์   ปฏิบติัการ 18 ชม.ต่อสัปดาห์ ศึกษาดว้ยตนเอง  9  ชม.
ต่อสัปดาห์)       

3. สังกดัวชิา 
คณะเภสัชศาสตร์ 

4. ค าอธิบายรายวชิา  (Course description) 
  การฝึกปฏิบติัวชิาชีพดา้นการผลิตยาและผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ นกัศึกษาจะไดฝึ้ก
ปฏิบติัวชิาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมยา หรือแหล่งฝึกปฏิบติังานอ่ืนๆตามความเหมาะสม เช่น
อุตสาหกรรมเคร่ืองส าอาง อาหารเสริม ฝ่ายผลิตของโรงพยาบาล หรือสถาบนัท่ีมีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การผลิตผลิตภณัฑ์เหล่าน้ี  เพื่อใหเ้ขา้ใจถึงกระบวนการผลิตและพฒันาผลิตภณัฑ ์ การพฒันาสูตรต ารับ 
และการแกไ้ขปัญหาในการผลิต 

Professional practice in production of pharmaceutical and health-related products, students 
will practice in drug manufacturing company or other suitable production unit such as cosmetics 
manufactory, supplement food manufactory, production unit of the hospital or production unit in the 
institute or university to understand the process of production and product development, formulation of 
pharmaceutical product and problem solving in manufacturing. 
5. เงื่อนไขของรายวชิา  (Prerequisite) 
 632 304 # หรือ 634 304# 
6. ประเภทวชิา 
 เป็นวชิาเลือก ในกลุ่มวชิาฝึกปฏิบติังาน หลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต    
7. ภาคการศึกษาทีเ่ปิดสอนและปีการศึกษาทีจ่ะเร่ิมเปิดสอน 

เปิดสอนประจ าภาคการศึกษาตน้และภาคการศึกษาปลาย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นตน้ไป 
8. อาจารย์ผู้สอน 
 อาจารยค์ณะเภสัชศาสตร์  และอาจารยเ์ภสัชกร ตามแหล่งฝึกปฏิบติัวชิาชีพต่าง ๆ  
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แบบ  วช.05 
เค้าโครงรายวชิา 

(Course outline) 
 

 *630 603  ปฏิบัติงานด้านการผลติยา 2    5(0-18-9) 
   Clerkship in Pharmaceutical Production II 

หัวข้อ ช่ัวโมง 

ปฏิบัติงาน 
1.ฝึกปฏิบติัวชิาชีพ ณ แหล่งฝึกท่ีก าหนด 
2.น าเสนอผลการฝึกปฏิบติังาน 

270 

รวม 270 
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แบบ  วช.04 
รายละเอยีดของรายวชิา 

  
1. รหัสและช่ือวชิา 
 *630 604   ปฏิบติังานดา้นการผลิตยา 3    5(0-18-9) 
   Clerkship in Pharmaceutical Production III 
2. จ านวนหน่วยกติ 

 5 หน่วยกิต  (บรรยาย – ชม.ต่อสัปดาห์   ปฏิบติัการ 18 ชม.ต่อสัปดาห์ ศึกษาดว้ยตนเอง  9  ชม.
ต่อสัปดาห์)       

3. สังกดัวชิา 
 คณะเภสัชศาสตร์ 
4. ค าอธิบายรายวชิา  (Course description) 
  การฝึกปฏิบติัวชิาชีพดา้นการผลิตยาและผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ นกัศึกษาจะไดฝึ้ก
ปฏิบติัวชิาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมยา หรือแหล่งฝึกปฏิบติังานอ่ืนๆตามความเหมาะสม เช่น
อุตสาหกรรมเคร่ืองส าอาง อาหารเสริม ฝ่ายผลิตของโรงพยาบาล หรือสถาบนัท่ีมีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การผลิตผลิตภณัฑ์เหล่าน้ี  เพื่อใหเ้ขา้ใจถึงกระบวนการประกนัคุณภาพ ขอ้ปฏิบติัท่ีดีในการผลิตและการ
ตรวจสอบคุณภาพผลิตภณัฑ์ การด าเนินการตามกฏหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตยา รวมถึง
การข้ึนทะเบียนยาและการด าเนินการทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

 Professional practice in production of pharmaceutical and health-related products, students 
will practice in drug manufacturing company or other suitable production unit such as cosmetics 
manufactory, supplement food manufactory, production unit of the hospital or production unit in the 
institute or university to understand the process of quality assurance, good manufacturing practice, 
good laboratory practice, regulation and standard of manufacturing, drug registration and 
environmental management 
5. เงื่อนไขของรายวชิา  (Prerequisite) 
 632 304 # หรือ 634 304# 
6. ประเภทวชิา 
 เป็นวชิาเลือก ในกลุ่มวชิาฝึกปฏิบติังาน หลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต    
7. ภาคการศึกษาทีเ่ปิดสอนและปีการศึกษาทีจ่ะเร่ิมเปิดสอน 

เปิดสอนประจ าภาคการศึกษาตน้และปลาย    เร่ิมตั้งแต่ปีการศึกษา  2557 เป็นตน้ไป 
8. อาจารย์ผู้สอน 
 อาจารยค์ณะเภสัชศาสตร์  และอาจารยเ์ภสัชกร ตามแหล่งฝึกปฏิบติัวชิาชีพต่าง ๆ  
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แบบ  วช.05 
เค้าโครงรายวชิา 

(Course outline) 
 

*630 604   ปฏิบัติงานด้านการผลติยา 3    5(0-18-9) 
   Clerkship in Pharmaceutical Production III 

หัวข้อ ช่ัวโมง 
ปฏิบัติงาน 

1.ฝึกปฏิบติัวชิาชีพ ณ แหล่งฝึกท่ีก าหนด 
2.น าเสนอผลการฝึกปฏิบติังาน 

270 

รวม 270 
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แบบ วช. 04 
รายละเอยีดของรายวชิา 

 

1.  รหัสและช่ือวชิา 
         *630 605    การฝึกปฏิบติัวชิาชีพดา้นวิจยัและพฒันา I           5(0-18-9) 

       Professional Practice in Research and Development I   
2.   จ านวนหน่วยกติ 

  5 หน่วยกิต  (บรรยาย – ชม.ต่อสัปดาห์   ปฏิบติัการ 18 ชม.ต่อสัปดาห์ ศึกษาดว้ยตนเอง  9  ชม.
ต่อสัปดาห์)       

3.  สังกดัวชิา 
  คณะเภสัชศาสตร์ 

4.   ค าอธิบายรายวชิา (Course description) 
 การฝึกปฏิบติัวชิาชีพดา้นการวจิยัและพฒันายาและผลิตภณัฑธ์รรมชาติ งานวจิยัในสาขาเภสัช
วทิยาและพิษวทิยา หรืองานดา้นการวิเคราะห์ยา และสารพิษในหอ้งปฏิบติัการหรืองานดา้นคลินิก ใน
หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานเอกชน โรงงานอุตสาหกรรมยา โรงงานผลิตเคร่ืองส าอาง โรงงาน
ผลิตภณัฑอ่ื์นท่ีคลา้ยคลึงกนั หรือไปฝึกท่ีสถาบนัหรือมหาวทิยาลยัท่ีมีการคน้ควา้ทดลองในเร่ืองของการ
วจิยัและพฒันาทางเภสัชศาสตร์ 
 Professional practice in research and development of drug and natural product, research in 
pharmacology and toxicology or analysis of drug and toxic substance in laboratory or clinic in 
government or private sections, drug manufacturer, cosmetics manufacturer, other manufacturer or 
research and development unit in pharmaceutical sciences in institute or university. 
5.  เงื่อนไขของรายวชิา (Prerequisite) 

ไม่มี 
6.   ประเภทวชิา 
 เป็นวชิาเลือก ในกลุ่มวชิาฝึกปฏิบติังาน หลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต     
7.   ภาคการศึกษาทีเ่ปิดสอนและปีการศึกษาทีจ่ะเร่ิมเปิดสอน 

เปิดสอนประจ าภาคการศึกษาตน้และปลาย    เร่ิมตั้งแต่ปีการศึกษา  2557  เป็นตน้ไป 
8.   อาจารย์ประจ าวชิา 

อาจารยค์ณะเภสัชศาสตร์ และอาจารยเ์ภสัชกร ตามแหล่งฝึกปฏิบติัวชิาชีพต่างๆ 
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แบบ วช. 05 
เค้าโครงรายวชิา 

(Course outline) 
 

                  *630 605     การฝึกปฏิบัติวชิาชีพด้านวจัิยและพฒันา I        5(0-18-9) 
        Professional Practice in Research and Development I   

หัวข้อ ช่ัวโมง
ปฏิบัติงาน 

1. แนะน ารายวชิา  : วตัถุประสงค ์ 270 
                                 : กิจกรรม  
                                 : การประเมินผล  
2. ฝึกปฏิบติัวชิาชีพ ณ แหล่งฝึกท่ีก าหนด  
3. น าเสนอผลการปฏิบติังาน  

รวม 270 
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แบบ วช. 04 
รายละเอยีดของรายวชิา 

 

1.  รหัสและช่ือวชิา 
         *630 606    การฝึกปฏิบติัวชิาชีพดา้นวิจยัและพฒันา 2           5(0-18-9) 

       Professional Practice in Research and Development II   
2.   จ านวนหน่วยกติ 

   5 หน่วยกิต  (บรรยาย – ชม.ต่อสัปดาห์   ปฏิบติัการ 18 ชม.ต่อสัปดาห์ ศึกษาดว้ยตนเอง  9  ชม.
ต่อสัปดาห์)       

3.  สังกดัวชิา 
คณะเภสัชศาสตร์ 

4.   ค าอธิบายรายวชิา (Course description) 
 การฝึกปฏิบติัวชิาชีพขั้นสูงดา้นการวจิยัและพฒันายาและผลิตภณัฑธ์รรมชาติ งานวิจยัในสาขา
เภสัชวทิยาและพิษวทิยา หรืองานดา้นการวิเคราะห์ยา และสารพิษในหอ้งปฏิบติัการหรืองานดา้นคลินิก 
ในหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานเอกชน โรงงานอุตสาหกรรมยา โรงงานผลิตเคร่ืองส าอาง โรงงาน
ผลิตภณัฑอ่ื์นท่ีคลา้ยคลึงกนั หรือไปฝึกท่ีสถาบนัหรือมหาวทิยาลยัท่ีมีการคน้ควา้ทดลองในเร่ืองของการ
วจิยัและพฒันาทางเภสัชศาสตร์ 
 Advance Professional practice in research and development of drug and natural product, 
research in pharmacology and toxicology or analysis of drug and toxic substance in laboratory or clinic 
in government or private sections, drug manufacturer, cosmetics manufacturer, other manufacturer or 
research and development unit in pharmaceutical sciences in institute or university. 
5.  เงื่อนไขของรายวชิา (Prerequisite) 

ไม่มี 
6.   ประเภทวชิา 
 เป็นวชิาเลือก ในกลุ่มวชิาฝึกปฏิบติังาน หลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต    
7.   ภาคการศึกษาทีเ่ปิดสอนและปีการศึกษาทีจ่ะเร่ิมเปิดสอน 

เปิดสอนประจ าภาคการศึกษาตน้และปลาย    เร่ิมตั้งแต่ปีการศึกษา  2557 เป็นต้นไป 

8.   อาจารย์ประจ าวชิา 
อาจารยค์ณะเภสัชศาสตร์ และอาจารยเ์ภสัชกร ตามแหล่งฝึกปฏิบติัวชิาชีพต่างๆ 
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 แบบ วช. 05 
เค้าโครงรายวชิา 

(Course outline) 
 

                    *630 606     การฝึกปฏิบัติวชิาชีพด้านวจัิยและพฒันา 2         5(0-18-9) 
        Professional Practice in Research and Development II   

หัวข้อ ช่ัวโมง
ปฏิบัติงาน 

1.แนะน ารายวชิา  : วตัถุประสงค ์ 270 
                                 : กิจกรรม  
                                 : การประเมินผล  
2.ฝึกปฏิบติัวชิาชีพ ณ แหล่งฝึกท่ีก าหนด  
3.น าเสนอผลการปฏิบติังาน  

รวม 270 
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แบบ วช. 04 
รายละเอยีดของรายวชิา 

 

1.  รหัสและช่ือวชิา 
         *630 607  ปฏิบติังานเภสัชกรรมคลินิกดา้นการเตรียมผสมยาเคมีบ าบดั        5(0-18-9) 

       Clinical Pharmacy Clerkship in Cytotoxic Preparation  
2.   จ านวนหน่วยกติ 

   5 หน่วยกิต  (บรรยาย – ชม.ต่อสัปดาห์   ปฏิบติัการ 18 ชม.ต่อสัปดาห์ ศึกษาดว้ยตนเอง  9  ชม.
ต่อสัปดาห์)       

3.  สังกดัวชิา 
คณะเภสัชศาสตร์ 

4.   ค าอธิบายรายวชิา (Course description) 
ฝึกปฏิบติัวชิาชีพดา้นการเตรียมยาผสมเคมีบ าบดัท่ีใหท้างหลอดเลือดด า หลกัปฏิบติัอยา่ง

ปลอดภยั  การป้องกนัตนเอง   ชุดอุปกรณ์และวธีิท าความสะอาด ใบสั่งยาเคมีบ าบดั ระบบการกระจายยา  
การส่งมอบยาและการใหค้  าปรึกษาแนะน าการใชย้า  
 Professional practice in cytotoxic preparation, safe handling technique, personal protection, 
spill kit and cleaning technique, antineoplastic medication order form, distribution system, dispensing 
and patient counseling.  
5.  เงื่อนไขของรายวชิา (Prerequisite) 

631 401, 631 402 , 631 403 , 631 404 หรือ 633 401, 633 402, 633 403, 633 404 
6.   ประเภทวชิา 
 เป็นวชิาเลือก ในกลุ่มวชิาฝึกปฏิบติังาน หลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต    
7.   ภาคการศึกษาทีเ่ปิดสอนและปีการศึกษาทีจ่ะเร่ิมเปิดสอน 

เปิดสอนประจ าภาคการศึกษาตน้และปลาย    เร่ิมตั้งแต่ปีการศึกษา  2557 เป็นต้นไป 

8.   อาจารย์ประจ าวชิา 
ผศ.ดร. สุภสัร์ สุบงกช   

 



 89 

แบบ วช. 05 
เค้าโครงรายวชิา 

(Course outline) 
 

        *630 607 ปฏิบัติงานเภสัชกรรมคลนิิกด้านการเตรียมผสมยาเคมีบ าบัด        5(0-18-9) 
     Clinical Pharmacy Clerkship in Cytotoxic Preparation  

หัวข้อ ช่ัวโมง
ปฏิบัติงาน 

ฝึกปฏิบติัวชิาชีพดา้นการเตรียมยาผสมเคมีบ าบดัท่ีใหท้างหลอดเลือดด า         270 
       1.    หลกัปฏิบติัและเตรียมผสมอยา่งปลอดภยั   

2. การป้องกนัตนเอง  
3. ชุดอุปกรณ์และวธีิท าความสะอาด  
4. ใบสั่งยาเคมีบ าบดั  
5. ระบบการกระจายยา    
6. การส่งมอบยาและการใหค้  าปรึกษาแนะน าการใชย้า  

รวม 270 
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แบบ วช. 04 
รายละเอยีดของรายวชิา 

 

1.  รหัสและช่ือวชิา 
          *630 608 ปฏิบติังานเภสัชกรรมคลินิกดา้นการบริบาลผูป่้วยมะเร็ง  5(0-18-9) 

      Clinical Pharmacy Clerkship in Cancer  Patient  Care   
2.   จ านวนหน่วยกติ 

5 หน่วยกิต  (บรรยาย – ชม.ต่อสัปดาห์   ปฏิบติัการ 18 ชม.ต่อสัปดาห์ ศึกษาดว้ยตนเอง  9  ชม.
ต่อสัปดาห์)       

3.  สังกดัวชิา 
คณะเภสัชศาสตร์ 

4.   ค าอธิบายรายวชิา (Course description) 
ฝึกปฏิบติัวชิาชีพดา้นการบริบาลทางเภสัชกรรมในผูป่้วยมะเร็ง ระบบการกระจายยา  การส่ง

มอบยา การใหค้  าปรึกษาแนะน าการใชย้า การทบทวนประวติัผูป่้วย การประเมินและเฝ้าระวงั
ผลการรักษา  การจ าแนกปัญหาท่ีเก่ียวกบัยา  การหาแนวทางเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาร่วมกบับุคลากร
สาธารณสุขและผูป่้วย 

Professional practice through providing pharmaceutical care in cancer patients, drug 
distribution system, dispensing, patient counseling, medication history review, patient assessment and 
drug therapy monitoring, identifying, preventing and solving drug related problems with healthcare 
professionals and patients.  
5.  เงื่อนไขของรายวชิา (Prerequisite) 

631 302  หรือ 633 302 
6.   ประเภทวชิา 
  เป็นวชิาเลือก ในกลุ่มวชิาฝึกปฏิบติังาน หลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต    
7.   ภาคการศึกษาทีเ่ปิดสอนและปีการศึกษาทีจ่ะเร่ิมเปิดสอน 

เปิดสอนประจ าภาคการศึกษาตน้และปลาย    เร่ิมตั้งแต่ปีการศึกษา  2557  เป็นตน้ไป 
8.   อาจารย์ประจ าวชิา 

ผศ.ดร. สุภสัร์ สุบงกช   
 



 91 

แบบ วช. 05 
เค้าโครงรายวชิา 

(Course outline) 
 

         *630 608 ปฏิบัติงานเภสัชกรรมคลนิิกด้านการบริบาลผู้ป่วยมะเร็ง  5(0-18-9) 
      Clinical Pharmacy Clerkship in Cancer  Patient  Care   

หัวข้อ ช่ัวโมง
ปฏิบัติงาน 

ฝึกปฏิบติัวชิาชีพดา้นการบริบาลทางเภสัชกรรมในผูป่้วยมะเร็ง 270 
1. กิจกรรมดา้นการบริบาลทางเภสัชกรรมในผูป่้วยมะเร็ง  
2. ระบบการกระจายยา  และ การส่งมอบยา  
3. การใหค้  าปรึกษาแนะน าการใชย้า  
4. การทบทวนประวติัผูป่้วย  
5. การประเมินและเฝ้าระวงัผลการรักษา     
6. การจ าแนกปัญหาท่ีเก่ียวกบัยา  
7. การหาแนวทางเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาร่วมกบับุคลากรสาธารณสุขและ

ผูป่้วย 
 

รวม 270 
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แบบ วช. 04 
รายละเอยีดของรายวชิา 

 

1.  รหัสและช่ือวชิา 
     *630 609 ปฏิบติังานเภสัชกรรมคลินิกดา้นการติดตามอาการไม่พึงประสงคจ์ากยา   5(0-18-9) 

Clinical Pharmacy Clerkship in Adverse Drug Reaction Monitoring   
2.  จ านวนหน่วยกติ 

 5 หน่วยกิต  (บรรยาย – ชม.ต่อสัปดาห์   ปฏิบติัการ 18 ชม.ต่อสัปดาห์ ศึกษาดว้ยตนเอง  9  ชม.
ต่อสัปดาห์)       

3.  สังกดัวชิา 
คณะเภสัชศาสตร์ 

4.   ค าอธิบายรายวชิา (Course description) 
ฝึกปฏิบติังานติดตามอาการไม่พึงประสงคใ์นการใชย้า คน้หาและ ประเมินอาการไม่พึงประสงค์

จากการใชย้า ติดตามการเกิดอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้าในผูป่้วยเฉพาะราย  เสนอวธีิการแกไ้ข
และป้องกนัอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้า คน้หาประวติัการใชย้าและอาการไม่พึงประสงคจ์ากการ
ใชย้าโดยการสัมภาษณ์ผูป่้วย  รายงานอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้า 

Professional practice in adverse drug reaction monitoring, detection and assessment of adverse 
drug reactions, monitoring of adverse drug reactions in specific patients, suggestion of problem-solving 
and prevention methods of adverse drug reactions,  recognition of  patient drug history and adverse 
drug reactions using patient interview, reporting of adverse drug reactions. 
5.  เงื่อนไขของรายวชิา (Prerequisite) 

631 401, 631 402 , 631 403 , 631 404 หรือ 633 401, 633 402, 633 403, 633 404 
6.   ประเภทวชิา 
 เป็นวชิาเลือก ในกลุ่มวชิาฝึกปฏิบติังาน หลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต    
7.   ภาคการศึกษาทีเ่ปิดสอนและปีการศึกษาทีจ่ะเร่ิมเปิดสอน 

เปิดสอนประจ ำภำคกำรศึกษำตน้และปลำย    เร่ิมตั้งแต่ปีกำรศึกษำ  2557  เป็นตน้ไป 
8.   อาจารย์ประจ าวชิา 

รศ.ดร. นฤมล   เจริญศิริพรกุล   
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แบบ วช. 05 
เค้าโครงรายวชิา 

(Course outline) 
 

    *630 609 ปฏิบัติงานเภสัชกรรมคลนิิกด้านการติดตามอาการไม่พงึประสงค์จากยา   5(0-18-9) 
Clinical Pharmacy Clerkship in Adverse Drug Reaction Monitoring   

หัวข้อ ช่ัวโมง
ปฏิบัติงาน 

ฝึกปฏิบติังานติดตามอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้า 270 
1.คน้หาอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้า  
2.ประเมินอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้า  
3.รายงานอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้า  
4.ติดตามการเกิดอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้าในผูป่้วยเฉพาะราย    
5.เสนอรูปแบบและติดตามผลการแกไ้ขอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้า  
6.เสนอรูปแบบการป้องกนัอาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้าและออกบตัรแพ้
ยา 

 

7.สัมภาษณ์ผูป่้วย  เพื่อคน้หาประวติัการใชย้าและอาการไม่พึงประสงคจ์าก
การใชย้า 

 

8.น าเสนอ กรณีศึกษา   
9.เขียน กรณีศึกษาและประมวลขอ้มูลเก่ียวกบั ADR update  

รวม 270 
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แบบ วช. 04 
รายละเอยีดของรายวชิา 

 

1.  รหัสและช่ือวชิา 
         *630 610  ปฏิบติังานเภสัชกรรมคลินิกดา้นยาผสมท่ีใหท้างหลอดเลือดด า 5(0-18-9) 

    Clinical  Pharmacy Clerkship in Intravenous Admixture  
2.   จ านวนหน่วยกติ 

 5 หน่วยกิต  (บรรยาย – ชม.ต่อสัปดาห์   ปฏิบติัการ 18 ชม.ต่อสัปดาห์ ศึกษาดว้ยตนเอง  9  ชม.
ต่อสัปดาห์)       

3.  สังกดัวชิา 
คณะเภสัชศาสตร์ 

4.   ค าอธิบายรายวชิา (Course description) 
ฝึกปฏิบติัวชิาชีพดา้นการเตรียมยาผสม สารอาหาร และเคมีบ าบดัท่ีใหท้างหลอดเลือดด า  ระบบ

การกระจายยา  การส่งมอบยา การใหค้  าปรึกษาแนะน าการใชย้า การทบทวนประวติัผูป่้วย  การประเมิน
และเฝ้าระวงัผลการรักษา   การจ าแนกปัญหาท่ีเก่ียวกบัยา    การหาแนวทางเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
ร่วมกบับุคลากรสาธารณสุขและผูป่้วย 

Professional practice in intravenous admixture, parenteral nutrition and cytotoxic preparation, 
drug distribution system, dispensing, patient counseling, medication history review, patient assessment 
and drug therapy monitoring, identifying, preventing and solving drug related problems with healthcare 
professionals and patients.  
5.  เงื่อนไขของรายวชิา (Prerequisite) 

631 302 หรือ 633 302 
6.   ประเภทวชิา 
 เป็นวชิาเลือก ในกลุ่มวชิาฝึกปฏิบติังาน หลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต    
7.   ภาคการศึกษาทีเ่ปิดสอนและปีการศึกษาทีจ่ะเร่ิมเปิดสอน 

เปิดสอนประจ ำภำคกำรศึกษำตน้และปลำย    เร่ิมตั้งแต่ปีกำรศึกษำ  2557 เป็นตน้ไป 
8.   อาจารย์ผู้สอน 

ผศ.ดร. สุภสัร์ สุบงกช  และคณะ 
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แบบ วช. 05 
เค้าโครงรายวชิา 

(Course outline) 
 

       *630 610 ปฏิบัติงานเภสัชกรรมคลนิิกด้านยาผสมทีใ่ห้ทางหลอดเลือดด า 5(0-18-9) 
    Clinical  Pharmacy Clerkship in Intravenous Admixture  

หัวข้อ ช่ัวโมง
ปฏิบัติงาน 

ฝึกปฏิบติัวชิาชีพดา้นการเตรียมยาผสม สารอาหาร และเคมีบ าบดัท่ีใหท้างหลอด
เลือดด า         

270 

1. ระบบการกระจายยา    
2. การส่งมอบยา  
3. การใหค้  าปรึกษาแนะน าการใชย้า  
4. การทบทวนประวติัผูป่้วย  
5. การประเมินและเฝ้าระวงัผลการรักษา     
6. การจ าแนกปัญหาท่ีเก่ียวกบัยา  
7. การหาแนวทางเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาร่วมกบับุคลากรสาธารณสุข

และผูป่้วย 
 

รวม 270 
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แบบ  วช.04 
รายละเอยีดของรายวชิา 

 
1. รหัสและช่ือวชิา 

*630 611 ปฏิบติังานการตรวจตราติดตามระดบัยาเพื่อการบ าบดั  5(0-18-9) 
Clerkship in Therapeutic Drug Monitoring  

2. จ านวนหน่วยกติ 
  5 หน่วยกิต  (บรรยาย – ชม.ต่อสัปดาห์   ปฏิบติัการ 18 ชม.ต่อสัปดาห์ ศึกษาดว้ยตนเอง  9  ชม.

ต่อสัปดาห์)       
3. สังกดัวชิา 

คณะเภสัชศาสตร์ 
4.  ค าอธิบายรายวชิา (Course description) 

ฝึกปฏิบติัวิชาชีพด้านการติดตามตรวจวดัระดบัยาเพื่อการบ าบดั   การค านวณพารามิเตอร์ทาง
เภสัชจลนพลศาสตร์ในผูป่้วยเฉพาะราย   การปรับขนาดของการใช้ยา  การแปลผล และให้ค  าแนะน า    
การติดตามดูแลผูป่้วยท่ีส่งตรวจวดัระดบัยาในเลือด 
 Professional practices in therapeutic drug monitoring, pharmacokinetics parameters calculation 
in specific patient, dosage regimen adjustment, interpretation and recommendation, patient monitoring. 
4. เงื่อนไขของรายวชิา (Prerequisite) 

631 401, 631 402 , 631 403 , 631 404 หรือ 633 401, 633 402, 633 403, 633 404 
5. ประเภทวชิา 
  เป็นวชิาเลือก ในกลุ่มวชิาฝึกปฏิบติังาน หลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต    
6. ภาคการศึกษาทีเ่ปิดสอนและปีการศึกษาทีจ่ะเร่ิมเปิดสอน 

เปิดสอนประจ ำภำคกำรศึกษำตน้และปลำย    เร่ิมตั้งแต่ปีกำรศึกษำ  2557 เป็นตน้ไป 
7. อาจารย์ผู้สอน 

รศ.อาภรณี  ไชยาค า  และคณะ 
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แบบ วช.05 
เค้าโครงรายวชิา 

(Course outline) 
 

*630 611 ปฏิบัติงานการตรวจตราติดตามระดับยาเพือ่การบ าบัด 5(0-18-9) 
   Clerkship in Therapeutic Drug Monitoring 

หัวข้อ ช่ัวโมง 
ปฏิบัติงาน 

ฝึกปฏิบติัติดตามตรวจวดัระดบัยาในเลือดบนหอผูป่้วย    
- การค านวณค่าพารามิเตอร์ทางเภสัชจลนพลศาสตร์ในผูป่้วยเฉพาะราย  
- การปรับขนาดของการใชย้า 
- การแปลผล และใหค้ าแนะน า 
- การติดตามดูแลผูป่้วยท่ีส่งตรวจวดัระดบัยาในเลือด 

 

270 
 

                                                                          รวม 270 
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         แบบ  วช.04 
รายละเอยีดของรายวชิา 

 
1. รหัสและช่ือวชิา 

**630 612 ปฏิบติังานบริการเภสัชสนเทศ     5(0-18-9) 
Clerkship in Drug Information Services 

2. จ านวนหน่วยกติ 
  5 หน่วยกิต  (บรรยาย – ชม.ต่อสัปดาห์   ปฏิบติัการ 18 ชม.ต่อสัปดาห์ ศึกษาดว้ยตนเอง  9  ชม.

ต่อสัปดาห์)       
3. สังกดัวชิา 

คณะเภสัชศาสตร์ 
4.  ค าอธิบายรายวชิา (Course description) 

ฝึกปฏิบติัวชิาชีพในหน่วยเภสัชสนเทศ  การจดัแยกประเภทของค าถาม    การประเมินขอ้มูล
พื้นฐาน การคน้หาค าตอบอยา่งเป็นระบบ  การประเมินแหล่งขอ้มูลและคุณภาพของขอ้มูล การประมวล
ขอ้มูลเพื่อตอบค าถาม และการติดตามผล  
 Professional practice in drug information unit, question identification, basic information 
assessment, systematic approach in retrieving information, evaluation of quality and sources of 
information, data processing and monitoring. 
5.    เงื่อนไขของรายวชิา (Prerequisite) 

 631 302 หรือ 633 302 
6.    ประเภทวชิา 
 เป็นวชิาเลือก ในกลุ่มวชิาฝึกปฏิบติังาน หลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต    
7. ภาคการศึกษาทีเ่ปิดสอนและปีการศึกษาทีจ่ะเร่ิมเปิดสอน 

เปิดสอนประจ ำภำคกำรศึกษำตน้และปลำย    เร่ิมตั้งแต่ปีกำรศึกษำ  2557 เป็นตน้ไป 
8. อาจารย์ผู้สอน 

ดร. สมชาย สุริยะไกร และคณะ 
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แบบ วช.05 
เค้าโครงรายวชิา 

(Course outline) 
 

**630 612 ปฏิบัติงานบริการเภสัชสนเทศ          5(0-18-9) 
Clerkship in Drug Information Services  

หัวข้อ จ านวนช่ัวโมง 
ปฏิบัติงาน 

ฝึกปฏิบติัการใหบ้ริการในหน่วยเภสัชสนเทศ    
- การจดัแยกประเภทของค าถาม     
- การประเมินขอ้มูลพื้นฐาน  
- การคน้หาค าตอบอยา่งเป็นระบบ   
- การประเมินแหล่งขอ้มูลและคุณภาพของขอ้มูล  
- การประมวลขอ้มูลเพื่อตอบค าถาม และการติดตามผล  

 

270 
 

                                                                          รวม 270 
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แบบ  วช.04 
รายละเอยีดของรายวชิา 

 
1.  รหัสและช่ือวชิา 

**630 613 ปฏิบติังานการบริบาลทางเภสัชกรรมผูป่้วยนอก 1  5(0-18-9) 
Clerkship in Ambulatory Pharmaceutical Care I 

2. จ านวนหน่วยกติ 
  5 หน่วยกิต  (บรรยาย – ชม.ต่อสัปดาห์   ปฏิบติัการ 18 ชม.ต่อสัปดาห์ ศึกษาดว้ยตนเอง  9  ชม.

ต่อสัปดาห์)       
3. สังกดัวชิา 

คณะเภสัชศาสตร์ 
4.  ค าอธิบายรายวชิา (Course description) 

ฝึกปฏิบติัวชิาชีพดา้นบริบาลทางเภสัชกรรมผูป่้วยนอกในโรงพยาบาล  ระบบการกระจายยา  
การส่งมอบยา การใหค้  าปรึกษาแนะน าการใชย้า การทบทวนประวติัผูป่้วย  การประเมินและติดตาม
ผลการรักษา   การคน้หาปัญหาท่ีเก่ียวกบัยา   การหาแนวทางเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาร่วมกบับุคลากร
สาธารณสุขและผูป่้วย 
 Professional practice in ambulatory care, drug distribution system,  dispensing,  patient 
counseling, medication history  review,  patient assessment and drug therapy monitoring, identifying, 
preventing and solving drug related problems with healthcare  professionals and patients.  
4. เงือ่นไขของรายวชิา (Prerequisite) 

631 401, 631 402 , 631 403 , 631 404 หรือ 633 401, 633 402, 633 403, 633 404 
6. ประเภทวชิา 
 เป็นวชิาเลือก ในกลุ่มวชิาฝึกปฏิบติังาน หลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต    
1. ภาคการศึกษาทีเ่ปิดสอนและปีการศึกษาทีจ่ะเร่ิมเปิดสอน 

เปิดสอนประจ ำภำคกำรศึกษำตน้และปลำย    เร่ิมตั้งแต่ปีกำรศึกษำ  2557 เป็นตน้ไป 
2. อาจารย์ผู้สอน 

ดร.หน่ึงฤทยั สุกใส และคณะ 
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แบบ วช.05 
เค้าโครงรายวชิา 

(Course outline) 
 

**630 613 ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก 1  5(0-18-9) 
Clerkship in Ambulatory Pharmaceutical Care I 

หัวข้อ  จ านวนช่ัวโมง 
ปฏิบัติงาน 

ฝึกปฏิบติัการบริบาลทางเภสัชกรรมผูป่้วยนอก    
- หน่วยบริการเภสัชกรรมผูป่้วยนอกในโรงพยาบาล 
- หน่วยบริบาลทางเภสัชกรรมผูป่้วยนอก 
- หน่วยบริการผูป่้วยขั้นปฐมภูมิ 

 

270 
 

                                                                          รวม 270 
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  แบบ  วช.04 
รายละเอยีดของรายวชิา 

 
5.  รหัสและช่ือวชิา 

**630 614 ปฏิบติังานการบริบาลทางเภสัชกรรมผูป่้วยนอก 2  5(0-18-9) 
Clerkship in Ambulatory Pharmaceutical  Care II 

6. จ านวนหน่วยกติ 
  5 หน่วยกิต  (บรรยาย – ชม.ต่อสัปดาห์   ปฏิบติัการ 18 ชม.ต่อสัปดาห์ ศึกษาดว้ยตนเอง  9  ชม.

ต่อสัปดาห์)       
7. สังกดัวชิา 

คณะเภสัชศาสตร์ 
4.  ค าอธิบายรายวชิา (Course description) 

ฝึกปฏิบติัวชิาชีพดา้นบริบาลทางเภสัชกรรมผูป่้วยนอกในโรงพยาบาล  ต่อจากปฏิบติังานการ
บริบาลทางเภสัชกรรมผูป่้วยนอก 1  

Professional practice in ambulatory care continue from Clinical clerkship in ambulatory care 1 
8. เงื่อนไขของรายวชิา (Prerequisite) 

631 401, 631 402 , 631 403 , 631 404 หรือ 633 401, 633 402, 633 403, 633 404 
7. ประเภทวชิา 
 เป็นวชิาเลือก ในกลุ่มวชิาฝึกปฏิบติังาน หลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต    
3. ภาคการศึกษาทีเ่ปิดสอนและปีการศึกษาทีจ่ะเร่ิมเปิดสอน 

เปิดสอนประจ ำภำคกำรศึกษำตน้และปลำย    เร่ิมตั้งแต่ปีกำรศึกษำ  2557  เป็นตน้ไป 
4. อาจารย์ผู้สอน 

ดร.หน่ึงฤทยั สุกใส และคณะ 
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แบบ วช.05 
เค้าโครงรายวชิา 

(Course outline) 
 

**630 614 ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก 2  5(0-18-9) 
Clerkship in Ambulatory Pharmaceutical  Care II 

หัวข้อ  จ านวนช่ัวโมง 
ปฏิบัติงาน 

ฝึกปฏิบติัการบริบาลทางเภสัชกรรมผูป่้วยนอก    
- หน่วยบริการเภสัชกรรมผูป่้วยนอกในโรงพยาบาล 
- หน่วยบริบาลทางเภสัชกรรมผูป่้วยนอก 
- หน่วยบริการผูป่้วยขั้นปฐมภูมิ 

 

270 
 

                                                                          รวม 270 
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          แบบ  วช.04 
รายละเอยีดของรายวชิา 

 
1. รหัสและช่ือวชิา 

**630 615 ปฏิบติังานการบริบาลทางเภสัชกรรมผูป่้วยใน 1  5(0-18-9) 
Clerkship in Acute Pharmaceutical Care I 

2. จ านวนหน่วยกติ 
  5 หน่วยกิต  (บรรยาย – ชม.ต่อสัปดาห์   ปฏิบติัการ 18 ชม.ต่อสัปดาห์ ศึกษาดว้ยตนเอง  9  ชม.

ต่อสัปดาห์)       
3. สังกดัวชิา 

คณะเภสัชศาสตร์ 
4.  ค าอธิบายรายวชิา (Course description) 

ฝึกปฏิบติัวชิาชีพดา้นบริบาลทางเภสัชกรรมผูป่้วยท่ีเขา้พกัรักษาในโรงพยาบาล  การทบทวน
ประวติัผูป่้วย  การประเมินและติดตามผลการรักษา   การคน้หาปัญหาท่ีเก่ียวกบัยา   การหาแนวทางเพื่อ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาร่วมกบับุคลากรสาธารณสุขและผูป่้วย การส่งมอบยา การให้ค  าปรึกษาแนะน า
การใชย้าก่อนกลบับา้น  

Professional practice in acute care, medication history  review, patient assessment and drug 
therapy monitoring, identifying, preventing and solving drug related problems with healthcare  
professionals or patients, discharge counseling. 
5. เงื่อนไขของรายวชิา (Prerequisite) 

631 401, 631 402 , 631 403 , 631 404 หรือ 633 401, 633 402, 633 403, 633 404 
6. ประเภทวชิา 
 เป็นวชิาเลือก ในกลุ่มวชิาฝึกปฏิบติังาน หลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต    
6. ภาคการศึกษาทีเ่ปิดสอนและปีการศึกษาทีจ่ะเร่ิมเปิดสอน 

เปิดสอนประจ ำภำคกำรศึกษำตน้และปลำย    เร่ิมตั้งแต่ปีกำรศึกษำ  2557 เป็นตน้ไป 
7. อาจารย์ผู้สอน 

รศ. ดร. นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส และคณะ 
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แบบ วช.05 
เค้าโครงรายวชิา 

(Course outline) 
 

**630 615 ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยใน 1  5(0-18-9) 
Clerkship in Acute Pharmaceutical Care I 

หัวข้อ จ านวนช่ัวโมง 
ปฏิบัติงาน 

ฝึกปฏิบติัการบริบาลทางเภสัชกรรมผูป่้วยบนหอผูป่้วย   
- การทบทวนประวติัผูป่้วย   
- การประเมินและติดตามผลการรักษา    
- การคน้หาปัญหาท่ีเก่ียวกบัยา    
- การหาแนวทางเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาร่วมกบับุคลากร

สาธารณสุขและผูป่้วย  
- การส่งมอบยาและการใหค้  าปรึกษาแนะน าการใชย้าก่อนกลบั

บา้น  
 

270 
 

                                                                          รวม 270 
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          แบบ  วช.04 
รายละเอยีดของรายวชิา 

 
1. รหัสและช่ือวชิา 

**630 616 ปฏิบติังานการบริบาลทางเภสัชกรรมผูป่้วยใน 2    5(0-18-9) 
        Clerkship in Acute Pharmaceutical Care II  
2. จ านวนหน่วยกติ 

5 หน่วยกิต  (บรรยาย – ชม.ต่อสัปดาห์   ปฏิบติัการ 18 ชม.ต่อสัปดาห์ ศึกษาดว้ยตนเอง  9  ชม.ต่อ
สัปดาห์)       
3. สังกดัวชิา 

คณะเภสัชศาสตร์ 
4. ค าอธิบายรายวชิา (Course description) 

ฝึกปฏิบติัวชิาชีพดา้นบริบาลทางเภสัชกรรมผูป่้วยท่ีเขา้พกัรักษาในโรงพยาบาล  ต่อจาก
ปฏิบติังานการบริบาลทางเภสัชกรรมผูป่้วยใน 1   

Professional practice in acute care, continue from Clinical clerkship in acute care 1 
5. เงื่อนไขของรายวชิา (Prerequisite) 

631 401, 631 402 , 631 403 , 631 404 หรือ 633 401, 633 402, 633 403, 633 404 
6. ประเภทวชิา 
 เป็นวชิาเลือก ในกลุ่มวชิาฝึกปฏิบติังาน หลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต    
7. ภาคการศึกษาทีเ่ปิดสอนและปีการศึกษาทีจ่ะเร่ิมเปิดสอน 

เปิดสอนประจ ำภำคกำรศึกษำตน้และปลำย    เร่ิมตั้งแต่ปีกำรศึกษำ  2557 เป็นตน้ไป 
8. อาจารย์ผู้สอน 

รศ. ดร. นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส และคณะ 
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แบบ วช.05 
เค้าโครงรายวชิา 

(Course outline) 
 

**630 616 ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยใน 2   5(0-18-9) 
Clerkship in Acute Pharmaceutical Care II 

หัวข้อ  จ านวนช่ัวโมง 
ปฏิบัติงาน 

ฝึกปฏิบติัการบริบาลทางเภสัชกรรมผูป่้วยบนหอผูป่้วย   
- การทบทวนประวติัผูป่้วย   
- การประเมินและติดตามผลการรักษา    
- การคน้หาปัญหาท่ีเก่ียวกบัยา    
- การหาแนวทางเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาร่วมกบับุคลากร

สาธารณสุขและผูป่้วย  
- การส่งมอบยาและการใหค้  าปรึกษาแนะน าการใชย้าก่อนกลบั

บา้น  
 

270 
 

                                                                          รวม 270 
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    แบบ  วช.04 
รายละเอยีดของรายวชิา 

 
1. รหัสและช่ือวชิา 

**630 617 ปฏิบติังานเภสัชกรรมชุมชน 1    5(0-18-9) 
Clerkship in Community Pharmacy I 

2. จ านวนหน่วยกติ 
  5 หน่วยกิต  (บรรยาย – ชม.ต่อสัปดาห์   ปฏิบติัการ 18 ชม.ต่อสัปดาห์ ศึกษาดว้ยตนเอง  9  ชม.

ต่อสัปดาห์)       
3. สังกดัวชิา 

คณะเภสัชศาสตร์ 
4.  ค าอธิบายรายวชิา (Course description) 

ฝึกปฏิบติัวชิาชีพดา้นการบริการทางเภสัชกรรมในร้านยา  การซกัประวติัผูป่้วย การคดัเลือก
ยา  การส่งมอบยา การใหค้  าปรึกษาแนะน าการใชย้า การประเมินและติดตามผลการรักษา   การคน้หา
ปัญหาท่ีเก่ียวกบัยา  การหาแนวทางเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา  
 Professional practice in community pharmacy, medical history review, drug selection, 
dispensing, patient counseling, patient assessment and drug therapy monitoring, identifying, preventing 
and solving drug related problems.  
4. เงื่อนไขของรายวชิา (Prerequisite) 

 631 401, 631 402 , 631 403 , 631 404 หรือ 633 401, 633 402, 633 403, 633 404 
5. ประเภทวชิา 
 เป็นวชิาเลือก ในกลุ่มวชิาฝึกปฏิบติังาน หลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต    
6. ภาคการศึกษาทีเ่ปิดสอนและปีการศึกษาทีจ่ะเร่ิมเปิดสอน 

เปิดสอนประจ ำภำคกำรศึกษำตน้และปลำย    เร่ิมตั้งแต่ปีกำรศึกษำ  2557 เป็นตน้ไป 
7. อาจารย์ผู้สอน 

รศ.ดร. ววิรรธน์ อคัรวเิชียร และคณะ 
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แบบ วช.05 
เค้าโครงรายวชิา 

(Course outline) 
 

**630 617 ปฏิบัติงานเภสัชกรรมชุมชน 1    5(0-18-9) 
Clerkship in Community Pharmacy I 

หัวข้อ จ านวนช่ัวโมง 
ปฏิบัติงาน 

ฝึกปฏิบติัการใหบ้ริการเภสัชกรรมในร้านยา   
  
- การซกัประวติัผูป่้วยและการคดัเลือกยา   
- การส่งมอบยาและการใหค้  าปรึกษาแนะน าการใชย้า  
- การประเมินและติดตามผลการรักษา 
- การบนัทึกประวิติผูป่้วย    
- การคน้หาปัญหาท่ีเก่ียวกบัยาและการหาแนวทางเพื่อป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหา  
 

270 
 

                                                                          รวม 270 
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แบบ  วช.04 
รายละเอยีดของรายวชิา 

 
1.  รหัสและช่ือวชิา 

**630 618 ปฏิบติังานเภสัชกรรมชุมชน 2    5(0-18-9) 
Clerkship in Community Pharmacy II 

2.  จ านวนหน่วยกติ 
  5 หน่วยกิต  (บรรยาย – ชม.ต่อสัปดาห์   ปฏิบติัการ 18 ชม.ต่อสัปดาห์ ศึกษาดว้ยตนเอง  9  ชม.

ต่อสัปดาห์)       
3.  สังกดัวชิา 

คณะเภสัชศาสตร์ 
4.  ค าอธิบายรายวชิา (Course description) 

ฝึกปฏิบติัวชิาชีพดา้นการบริการทางเภสัชกรรมในร้านยา  ต่อจากปฏิบติังานเภสัชกรรมชุมชน 1 
  

Professional practice in community pharmacy, continue from Clerkship in Community 
Pharmacy 1 
5.  เงื่อนไขของรายวชิา (Prerequisite) 

 631 401, 631 402 , 631 403 , 631 404 หรือ 633 401, 633 402, 633 403, 633 404 
6.  ประเภทวชิา 
 เป็นวชิาเลือก ในกลุ่มวชิาฝึกปฏิบติังาน หลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต    
7.  ภาคการศึกษาทีเ่ปิดสอนและปีการศึกษาทีจ่ะเร่ิมเปิดสอน 

เปิดสอนประจ ำภำคกำรศึกษำตน้และปลำย    เร่ิมตั้งแต่ปีกำรศึกษำ  2557 เป็นต้นไป 

8.  อาจารย์ผู้สอน 
รศ.ดร. ววิรรธน์ อคัรวเิชียร และคณะ 
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แบบ วช.05 
เค้าโครงรายวชิา 

(Course outline) 
 

**630 618 ปฏิบัติงานเภสัชกรรมชุมชน 2    5(0-18-9) 
Clerkship in Community Pharmacy II 

หัวข้อ จ านวนช่ัวโมง 
ปฏิบัติงาน 

ฝึกปฏิบติัการใหบ้ริการเภสัชกรรมในร้านยา   
  
- การซกัประวติัผูป่้วยและการคดัเลือกยา   
- การส่งมอบยาและการใหค้  าปรึกษาแนะน าการใชย้า  
- การประเมินและติดตามผลการรักษา 
- การบนัทึกประวิติผูป่้วย    
- การคน้หาปัญหาท่ีเก่ียวกบัยาและการหาแนวทางเพื่อป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหา  
 

270 
 

                                                                          รวม 270 
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แบบ วช.04 
รายละเอยีดของรายวชิา 

 
1.รหัสและช่ือวชิา  

**630 619  ปฏิบติังานดา้นการบริหารเภสัชกรรมร้านยา     5(0-18-9) 
             Clerkship  in  Community  Pharmacy Management   

2. จ านวนหน่วยกติ  
  5 หน่วยกิต  (บรรยาย – ชม.ต่อสัปดาห์   ปฏิบติัการ 18 ชม.ต่อสัปดาห์ ศึกษาดว้ยตนเอง  9  ชม.

ต่อสัปดาห์)       

3. สังกดัวชิา  
 คณะเภสัชศาสตร์  

4. ค าอธิบายรายวชิา  (Course  description)  
ฝึกปฏิบติัวชิาชีพเภสัชกรร้านยา บทบาทหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของเภสัชกรร้านยา การ

ตดัสินใจประกอบการ การก าหนดราคา การคดัเลือกและจดัซ้ือยาและเวชภณัฑ ์ การบริหารการเงินและ
การท าบญัชี  กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัร้านยา  

Professional practices in community  pharmacy, role of pharmacist in drug store, decision 
analysis, pricing determinant, drug selection, drug procurement, financing, accounting and law related 
in pharmacy.  

5. เงื่อนไขรายวชิา  (Prerequisite) 
 631 202#, 631 307# หรือ 633 202#, 633 307#  

6.  ประเภทรายวชิา  
 เป็นวชิาเลือก ในกลุ่มวชิาฝึกปฏิบติังาน หลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต    

7.  ภาคการศึกษาทีเ่ปิดสอนและปีการศึกษาทีจ่ะเร่ิมเปิดสอน  
เปิดสอนประจ ำภำคกำรศึกษำตน้และปลำย    เร่ิมตั้งแต่ปีกำรศึกษำ  2557 เป็นตน้ไป 

8. อาจารย์ผู้สอน  
 ผศ.ดร.กรแกว้ จนัทภาษา  และคณะ  
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แบบ  วช. 05 
เค้าโครงรายวชิา 

(Course  outline) 
 

**630 619   ปฏิบัติงานด้านการบริหารเภสัชกรรมร้านยา    5(0-18-9) 
              Clerkship  in  Community Pharmacy Management   

หัวข้อ จ านวนช่ัวโมง 
ปฏิบัติงาน 

ฝึกปฏิบัติวชิาชีพเภสัชกรร้านยา 

 บทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของเภสัชกรร้านยา  
 การตดัสินใจประกอบการ 
 การก าหนดราคา  
 การคดัเลือกและจดัซ้ือยาและเวชภณัฑ ์ 
 การบริหารการเงินและการท าบญัชี  
 กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัร้านยา  
 

270 

รวม 270 
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 แบบ วช.04 
รายละเอยีดของรายวชิา 

 
1. รหัสและช่ือวชิา 

*630 620    การฝึกปฏิบติัวชิาชีพดา้นการบริหารในโรงพยาบาล   5(0-18-9)
         Professional Practice in Administrative in Hospital Pharmacy 

2. จ านวนหน่วยกติ 
5 หน่วยกิต  (บรรยาย – ชม.ต่อสัปดาห์   ปฏิบติัการ 18 ชม.ต่อสัปดาห์ ศึกษาดว้ยตนเอง  9  
ชม.ต่อสัปดาห์)       

3. สังกดัวชิา 
คณะเภสัชศาสตร์ 

4. ค าอธิบายรายวชิา (Course description) 
ฝึกปฏิบติัวชิาชีพดา้นการบริหารในงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล ระบบการคดัเลือกยา   

คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบดั ระบบการสั่งซ้ือยา การบริหารงบประมาณดา้นยาและเวชภณัฑ ์
การบริหารคลงัเวชภณัฑ ์ ระบบการกระจายยาและส ารองยาในหน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาล  การ
บริหารบุคคลในงานเภสัชกรรม  การคดัเลือกบุคลากร  การฝึกอบรมบุคลากร   การจดัระบบ
ความกา้วหนา้ของบุคลากรในสายงาน  การจดัระบบการบริหารความเส่ียงในงานบริการเภสัชกรรมใน
โรงพยาบาล   

 Professional practice in administrative in hospital pharmacy, drug selection, pharmacy and  
therapeutic committee, drug purchasing system, drug and medical supplies budget management, drug 
stock management, drug distribution and stock of subunit in hospital, human resource management, 
recruitment, training, promotion, risk management system of pharmacy service in hospitals. 

5. เงื่อนไขของรายวชิา (Prerequisite) 
ไม่มี 

6. ประเภทวชิา 
เป็นวชิาเลือก ในกลุ่มวชิาฝึกปฏิบติังาน หลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต    

7. ภาคการศึกษาทีเ่ปิดสอนและปีการศึกษาทีจ่ะเร่ิมเปิดสอน 
เปิดสอนประจ ำภำคกำรศึกษำตน้และปลำย    เร่ิมตั้งแต่ปีกำรศึกษำ  2557  เป็นต้นไป 

8. อาจารย์ประจ าวชิา 
ผศ.ดร.กรแกว้  จนัทภาษา  และคณะ 
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แบบ วช.05 
เค้าโครงรายวชิา 

(Course outline) 
 

*630 620    การฝึกปฏิบัติวชิาชีพด้านการบริหารในโรงพยาบาล   5(0-18-9)
     Professional Practice in Administrative in Hospital Pharmacy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หัวข้อ จ านวนช่ัวโมง 
ปฏิบัติงาน 

ฝึกปฏิบติัวชิาชีพดา้นการบริหารในงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล  
- ระบบการคดัเลือกยา คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบดั 
- ระบบการสั่งซ้ือยา การบริหารงบประมาณดา้นยาและเวชภณัฑ ์การ

บริหารคลงัเวชภณัฑ ์ 
- ระบบการกระจายยาและส ารองยาในหน่วยงานต่างๆ ใน

โรงพยาบาล   
- การบริหารบุคคลในงานเภสัชกรรม  การคดัเลือกบุคลากร  การ

ฝึกอบรมบุคลากร   การจดัระบบความกา้วหนา้ของบุคลากรในสาย
งาน   

- การจดัระบบการบริหารความเส่ียงในงานบริการเภสัชกรรมใน
โรงพยาบาล 

270 

                                                                          รวม 270 



 116 

แบบ วช.04 
รายละเอยีดของรายวชิา 

 
1.รหัสและช่ือวชิา  
              *630 621  ปฏิบตังิานด้านทะเบียนผลิตภณัฑ์และกฎหมายทางเภสชักรรม 1 5(0-18-9) 

                          Clerkship in Drug Registration and Pharmaceutical  Regulations I 

2. จ านวนหน่วยกติ  
  5 หน่วยกิต  (บรรยาย – ชม.ต่อสัปดาห์   ปฏิบติัการ 18 ชม.ต่อสัปดาห์ ศึกษาดว้ยตนเอง  9  ชม.

ต่อสัปดาห์)       

3. สังกดัวชิา  
 คณะเภสัชศาสตร์  

4. ค าอธิบายรายวชิา  (Course description)  
 ปฏิบติังานวิชาชีพในบริษทัเวชภณัฑ์ ได้แก่ การข้ึนทะเบียนผลิตภณัฑ์ยา การแกไ้ขสูตรต ารับ 
เอกสารก ากบัยา บรรจุภณัฑ์ การขออนุญาตโฆษณา การจดัท ารายงานตามท่ีกฎหมายก าหนด  และการ
ก ากบัดูแลกิจกรรมต่างๆท่ีเก่ียวกบัการส่งเสริมการตลาดยารวมถึงการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดทางจริยธรรม 

Professional practices  in drug company in drug company including drug registration, drug 
formulations, drug documents and drug packaging correction, submission for advertisement 
permissions, managing the reports enforced by laws, monitoring of other promotional activities and 
code of ethics conformation. 

5. เงื่อนไขรายวชิา  (Prerequisite) 
 ไม่มี 

6.  ประเภทรายวชิา  
 เป็นวชิาเลือก ในกลุ่มวชิาฝึกปฏิบติังาน หลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต    

7.  ภาคการศึกษาทีเ่ปิดสอนและปีการศึกษาทีจ่ะเร่ิมเปิดสอน  
เปิดสอนประจ ำภำคกำรศึกษำตน้และปลำย    เร่ิมตั้งแต่ปีกำรศึกษำ  2557 เป็นตน้ไป 

8. อาจารย์ผู้สอน  
 ดร.วรรณี   ชยัเฉลิมพงษ ์ และคณะ  
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แบบ  วช. 05 
เค้าโครงรายวชิา 

(Course outline) 
 

               *630 621  ปฏิบัติงานด้านทะเบียนผลติภัณฑ์และกฎหมายทางเภสัชกรรม 1 5(0-18-9) 
                          Clerkship in Drug Registration and  Pharmaceutical  Regulations I 

หัวข้อ จ านวนช่ัวโมง 
ปฏิบัติงาน 

ฝึกปฏิบัติวชิาชีพ 

 การข้ึนทะเบียนผลิตภณัฑย์า  
 การแกไ้ขสูตรต ารับ เอกสารก ากบัยา บรรจุภณัฑ ์ 
 การขออนุญาตโฆษณา 
 การจดัท ารายงานตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 การก ากบัดูแลกิจกรรมต่างๆท่ีเก่ียวกบัการส่งเสริม 

การตลาดยารวมถึงการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดทาง
จริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

270 
 

รวม 270 
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แบบ วช.04 
รายละเอยีดของรายวชิา 

 
1.รหัสและช่ือวชิา  
                *630 622   ปฏิบตังิานด้านทะเบียนผลิตภณัฑ์และกฎหมายทางเภสชักรรม 2 5(0-18-9) 

                          Clerkship in Drug Registration and Pharmaceutical  Regulations II 

2. จ านวนหน่วยกติ  
  5 หน่วยกิต  (บรรยาย – ชม.ต่อสัปดาห์   ปฏิบติัการ 18 ชม.ต่อสัปดาห์ ศึกษาดว้ยตนเอง  9 ชม.

ต่อสัปดาห์)       

3. สังกดัวชิา  
 คณะเภสัชศาสตร์  

4. ค าอธิบายรายวชิา  (Course  description)  
 ปฏิบติัวิชาชีพในบริษทัเวชภณัฑ์  การข้ึนทะเบียนผลิตภณัฑ์ยาในระดับภูมิภาคอาเซียน การ
ประสานงานกบัส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา การมีส่วนร่วมในการพฒันาระบบขอ้มูลเวชภณัฑ์
เพื่อผูบ้ริโภค และ การพฒันางานดา้นทะเบียนผลิตภณัฑใ์นองคก์ร 

Professional practices in drug company Asian harmonization of drug registration, cooperation 
with Food and Drug Administration office, participatory development of drug information for 
consumer and development of drug registration affair in company 

5. เงื่อนไขรายวชิา  (Prerequisite) 
เรียนร่วมกนักบัรายวชิา 630 621  

6.  ประเภทรายวชิา  
 เป็นวชิาเลือก ในกลุ่มวชิาฝึกปฏิบติังาน หลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต    

7.  ภาคการศึกษาทีเ่ปิดสอนและปีการศึกษาทีจ่ะเร่ิมเปิดสอน  
เปิดสอนประจ ำภำคกำรศึกษำตน้และปลำย    เร่ิมตั้งแต่ปีกำรศึกษำ  2557 เป็นตน้ไป 

8. อาจารย์ผู้สอน  
 ดร.วรรณี   ชยัเฉลิมพงษ ์ และคณะ  
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แบบ  วช. 05 
เค้าโครงรายวชิา 

(Course outline) 
 

                 *630 622   ปฏิบัติงานด้านทะเบียนผลติภัณฑ์และกฎหมายทางเภสัชกรรม 2   5(0-18-9) 
                          Clerkship in Drug Registration and  Pharmaceutical  Regulations II 

หัวข้อ  จ านวนช่ัวโมง 
ปฏิบัติงาน 

ฝึกปฏิบัติวชิาชีพ 

 การข้ึนทะเบียนผลิตภณัฑย์าในระดบัภูมิภาคอาเซียน 
 การประสานงานกบัส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา  
 การมีส่วนร่วมในการพฒันาระบบขอ้มูลเวชภณัฑเ์พื่อผูบ้ริโภค  
 การพฒันางานดา้นทะเบียนผลิตภณัฑใ์นองคก์ร 

270 

รวม 270 
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แบบ วช.04 
รายละเอยีดของรายวชิา 

 
1.รหัสและช่ือวชิา  

*630 623  ปฏิบติังานดา้นเภสัชกรรมการตลาด 1     5(0-18-9) 
             Clerkship  in  Pharmaceutical  Marketing  I  

2. จ านวนหน่วยกติ  
  5 หน่วยกิต  (บรรยาย – ชม.ต่อสัปดาห์   ปฏิบติัการ 18 ชม.ต่อสัปดาห์ ศึกษาดว้ยตนเอง  9  ชม.

ต่อสัปดาห์)       

3. สังกดัวชิา  
คณะเภสัชศาสตร์ 

4. ค าอธิบายรายวชิา  (Course  description)  
 ฝึกปฏิบติัวชิาชีพในบริษทัยา  ดา้นการจดัการขอ้มูลการตลาด  การบริหารงานบุคคล  กฎหมาย

และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการข้ึนทะเบียนยา  จรรยาบรรณในการประกอบวชิาชีพ  การก าหนดนโยบาย
และวางแผนการตลาด 

Professional  practices  in  pharmaceutical  company,  management  information  of  marketing,  
human  resource  management,  law  and  regulation  related  to  pharmaceutical  registration,  ethics  of  
marketers  related  to  pharmacy  profession,  marketing  policy  and  planning. 

5. เงื่อนไขรายวชิา  (Prerequisite) 
 631 607 หรือ 633 607 

6.  ประเภทรายวชิา  
 เป็นวชิาเลือก ในกลุ่มวชิาฝึกปฏิบติังาน หลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต    

7.  ภาคการศึกษาทีเ่ปิดสอนและปีการศึกษาทีจ่ะเร่ิมเปิดสอน  
เปิดสอนประจ ำภำคกำรศึกษำตน้และปลำย    เร่ิมตั้งแต่ปีกำรศึกษำ  2557 เป็นตน้ไป 

8. อาจารย์ผู้สอน  
 ดร.วรรณี   ชยัเฉลิมพงษ ์ และคณะ  
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แบบ  วช. 05 
เค้าโครงรายวชิา 

(Course  outline) 
 

*630 623  ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมการตลาด 1     5(0-18-9) 
             Clerkship  in  Pharmaceutical  Marketing  I 

หัวข้อ จ านวนช่ัวโมง 
ปฏิบัติงาน 

ฝึกปฏิบัติวชิาชีพในบริษัทยา 
- ดา้นการจดัการขอ้มูลการตลาด 
- การบริหารงานบุคคล 
- กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการข้ึน

ทะเบียนยา 
- จรรยาบรรณในการประกอบวชิาชีพ 
- การก าหนดนโยบายและวางแผนการตลาด 

270 

รวม 270 
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แบบ วช.04 
รายละเอยีดของรายวชิา 

 
1.รหัสและช่ือวชิา  

*630 624 ปฏิบติังานดา้นเภสัชกรรมการตลาด   2      5(0-18-9) 
            Clerkship  in  Pharmaceutical  Marketing  II  

2. จ านวนหน่วยกติ  
  5 หน่วยกิต  (บรรยาย – ชม.ต่อสัปดาห์   ปฏิบติัการ 18 ชม.ต่อสัปดาห์ ศึกษาดว้ยตนเอง  9  ชม.

ต่อสัปดาห์)       
3. สังกดัวชิา  

คณะเภสัชศาสตร์ 

4. ค าอธิบายรายวชิา  (Course  description)  
ฝึกปฏิบติัวชิาชีพในบริษทัยา  ดา้นส่วนประสมของระบบการตลาดยา  จรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง

ในการประกอบวชิาชีพ  การประเมินผลการขายและการวิเคราะห์ตลาด  
Professional  practices  in  pharmaceutical  company,  pharmaceutical  marketing  mix,  ethics  

of  marketers  related  to  pharmacy  profession,  sale  evaluation  and  market  analysis.  

5. เงื่อนไขรายวชิา  (Prerequisite) 
 630 623 
6. ประเภทรายวชิา  
 เป็นวชิาเลือก ในกลุ่มวชิาฝึกปฏิบติังาน หลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต    

7.  ภาคการศึกษาทีเ่ปิดสอนและปีการศึกษาทีจ่ะเร่ิมเปิดสอน  
เปิดสอนประจ ำภำคกำรศึกษำตน้และปลำย    เร่ิมตั้งแต่ปีกำรศึกษำ  2557 เป็นตน้ไป 

8. อาจารย์ผู้สอน  
 ดร.วรรณี   ชยัเฉลิมพงษ ์ และคณะ  
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แบบ  วช. 05 
เค้าโครงรายวชิา 

(Course  outline) 
 

  *630 624 ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมการตลาด   2      5(0-18-9) 
       Clerkship  in  Pharmaceutical  Marketing  II 

หัวข้อ ช่ัวโมง 
ปฏิบัติงาน 

ฝึกปฏิบัติวชิาชีพในบริษัทยา 
- ดา้นส่วนประสมของระบบการตลาดยา  
- จรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งในการประกอบ

วชิาชีพ 
- การประเมินผลการขาย 
- การวเิคราะห์ตลาด 
 

270 

รวม 270 
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แบบ วช. 04 
รายละเอยีดของรายวชิา 

 

1.  รหัสและช่ือวชิา 
         *630 625   การฝึกปฏิบติัวชิาชีพดา้นการควบคุมคุณภาพและวเิคราะห์ยา 5(0-18-9) 
   Professional Practice in Quality Control and Analysis of Drug 

2.   จ านวนหน่วยกติ 
  5 หน่วยกิต  (บรรยาย – ชม.ต่อสัปดาห์   ปฏิบติัการ 18 ชม.ต่อสัปดาห์ ศึกษาดว้ยตนเอง  9  ชม.

ต่อสัปดาห์)       
3.  สังกดัวชิา 

คณะเภสัชศาสตร์ 
4.   ค าอธิบายรายวชิา (Course description) 
 การฝึกปฏิบติัวชิาชีพดา้นการการควบคุมคุณภาพและวเิคราะห์ยา รวมถึงงานวิเคราะห์ผลิตภณัฑ์
ยาในหอ้งปฏิบติัการ ในหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชน โรงงานอุตสาหกรรมยาต่างๆ หรือ ไป
ฝึกท่ีสถาบนัหรือมหาวทิยาลยัท่ีมีหน่วยงานวเิคราะห์ 
 Professional practice in quality control of pharmaceutical including drug analysis in laboratory 
of government or private sections drug manufacturers or in the instilling or university which has 
analysis unit.    
5.  เงื่อนไขของรายวชิา (Prerequisite) 

ไม่มี 
6.   ประเภทวชิา 
 เป็นวชิาเลือก ในกลุ่มวชิาฝึกปฏิบติังาน หลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต    
7.   ภาคการศึกษาทีเ่ปิดสอนและปีการศึกษาทีจ่ะเร่ิมเปิดสอน 

เปิดสอนประจ ำภำคกำรศึกษำตน้และปลำย    เร่ิมตั้งแต่ปีกำรศึกษำ  2557 เป็นต้นไป 

8.   อาจารย์ประจ าวชิา 
อาจารยค์ณะเภสัชศาสตร์ และอาจารยเ์ภสัชกร ตามแหล่งฝึกปฏิบติัวชิาชีพต่างๆ 
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แบบ วช. 05 
เค้าโครงรายวชิา 

(Course outline) 
 

        *630 625   การฝึกปฏิบัติวชิาชีพด้านการควบคุมคุณภาพและวเิคราะห์ยา 5(0-18-9) 
   Professional Practice in Quality Control and Analysis of Drug 

หัวข้อ ช่ัวโมง
ปฏิบัติงาน 

1.แนะน ารายวชิา  : วตัถุประสงค ์ 270 
                                 : กิจกรรม  
                                 : การประเมินผล  
2.ฝึกปฏิบติัวชิาชีพ ณ แหล่งฝึกท่ีก าหนด  
3.น าเสนอผลการปฏิบติังาน  

รวม 270 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


