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3. หนวยงานรับผิดชอบ
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
4. หลักการและเหตุผล ปรัชญา และวัตถุประสงคของหลักสูตร
4.1 หลักการและเหตุผล
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ศึกษาเปนภาษาอังกฤษ) ไดเริ่มดําเนินการตั้งแต พ.ศ.
2547 ควบคูไปกับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ซึ่งไดทําการเปดสอนอยูกอนแลว มีวัตถุประสงคเพื่อให
ผูศึกษามีความรูทั้งทางดานวิชาการและดานการปฏิบัติ โดยมีขอไดเปรียบดานภาษาอังกฤษ เพื่อการ
ทํางานหรือการติดตามวิทยาการในโลกสากล ในโอกาสครบวาระ 5 ปของการดําเนินการหลักสูตร ซึ่ง
ประจวบกับนโยบาย การนํามหาวิทยาลัยสูความเปนนานาชาติ และจากการที่มหาวิทยาลัยขอนแกนได
กําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 3/2551 เรื่อง
กรอบคุณลักษณะบัณฑิตและนโยบายหลักดานการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน ประกอบกับสภา
เภสัชกรรมไดออกขอบังคับเภสัชกรรม วาดวยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร ในวิชาเภสัชศาสตร
หรือวุฒิบัตร ในวิชาชีพเภสัชกรรม ของสถาบันตางๆ เพื่อประโยชนในการสมัครเปนสมาชิก พ.ศ. 2551
จึงเปนขอพิจารณาในการปรับปรุงหลักสูตร ใหมีความสอดคลองเปนหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรแรก
ในระดับปริญญาตรีดานเภสัชศาสตรที่มีระยะเวลา 6 ปในการศึกษา โดยมุงเนนการฝกปฏิบัติทางวิชาชีพ
มากขึ้นกวาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ศึกษาเปนภาษาอังกฤษ) ทั้งนี้เพื่อเปนการเตรียมใหผูศึกษามีทั้ง

ความรูความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพใหม มีความพรอมตอการสอบใบประกอบวิชาชีพ และ
หลักสูตรนานาชาติยังเปดโอกาสใหผูเรียนมีความคุนเคยกับสถานะโลกาภิวัฒนในปจจุบันที่เกี่ยวของกับ
วิชาชีพเภสัชกรรม ซึ่งจะทําใหเปนขอไดเปรียบเมื่อสําเร็จการศึกษาเขาสูตลาดแรงงานในยุคโลกาภิวัฒน
ตอไป
4.2 ปรัชญา
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต เปนหลักสูตรที่มุงผลิตบัณฑิตใหเปนผูที่มีสมรรถนะทางวิชาชีพ
ตามเกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2545 มีความตระหนักในความเปนไปของ
โลกาภิวัฒน และเปนบัณฑิตที่พึงประสงคตามนโยบายมหาวิทยาลัยขอนแกน รวมทั้งมีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ
4.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
(1) เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ใหมีความรู ความสามารถทางวิชาการ และมีทักษะในการ
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สามารถเรียนรูและพัฒนาศักยภาพของตนเองใหสอดคลองและทันตอการ
เปลี่ยนแปลงทั้งในระดับทองถิ่นและนานาชาติ
(2) เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีวิสัยทัศน ความคิดริเริ่ม เปนผูนําและสามารถทํางานเปนทีมแบบบูรณา
การรวมกับวิชาชีพอื่น
(3) เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความคิดสรางสรรค มีจริยธรรม มีความคิดอยางมีเหตุผล มีความสามารถ
ในการวิเคราะห และตัดสินใจไดอยางมีเหตุผล และใชชีวิตอยูในสังคมอยางมีคุณคา
4.4 จุดเดนของหลักสูตร
หลักสูตรนี้ไดจัดใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติทางวิชาชีพรวมทั้งสิ้น 2000 ชั่วโมง ทําใหไดมีโอกาส
พัฒนาทักษะทางวิชาชีพที่จําเปนในการทํางาน ใหพรอมที่จะเปนเภสัชกรที่มีสมรรถนะทางวิชาชีพตามที่
สภาเภสัชกรรมกําหนด
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดมีการเตรียมความพรอมแหลงฝกปฏิบัติทางวิชาชีพ
โดยไดดําเนินการหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมคลินิก รวมกับคณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยภูมิภาคอีก 3 แหง และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพัฒนาเภสัชกรโรงพยาบาลใหมีสมรรถนะ
ที่พรอมจะเปนแหลงฝกปฏิบัติทางวิชาชีพ นอกจากนี้คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ยังไดเปน
สถาบันหลัก
ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบําบัด และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาเภสัชบําบัด ซึ่งเปนการ
เตรียมการสําหรับเภสัชกร ที่จะเปนอาจารยประจําแหลงฝกปฏิบัติทางวิชาชีพสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร
ในหลักสูตรนี้
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คณะเภสัชศาสตร ยังไดมีหนวยบริการวิชาการดานการวิเคราะหมาตรฐานผลิตภัณฑยา การ
วิเคราะหระดับยาและสารพิษในชีววัตถุ
ซึ่งไดมีการดําเนินการเพื่อรองรับมาตรฐานวิธีปฏิบัติที่ดีใน
หองปฏิบัติการจึงสามารถใชเปนแหลงฝกปฏิบัติงานใหแกนักศึกษาได นอกจากนี้ยังมีศูนยวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพจากสมุนไพร เพื่อเปนแหลงฝกปฏิบัติงานดานการวิจยั อีกดวย
คณะเภสัชศาสตร ยังไดมีการลงนามบันทึกขอตกลงรวมกันในกิจกรรมความรวมมือทางวิชาการ
ทั้งในเอเชีย สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา จํานวนทั้งสิ้น 21 แหง ซึ่งสามารถเปนแหลงฝกใหกับ
นักศึกษาในหลักสูตรนนาชาติได
5. กําหนดการเปดสอน
จะเปดดําเนินการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2552 เปนตนไป
6. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
เปนผูมีคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2548
หมวดที่ 2 ขอ 9 (ภาคผนวกที่ 4) หรือเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนที่ปรับปรุงใหม
7. การคัดเลือกผูเขาศึกษา
ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2548 หมวดที่
2 ขอ 8 (ภาคผนวกที่ 4) หรือเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนที่ปรับปรุงใหม
8. ระบบการศึกษา
ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2548 หมวดที่
1 (ภาคผนวกที่ 4) หรือเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนที่ปรับปรุงใหม
9. ระยะเวลาการศึกษา
9.1 ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 6 ปการศึกษา หรือ 12 ภาคการศึกษา
9.2 ระยะเวลาที่ใหศึกษาไดอยางมาก 12 ปการศึกษา หรือ 24 ภาคการศึกษา
9.3 ระยะเวลาที่ใหศึกษาไดอยางนอย 11 ภาคการศึกษา
10. การลงทะเบียนเรียน
ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2548 หมวดที่
4 หมวดที่ 5 และหมวดที่ 6 (ภาคผนวกที่ 4) หรือเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนที่ปรับปรุงใหม
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11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
11.1 ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2542
หมวดที่ 8 และหมวดที่ 9 หรือเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนที่ปรับปรุงใหม และใหเปนไป
ตามประกาศคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
11.2 สอบผานการทดสอบความรูความสามารถ และทักษะตามหลักสูตร มาตรฐาน
ความสามารถทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบับที่ 771/2548) เรื่อง การพัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน และ ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่
1283/2549) เรื่อง การพัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน สําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2)
12. อาจารยผูสอน
12.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับที่

คุณวุฒิและสาขาวิชา

ชื่อ - สกุล

1
2

นางสาววริมา วงศพาณิชย
นางสาวทิพาพร กาญจนราช
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นางอัจฉราวรรณ โตภาคงาม

Ph.D.(Pharmacognosy)
Ph.D.(Public Health and
Community Medicine)
Ph.D.(Pharmacy)

ตําแหนงทางวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารย
อาจารย
อาจารย

12.2 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับที่

คุณวุฒิและสาขาวิชา

ชื่อ - สกุล

1
2

นางสาววริมา วงศพาณิชย
นางสาวทิพาพร กาญจนราช

3
4

นางอัจฉราวรรณ โตภาคงาม
นางสาวเพลินทิพย ภูทองกิ่ง

5

นางเยาวเรศ ชูลิขิต

Ph.D.(Pharmacognosy)
Ph.D.(Public Health and
Community Medicine)
Ph.D.(Pharmacy)
วท.ด.(เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ
ธรรมชาติ)
Ph.D.(Pharmaceutical Sciences)
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ตําแหนงทางวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย

12.3 อาจารยผูสอน
12.3.1 อาจารยผูสอนที่เปนอาจารยประจําคณะเภสัชศาสตร
คุณวุฒิและสาขาวิชา
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
1
2
3
4
5
6
7

Miss Motoko Kanke
นางสาวกนกวรรณ จารุกําจร
นางกรรนิการ ฉัตรสันติประภา
นางจอมใจ พีรพัฒนา
นางสาวจินดา หวังบุญสกุล
นางสาวเจนจิรา เรืองชยจตุพร
นางจุฬาภรณ ลิมวัฒนานนท

8
9

นางสาวฉันทนา อารมยดี
นายชยันต พิเชียรสุนทร

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

นายเดชพล ปรีชากุล
นายตรีเพชร กาญจนภูมิ
นายธเนศ พงศจรรยากุล
นายธีระ ฤทธิรอด
นางนฤมล เจริญศิริพรกุล
นางสาวนาถธิดา วีระปรียากูร
นางนุจรี ประทีปะวณิช จอหนส
นางบังอร ศรีพานิชกุลชัย
นางยุพาพร ปรีชากุล
นายวงศวิวัฒน ทัศนียกุล
นางสาววราภรณ ภูตะลุน
นางสาววัชรี คุณกิตติ
นายวิรัช เรืองศรีตระกูล
นายวิวรรธน อัครวิเชียร
นางสกุลรัตน อุษณาวรงค

ตําแหนงทางวิชาการ
Ph.D.(Pharmaceutical Science) Professor
Ph.D.(Pharmaceutical Science) รองศาสตราจารย
Ph.D.(Toxicology)
รองศาสตราจารย
Ph.D.(Pharmaceutics)
รองศาสตราจารย
Ph.D.(Pharmaceutical Chemistry) รองศาสตราจารย
ภ.ม.(เภสัชอุตสาหกรรม)
รองศาสตราจารย
Ph.D.(Social and Administrative รองศาสตราจารย
Pharmacy)
Ph.D.(Pharmaceutical Chemistry) รองศาสตราจารย
Ph.D.(Natural Product
รองศาสตราจารย
Chemistry Pharmacognosy)
Ph.D.(Pharmacy)
รองศาสตราจารย
Ph.D.(Pharmaceutical Science) รองศาสตราจารย
ปร.ด.(เภสัชการ)
รองศาสตราจารย
Ph.D.(Pharmaceutics)
รองศาสตราจารย
Ph.D.(Clinical Pharmacy)
รองศาสตราจารย
Ph.D.(Pharmaceutical Sciences) รองศาสตราจารย
Ph.D.(Clinical Pharmacy)
รองศาสตราจารย
Ph.D.(Cell Biology)
รองศาสตราจารย
Ph.D.(Clinical Pharmacokinetics) รองศาสตราจารย
Ph.D.(Clinical Pharmacology) รองศาสตราจารย
Ph.D. (Pharmaceutical Science) รองศาสตราจารย
Ph.D.(Pharmaceutics)
รองศาสตราจารย
วท.ด.(เคมี)
รองศาสตราจารย
Ph.D.(Pharmacology)
รองศาสตราจารย
วท.ม(นิติวิทยาศาสตร)
รองศาสตราจารย

5

ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
25
นายสุพล ลิมวัฒนานนท
26
27
28
29
30

นายสุมนต สกลไชย
นางสุพัตรา ชาติบัญชาชัย
นางอรุณศรี ปรีเปรม
นางอาภรณี ไชยาคํา
นางสาวกรแกว จันทภาษา

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

นางสาวจุลรัตน คนศิลป
นายชาญชัย จารุภาชน
นายเชิดชัย สุนทรภาส
นางนุศราพร เกษสมบูรณ
นายประธาน ฦๅชา*
นายปราโมทย มหคุณากร
นางสาวผดุงขวัญ จิตโรภาส
นายไพบูลย ดาวสดใส
นางสาวมานิตา หาญพานิชเจริญ
นางมณีรัตน เลยตัน
นางสาววริมา วงศพาณิชย
นางสาวศรีสมพร ปรีเปรม
นายศุภชัย ติยวรนันท
นางสุธาสินี ทัพพสารพงศ

45
46
47
48

นางสาวสุพัตรา ปรศุพัฒนา
นายสุภัสร สุบงกช
นางสุภาวดี ดาวดี
นางวรรณวิไล เลาลัคนา

คุณวุฒิและสาขาวิชา
Ph.D.(Social and Administrative
Pharmacy)
Ph.D.(Medicinal Chemistry)
Ph.D.( Pharmacy)
Ph.D.(Biopharmaceutics)
อภ.(เภสัชบําบัด)
Ph.D.(Social and Administrative
Pharmacy)
Ph.D.( Pharmacy)
สศ.ด.(บริหารสาธารณสุข)
ปร.ด.(เภสัชศาสตรชีวภาพ)
Ph.D.(Pharmacoeconomics)
ภ.ม. (บริหารเภสัชกิจ)
Ph.D.(Pharmaceutical Sciences)
ปร.ด.(เภสัชการ)
Ph.D.(Epidemiology)
Ph.D.(Pharmaceutics)
ปร.ด.(สาธารณสุขศาสตร)
Ph.D.(Pharmacognosy)
Ph.D.(Natural Product Chemistry)
ภ.ม.(เภสัชเวท)
Ph.D.(Applied Molecular Life
Sciences)
Ph.D.(Pharmacology)
BCOP, BCPS
ปร.ด.(วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ)
ภ.ม. (เภสัชกรรมคลินิก)
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ตําแหนงทางวิชาการ
รองศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย

ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
49
นายวิบูลย วัฒนนามกุล
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

นายอารมย ตัตตะวะศาสตร
Mr.Jeffery Roy John
นายเกียรติภูมิ พลตรี
นางสาวแคทรียา สุทธานุช
นางสาวจันทนา บุญยะรัตน
นางสาวดวงกมล ศักดิ์เลิศสกุล*
นางสาวดวงกมล เลียวกิตติกุล
นายเดนพงศ พัฒนเศรษฐานนท
นายทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน
นางสาวทิพาพร กาญจนราช

60
61
62

นายธนิสร ปทุมานนท
นายนรินทร จันทรศรี
นางนาฏศจี นวลแกว

63
64
65

นายปฐมทรรศน ศรีสุข*
นางสาวปยะดา สงเสริมสกุล
นางสาวเพลินทิพย ภูทองกิ่ง

66
67
68

นางเยาวเรศ ชูลิขิต
นางรติยา คูเขตพิทักษวงศ
นางรักษวร ใจสะอาด

69
70
71

นางสาววรรณี ชัยเฉลิมพงษ
นางสาววีรวรรณ อุชายภิชาติ
นางสาวศิริลักษณ ใจซื่อ*

คุณวุฒิและสาขาวิชา
ปร.ด.(สังคมศาสตรการแพทย
และสาธารณสุข)
Ph.D.(Pharmaceutics)
Ph.D.(Chemistry)
วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
ปร.ด.(วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ)
ปร.ด.(เภสัชเคมีและพฤกษเคมี)
Msc.(Health Product Management)
Ph.D.(Pharmaceuticul Science)
Ph.D.(Pharmaceutical Sciences)
ปร.ด.(ชีววิทยา)
Ph.D.(Public Health and
Community Medicine)
ปร.ด.(เภสัชเคมีและพฤกษเคมี)
Ph.D.(Pharmaceutical Sciences)
วท.ด.(เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ
ธรรมชาติ)
ภ.บ.
Ph.D.(Chemistry)
วท.ด.(เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ
ธรรมชาติ)
Ph.D.(Pharmaceutical Sciences)
ปร.ด.(วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ)
วท.ม.(บริหารกฎหมายการแพทย
และสาธารณสุข)
ค.ด.(อุดมศึกษา)
Ph.D.(Clinical Pharmacology)
ภ.ม.(เภสัชกรรมคลินิก)
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ตําแหนงทางวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย

คุณวุฒิและสาขาวิชา
ค.ด.(เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา)
นางสุณี เลิศสินอุดม
อภ.(เภสัชบําบัด)
นายสุธาร จันทะวงศ
ป.บัณฑิต (เภสัชบําบัด)
นายสุพล บุญเสนอ
วท.ม.(เภสัชวิทยา)
นางสาวสุภิญญา ตันตาปกุล
ป.บัณฑิต (เภสัชบําบัด)
นางเสาวนีย จรัสเวคิน
ปร.ด.(เภสัชการ)
นางหนึ่งฤทัย สุกใส
วท.ม.(เภสัชศาสตร)
นางสาวอรวรรณ มนทกานติรัตน วท.ด.(เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ
ธรรมชาติ)
นางอัจฉราวรรณ โตภาคงาม
Ph.D.(Pharmacy)
นางอารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา
ปร.ด.(เภสัชศาสตรสังคมและการ
บริหาร)
นายเอกพล ลิ้มพงษา
ภ.ด. (เภสัชกรรม)
* หมายถึงอยูระหวางลาศึกษา

ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
72
นายสมชาย สุริยะไกร
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

12.3.2 อาจารยผูสอนที่เปนอาจารยนอกคณะเภสัชศาสตร
12.3.2.1 สํานักศึกษาทั่วไป
- คณาจารยประจําสํานักศึกษาทั่วไป
12.3.2.2 คณะวิทยาศาสตร
- คณาจารยประจําภาควิชาฟสิกส
- คณาจารยประจําภาควิชาชีววิทยา
- คณาจารยประจําภาควิชาเคมี
- คณาจารยประจําภาควิชาคณิตศาสตรและสถิติ
12.3.2.3 คณะแพทยศาสตร
- คณาจารยประจําภาควิชากายวิภาคศาสตร
- คณาจารยประจําภาควิชาสรีรวิทยา
- คณาจารยประจําภาควิชาพยาธิวิทยา
- คณาจารยประจําภาควิชาชีวเคมี
- คณาจารยประจําภาควิชาปาราสิตวิทยา
- คณาจารยประจําภาควิชาจุลชีววิทยา
8

ตําแหนงทางวิชาการ
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย

- คณาจารยประจําภาควิชาเภสัชวิทยา
12.3.2.4 คณาจารยคณะอื่นๆในมหาวิทยาลัยขอนแกน
12.3.3 อาจารยพิเศษ
ลําดับ
ชื่อ - สกุล
ที่
1 นายอําพล ไมตรีเวช
2
3

นายกิตติ พิทักษนิตินันท
นางเฉลิมศรี ภุมมางกูร

4

นางสาวเพชรรัตน พงศเจริญสุข

5

นางโพยม วงศภูวรักษ

6

นายวิทยา กุลสมบูรณ

7

นางสาวเสาวคนธ รัตนวิจิตราศิลป

8

นางสาวสําลี ใจดี

9

นางรุงเพ็ชร สกุลบํารุงศิลป

10

นายอภิชัย หุนจําลอง

11

นายทวีศักดิ์ สีทองสุรภณา

12
13
14

นายวิโรจน ตั้งเจริญเสถียร
นายคทา บัณฑิตานุกูล
นางลักษณา ลือประเสริฐ

15
16
17

คุณวุฒิและสาขาวิชา
Ph.D.(Pharmaceutics)

ตําแหนงทาง
วิชาการ
ศาสตราจารย

สม.
Ph.D.(Clinical
Pharmacy)
Ph.D.(Pharmacy
Administration)
Ph.D.(Clinical
Pharmacy)
Ph.D.(Pharmacy
Administration)
Ph.D.(Public Policy)

รองศาสตราจารยพิเศษ
รองศาสตราจารย

เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์
Ph.D.(Pharmacy
Administration)
ภบ.

ผูชวยศาสตราจารย

รองศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
รองศาสตราจารย

ผูชวยศาสตราจารย
เภสัชกรระดับ 8

นายจอมจิน จันทรสกุล

M.B.A. (Business
Administration)
Ph.D.(Health Economic)
อภ.(เภสัชบําบัด)
Postgrad
Dip.(Toxicology)
ภด.(กิตติมศักดิ)์

_

นายพีรยุทธ ปมหทัยวุฒิ
นายพีรพงศ เหลืองอิงคะสุต

ภบ.
วท.ม.(เภสัชวิทยา)

_
_

9

_
_
_
_

หนวยงานที่สังกัด
คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
กระทรวงสาธารณสุข
คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยสยาม
คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
คณะเภสัชศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คณะเภสัชศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ขาราชการบํานาญ
คณะเภสัชศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
ประกอบอาชีพอิสระ
กระทรวงสาธารณสุข
ประกอบอาชีพอิสระ
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย
ขอนแกน
นายกสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประกอบอาชีพอิสระ
ประกอบอาชีพอิสระ

13. จํานวนนักศึกษา
13.1 แผนการศึกษา
จํานวนนักศึกษา
2552
60

ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
ชั้นปที่ 5
ชั้นปที่ 6
60
รวม
จํานวนนักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
หมายเหตุ : จํานวนนักศึกษาอาจปรับเปลี่ยนได

2553
60
60

120

14. สถานที่และอุปกรณการสอน
14.1 สถานที่
14.1.1 สถานที่ที่มีอยูแลว (คณะเภสัชศาสตร)
อาคาร 1
ชั้น 2
1. หองพักอาจารย
จํานวน
2. หองประสานงาน
จํานวน
3. หองโรเนียว
จํานวน
4. หองเก็บขอสอบ
จํานวน
5. หองประชุม(กลุมอาจารย)
จํานวน
6. KKU Cluster
จํานวน
ชั้น 3
1. หองพักอาจารย
จํานวน
2. หองประสานงาน
จํานวน
3. หองประชุม(กลุมอาจารย)
จํานวน
4. หองสมุด
จํานวน
5. หองใหขอมูลยา
จํานวน
10

ปการศึกษา
2554 2555
60
60
60
60
60
60
60

180

240

18
1
2
1
1
2

หอง
หอง
หอง
หอง
หอง
หอง

14
1
2
9
1

หอง
หอง
หอง
หอง
หอง

2556
60
60
60
60
60
300

2557
60
60
60
60
60
60
360
60

ชั้น 4
1. หองพักอาจารย
2. หองประสานงาน
3. หองประชุม(กลุมอาจารย)
ชั้น 5
1. หองพักอาจารย
2. หองประสานงาน
3. หองประชุม 22 ที่นั่ง
4. หองประชุม 15 ที่นั่ง
5. หองประชุม 18 ที่นั่ง
6. ศูนยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ
สุขภาพจากสมุนไพร

จํานวน 36 หอง
จํานวน 3 หอง
จํานวน 2 หอง
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

13
1
1
1
1
11

หอง
หอง
หอง
หอง
หอง
หอง

อาคาร 2
1. หองปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม
1.1 หองปฏิบัติการ
จํานวน 15 หอง
1.2 หองเครื่องมือและอุปกรณ จํานวน 4 หอง
1.3 หองเก็บสาร
จํานวน 2 หอง
1.4 หองพักเจาหนาที่หองปฏิบัติการ จํานวน 1 หอง
2 หองปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตรและเภสัชวินิจฉัย
2.1 หองปฏิบัติการ
จํานวน 5 หอง
2.2 หองเก็บเครื่องมือและอุปกรณ จํานวน 1 หอง
3. หองปฏิบัติการเภสัชเคมี
3.1 หองปฏิบัติการ
จํานวน 3 หอง
3.2 หองเก็บเครื่องมือและอุปกรณ จํานวน 4 หอง
4. หองปฏิบัติการกลาง (งานบริการทางวิชาการและวิจัย)
4.1 หองปฏิบัติการ
จํานวน 14 หอง
5. หองปฏิบัติการพิษวิทยา
5.1 หองปฏิบัติการ
จํานวน 3 หอง
5.2 หองเก็บเครื่องมือและอุปกรณ จํานวน 2 หอง
5.3 หองเก็บเครื่องแกว
จํานวน 1 หอง
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6 .หองบรรยาย ขนาด 100 ที่นั่ง
7. หองบรรยาย ขนาด 200 ที่นั่ง
8. หองบรรยาย ขนาด 60 ที่นั่ง
9. หองบรรยาย ขนาด 25 ที่นั่ง
10. หองโสตทัศนูปกรณ
11. หองเก็บของ
12. หองสํานักงานคณบดี
12.1 หองคณบดี
12.2 หองรองคณบดี
12.3 หองธุรการ
12.4 หองเลขานุการ
12.5 หองหัวหนากลุมงาน
12.6 หองกลุมงาน
12.7 หองประชุม
12.8 หองเก็บขอมูล

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

2
1
2
3
1
3

หอง
หอง
หอง
หอง
หอง
หอง

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1
4
1
1
3
1
1
1

หอง
หอง
หอง
หอง
หอง
หอง
หอง
หอง

อาคาร 3

ชั้น 1
1. หองจําหนายอาหาร
2. บริเวณรับประทานอาหาร
ชั้น 2
1. หองประชุม 30 ที่นั่ง
2. หองรับรอง
3. หองพิพิธภัณฑ
4. หองบรรยาย 132 ที่นั่ง
5. หองควบคุม
ชั้น 3
1. หองปฏิบัติการดานขอมูลขาวสาร
2. หองควบคุมระบบ
3. หองปฏิบัติการ Pharm Practices
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จํานวน 1 หอง

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1
1
1
2
2

หอง
หอง
หอง
หอง
หอง

จํานวน 2 หอง
จํานวน 1 หอง
จํานวน 1 หอง

ชั้น 4
1. หองบรรยาย 45 ที่นั่ง
2. หองบรรยาย 63 ที่นั่ง
3. หองบรรยาย 153 ที่นั่ง
4. หอง Self study
5. หองปฏิบัติการ Pharm Practices
6. หองพักบัณฑิต Pharm Practices
ชั้น 5
1. หองปฏิบัติการสารพิษ
2. หองเจาหนาที่
3. หองเครื่องมือกลาง
4. หองปฏิบัติการปลอดเชื้อ
5. หองเก็บสารเคมี
6. หองปฏิบัติการดานวิจัย
7. หองปฏิบัติการเทคโนโลยี
8. หองพักบัณฑิต Pharm science
ชั้น 6
1. หองทดลองปฏิกิริยารุนแรง
2. หองเก็บสารไวไฟ
3. หองควบคุมความชื้น
4. หองเครื่องมือกลาง
5. หองเก็บสารเคมี
6. หองปฏิบัติการปลอดเชื้อ
7. หองอุณหภูมิต่ํา
8. หองเจาหนาที่
9. หองสัตวทดลอง
10. หองปฏิบัติการเกี่ยวกับสารเคมี
11. หองปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ
12. หองพักบัณฑิต Pharm Science
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จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

2
2
1
1
1
1

หอง
หอง
หอง
หอง
หอง
หอง

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

5
2
2
2
2
4
2
2

หอง
หอง
หอง
หอง
หอง
หอง
หอง
หอง

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

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

หอง
หอง
หอง
หอง
หอง
หอง
หอง
หอง
หอง
หอง
หอง
หอง

อาคารหอประชุมวิทยาศาสตรสุขภาพ
1. หองบรรยาย 299 ที่นั่ง
จํานวน 1
2. สถานบริการสุขภาพแบบองครวม
จํานวน 5
3. หองทํางาน
จํานวน 1
4. แผนงานผักปลอดภัยจากสารพิษ จังหวัดขอนแกน

หอง
หอง
หอง
จํานวน 3 หอง

อาคารอเนกประสงค
1. English Corner
จํานวน
1
หอง
2. สโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร
จํานวน
5
หอง
3. สมาคมศิษยเกาเภสัชศาสตร
จํานวน
1
หอง
4. หองบรรยาย 30 ที่นั่ง
จํานวน
1
หอง
อาคารเรียนของคณะวิทยาศาสตร, คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, คณะศึกษา
ศาสตร, คณะแพทยศาสตร และคณะเภสัชศาสตร
หนวยงานของเอกชน และหนวยงานของรัฐ เชน โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรมยา
รานขายยา ซึ่งใชเปนสถานฝกปฏิบัติวิชาชีพของนักศึกษา
14.1.2 สถานที่ที่ตองการเพิ่ม
14.2 อุปกรณการสอนใชอุปกรณการสอนพัสดุ ครุภัณฑที่มีอยูแลวในปจจุบัน และที่จะไดรับ
พิจารณาจัดสรรเพิ่มเติมจากงบประมาณประจําปและเงินรายได
15. หองสมุด
หองสมุดมหาวิทยาลัยขอนแกน มีทรัพยากรสารนิเทศเฉพาะและที่เกี่ยวของทางดานสาขา
เภสัชศาสตรบัณฑิตใหบริการดังนี้
15.1 หอสมุดกลาง สํานักวิทยบริการ
15.1.1 หนังสือ
ภาษาไทย
จํานวน 65,617 รายการ
ภาษาตางประเทศ
จํานวน 64,660 รายการ
15.1.2วารสาร
ภาษาไทย
จํานวน 20 รายการ
ภาษาตางประเทศ
จํานวน
0 รายการ
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15.1.3 สื่ออิเล็กทรอนิกส
15.1.3.1 ฐานขอมูลอางอิง (Reference Database) คือ ฐานขอมูลที่ใหรายการอางอิง
และสาระสังเขปของบทความหรือเอกสาร ซีดี-รอม -ซีดี-รอม Online สามารถสืบคนไดผานเครือขาย
มหาวิทยาลัย โดยวิธี Online มีฐานขอมูลบริการดังนี้
1. Health Star
2. ABI/Inform
3. Nursing & Allied Health
4. Medline
5. International Pharmaceutical Abstracts
6. Sci Finder
7. Science Citation Index
8. Chemistry Citation Index
9. Dissertation Abstracts
15.1.3.2 ฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full Text Database) คือ ฐานขอมูลที่ให
รายละเอียดเอกสารฉบับเต็ม
1. Science Direct
2. Knovel Online
3. Netlibrary Ebooks
4. Springer Link
5. Blackwell Journals Online
6. SciFinder
7. ProQuest Medical Library
8. H.W. Wilson OmniFile
9. ACS Publications.
15.1.4 ฐานขอมูลของหองสมุดมหาวิทยาลัยขอนแกน (KKU Library Database) คือ
ฐานขอมูลที่หองสมุดสรางขึ้นเอง และสืบคนดวยคอมพิวเตอรระบบ Online
15.1.4.1 ฐานขอมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารนิเทศ (Bibliographic Database)
15.1.4.2 ฐานขอมูลสาระสังเขปวิทยานิพนธ (Thesis Abstracts Database)
15.1.4.3 ฐานขอมูลหนาสารบัญวารสาร (Current Contents Database)
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15.2 หองสมุดคณะเภสัชศาสตร
หองสมุดคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มีทรัพยากรสารนิเทศที่เกี่ยวของสาขา
วิชาเภสัชศาสตรบัณฑิต ใหบริการ ดังนี้
15.2.1 หนังสือ
ภาษาไทย
จํานวน 9,828 รายการ
ภาษาตางประเทศ
จํานวน 5,095 รายการ
15.2.2 วารสาร
ภาษาไทย
จํานวน 72 รายการ
ภาษาตางประเทศ
จํานวน 23 รายการ
15.2.3 สื่ออิเล็กทรอนิกส
15.2.3.1 ฐานขอมูลอางอิง (Reference database) ซีด-ี รอม Online ใชฐานขอมูล
เดียวกันกับสํานักวิทยบริการและสามารถสืบคนไดผานเครือขายมหาวิทยาลัย โดยวิธี Online
15.2.3.2 ฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full Text Database) ใชฐานขอมูลเดียวกันกับสํานักวิทย
บริการ โดยวิธี Online จากสํานักวิทยบริการ
15.2.3.3 ฐานขอมูลของหองสมุดคณะ เปนฐานขอมูลรวมของหองสมุด
มหาวิทยาลัยคือการสืบคนทรัพยากรสารนิเทศที่มีอยูในหองสมุดดวยคอมพิวเตอร ระบบเชื่อมตรงกับ
ฐานขอมูล (Online Public Access Catalog, OPAC)
15.3 หองสมุดคณะแพทยศาสตร
15.3.1 หนังสือ
ภาษาไทย
ภาษาตางประเทศ
15.3.2 วารสาร
ภาษาไทย
ภาษาตางประเทศ
อิเล็กทรอนิกส
15.3.3 สื่ออิเล็กทรอนิกส
15.3.3.1 CD-ROM
15.3.3.2 CAI

จํานวน 1,186 รายการ
จํานวน 1,374 รายการ
จํานวน 52 รายการ
จํานวน 43 รายการ
จํานวน 96 รายการ
จํานวน 16 รายการ
จํานวน 5 รายการ
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4. ฐานขอมูล
4.1 ฐานขอมูลบรรณานุกรม (Bibilographic)
4.1.1 ระบบเครือขายสวนทองถิ่น (LAN)
1. MEDLING 1966-2002
2. Immunology & AIDS 1991-2001
3. POPLINE 1927-2002
4.1.2 ระบบบริการเดี่ยว (Standalone)
1. JCR (Journal Citation Reports) 1999, 2003
2. WHO Reproduction Health Library 1997-2000
3. The Family Health International Web Study on CD
2001
4. A Sight and Life 2001
5. ผลงานการวิจัยเกี่ยวกับโรคเอดสในประเทศไทย พ.ศ.
2536-2540
6. บรรณานุกรมรายงานผลการวิจัยและวิทยานิพนธ พ.ศ.
2534-2544
4.1.3 ระบบออนไลน (Online)
4.1.3.1 WebOPAC
1. หนังสือ รายงานวิจัยวิทยานิพนธ
2. บทความวารสารภาษาไทย
4.1.3.2 Websis
1. Thai & English Book
2. Research (Book, Journal) & Thesis
3. Thai Journal Index
4. Audio-Visual & Electronic Media
4.2 ฐานขอมูลฉบับเต็ม (Full-text)
4.2.1 ระบบเครือขายสวนทองถิ่น (LAN)
1. DIF (Drug Information Full text) 1994-2000
4.2.2 ระบบออนไลน (Online)
1. Access Medicine
2. Annual Reviews
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3. Books@Ovid
4. Blackwell Synergy
5. Cambridge Journals Online
6. CHE PDF Dissertation Full Text
7. Clinical Infectious Diseases
8. The Cochrane Library
9. E-Thesis
10.Grolier Online
11.Journals@OVID
12.Kluwer Online
13.MD Consult
14.MIT Cognet
15.Nature Online
16.Net Library
17.ProQuest Medical Library
18.ScienceDirect
19.SciFinder
20.SpringerLink
21.Web of Science
16. งบประมาณ
ประมาณการรายรับ
ปงบประมาณ พ.ศ.
2554
2555

รายการ

2552
2553
1. งบประมาณแผนดิน (จําแนกตามการ
จัดสรรงบประมาณประจําป) เชน
- งบดําเนินงาน
- อื่นๆ (ระบุ).........
2. งบประมาณเงินรายได เชน
- คาธรรมเนียมการศึกษา
2,550,000 5,100,000 7,650,000
(ตามอัตราที่เรียกเก็บจากนักศึกษาตอป
โดยหักรายรับที่ตองจัดสรร เปนรายได
สวนตางๆ ตามเกณฑการจัดสรร)
รวมทั้งสิ้น (บาท/ป)
2,550,000 5,100,000 7,650,000
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2556

2557

-

-

-

10,200,000

12,750,000

15,300,000

10,200,000 12,750,000

15,300,000

ประมาณการรายจาย
รายการ

2552

2553

ปงบประมาณ พ.ศ.
2554
2555

2556

2557

หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ
- คาตอบแทน (บาท/ป) (ระบุ
510,000 1,020,000 1,530,000 2,040,000 2,550,000 3,060,000
รายละเอียดคาตอบแทนตามที่จะ
จาย) เชน การสอน กรรมการ ฯลฯ
- คาใชสอย (บาท/ป)
765,000 1,530,000 2,295,000 3,060,000 3,825,000 4,590,000
- คาวัสดุ (บาท/ป)
1,275,000 2,550,000 3,825,000 5,100,000 6,375,000 7,650,000
รวมทั้งสิ้น (บาทตอป)
2,550,000 5,100,000 7,650,000 10,200,000 12,750,000 15,300,000
1.ประมาณการคาใชจายตอหัวนักศึกษาในการดําเนินการหลักสูตร = 255,000 บาท/หลักสูตร
2.ประมาณการคาใชจายตอหัวนักศึกษา = 42,500 บาท/ป [คํานวณคาใชจายตอหัวนักศึกษาตอหลักสูตร
จากคาใชจายรวมตลอดหลักสูตร (ไมรวมงบลงทุนและเงินเดือนคาจาง) หารดวยจํานวนนักศึกษา]
หมายเหตุ: การคิดคาใชจายอยูบนหลักการที่วาภาควิชา/คณะมีอาจารยประจําหลักสูตรและอุปกรณสถานที่เพียง
พอที่จะจัด การศึกษาหลักสูตรนี้แลว จึงไมตองระบุงบเงินเดือน บุคลากร และงบลงทุน/สิ่งกอสราง

17. หลักสูตร
17.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา
17.2 โครงสรางหลักสูตร
17.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาภาษา
กลุมวิชาศึกษาทั่วไปอื่น
17.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
: กลุมวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
: กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
: กลุมวิชาชีพบังคับ
: กลุมวิชาเลือก
: กลุมวิชาฝกปฏิบัติงาน
17.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา
รวม

19

12
18
18
21
104
8
36

223

หนวยกิต

30

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

187

6
223

17.3 รายวิชา
17.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หนวยกิต
รายวิชาศึกษาทั่วไป สําหรับหลักสูตรนานาชาติ เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบับที่ 977/2552) ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2552 หรือที่จะปรับปรุงใหม ใหนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนรายวิชาตอไปนี้ รวมแลวไมนอยกวา 30 หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาทักษะการสื่อสาร(Communication Skills)
12
หนวยกิต
1.1.1 ภาษาอังกฤษ (English language courses)
ใหเลือก 9 หนวยกิต จากรายวิชา ดังตอไปนี้
049 001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคมพหุวัฒนธรรม 3(3-0-6)
English for Communication in Multicultural Societies
049 002 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
3(3-0-6)
English for Lifelong Learning
049 003 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
Academic English
049 004 การอานและการเขียนเชิงวิพากษ
3(3-0-6)
Critical Reading and Writing
ใหเลือก 3 หนวยกิตจากรายวิชา ตอไปนี้
1.1.2 ภาษาตางประเทศภาษาที่สอง (Second foreign language courses)
049 005 ภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติ
3(3-0-6)
Thai for Foreigners
049 006 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
049 007 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
1.2 กลุมวิชาศึกษาทั่วไปอื่น
18
หนวยกิต
1.2.1 กลุมวิชารับผิดชอบตอตนเองและสังคม คุณธรรมและจริยธรรม (Social
and self responsibilities ,moral and ethical skills)
6 หนวยกิต
049 021 สุนทรียะในชีวิต
3 (3-0-6)
Aesthetics for life
049 022 มิติของความสมบูรณแหงชีวิต
3 (2-2-5)
Wellness Dimension
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ใหเลือก 6 หนวยกิตจากรายวิชา ตอไปนี้
1.2.2 กลุมวิชาทักษะความรอบรูและการปรับตัว
(Well-rounded and daptation skills)
049 031 พหุวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
Multiculturalism
049 032 โลกาภิวัตนศึกษา
3 (3-0-6)
Globalization Studies
049 033 การประยุกตวิทยาศาสตรและ
3 (3-0-6)
เทคโนโลยีเพื่อการดํารงชีวิต
Science and Technology Applications for Life
049 034 วิทยาศาสตรเพื่อการตระหนักรูของสังคม
3 (3-0-6)
Science for Public Awareness
ใหเลือก 6 หนวยกิตจากรายวิชา ตอไปนี้
1.2.3 กลุมวิชาทักษะการคิดวิเคราะหและการวิจัย
(Analytical thinking and research skills)
049 041 การรูสารสนเทศ
3 (3-0-6)
Information Literacy
049 042 การแกปญหาดวยการประยุกตวิธีวิจัย
3 (3-0-6)
Research Applications for Problem Solving
049 043 การแกปญหาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
Problem Solving in Science and technology
1.2.4 กลุมวิชาทักษะคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมนับหนวยกิต
(Computer and information technology skills)
นักศึกษาสามารถเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศดวยตนเอง โดยเรียนรายวิชา 000 160 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศขั้น
พื้นฐาน 3(3-0-6) ระบบ e-learning ของมหาวิทยาลัย (http://e-learning.kku.ac.th/) หรืออาจเขารับการ
อบรมในหลักสูตรคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยหรือคณะหรือหนวยงาน
ตางๆ และจะตองสอบผานมาตรฐานความรูความสามารถทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศขั้น
พื้นฐาน สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยระบบ e-Testing ที่จัดโดยสํานัก
นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งถือเปนสวนหนึ่ง
ของเกณฑการสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
17.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
311 105 วิทยาศาสตรชีวภาพ
Biological Science
311 106 ปฏิบัติการวิทยาศาสตรชีวภาพ
Biological Science Laboratory
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190
18

หนวยกิต
หนวยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-2)

312 112 เคมีอินทรียเบื้องตน
Basic Organic Chemistry
312 113 ปฏิบัติการเคมีอินทรียเบื้องตน
Basic Organic Chemistry Laboratory
312 234 เคมีฟสิกัลเชิงชีวภาพ
Biophysical Chemistry
315 122 ฟสิกสระดับมหาวิทยาลัย
University Physics
315 181 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1
General Physics Laboratory I
321 102 คณิตศาสตรทั่วไป
General Mathematics
2.2 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
21
361 216 กายวิภาคของมนุษย
Human Anatomy
362 216 จุลชีววิทยาสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร
Microbiology for Pharmaceutical Science Students
363 216 ชีวเคมีสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร
Biochemistry for Pharmaceutical Science Students
364 216 ปาราสิตวิทยาสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร
Parasitology for Pharmaceutical Science Students
365 316 พยาธิวิทยาสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร
Pathology for Pharmaceutical Science Students
367 216 สรีรวิทยาสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร
Physiology for Pharmacy Science Students
2.3 กลุมวิชาชีพบังคับ
104
366 316 เภสัชวิทยา 1 สําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร
Pharmacology I for Pharmaceutical Sciences Students
366 326 เภสัชวิทยา 2 สําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร
Pharmacology II for Pharmaceutical Sciences Students
*633 101 แนะนําวิชาชีพเภสัชกรรม
Pharmacy Profession Orientation
**633 102 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพสําหรับเภสัชกร
Professional English for Pharmacist
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3(3-0-0)
1(0-3-0)
3(2-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-0)
หนวยกิต
4(3-4-0)
4(3-3-1)
4(3-3-2)
2(1.5-2-0)
3(3-0-0)
4(3-4-0)
หนวยกิต
4(3-3-6)
4(3-3-6)
2(2-0-4)
3(2-3-6)

*633 201

การศึกษาปญหาสุขภาพชุมชนสําหรับเภสัชศาสตร

2 (1-3-4)

Investigation of Community Health Problems for Pharmacy Profession

*633 202 นิติเภสัชศาสตรและจรรยาบรรณ
Pharmacy Law and Ethics
**633 302 การบริบาลทางเภสัชกรรม
Pharmaceutical Care
**633 303 การบริบาลทางเภสัชกรรมในรานยา
Pharmaceutical Care in Community Pharmacy
**633 304 การจายยาและการใหคําแนะนํา1
Dispensing and Counseling I
**633 305 การจายยาและการใหคําแนะนํา 2
Dispensing and Counseling II
**633 306 การจายยาและการใหคําแนะนํา 3
Dispensing and Counseling III
**633 307 การจัดการทางเภสัชกรรม

2(2-0-4)

**633 308 วิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร 1
Research Methods in Pharmaceutical Sciences I
**633 309 วิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร 2
Research Methods in Pharmaceutical Sciences II
**633 310 วิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร 3
Research Methods in Pharmaceutical Sciences III
*633 311 เภสัชจลนศาสตรคลินิก
Clinical Pharmacokinetics
*633 401 เภสัชบําบัด 1
Pharmacotherapeutics I
*633 402 เภสัชบําบัด 2
Pharmacotherapeutics II
**633 403 เภสัชบําบัด 3
Pharmacotherapeutics III
**633 404 เภสัชบําบัด 4
Pharmacotherapeutics IV
**633 405 วิธีการประเมินคายาใหม
Methods for Evaluation of New Drug

2(2-0-4)

Management Issues in Pharmacy
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2(2-0-4)
1(1-0-2)
1(0-3-2)
1(0-3-2)
1(0-3-2)
2(2-0-4)

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

**633 406 เภสัชเศรษฐศาสตรขั้นแนะนํา
Introduction to Pharmacoeconomics
**633 407 เภสัชระบาดวิทยาขั้นแนะนํา
Introduction to Pharmacoepidemiology
*633 408 การจัดการเภสัชกรรมชุมชน
Community Pharmacy Management

* 634 101 พื้นฐานทางเภสัชกรรมและเภสัชเคมี
Basic in Pharmaceutical and Pharmaceutical Chemistry
*634 201 การวิเคราะหทางเภสัชศาสตร 1
Pharmaceutical Analysis I
*634 202 การวิเคราะหทางเภสัชศาสตร 2
Pharmaceutical Analysis II
*634 203 การคนพบและพัฒนายา
Drug Discovery and Development
*634 204 เภสัชวัตถุและโอสถสาร
Pharmaceutical and Medicinal Substances

* 634 301 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1
Pharmaceutics I
* 634 302 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2
Pharmaceutical Technology II
* 634 303 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3
Pharmaceutical Technology III
* 634 304 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 4
Pharmaceutical Technology IV
* 634 305 เคมีเชิงเภสัชศาสตร 1
Medicinal Chemistry I
* 634 306 เคมีเชิงเภสัชศาสตร 2
Medicinal Chemistry II
*634 401 ชีวเภสัชกรรมและระบบนําสงยา
Biopharmaceutics and Drug Delivery System
**634 402 เทคโนโลยีชีวภาพเชิงเภสัชศาสตร
Pharmaceutical Biotechnology
* 634 403 ผลิตภัณฑจากเทคโนโลยีชีวภาพ
Biotechnological products
**634 404 พิษวิทยา
Toxicology
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2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
2(2-0-4)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
4(3-3-8)
2(2-0-4)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
4(3-3-8)

วิชาสัมมนา ใหเลือกเรียน1 วิชาจาก 2 วิชา ตอไปนี้
**633 491 สัมมนาทางเภสัชกรรมปฏิบัติ
Seminar in Pharmacy Practice
หรือ **634 491 สัมมนาทางเภสัชศาสตร
Seminar in Pharmaceutical Sciences
วิชาโครงการพิเศษ ใหเลือกเรียน1 วิชาจาก 2 วิชา ตอไปนี้
**633 499 โครงการพิเศษทางดานเภสัชกรรมปฏิบัติ
Special Project in Pharmacy Practice
หรือ **634 499 โครงการพิเศษทางดานเภสัชศาสตร
Special Project in Pharmaceutical Sciences
2.4 กลุมวิชาเลือก เลือกเรียนวิชาในกลุมอีกไมนอยกวา 8 หนวยกิต
- กลุมวิชาทางดานเภสัชกรรมปฏิบัติ ไดแก
**633 601 การบริการเภสัชสนเทศทางคลินิก
Clinical Drug Information Services
**633 602 การประเมินการใชยา
Drug Use Evaluation
**633 603 การประเมินอาการไมพึงประสงคจากการใชยา
Adverse Drug Reaction Evaluation
**633 604 การคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและการบริการสุขภาพ
Consumer Protection in Health Products and Health Services

**633 605 การคุมครองผูบริโภคดานการโฆษณา
Health Consumer Protection in Advertising
**633 606 การตลาดสําหรับเภสัชกร
Marketing for Pharmacists
* 633 607 สารสนเทศดานสุขภาพ
Health Informatics
** 633 608 การสรางเสริมสุขภาพในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
Health Promotion in Community Pharmacy Setting
กลุมวิชาทางดานเภสัชศาสตร ไดแก
**634 602 การควบคุมคุณภาพยาสมุนไพร
Quality Control of Herbal Medicine
**634 603 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑอาหาร
Quality Control of Food Product
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1(1-0-2)
1(1-0-2)
3(0-9-5)
3(0-9-5)

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

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

**634 604 เคมีของอาหาร
Food Chemistry
**634 605 การแยกสกัดตัวยา
Drug Extraction and Separation
**634 606 การวิเคราะหเชิงเภสัชศาสตรขั้นสูง
Advanced Pharmaceutical Analysis
**634 607 เทคนิคการใชเครื่องมือดานวิเคราะห
Techniques in the Application of Instrumental Analysis
**634 608 หนวยการผลิตในอุตสาหกรรมยา
Unit Operation in Pharmaceutical Industry
**634 609 การตั้งตํารับยารูปแบบของเหลว
Formulation of Liquid dosage forms
**634 610 การตั้งตํารับยารูปแบบของแข็ง
Formulation of Solid Dosage Forms
**634 611 การตั้งตํารับยารูปแบบกึ่งแข็ง
Formulation of Semi- Solid Dosage Forms
*634 612 ระบบการนําสงยาขั้นสูง
Advanced Drug Delivery System
**634 613 เครื่องสําอางและเวชสําอาง
Cosmetics and Cosmeceuticals
**634 614 นาโนเทคโนโลยีในเภสัชภัณฑและความเปนพิษ
Nanotechnology in Pharmaceuticals and Its Toxicity
**634 615 เภสัชเวททางทะเล
Marine Pharmacognosy
**634 616 วิทยาศาสตรเภสัชกรรมในระดับโมเลกุล
Molecular Pharmaceutical Science
** 634 617 การควบคุมคุณภาพเครื่องสําอาง
Quality Control of Cosmetics
** 634 618 สารโมเลกุลใหญในงานเภสัชกรรม
Macromolecules in Pharmacy
* 634 619 การพัฒนาเภสัชผลิตภัณฑธรรมชาติ
Natural Pharmaceutical Product Development
* 634 620 การจัดการความรูดานการดูแลสุขภาพพื้นบาน
Traditional Health Care Knowledge Management
* 634 621 การศึกษารวมสมัยดานเภสัชกรรมแผนไทย
Contemporary Study on Thai Traditional Medicine
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3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
2(1-3-4)
2(2-0-4)
2(1-3-4)
2(1-3-4)
2(1-3-4)
2(2-0-4)
2(1-3-4)
1(1-0-2)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(2-3-4)
2(2-0-4)
3(1-6-6)
2(1-3-4)
2(1-3-4)

* 634 622 พื้นฐานเภสัชกรรมแผนไทย
2(1-3-4)
Fundamentals of Thai traditional medicine
* 634 623 การประยุกตใชนาโนเทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพร 2(1-3-4)
Application of Nanotechnology in Herbal-Product Development
2.5 กลุมวิชาฝกปฏิบัติงาน
36
หนวยกิต
เรียนวิชาบังคับ 6 หนวยกิต และเลือกเรียนวิชาในกลุมอีก ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
2.5.1 วิชาบังคับ ไดแก
630 501 การฝกปฏิบัติวิชาชีพดานเภสัชกรรม 1
3(0 -12-6)
Professional Practice in Pharmacy I
630 502 การฝกปฏิบัติวิชาชีพดานเภสัชกรรม 2
3(0 -12-6)
Professional Practice in Pharmacy II
2.5.2 เลือกเรียนวิชาในกลุมจํานวน 6 วิชา ดังนี้
- กลุมวิชาดานเภสัชกรรมปฏิบัติ
วิชาบังคับ จํานวน 4 วิชา คือ
630 601 ปฏิบัติงานดานการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑ 5(0-15-8)
สุขภาพและการบริการสุขภาพ
630 613

Clerkship of Consumer Protection in Health Products and Health Services

ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมผูปวยนอก 1
5(0-15-8)
Clerkship in Ambulatory Pharmaceutical Care I
630 615 ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมผูปวยใน 1
5(0-15-8)
Clerkship in Acute Pharmaceutical Care I
630 617 ปฏิบัติงานเภสัชกรรมชุมชน 1
5(0-15-8)
Clerkship in Community Pharmacy I
วิชาเลือก ใหเลือกเรียนจํานวน 2 วิชา จากวิชาดังตอไปนี้
630 607 ปฏิบัติงานเภสัชกรรมคลินิกดานการเตรียมผสมยาเคมีบําบัด
5(0-15-8)
630 608

Clinical Pharmacy Clerkship in Cytotoxic Preparation

630 609

ปฏิบัติงานเภสัชกรรมคลินิกดานการบริบาลผูปวยมะเร็ง 5(0-15-8)
Clinical Pharmacy Clerkship in Cancer Patient Care
ปฏิบัติงานเภสัชกรรมคลินิกดานการติดตามอาการไมพึงประสงคจากยา 5(0-15-8)

630 610

Clinical Pharmacy Clerkship in Adverse Drug Reaction Monitoring
ปฏิบัติงานเภสัชกรรมคลินิกดานยาผสมที่ใหทางหลอดเลือดดํา
5(0-15-8)

630 611
630 612

Clinical Pharmacy Clerkship in Intravenous Admixture
ปฏิบัติงานการตรวจตราติดตามระดับยาเพื่อการบําบัด 5(0-15-8)
Clerkship in Therapeutic Drug Monitoring
ปฏิบัติงานบริการเภสัชสนเทศ
5(0-15-8)
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630 621

Clerkship in Drug Information Services
ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมผูปวยนอก 2
5(0-15-8)
Clerkship in Ambulatory Pharmaceutical Care II
ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมผูปวยใน 2
5(0-15-8)
Clerkship in Acute Pharmaceutical Care II
ปฏิบัติงานเภสัชกรรมชุมชน 2
5(0-15-8)
Clerkship in Community Pharmacy II
ปฏิบัติงานดานการบริหารเภสัชกรรมรานยา
5(0-15-8)
Clerkship in Community Pharmacy Management
การฝกปฏิบัติวิชาชีพดานการบริหารในโรงพยาบาล 5(0-15-8)
Professional Practice in Administrative in Hospital Pharmacy
ปฏิบัติงานดานทะเบียนผลิตภัณฑและกฎหมายทางเภสัช กรรม 1 5(0-15-8)

630 622

ปฏิบัติงานดานทะเบียนผลิตภัณฑและกฎหมายทางเภสัช กรรม 2 5(0-15-8)

630 623

ปฏิบัติงานดานเภสัชกรรมการตลาด 1
Clerkship in Pharmaceutical Marketing I
ปฏิบัติงานดานเภสัชกรรมการตลาด 2
Clerkship in Pharmaceutical Marketing II

630 614
630 616
630 618
630 619
630 620

630 624

Clerkship in Drug Registration and Pharmaceutical regulations I

Clerkship in Drug Registration and Pharmaceutical regulations II

5(0-15-8)
5(0-15-8)

- กลุมวิชาดานเภสัชศาสตร
วิชาบังคับ จํานวน 1 วิชา คือ
630 602 ปฏิบัติงานดานการผลิตยา 1
5(0-15-8)
Clerkship in Pharmaceutical Production I
วิชาเลือก ใหเลือกเรียนจํานวน 5 วิชา จากวิชาดังตอไปนี้
630 601 ปฏิบัติงานดานการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑ 5(0-15-8)
สุขภาพและการบริการสุขภาพ
630 603
630 604
630 605

Clerkship of Consumer Protection in Health Products and Health Services

ปฏิบัติงานดานการผลิตยา 2
5(0-15-8)
Clerkship in Pharmaceutical Production II
ปฏิบัติงานดานการผลิตยา 3
5(0-15-8)
Clerkship in Pharmaceutical Production III
การฝกปฏิบัติวิชาชีพดานวิจัยและพัฒนา 1
5(0-15-8)
Professional Practice in Research and Development I
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630 606

การฝกปฏิบัติวิชาชีพดานวิจัยและพัฒนา 2
5(0-15-8)
Professional Practice in Research and Development II
630 617 ปฏิบัติงานเภสัชกรรมชุมชน 1
5(0-15-8)
Clerkship in Community Pharmacy I
630 618 ปฏิบัติงานเภสัชกรรมชุมชน 2
5(0-15-8)
Clerkship in Community Pharmacy II
630 625 การฝกปฏิบัตวิ ิชาชีพดานการควบคุมคุณภาพและวิเคราะหยา 5(0-15-8)
Professional Practice in Quality Control and Analysis of Drug

* หมายถึง รายวิชาที่ขอเปดใหมเฉพาะหลักสูตรนานาชาติ
** หมายถึง เนื้อหารายวิชาและจํานวนหนวยกิตคงเหมือนกับ
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552
17.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
6
ใหเลือกเรียนรายวิชาระดับปริญญาตรีที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแกน

หนวยกิต

17.4 คําอธิบายรหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบดวยตัวเลข 6 หลัก โดยที่ตัวเลข 3 หลักแรก มีความหมายแทนคณะและ
ภาควิชาที่เปดสอนวิชานั้น โดยที่ภาควิชาในคณะเภสัชศาสตร มีตัวเลขรหัสกํากับ ดังนี้
630 รายวิชาคณะเภสัชศาสตร
633 รายวิชาดานเภสัชกรรมปฏิบัติ
634 รายวิชาดานเภสัชศาสตร
และตัวเลข 3 หลักของวิชาที่สังกัดคณะเภสัชศาสตรไดกําหนดความหมายไวดังนี้
ตัวเลขหลักที่ 4 แสดงระดับของวิชา
ถาตัวเลขหลักที่ 4 เปนเลข 1 หรือ 2 หมายถึงวิชาขั้นตน
ถาตัวเลขหลักที่ 4 เปนเลข 3 หรือ 4 หมายถึงวิชาขั้นกลาง
ถาตัวเลขหลักที่ 4 เปนเลข 5 หรือ 6 หมายถึงวิชาขั้นสูง โดยถาเปนเลข 5 วิชานั้นจะเปน
วิชาในกลุมวิชาฝกปฏิบัติงาน และถาเปนเลข 6 วิชานั้นจะเปนวิชาเลือกในกลุมวิชาที่นักศึกษาสนใจศึกษา
รายวิชาที่สังกัดคณะอื่น
049 วิทยาลัยนานาชาติ
311 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร
312 ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร
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315
321
361
362
363
364
365
366
367

ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะแพทยศาสตร
ภาควิชาจุลชีวิทยา คณะแพทยศาสตร
ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร
ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร

คําอธิบายเลขแสดงหนวยกิต
เลขแสดงจํานวนหนวยกิตจะแสดงโดยตัวเลขอารบิกพรอมตัวเลขภายในวงเล็บซึ่งมี 3 หลัก
โดยวิชาของคณะเภสัชศาสตรมีการกําหนดให ตัวเลขหลักที่หนึ่ง แสดงจํานวนชั่วโมงบรรยายตอสัปดาห
ตัวเลขหลักที่สอง แสดงจํานวนชั่วโมงปฏิบัติการตอสัปดาหและตัวเลขหลักที่สาม แสดงจํานวนชั่วโมงที่
แนะนําใหศึกษาดวยตนเองตอสัปดาห
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แผนการศึกษา
การจัดการเรียนการสอนมีลักษณะบูรณาการและเนนผูเรียนเปนสําคัญ ทั้งนี้ กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาอาจผสมผสานกันได

049 001
049 021
311 105
311 106
315 122
315 181
321 102

049 003
049 004
049 032
312 112
312 113
312 234

ป 1
ภาคการศึกษาตน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคมพหุวัฒนธรรม
3(3-0-6)
English for Communication in Multicultural Societies
สุนทรียะในชีวิต
3 (3-0-6)
Aesthetics for life
วิทยาศาสตรชีวภาพ
3(3-0-6)
Biology Science
ปฏิบัติการวิทยาศาสตรชีวภาพ
1(0-3-2)
Biology Science Lab
ฟสิกสระดับมหาวิทยาลัย
3(3-0-6)
University Physics
ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1
1(0-3-2)
General Physics Laboratory I
คณิตศาสตรทั่วไป
3(3-0-6)
General Mathematics
รวม
17 หนวยกิต
(หนวยกิตสะสม
17 หนวยกิต)
ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
การอานและการเขียนเชิงวิพากษ
Critical Reading and Writing
โลกาภิวัตนศึกษา
Globalization Studies
เคมีอินทรียเบื้องตน
Basic Organic Chemistry
ปฏิบัติเคมีอินทรียเบื้องตน
Basic Organic Chemistry Laboratory
เคมีฟสิกัลเชิงชีวภาพ
Biophysical Chemistry
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3 (3-0-6)
3(3-0-0)
1(0-3-0)
3(2-3-0)

*633 101

แนะนําวิชาชีพเภสัชกรรม
Pharmacy Profession Orientation

รวม
(หนวยกิตสะสม

361 216

049 022
049 041
362 216
363 216
364 216
*634 101

049 042
367 216
* 633 308
** 634 201

ภาคการศึกษาฤดูรอน
กายวิภาคของมนุษย
Human Anatomy

2(2-0-4)
18
35

4(3-4-0)
รวม
(หนวยกิตสะสม

4
39

ป 2
ภาคการศึกษาตน
มิติของความสมบูรณแหงชีวิต
Wellness Dimension
การรูสารสนเทศ
Information Literacy
จุลชีววิทยาสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร
Microbiology for Pharmaceutical Science Students
ชีวเคมีสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร
Biochemistry for Pharmaceutical Science Students
ปาราสิตวิทยาสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร
Parasitology for Pharmaceutical Science Students
พื้นฐานทางเภสัชกรรมและเภสัชเคมี
Basic in Pharmaceutical and Pharmaceutical Chemistry
รวม
20
(หนวยกิตสะสม
59
ภาคการศึกษาปลาย
การแกปญหาดวยการประยุกตวิธีวิจัย
Research Applications for Problem Solving
สรีรวิทยาสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร
Physiology for Pharmaceutical Science Students
วิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร 1
Research Methods in Pharmaceutical Sciences I
การวิเคราะหทางเภสัชศาสตร 1
Pharmaceutical Analysis I
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หนวยกิต
หนวยกิต)

หนวยกิต
หนวยกิต)

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

* 634 203

เภสัชวัตถุและโอสถสาร

4(3-3-8)

* 634 301

เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1
Pharmaceutical Technology I

4(3-3-8)

Pharmaceutical Substances

รวม
(หนวยกิตสะสม

365 316
366 316
* 633 201
** 634 202
* 634 204
* 634 302
049 xxx

049 031
366 326
* 633 304
* 634 303
* 634 305

20
79

ป 3
ภาคการศึกษาตน
พยาธิวิทยาสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร
Pathology for Pharmaceutical Science Students
เภสัชวิทยา 1 สําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร
Pharmacology I for Pharmaceutical Science Students
การศึกษาปญหาสุขภาพชุมชนสําหรับเภสัชศาสตร

หนวยกิต
หนวยกิต)

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

Investigation of Community Health Problems for Pharmacy Profession

การวิเคราะหทางเภสัชศาสตร 2
Pharmaceutical Analysis II
การคนพบและพัฒนายา
Drug Discovery and Development
เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2
Pharmaceutical Technology II
ภาษาตางประเทศภาษาที่สอง
Second foreign language
รวม
(หนวยกิตสะสม

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

3 (3-0-6)
20
99

ภาคการศึกษาปลาย
พหุวัฒนธรรม
Multiculturalism
เภสัชวิทยา 2 สําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร
Pharmacology II for Pharmaceutical Science Students
การจายยาและการใหคําแนะนํา I
Dispensing and Counseling I
เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3
Pharmaceutical Technology III
เคมีเชิงเภสัชศาสตร 1
Medicinal Chemistry I
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หนวยกิต
หนวยกิต)
3 (3-0-6)
4(3-3-6)
1(0-3-4)
3(2-3-6)
2(2-0-4)

* 634 401
** 634 402

* 633 202
* 633 302
* 633 303
* 633 305
* 633 311
** 633 401
* 634 304
* 634 306

* 633 102
* 633 307
* 633 309
** 633 402

ชีวเภสัชกรรมและระบบนําสงยา
Biopharmaceutics and Drug Delivery System
เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชศาสตร
Pharmaceutical Biotechnology
รวม
(หนวยกิตสะสม
ป 4
ภาคการศึกษาตน
นิติเภสัชกรรมและจรรยาบรรณ
Pharmacy Law and Ethics
การบริบาลทางเภสัชกรรม
Pharmaceutical Care
การบริบาลทางเภสัชกรรมในรานยา
Pharmaceutical care in Community Pharmacy
การจายยาและการใหคําแนะนํา 2
Dispensing and Counseling II
เภสัชจลนศาสตรคลินิก
Clinical Pharmacokinetics
เภสัชบําบัด 1
Pharmacotherapeutics 1
เทคโนโลยีเภสัชกรรม 4
Pharmaceutical Technology IV
เคมีเชิงเภสัชศาสตร 2
Medicinal Chemistry II
รวม
(หนวยกิตสะสม
ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพสําหรับเภสัชกร
Professional English for Pharmacist
การจัดการทางเภสัชกรรม
Management Issues in Pharmacy
วิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร 2
Research Methods in Pharmaceutical Sciences II
เภสัชบําบัด 2
Pharmacotherapeutics 2
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3(3-0-6)
2(2-0-4)
18
117

หนวยกิต
หนวยกิต)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
1(1-0-2)
1(0-3-2)
2(2-0-4)
3(2-3-6)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
19
136

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

* 633 408
* 634 403
** 632 404

การจัดการเภสัชกรรมชุมชน

2(2-0-4)

ผลิตภัณฑดานเทคโนโลยีชีวภาพ
Biotechnological products
พิษวิทยา
Toxicology

2(2-0-4)

Community Pharmacy Management

รวม
(หนวยกิตสะสม

* 630 501
* 630 502

ภาคฤดูรอน
การฝกปฏิบัติวิชาชีพดานเภสัชกรรม 1
Professional Practice in Pharmacy 1
การฝกปฏิบัติวิชาชีพดานเภสัชกรรม 2
Professional Practice in Pharmacy 2
รวม
(หนวยกิตสะสม

4(3-3-8)
18
154

3(0 -12-6)
3(0 -12-6)
6
160

ป 5
ภาคการศึกษาตน
* 633 310
วิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร 3
Research Methods in Pharmaceutical Sciences III
* 633 403
เภสัชบําบัด 3
Pharmacotherapeutics 3
และรายวิชาในแบบที่ 1 หรือแบบที่ 2
7 หรือ 10
รวม 12 หรือ15
(หนวยกิตสะสม
172 หรือ175
* 633 404
* 633 405
** 633 406
** 633 407
* 633 306

ภาคการศึกษาปลาย
เภสัชบําบัด 4
Pharmacotherapeutics 4
วิธีการประเมินคายาใหม
Methods for Evaluation of New Drug
เภสัชเศรษฐศาสตรขั้นแนะนํา
Introduction to Pharmacoeconomics
เภสัชระบาดวิทยาขั้นแนะนํา
Introduction to Pharmacoepidemiology
การจายยาและการใหคําแนะนํา 3
Dispensing and Counseling III
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หนวยกิต
หนวยกิต)

หนวยกิต
หนวยกิต)

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

และรายวิชาในแบบที่ 1 หรือแบบที่ 2

7 หรือ 10 หนวยกิต
รวม 17 หรือ20 หนวยกิต
(หนวยกิตสะสม
192 หนวยกิต)
รายวิชาสัมมนา ใหนักศึกษาเลือกลงทะเบียนใน ป5 ภาคการศึกษาตน หรือภาคการศึกษาปลาย
ดังนั้น หนวยกิตสะสมจะเทากับ 193 หนวยกิต
หมายเหตุ นักศึกษาเลือกลงทะเบียนแบบที่ 1 หรือแบบที่ 2
แบบที่ 1: ประกอบดวย
ภาคการศึกษาตน
วิชาโครงการพิเศษ
3
หนวยกิต
วิชาเลือก
4
หนวยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป/เลือกเสรี
3
หนวยกิต
รวม
10
หนวยกิต
ภาคการศึกษาปลาย
วิชาเลือก
4
หนวยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป/เลือกเสรี
3
หนวยกิต
รวม
7
หนวยกิต
แบบที่ 2: ประกอบดวย
ภาคการศึกษาตน
วิชาเลือก
วิชาศึกษาทั่วไป/เลือกเสรี
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
วิชาโครงการพิเศษ
วิชาเลือก
วิชาศึกษาทั่วไป/เลือกเสรี
รวม

วิชาฝกปฏิบัติงาน

วิชาฝกปฏิบัติงาน

4
3
7

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3
4
3
10

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

ป 6
ภาคการศึกษาตน
3 วิชา
รวม
(หนวยกิตสะสม

15
15
208

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต)

ภาคการศึกษาปลาย
3 วิชา
รวม
(หนวยกิตสะสม

15
15
223

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต)
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17.6 คําอธิบายรายวิชา (*รายวิชาที่ขอเปดใหมเฉพาะหลักสูตรนานาชาติ, **เนื้อหารายวิชาและจํานวน
หนวยกิตคงเหมือนกับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552)
049 001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคมพหุวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
English for Communication in Multicultural Societies
เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite) : ไมมี
การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอั งกฤษ เพื่อ การมีสว นรวมปฏิ สัมพันธใ นสังคม โดยเนน
วิธี ก ารที่ ส ง เสริ ม ความสามารถในการสื่ อ สาร และความเข า ใจถึ ง ความแตกต า งทางวั ฒ นธรรมที่
หลากหลาย ที่อยูภายใตการสื่อสารระหวางวัฒนธรรมตางๆ
Development of English communication skills for participation in social interactions, with an
emphasis on strategies for extending communicative competence and understanding multicultural
differences in societies underlying intercultural communication.
049 002 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
3 (3-0-6)
English for Lifelong Learning
เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite) : ไมมี
การรั บ รูแ ละใช ป ระโยชนจ ากสื่ อภาษาอั ง กฤษในชีวิ ตประจํ าวั นเพื่อ การเรียนรู ตลอดชี วิ ต
ประกอบดว ย ภาษาอั ง กฤษจากสินค าอุป โภคบริโ ภค ภาษาอัง กฤษในสื่อโฆษณา ภาษาอัง กฤษจาก
สื่อสารมวลชน ภาษาอังกฤษจากอินเตอรเน็ต และภาษาอังกฤษจากแหลงและสถานการณอื่นๆ
Raising awareness of and exploiting English learning materials available in our daily lives
for life long learning: English from consumer goods, English from advertisements, English from mass
media, English from the Internet, and English from other sources and situations.
049 004 การอานและการเขียนเชิงวิพากษ
3 (3-0-6)
Critical Reading and Writing
เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite) : ไมมี
การพั ฒนาทักษะการอานและการเขีย นภาษาอังกฤษ โดยการฝก การอ านที่ เนนการประเมิน
และการวิ เคราะหวิพ ากษเรื่ องราวจากแหลง ตางๆอยา งเปนระบบ และโดยการฝ กการเขี ยนที่เนน การ
คนควา การเรียบเรียง และการสรางงานเขียนประเภทตางๆ
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Development of English reading and writing skills through practices of reading that
emphasizes evaluating and systematically analyzing and criticizing multiple texts, and writing that
emphasizes researching, organizing, creating texts for different purposes.
049 005 ภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติ
3 (3-0-6)
Thai for Foreigners
เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite) : ไมมี
การใชภาษาไทยในชีวิ ตประจําวัน วัฒนธรรมในการสื่อสารภาษาไทย การสนทนาโตตอบ
อยางงาย การสนทนาทางโทรศัพท การอานและการเขียนภาษาไทยเบื้องตน ความเขาใจในวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมไทย
Thai usage in everyday life, Thai culture of communication, simple conversation, talking on
telephone, reading and writing basic Thai and understanding of Thai ways and Thai culture.
049 006 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
Japanese for Communication
เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite) : ไมมี
คําศัพท วลี และประโยคภาษาญี่ ปุนอยา งง ายสํ าหรับ การสนทนาในชีวิตประจําวั น แนะนํา
วัฒนธรรมทั่วไปของญี่ปุน
Simple Japanese vocabularies, expressions, and sentences used in everyday conversations;
introduction to general Japanese culture.
049 007 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
Chinese for Communication
เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite) : ไมมี
คําศั พท วลี และประโยคภาษาจีนอย างง ายสําหรับการสนทนาในชีวิ ตประจํา วัน สัทอั กษร
ภาษาจีนและการออกเสียง การฝกทักษะการสื่อสารภาษาจีนในสถานการณตางๆ
Simple Chinese vocabularies, expressions, and sentences used in every conversations;
Chinese phonetics (Pinyin) and pronunciation; practice in Chinese communication in various
situations.
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049 021 สุนทรียะในชีวิต
3 (3-0-6)
Aesthetics for Life
เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite) : ไมมี
ความรู และความซาบซึ้ งเกี่ ยวกับสุ นทรี ยะในชี วิต สุน ทรีย ะในความหลากหลายของ
ธรรมชาติ ศิลปะและวัฒนธรรม ประสบการณเกี่ยวกับสุนทรียะ การวิเคราะหคุณคาของสุนทรียะ
Knowledge and appreciation of aesthetics for life; aesthetics in the natural, art and cultural
diversities; experiences on aesthetics; analysis of the values of aesthetics.
049 022 มิติของความสมบูรณแหงชีวติ
3 (3-0-6)
Wellness Dimension
เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite) : ไมมี
การพัฒนาความรูและทักษะเพื่อการดํารงตนในสังคมอยางมีความสุขทั้งกายและใจโดยเนน
มุม มองมิติแห ง ความสมบู รณ ของชีวิ ตดานต างๆ ได แก มิ ติทางกาย ใจ สติ ปญ ญา สัง คม จิตวิ ญญาณ
สิ่งแวดลอม และอาชีพ
Development of knowledge and skills to achieve both physical and mental wellness of
personal living, covering the aspects of physical, emotional, intellectual, social, spiritual, environmental
and occupational wellness dimensions.
049 031 พหุวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
Multiculturalism
เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite) : ไมมี
วัฒนธรรมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมกับกระแสโลกาภิวัตน การศึกษา
และวิเคราะหเกี่ยวกับพหุวัฒธรรม ไดแก วัฒนธรรมตะวันตก วัฒนธรรมตะวันออก วัฒนธรรมไทย และ
วัฒนธรรมอีสาน ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมตอสังคมและวิถีชีวิตของมนุษย
การศึกษาภาคสนามในชุมชนทองถิ่นอีสาน
Cultures and cultural diversity, cultures and globalization, study and analysis of
multiculturalism including western, eastern, Thai and Isan cultures, impact of cultural changes on
society and human way of life, filed study in local Isan community.
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049 032 โลกาภิวัตนศึกษา
3 (3-0-6)
Globalization Studies
เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite) : ไมมี
บทนําเกี่ยวกับโลกาภิวัตน มิติตางๆของโลกาภิวัตน เวลาและปริภูมิ หนาที่และกระบวนการ
มุมมองเกี่ยวกับผลที่ตามมาเนื่องจากกระแสโลกาภิวัตน
Introduction to globalization, dimensions of globalization, time and space, functions and
processes, perspectives on the consequences of globalization
049 033 การประยุกตวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการดํารงชีวิต
3 (3-0-6)
Science and Technology Applications for Life
เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite) : ไมมี
ชีวิตกับสิ่งแวดลอม ความเชื่อมโยงของระบบในรางกาย พืช สัตวและจุลินทรียที่สําคัญตอชีวิต
สารเคมีในสิ่งแวดลอมที่มผี ลกระทบตอสมดุลของรางกาย หลักการทํางานของเครื่องใชในชีวิตประจําวัน
การประยุกตวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณิตศาสตรและสถิติกับชีวิตประจําวัน การบริโภคอยาง
พอเพียง
Life and environment, relation of physiological systems in the human body, essential plants,
animals and microorganisms, function of household instruments, applications of science and
technology, mathematics and statistics for daily life, sufficiency consumption.
049 034 วิทยาศาสตรเพื่อการตระหนักรูของสังคม
3 (3-0-6)
Science for Public Awareness
เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite) : ไมมี
ความหมายและขอบขายของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปจจัยที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจ
รายบุคคลเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มี
ผลกระทบตอสังคม หลักการสื่อสารวิทยาศาสตร การนําเสนอชิ้นงานเพื่อการถายทอดแนวทางการ
ดํารงชีวิตที่ปลอดภัยสูสังคม
Meaning and scope of science and technology, factors influencing on individual decision
about science and technology, impact of science and technological changes on the society, principle of
science communication, presentation on science for public awareness.
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049 041 การรูสารสนเทศ
(3-0-6)
Information Literacy
เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite) : ไมมี
บทนําเกี่ยวกับการรูสารสนเทศ
การพัฒนาสมรรถนะการรูสารสนเทศของนักศึกษาตาม
มาตรฐานการรูสารสนเทศระดับอุดมศึกษา ไดแก การกําหนดลักษณะและขอบเขตความตองการ
สารสนเทศ การเขาถึงสารสนเทศที่ตองการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การประเมินสารสนเทศ
และแหลงสารสนเทศไดอยางลึกซึ้งและเชื่อมโยงสารสนเทศที่คัดสรรเขากับระบบฐาน ความรูเดิมของ
บุคคล การใชสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคเฉพาะ การเขาใจประเด็น
ตางๆที่เกี่ยวกับการใชสารสนเทศและการใชสารสนเทศอยางมีจริยธรรมและถูกกฎหมาย
Introduction to information literacy, development of students’ information literacy
competencies according to the standards for higher education including: determining the nature and
extent of the information needed, accessing needed information effectively and efficiently, evaluating
information and its sources critically and incorporating selected information into his or her knowledge
base system, using information efficiently to accomplish a specific purpose, understanding the issues
surrounding the use of information and using information ethically and legally.
049 042 การแกปญหาดวยการประยุกตวิธีวิจัย
3 (3-0-6)
Research Applications for Problem Solving
เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite) : ไมมี
บทนําเกี่ยวกับการวิจัยและการศึกษาระดับอุดมศึกษา ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัยและ
วิธีการวิจัย การพัฒนาทักษะการแกปญหาของนักศึกษาดวยการประยุกตวิธีวิจัยที่เหมาะสม ตามหัวขอ
หรือประเด็นปญหาที่นักศึกษาสนใจ โดยเนนกระบวนการการรูปญหาและการกําหนดปญหา การศึกษา
ขอมูลอยางรอบดานเพื่ออธิบายปญหา การวิเคราะหและสังเคราะหเพื่อหาแนวทางแกปญหา และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและสื่อสารแนวทางการแกปญหาหรือขอคนพบจากการประยุกตวิธีวิจัยเพื่อแกปญหา
Introduction to the research and higher education, basic knowledge of research and research
methodology, development of students’ problem solving skills by using the appropriate research
approaches on the topics or issues according to the students’ interests by emphasizing on the processes
of problem recognition and identification, investigation of the related information for problem
interpretation, information analysis and synthesis for problem solving, and the knowledge sharing and
research findings communication.
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311 105 วิทยาศาสตรชีวภาพ
3 (3-0-6)
Biological Science
เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite) : ไมมี
หลักการทางชีววิทยา โครงสรางและหนาที่ของเซลล พลังงานกับเซลล ความตอเนื่องของชีวิต
และพันธุศาสตร การสืบพันธุและการเจริญของสัตว โครงสรางและสรรีรวิทยาของสัตว นิเวศวิทยาเชิง
วิวัฒนาการและวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
Principles of biology, structure and function of cells, energy and cell, continuity of life and
genetics, animal reproduction and development, structure and physiology of animals, evolutionary
ecology and environmental science.
311 106 ปฏิบัติการวิทยาศาสตรชีวภาพ
Biological Science Laboratory
เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite) : ไมมี
การทดลองปฏิบัติการใหสอดคลองกับวิชา 311 105 วิทยาศาสตรชีวภาพ
Laboratory experiments to accompany 311 105 Biological Science

1(0-3-2)

312 112 เคมีอินทรียเบื้องตน
3(3-0-0)
Basic Organic Chemistry
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
โครงสรางอะตอม พันธะเคมี และสภาพขั้วของพันธะในเคมีอินทรีย หมูฟงกชั่น การเขียน
สูตรโครงสรางอัลเคน ไซโคลอัลเคน อัลเคนไดอีน โพลีอีน อัลไคน เบนซิน สารประกอบอะโรมาติค
อัลกอฮอล ฟนอล อีเธอร อีพอกไซค สเทอริโอ-เคมี อินทรียเฮไลด แอลดีไฮดและคีโตน กรดคาร
บอกซิลิค และอนุพันธของกรดคารบอกซิลิค อะมีน
Atomic structure, chemical bonding and organic bonding polarity status, functional group,
chemical structure drawing of alkane, cycloalkane, alkanediene, polyene, alkyne, benzene, aromatic
compounds, alcohol, phenol, ether, epoxide, stereo-chemistry, organic halide, aldehyde and ketone,
carboxylic acid and derivative of carboxylic acid, amine.
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312 113 ปฎิบัติการเคมีอินทรียเบื้องตน
1(0-3-0)
Basic Organic Chemistry Laboratory
เงื่อนไขของรายวิชา : 312 112 หรือรายวิชาควบ 312 112
การตกผลึก การหาจุดหลอมเหลว จุดเดือดและการกลั่น การวิเคราะหธาตุในสารประกอบ
อินทรีย โครมาโทกราฟ ไฮโดรคารบอนอิ่มตัวและไมอิ่มตัว ไฮโดรคารบอนอะโรมาติก แอลกอฮอล
และฟนอล อัลดีไฮดและคีโตน กรดคารบอกซิลิก เอมีน
Crystallization, determination of melting point, boiling point and distillation, elemental
analysis of organic compounds, chromatography, saturated and unsaturated hydrocarbons, aromatic
hydrocarbons, alcohols and phenols, aldehydes and ketones, carboxylic acids, amines.
312 234 เคมีฟสิกัลเชิงชีวภาพ
3(2-3-0)
Biophysical Chemistry
เงื่อนไขของรายวิชา : 312 101, 312 102, 312 103, 312 104 หรือ 312 105, 312 106
เทอรโมไดนามิคสในระบบทางชีววิทยา การประยุกตของเฟสไดอะแกรม และกฎเฟส ใน
ทางชีววิทยา สมดุลอิออนิกและการประยุกต จลนศาสตรเคมีในระบบของสิ่งมีชีวิต เคมีฟสิกัลของ
โมเลกุลที่มีขนาดใหญ
Thermodynamics in biology, application of phase diagram and phase law in biology, ionic
equilibrium and application, chemical kinetics in living system, physicochemical of large molecules.
315 122 ฟสิกสระดับมหาวิทยาลัย
3 (3-0-6)
University Physics
เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite) : ไมมี
ทฤษฎีและการประยุกตของกลศาสตร กลศาสตรของการไหล ความรอนและอุณหพลศาสตร
กระแสไฟฟา-อิเล็กทรอนิกสขั้นแนะนํา เสียง ทัศนศาสตร ฟสิกสอะตอม กัมมันตภาพรังสี
Theories and applications of mechanics, fluid mechanics, heat and thermodynamics,
introduction to electric current and electronics, acoustics ,optics, atomic physics ,radioactivity
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315 181 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1
General Physics Laboratory I
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี

1(0-3-0)

ปฏิบัติเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาฟสิกสระดับพื้นฐาน 10-12 ปฏิบัติการ
Ten to twelve experiments on basic physics.
321 102 คณิตศาสตรทั่วไป
3(3-0-0)
General Mathematics
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
เรขาคณิตวิเคราะหในระนาบ เวกเตอร ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชั่น อนุพันธของ
ฟงกชัน การประยุกตของอนุพันธและผลตางของอนุพัทธ การอินทิเกรต การประยุกตการอินทิเกรต
สมการเชิงอนุพันธสามัญอันดับที่หนึ่งและการประยุกต
Geometric analysis in plane, vector, limit and continuation of function, derivative of
function, application of derivative and differentiation, integration, application of integration, first order
differential equations and application.
361 216 กายวิภาคของมนุษย
4(3-4-0)
Human Anatomy
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
เนื้อเยื่อของรางกาย ระบบปกคลุมรางกาย ระบบกระดูก ระบบกลามเนื้อ ระบบประสาท
อวัยวะสัมผัสพิเศษ เลือดและเม็ดเลือด อวัยวะในระบบน้ําเหลือง ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบน้ําเหลือง
ระบบหายใจ ระบบยอยอาหาร ระบบขับถายปสสาวะ ระบบสืบพันธุเพศชาย ระบบสืบพันธุหญิง และ
ระบบตอมไรทอ เนนมหกายวิภาคศาสตร
Cells, body tissues, integumentary system, skeletal system, muscular system, nervous
system, respiratory system, digestive system, urinary system, reproductive system, and the endocrine
system. Emphasis on gross anatomy.
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362 216 จุลชีววิทยาสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร
4(3-3-1)
Microbiology for Pharmaceutical Science Students
เงื่อนไขของรายวิชา : 311 105, 311 106
ความรูพื้นฐานดานจุลชีววิทยา วิทยาภูมิคุมกัน การควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย
เชื้อจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคไดแก แบคทีเรีย รา และ ไวรัส กลไกการทําใหเกิดโรคของเชื้อจุลนิ ทรีย
และโรคติดเชื้อ ความเกี่ยวของของจุลชีววิทยากับสิ่งแวดลอม อุตสาหกรรม และเภสัซกรรม
Basic knowledge in microbiology, immunology, microbial growth control, pathogenic
microorganisms including bacteria, fungi and viruses, mechanisms of pathogenesis, infectious diseases,
correlation of microbiology to environment, industrial and pharmacy.
363 216 ชีวเคมีสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร
4(3-3-2)
Biochemistry for Pharmaceutical Science Students
เงื่อนไขของรายวิชา : 311 105#, 311 106#, 312 112#, 312 113#
องคประกอบทางเคมีของเซลลที่มีชีวิต ระบบบัฟเฟอรในรางกาย โครงสรางเคมี คุณสมบัติ
และหนาที่ที่สําคัญของสารชีวโมเลกุลตางๆ เชน คารโบไฮเดรต ลิพิด กรดอะมิโน โปรตีน เอนไซม
วิตามิน โคเอนไซม ฮอรโมน กรดนิวคลิอิก และพอรไฟริน เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุลดังกลาว การ
ควบคุมกระบวนการเมแทบอลิซึมที่เกิดขึ้น การถายทอดขอมูลทางพันธุกรรม การควบคุมการแสดงออก
ของจีน ชีวเคมีของเลือดหลักการเฉพาะอยางและเทคนิคที่ใชทั่วไปในทางชีวเคมี
Chemical composition of living cells, biological buffer system, chemical structure, properties
and functions of biomolecules such as carbohydrates, lipids, amino acid, proteins, enzymes, vitamins,
coenzymes, hormones, nucleic acid and porphyrins, the metabolism of these biomolecules, the
regulation of metabolic processes, the flow of genetic information, regulation of gene expression,
biochemistry of blood, certain principles and techniques commonly used in biochemistry.
364 216 ปรสิตวิทยา สําหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร
2(1.5-2-0)
Parasitology for Pharmaceutical Science Students
เงื่อนไขของรายวิชา : เปนนักศึกษาเภสัชศาสตรไมต่ํากวา ชั้นปที่ 2
การกระจายทางภูมิศาสตร รูปรางลักษณะ วงจรชีวิต วิทยาการระบาด กลไกการเกิดโรค พยาธิ
วิทยา อาการวิทยา การวินิจฉัย การรักษา การปองกันและควบคุมโรคที่เกิดของปรสิตทางการแพทยที่
กอใหเกิดหรือเปนพาหนะนําโรคที่สําคัญๆ ในประเทศไทย สาธิตระยะตางๆ ของปรสิตและโฮลต
ตัวกลาง : วิธีเก็บ การรักษาสภาพและการตรวจหาปรสิตจากสิ่งสงตรวจตางๆ
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Geographical distribution, morphology, life cycle, epidemiology, pathogenesis, pathology,
symptomatology, diagnosis, treatment, prevention and control of medical parasites those cause or
transmit important diseases in Thailand. Demonstration of various stages of parasites and their
intermediate hosts. Practical techniques on collection, preservation and examination of parasitological specimens.
365 316 พยาธิวิทยาสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร
3(3-0-0)
Pathology for Pharmaceutical Science students
เงื่อนไขของรายวิชา : 361 216, 362 216, 363 216, 364 216, 367 216
เปนการศึกษาสาเหตุกลไกการเกิดโรคในระดับเซลล เนื้อเยื่ออวัยวะหรือกลุมอวัยวะ และการ
เปลี่ยนแปลงการทํางานของระบบตาง ๆ เมื่อเกิดพยาธิสภาพ
Pathologic principles of human diseases, causes and mechanisms of disease processes,
pathophysiology of the affected systems.
366 316 เภสัชวิทยา 1 สําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร
4 (3-3-6)
Pharmacology I for Pharmaceutical Science Students
เงื่อนไขของรายวิชา : 367 216#
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับยา วิธีบริหารยา หลักการเกี่ยวกับเภสัชจลนศาสตร ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
กระบวนการเหลานี้ การออกฤทธิ์ของยาในเชิงเภสัชพลศาสตร กลไกการออกฤทธิ์ของยาในระดับชีว
โมเลกุล กลไกการออกฤทธิ์ที่สัมพันธกับพยาธิสรีรวิทยาของโรค เภสัชจลนศาสตร ประโยชนทางคลินิก
และผลไมพึงประสงค ของยาที่ออกฤทธิ์ตอประสาทสวนปลาย ระบบทางเดินปสสาวะ ระบบหัวใจและ
หลอดเลือด ระบบตอมไรทอ ระบบสืบพันธุ ระบบเลือด ระบบทางเดินอาหาร และระบบทางเดินหายใจ
General aspects of drugs, routes of administration, principles of drug disposition and
pharmacokinetic factors influencing drug disposition, drug action in term of pharmacodynamics,
mechanism of actions at biomolecular levels, pharmacology regarding the mechanisms of action based
on pathophysiology of diseases, pharmacokinetics, clinical uses and adverse effects of drugs in various
classes : drugs acting on peripheral synapses, urinary, cardiovascular, endocrine, reproductive, blood,
gastrointestinal and respiratory systems.
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366 326 เภสัชวิทยา 2 สําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร
4 (3-3-6)
Pharmacology II for Pharmaceutical Science Students
เงื่อนไขของรายวิชา : 366 316#
กลไกการออกฤทธิ์ที่สัมพันธกับพยาธิสรีรวิทยาของโรค เภสัชจลนศาสตร ประโยชนทาง
คลินิก และอาการไมพึงประสงคของยาในกลุมตาง ๆ ไดแก ยาเคมีบําบัด ยาระงับปวด-ลดไข ยาแก
อักเสบ ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบประสาทกลาง ยาที่ออกฤทธิ์ปรับเปลี่ยนการทํางานของระบบภูมิคุมกัน
เภสัชพันธุศาสตร อันตรกิริยาระหวางยาและทางเลือกในการรักษาโรคโดยไมใชยาแผนปจจุบัน
Pharmacology regarding the mechanisms of action based on pathophysiology of diseases,
pharmacokinetics, clinical uses and adverse effects of drugs in various classes: chemotherapeutic,
analgesic-antipyretics, antiinflammatory agents, drugs acting on the central nervous system,
immunomodulators, pharmacogenetics, drug interactions and alternative drug therapy.
367 216 สรีวิทยาสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร

4(3-4-0)

Physiology for Pharmaceutical Science Students

เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
เปนการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับสรีรวิทยาของสัตวเลี้ยงลูกดวยนม โดยเฉพาะอยางยิ่งสรีร
วิทยาของมนุษย ซึ่งเนนถึงความสัมพันธระหวางกลุมเซลล เนื้อเยื่อ อวัยวะและระบบตางๆ ของรางกาย
นอกจากนี้ยังไดศึกษาถึงเซลลประสาทและจุดประสานประสาท กลามเนื้อ ปฏิกิริยารีเฟล็กซ ระบบ
ประสาทอัตวัติ เลือด ระบบหัวใจและหลอดเลือด การหายใจ การยอยอาหาร ระบบขับถายปสสาวะ และ
ของเหลวในรางกาย ระบบตอมไรทอ ระบบสืบพันธุ ระบบประสาทสวนกลางสัมผัสพิเศษ พลังงานและ
เมแทบอลิซึม รวมทั้งการควบคุมอุณหภูมิของรางกาย
การศึกษาวิชานี้ประกอบดวยภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการ ซึ่งภาคปฏิบัติการนี้จัดขึ้นเพื่อให
นักศึกษาเขาใจหลักการพื้นฐานตางๆ ทางสรีรวิทยา และไดฝกฝนเทคนิคตางๆ ทางสรีรวิทยาดวย
A detailed study of mammalian, particularly of human physiology will be emphasized on
the interrelationship between large populations of cells, tissues, organs and organ systems of the body.
The nerve cells and synapses, muscle, reflexes, autonomic nervous system, blood, cardiovascular
system, respiration, digestion, urinary system and body fluids, endocrine system, reproductive system,
central nervous system, special senses, energy and metabolism as well as temperature regulation are
also included.
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This course is accomplished by means of lectures and laboratory experiments. The
laboratory sections are designed for students to understand the fundamental physiological principles
and to provide them for training in physiological techniques.
630 501 การฝกปฏิบัติวิชาชีพดานเภสัชกรรม 1
3(0 -12-6)
Professional Practice in Pharmacy I
เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite) : ไดรับอนุญ าตจากคณะกรรมการประจําคณะเภสั ช
ศาสตรกอน
การฝกปฏิบัติวิชาชีพดานเภสัชกรรมใหนักศึกษาไดมีความเขาใจในเรื่องวิชาชีพของเภสัชกร
โดยจัดใหนักศึกษาไดฝกงานตามโรงพยาบาล โรงงานผลิตยา รานขายยาและอื่นๆ เพื่อใหนักศึกษาเขาใจ
ถึงบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบของเภสัชกรในสาขาตางๆ
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.
630 502 การฝกปฏิบัติวิชาชีพดานเภสัชกรรม 2
3(0 -12-6)
Professional Practice in Pharmacy II
เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite) : ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตรกอน
การฝกปฏิบัติวิชาชีพดานเภสัชกรรม ตอจากการฝกปฏิบัติวิชาชีพดานเภสัชกรรม 1
Professional practice in pharmacy continue from Professional Practice in Pharmacy 1
630 601 ปฏิบัติงานดานการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและการบริการสุขภาพ
Clerkship of Consumer Protection in Health Products and Health Services
เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite) : 633 604, 633 605

5(0-15-8)

ฝกปฏิบัติงานดานการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและการบริการสุขภาพ ไดแก
การวิเคราะหสถานการณปญหาที่เกี่ยวเนื่องมาจากผลิตภัณฑสุขภาพและการบริการสุขภาพ การเฝาระวัง
ปญหาและการดําเนินการแกไขปญหาอันเนื่องมาจากผลิตภัณฑสุขภาพและการบริการสุขภาพ
การ
สนับสนุนและสงเสริมสิทธิผูบริโภค การรับเรื่องราวรองทุกข
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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.
630 602 ปฏิบัติงานดานการผลิตยา 1
5(0-15-8)
Clerkship in Pharmaceutical Production I
เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite) : 634 304#
การฝกปฏิบัติวิชาชีพดานการผลิตยาและผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับสุขภาพ นักศึกษาจะไดฝก
ปฏิบัติวิชาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมยาภายใตการดูแลของเภสัชกรประจําแหลงฝกปฏิบัติงาน เพื่อให
เขาใจถึงบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบของเภสัชกรที่ทําหนาที่เกี่ยวกับการผลิตและการประกันคุณภาพ
ผลิตภัณฑ และระบบการบริหารงานในระดับอุตสาหกรรม รวมไปถึงการฝกปฏิบัติเตรียมผลิตภัณฑ 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.
630 603 ปฏิบัติงานดานการผลิตยา 2
5(0-15-8)
Clerkship in Pharmaceutical Production II
เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite) : 634 304#
การฝกปฏิบัติวิชาชีพดานการผลิตยาและผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับสุขภาพ นักศึกษาจะไดฝก
ปฏิบัติวิชาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมยา
หรือแหลงฝกปฏิบัติงานอื่นๆตามความเหมาะสม
เชน
อุตสาหกรรมเครื่องสําอาง อาหารเสริม ฝายผลิตของโรงพยาบาล หรือสถาบันที่มีหนวยงานที่เกี่ยวของกับ
การผลิตผลิตภัณฑเหลานี้ เพื่อใหเขาใจถึงกระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ การพัฒนาสูตรตํารับ
และการแกไขปญหาในการผลิต
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.
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630 604 ปฏิบัติงานดานการผลิตยา 3
5(0-15-8)
Clerkship in Pharmaceutical Production III
เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite) : 634 304#
การฝกปฏิบัติวิชาชีพดานการผลิตยาและผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับสุขภาพ นักศึกษาจะไดฝก
ปฏิบัติวิชาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมยา
หรือแหลงฝกปฏิบัติงานอื่นๆตามความเหมาะสม
เชน
อุตสาหกรรมเครื่องสําอาง อาหารเสริม ฝายผลิตของโรงพยาบาล หรือสถาบันที่มีหนวยงานที่เกี่ยวของกับ
การผลิตผลิตภัณฑเหลานี้ เพื่อใหเขาใจถึงกระบวนการประกันคุณภาพ ขอปฏิบัติที่ดีในการผลิตและการ
ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ การดําเนินการตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวของกับการผลิตยา รวมถึง
การขึ้นทะเบียนยาและการดําเนินการทางดานสิ่งแวดลอม
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 .
630 605 การฝกปฏิบัติวิชาชีพดานวิจัยและพัฒนา 1
5(0-15-8)
Professional Practice in Research and Development I
เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite) : ไมมี
การฝกปฏิบัติวิชาชีพดานการวิจัยและพัฒนายาและผลิตภัณฑธรรมชาติ งานวิจัยในสาขา
เภสัชวิทยาและพิษวิทยา หรืองานดานการวิเคราะหยา และสารพิษในหองปฏิบัติการหรืองานดานคลินิก
ในหนวยงานราชการ หรือหนวยงานเอกชน โรงงานอุตสาหกรรมยา โรงงานผลิตเครื่องสําอาง โรงงาน
ผลิตภัณฑอื่นที่คลายคลึงกัน หรือไปฝกที่สถาบันหรือมหาวิทยาลัยที่มีการคนควาทดลองในเรื่องของการ
วิจัยและพัฒนาทางเภสัชศาสตร
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.
630 606 การฝกปฏิบัติวิชาชีพดานวิจัยและพัฒนา 2
5(0-15-8)
Professional Practice in Research and Development II
เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite) : ไมมี
การฝกปฏิบัติวิชาชีพขั้นสูงดานการวิจัยและพัฒนายาและผลิตภัณฑธรรมชาติ งานวิจัยใน
สาขาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา หรืองานดานการวิเคราะหยา และสารพิษในหองปฏิบัติการหรืองานดาน
คลินิก ในหนวยงานราชการ หรือหนวยงานเอกชน โรงงานอุตสาหกรรมยา โรงงานผลิตเครื่องสําอาง
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โรงงานผลิตภัณฑอื่นที่คลายคลึงกัน หรือไปฝกที่สถาบันหรือมหาวิทยาลัยที่มีการคนควาทดลองในเรื่อง
ของการวิจัยและพัฒนาทางเภสัชศาสตร
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.
630 607

ปฏิบัติงานเภสัชกรรมคลินิกดานการเตรียมผสมยาเคมีบําบัด
5(0-15-8)
Clinical Pharmacy Clerkship in Cytotoxic Preparation
เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite) : 633 401,633 402, 633 403,633 404
ฝกปฏิบัติวิชาชีพดานการเตรียมยาผสมเคมีบําบัดที่ใหทางหลอดเลือดดํา หลักปฏิบัติอยาง
ปลอดภัย การปองกันตนเอง ชุดอุปกรณและวิธีทําความสะอาด ใบสั่งยาเคมีบําบัด ระบบการกระจายยา
การสงมอบยาและการใหคําปรึกษาแนะนําการใชยา
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.
630 608

ปฏิบัติงานเภสัชกรรมคลินิกดานการบริบาลผูปวยมะเร็ง
5(0-15-8)
Clinical Pharmacy Clerkship in Cancer Patient Care
เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite) : 633 302
ฝกปฏิบัติวิชาชีพดานการบริบาลทางเภสัชกรรมในผูปวยมะเร็ง ระบบการกระจายยา การสง
มอบยา การใหคําปรึกษาแนะนําการใชยา การทบทวนประวัติผูปวย การประเมินและเฝาระวัง
ผลการรักษา การจําแนกปญหาที่เกี่ยวกับยา การหาแนวทางเพื่อปองกันและแกไขปญหารวมกับบุคลากร
สาธารณสุขและผูปวย
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.
630 609

ปฏิบัติงานเภสัชกรรมคลินิกดานการติดตามอาการไมพึงประสงคจากยา
5(0-15-8)
Clinical Pharmacy Clerkship in Adverse Drug Reaction Monitoring
เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite) : 633 401,633 402, 633 403,633 404
ฝกปฏิบัติงานติดตามอาการไมพึงประสงคในการใชยา คนหาและ ประเมินอาการไมพึง
ประสงคจากการใชยา ติดตามการเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยาในผูปวยเฉพาะราย เสนอวิธีการ
แกไขและปองกันอาการไมพึงประสงคจากการใชยา คนหาประวัติการใชยาและอาการไมพึงประสงคจาก
การใชยาโดยการสัมภาษณผูปวย รายงานอาการไมพึงประสงคจากการใชยา
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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.
630 610

ปฏิบัติงานเภสัชกรรมคลินิกดานยาผสมที่ใหทางหลอดเลือดดํา
5(0-15-8)
Clinical Pharmacy Clerkship in Intravenous Admixture
เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite) : 633 302
ฝกปฏิบัติวิชาชีพดานการเตรียมยาผสม สารอาหาร และเคมีบําบัดที่ใหทางหลอดเลือดดํา
ระบบการกระจายยา การสงมอบยา การใหคําปรึกษาแนะนําการใชยา การทบทวนประวัติผูปวย การ
ประเมินและเฝาระวังผลการรักษา การจําแนกปญหาที่เกี่ยวกับยา
การหาแนวทางเพื่อปองกันและ
แกไขปญหารวมกับบุคลากรสาธารณสุขและผูปวย
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.
630 611

ปฏิบัติงานการตรวจตราติดตามระดับยาเพื่อการบําบัด
5(0-15-8)
Clerkship in Therapeutic Drug Monitoring
เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite) : 633 401,633 402, 633 403,633 404
ฝกปฏิบัติวิชาชีพดานการติดตามตรวจวัดระดับยาเพื่อการบําบัด การคํานวณพารามิเตอรทาง
เภสัชจลนพลศาสตรในผูปวยเฉพาะราย การปรับขนาดของการใชยา การแปลผล และใหคําแนะนํา
การติดตามดูแลผูปวยที่สงตรวจวัดระดับยาในเลือด
Professional practices in therapeutic drug monitoring, pharmacokinetics parameters
calculation in specific patient, dosage regimen adjustment, interpretation and recommendation, patient
monitoring.
630 612

ปฏิบัติงานบริการเภสัชสนเทศ
5(0-15-8)
Clerkship in Drug Information Services
เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite) : 633 302
ฝกปฏิบัติวิชาชีพในหนวยเภสัชสนเทศ การจัดแยกประเภทของคําถาม การประเมินขอมูล
พื้นฐาน การคนหาคําตอบอยางเปนระบบ การประเมินแหลงขอมูลและคุณภาพของขอมูล การประมวล
ขอมูลเพื่อตอบคําถาม และการติดตามผล
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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.
630 613

ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมผูปวยนอก 1
5(0-15-8)
Clerkship in Ambulatory Pharmaceutical Care I
เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite) : 633 401,633 402, 633 403,633 404
ฝกปฏิบัติวิชาชีพดานบริบาลทางเภสัชกรรมผูปวยนอกในโรงพยาบาล ระบบการกระจายยา
การสงมอบยา การใหคําปรึกษาแนะนําการใชยา การทบทวนประวัติผูปวย การประเมินและติดตาม
ผลการรักษา การคนหาปญหาที่เกี่ยวกับยา การหาแนวทางเพื่อปองกันและแกไขปญหารวมกับบุคลากร
สาธารณสุขและผูปวย
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.
630 614

ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมผูปวยนอก 2
5(0-15-8)
Clerkship in Ambulatory Pharmaceutical Care II
เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite) : 633 401,633 402, 633 403,633 404
ฝกปฏิบัติวิชาชีพดานบริบาลทางเภสัชกรรมผูปวยนอกในโรงพยาบาล ตอจากปฏิบัติงาน
การบริบาลทางเภสัชกรรมผูปวยนอก 1
Professional practice in ambulatory care continue from Clinical clerkship in ambulatory
care 1.
630 615

ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมผูปวยใน 1
5(0-15-8)
Clerkship in Acute Pharmaceutical Care I
เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite) : 633 401,633 402, 633 403,633 404
ฝกปฏิบัติวิชาชีพดานบริบาลทางเภสัชกรรมผูปวยที่เขาพักรักษาในโรงพยาบาล การ
ทบทวนประวัติผูปวย การประเมินและติดตามผลการรักษา การคนหาปญหาที่เกี่ยวกับยา การหา
แนวทางเพื่อปองกันและแกไขปญหารวมกับบุคลากรสาธารณสุขและผูปวย การสงมอบยา การให
คําปรึกษาแนะนําการใชยากอนกลับบาน
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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.
630 616

ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมผูปวยใน 2
5(0-15-8)
Clerkship in Acute Pharmaceutical Care II
เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite) : 633 401,633 402, 633 403,633 404
ฝกปฏิบัติวิชาชีพดานบริบาลทางเภสัชกรรมผูปวยที่เขาพักรักษาในโรงพยาบาล ตอจาก
ปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมผูปวยใน 1
Professional practice in acute care, continue from Clinical clerkship in acute care I

630 617

ปฏิบัติงานเภสัชกรรมชุมชน 1
5(0-15-8)
Clerkship in Community Pharmacy I
เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite) : 633 401, 633 402, 633 403, 633 404
ฝกปฏิบัติวิชาชีพดานการบริการทางเภสัชกรรมในรานยา การซักประวัติผูปวย การคัดเลือก
ยา การสงมอบยา การใหคําปรึกษาแนะนําการใชยา การประเมินและติดตามผลการรักษา การคนหา
ปญหาที่เกี่ยวกับยา การหาแนวทางเพื่อปองกันและแกไขปญหา
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.
630 618

ชุมชน 1
Pharmacy I

ปฏิบัติงานเภสัชกรรมชุมชน 2
5(0-15-8)
Clerkship in Community Pharmacy II
เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite) :633 401,633 402, 633 403,633 404
ฝกปฏิบัติวิชาชีพดานการบริการทางเภสัชกรรมในรานยาตอจากปฏิบัติงานเภสัชกรรม
Professional practice in community pharmacy, continue from Clerkship in Community
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630 619 ปฏิบัติงานดานการบริหารเภสัชกรรมรานยา
Clerkship in Community Pharmacy Management

5(0-15-8)

เงื่อนไขรายวิชา (Prerequisite) : 630 624
ฝกปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรานยา บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของเภสัชกรรานยา การ
ตัดสินใจประกอบการ การกําหนดราคา การคัดเลือกและจัดซื้อยาและเวชภัณฑ การบริหารการเงินและ
การทําบัญชี กฎหมายที่เกี่ยวของกับรานยา
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.
630 620

การฝกปฏิบัติวิชาชีพดานการบริหารในโรงพยาบาล
5(0-15-8)
Professional Practice in Administrative in Hospital Pharmacy
เงื่อนไขรายวิชา (Prerequisite) : ไมมี
ฝกปฏิบัติวิชาชีพดานการบริหารในงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล
ระบบการคัดเลือกยา
คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด ระบบการสั่งซื้อยา การบริหารงบประมาณดานยาและเวชภัณฑ
การบริหารคลังเวชภัณฑ ระบบการกระจายยาและสํารองยาในหนวยงานตางๆ ในโรงพยาบาล การ
บริหารบุคคลในงานเภสัชกรรม การคัดเลือกบุคลากร การฝกอบรมบุคลากร
การจัดระบบ
ความกาวหนาของบุคลากรในสายงาน การจัดระบบการบริหารความเสี่ยงในงานบริการเภสัชกรรมใน
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.
630 621 ปฏิบัติงานดานทะเบียนผลิตภัณฑและกฎหมายทางเภสัชกรรม 1
Clerkship in Drug Registration and Pharmaceutical Regulations I

5(0-15-8)

เงื่อนไขรายวิชา (Prerequisite) : ไมมี
ปฏิบัติงานวิชาชีพในบริษัทเวชภัณฑ ไดแก การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑยา การแกไขสูตรตํารับ
เอกสารกํากับยา บรรจุภัณฑ การขออนุญ าตโฆษณา การจัดทํารายงานตามที่กฎหมายกําหนด และการ
กํากับดูแลกิจกรรมตางๆที่เกี่ยวกับการสงเสริมการตลาดยารวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดทางจริยธรรม
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Professional practices 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.
630 622 ปฏิบัติงานดานทะเบียนผลิตภัณฑและกฎหมายทางเภสัชกรรม 2

Clerkship in Drug Registration and Pharmaceutical Regulations II

5(0-15-8)

เงื่อนไขรายวิชา (Prerequisite) : เรียนรวมกันกับรายวิชา 630 621
ปฏิบัติวิชาชีพในบริษัทเวชภัณฑ การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑยาในระดับภูมิภาคอาเซียน การ
ประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา การมีสวนรวมในการพัฒนาระบบขอมูลเวชภัณฑ
เพื่อผูบริโภค และ การพัฒนางานดานทะเบียนผลิตภัณฑในองคกร
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
630 623 ปฏิบัติงานดานเภสัชกรรมการตลาด 1
5(0-15-8)
Clerkship in Pharmaceutical Marketing I
เงื่อนไขรายวิชา (Prerequisite) : 633 607
ฝกปฏิบัติวิชาชีพในบริษัทยา ดานการจัดการขอมูลการตลาด การบริหารงานบุคคล
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการขึ้นทะเบียนยา จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ การกําหนด
นโยบายและวางแผนการตลาด
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.
630 624

ปฏิบัติงานดานเภสัชกรรมการตลาด 2
5(0-15-8)
Clerkship in Pharmaceutical Marketing II
เงื่อนไขรายวิชา (Prerequisite) : 630 623
ฝกปฏิบัติวิชาชีพในบริษัทยา ดานสวนประสมของระบบการตลาดยา จรรยาบรรณที่
เกี่ยวของในการประกอบวิชาชีพ การประเมินผลการขายและการวิเคราะหตลาด
Professional practices in pharmaceutical company, pharmaceutical marketing mix,
ethics of marketers related to pharmacy profession, sale evaluation and market analysis.
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630 625

การฝกปฏิบัติวิชาชีพดานการควบคุมคุณภาพและวิเคราะหยา
5(0-15-8)
Professional Practice in Quality Control and Analysis of Drug
เงื่อนไขรายวิชา (Prerequisite) : ไมมี
การฝกปฏิบัติวิชาชีพดานการการควบคุมคุณภาพและวิเคราะหยา
รวมถึงงานวิเคราะห
ผลิตภัณฑยาในหองปฏิบัติการ ในหนวยงานราชการหรือหนวยงานเอกชน โรงงานอุตสาหกรรมยาตางๆ
หรือ ไปฝกที่สถาบันหรือมหาวิทยาลัยที่มีหนวยงานวิเคราะห
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.
* 633 101 แนะนําวิชาชีพเภสัชกรรม
2(2-0-4)
Pharmacy Profession Orientation
เงื่อนไขรายวิชา (Prerequisite) : ไมมี
แนวคิดเรื่องวิชาชีพเภสัชกรรม วิวัฒนาการของวิชาชีพเภสัชกรรม แนวคิดเรื่องสุขภาพ
ระบบสุขภาพและระบบสุภาพของโลก การศึกษาระบบดูแลสุขภาพเชิงเปรียบเทียบ องคกรวิชาชีพเภสัช
กรรมในระดับนานาชาติ บทบาทของเภสัชกรในระบบสุขภาพ จรรยาบรรณของเภสัชกรในการปฏิบัติ
วิชาชีพ
Concept of pharmacy professional, evolution of pharmacy profession, Concepts of health,
health system and global health; Comparative health care systems; International pharmacy
organizations; Roles of pharmacists in the health system; Ethics for pharmacists in professional
practices.
**633 102 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพสําหรับเภสัชกร
Professional English for Pharmacist
เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite) : ไมมี

3(2–3–6)

องคประกอบและทักษะสําคัญดานภาษาอังกฤษ ที่จําเปนตอความสามารถในการสื่อสารและ
การปฏิบัติงาน ดานวิชาชีพเภสัชกรรมอยางมีประสิทธิภาพในยุคปจจุบัน การฟงเนื้อหาสาระทางวิชาการ
ทั้งเชิงธุรกิจ และเชิงวิชาการ การอานบทความวิจัย เอกสารวิชาการ การเขียนจดหมายโตตอบเพื่อการ
สมัครงาน การเขียนโครงการวิจัย การเขียนรายงาน การนําเสนอขอมูลทางผลิตภัณฑหรือผลงานทั้งที่เปน
บทความและเปนโปสเตอรรวมทั้งการนําเสนอในรูปแบบสื่อสารสนเทศอื่นๆ การพูดในที่ชุมชน
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Essential English components and skills for effective communication and professional
pharmacy work in modern time. Listening experience to business and academic presentation. Reading
research articles and relevant health-related documents. Writing for a job, research proposal, reports.
Presentation of pharmaceutical products or research work as printed papers, posters or other means of
information. Speaking in public.
*633 201 การศึกษาปญหาสุขภาพชุมชนสําหรับเภสัชศาสตร

Investigation of Community Health Problems for Pharmacy Profession

2 (1-3-4)

เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite) : ไมมี
แนวคิดเรื่องการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรคและการดูแลสุขภาพตนเอง แนวคิดและ
รูปแบบการสาธารณสุข มูลฐานในประเทศตางๆ การวินิจฉัยและจัดลําดับความสําคัญของปญหาที่
เกี่ยวของกับงานเภสัชกรรมในชุมชน แนวคิดเรื่องการดําเนินโครงการแบบยั่งยืน การวางแผน ควบคุม
กํากับ และประเมินโครงการเพื่อแกปญหาที่เกี่ยวของกับเภสัชกรรมในชุมชน
Concept of health promotion, disease prevention and self reliance, concept of primary
health care and models in different countries, diagnosis and prioritization of pharmacy-related
community health problems, concepts of sustainable interventions, how to plan, monitor and evaluate
projects conducted to solve pharmacy-related health problems.
* 633 202 นิติเภสัชศาสตร และจรรยาบรรณ
2(2-0-4)
Pharmacy Law and Ethics
เงื่อนไขรายวิชา (Prerequisite) : ไมมี
หลักการของกฎหมายและการเปรียบเทียบระบบกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการ
ควบคุมยา ทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวของกับเภสัชภัณฑ ประเภทของยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ตอจิต
ประสาท สิทธิผูบริโภคและสิทธิผูปวย จรรยาบรรณสําหรับเภสัชกร
Principle of law and comparative legal system; comparative regulation of drug control;
Intellectual property related to pharmaceuticals; category of narcotics and psychological substances;
consumer’s rights and patient’s rights; code of ethics for pharmacist.
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**633 302 การบริบาลทางเภสัชกรรม
2(2-0-4)
Pharmaceutical Care
เงื่อนไขรายวิชา (Prerequisite) : ไมมี
บทบาท หนาที่ของเภสัชกรในการใหการบริบาลทางเภสัชกรรม กระบวนการทางการ
บริบาลทางเภสัชกรรม ทักษะที่จําเปนสําหรับการใหการบริบาลทางเภสัชกรรม การบันทึกและการดึง
ขอมูลจากบันทึกทางการแพทยเพื่อการบริบาลทางเภสัชกรรม กิจกรรมในการใหการบริบาลทางเภสัชกรรม
Role and function of pharmacist in provision of pharmaceutical care, processes of
providing pharmaceutical care, Essential skills for the provision of pharmaceutical care, medical
information and medical retrieval, pharmaceutical care activities.
**633 303 การบริบาลทางเภสัชกรรมในรานยา
1(1-0-2)
Pharmaceutical Care in Community Pharmacy
เงื่อนไขรายวิชา (Prerequisite) : ไมมี
บทบาทความสําคัญของรานยาตอสังคมไทย บทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบของเภสัชกร
ชุมชน หลักการปฏิบัติที่ดีของเภสัชกรชุมชน การใหการบริบาลทางเภสัชกรรมในฐานะของการเปน
หนวยบริการปฐมภูมิ
การใหการบริบาลทางเภสัชกรรมแกผูที่เจ็บปวยดวยอาการ-โรคที่พบบอยๆใน
ชุมชน การใหการบริบาลทางเภสัชกรรมแกผูที่ปวยดวยโรคเรื้อรัง การใหการสงเสริมสุขภาพและปองกัน
โรค การเยี่ยมบานโดยเภสัชกรชุมชน และจรรยาบรรณเภสัชกรชุมชน
Role and significance of community pharmacy to the society in Thai context, role function
and significance of community pharmacist, good pharmacy practice, community pharmacy as a primary
care unit, provision of pharmaceutical care for common illness, provision of pharmaceutical care for
patient with chronic disease, provision of health promotion and disease prevention by community
pharmacist, pharmacy home visit and ethic for community pharmacist.
**633 304 การจายยาและการใหคําแนะนํา 1
1(0-3-2)
Dispensing and Counseling I
เงื่อนไขรายวิชา (Prerequisite) : ไมมี
บทบาทเภสัชกรในการบริบาลทางเภสัชกรรมอยางเปนระบบในโรงพยาบาล รานยา ฝก
ปฏิบัติการซักประวัติเพื่อคนหาปญหาของผูปวย เลือกใชยาที่เหมาะสม จายยาและใหคําแนะนําการใชยา
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Pharmacist role on pharmaceutical care in hospital and community pharmacy by using
systematic approach. Training in patient interview to identify problem, select proper medication,
dispensing and counseling.
**633 305 การจายยาและการใหคําแนะนํา 2
1(0-3-2)
Dispensing and Counseling II
เงื่อนไขรายวิชา (Prerequisite) : ไมมี
บทบาทเภสัชกรในการบริบาลทางเภสัชกรรมอยางเปนระบบในโรงพยาบาล รานยา ฝก
ปฏิบัติการซักประวัติเพื่อคนหาปญหาของผูปวย เลือกใชยาที่เหมาะสม จายยาและใหคําแนะนําการใชยา
Pharmacist role on pharmaceutical care in hospital and community pharmacy by using
systematic approach. Training in patient interview to identify problem, select proper medication,
dispensing and counseling.
**633 306 การจายยาและการใหคําแนะนํา 3
1(0-3-2)
Dispensing and Counseling III
เงื่อนไขรายวิชา (Prerequisite) : ไมมี
บทบาทเภสัชกรในการบริบาลทางเภสัชกรรมอยางเปนระบบในโรงพยาบาล รานยา ฝก
ปฏิบัติการซักประวัติเพื่อคนหาปญหาของผูปวย เลือกใชยาที่เหมาะสม จายยาและใหคําแนะนําการใชยา
Pharmacist role on pharmaceutical care in hospital and community pharmacy by using
systematic approach. Training in patient interview to identify problem, select proper medication,
dispensing and counseling.
**633 307 การจัดการทางเภสัชกรรม
2(2-0-4)
Management Issues in Pharmacy
เงื่อนไขรายวิชา (Prerequisite) : ไมมี
แนวคิดเรื่องการบริหารทั่วไปสําหรับเภสัชกร การบริหารทรัพยากรมนุษยและพฤติกรรม
องคกร ความสัมพันธระหวางบุคคลและการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ การจัดการโครงการ ระบบ
ขอมูลในการจัดการดานยาและการบริหารเวชภัณฑ
General management concepts for pharmacists, human resource management and
organizational behaviour, interpersonal relationships and effective communication, proposal and
project management, information systems in drug management and procurement.
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**633 308 วิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร 1
2(2-0-4)
Research Methods in Pharmaceutical Sciences I
เงื่อนไขรายวิชา (Prerequisite) : ไมมี
มูลฐานการทําวิจัยทางเภสัชศาสตร การสืบคนขอมูลในการทบทวนวรรณกรรม
สถิติ
พรรณนาเบื้องตน ลักษณะของขอมูลและตัวแปร ระดับการวัดของตัวแปร แนวคิดของความนาจะเปน
และสถิติที่เกี่ยวของการกับวิเคราะหขอมูลการวิจัยเชิงปริมาณ สถิติอนุมาน การทดสอบสมมติฐานและ
การประมาณคา ระเบียบการวิจัยและการออกแบบการวิจัยทางหองปฏิบัติการ และสถิติที่ใชการวิจัยทาง
หองปฏิบัติการเบื้องตน หลักฐานเชิงประจักษทางการแพทย การแปลผลของสถิติที่พบบอยในงานวิจัย
ทางเภสัชกรรมปฏิบัติ
Fundamentals of conducting research in pharmaceutical sciences, literature searching,
descriptive statistics, characteristics of data and variables, level of measurement; concepts of
probability and statistics for data analysis in quantitative research, inferential statistics, estimation and
hypothesis testing, research methods and designs in laboratory research, statistics in laboratory
research, evidence based medicine, interpretation of statistics in pharmacy practice research.
**633 309 วิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร 2
2(1-3-4)
Research Methods in Pharmaceutical Sciences II
เงื่อนไขรายวิชา (Prerequisite) : 633 308
การนําเขาและการจัดการขอมูลในการวิจัย โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร การวิเคราะหและ
แปลผลการวิจัยเชิงปริมาณ กรณีขอมูลที่เปนคาตอเนื่อง โดยใชสถิติ t-test, paired t-test, analysis of
variance (ANOVA), factorial ANOVA, repeated measured ANOVA กรณีขอมูลเปนนามเสกลและ
อันดับสเกล โดยใชสถิติ chi-square, non-parametric tests กรณีที่วิเคราะหโดยควบคุมตัวแปรรวมดวย
สถิติ multiple linear regression, ANCOVA, multiple logistic regression การแปลรายงานการวิจัยทาง
คลินิกที่ใชสถิติขั้นสูง ไดแก survival analysis, cox proportional hazard regression การคํานวณขนาด
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยทางเภสัชศาสตร
Data enter and data management by using computer, data analysis and interpretation in
cases of continuous data by using t-test, paired t-test, analysis of variance (ANOVA), factorial
ANOVA, repeated measured ANOVA, data analysis and interpretation in cases of nominal and ordinal
data by using chi-square, non-parametric tests, data analysis and interpretation in cases of covariates by
using multiple linear regression, ANCOVA, multiple logistic regression; interpretation of advanced
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statistics in clinical research, survival analysis, cox proportional hazard regression; sample size
calculation in pharmaceutical science research.
**633 310 วิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร 3
2(1-3-4)
Research Methods in Pharmaceutical Sciences III
เงื่อนไขรายวิชา (Prerequisite) : 633 309
หลักปรัชญาในการวิจัย การวิจัยที่ประเมินผลลัพธทางการแพทยและเภสัชศาสตร การวิจัย
เชิงคุณภาพ กระบวนการวิจัยและจริยธรรมในการวิจัย
Scientific inquiry and Philosophy of research, outcome research, qualitative research,
research process and ethical considerations in conducting a research project.
*633 311 เภสัชจลนศาสตรคลินิก
2(2-0-4)
Clinical Pharmacokinetics
เงื่อนไขรายวิชา (Prerequisite) : 366 316, 366 326, 633 302, 634 401
ความสําคัญของเภสัชจลนศาสตรและเภสัชพลศาสตรตอการรักษาดวยยา, ความแตกตาง
ดานเภสัชจลนศาสตรและขนาดยาสําหรับผูปวยเฉพาะราย, เภสัชจลนศาสตรสําหรับผูปวยเฉพาะกรณี,
หลักการพิจารณาขนาด ระยะหาง และวิธีบริหารยา, เภสัชจลนศาสตรประชากร, การคํานวณขนาดยาใน
ผูปวยเฉพาะกรณี ในผูปวยที่มีภาวะตับ/ไตบกพรอง ในผูปวยที่มีการลางไต ในผูปวยที่มีภาวะหัวใจ
ลมเหลว ในผูปวยที่มีปญหาเรื่องอันตรกิริยาระหวางยา, การเตรียมตัวเพื่อเปนสวนหนึ่งของทีมสหสาขา,
และการเขียนเชิงคลินิก
Significance of pharmacokinetics/pharmacodynamics in drug therapy, concepts in
pharmacokinetic variability and individualization of drug dosage regimen, pharmacokinetics in special
populations, concepts in determination and designing of dose, dosing interval and route of
administration, population pharmacokinetics, drug dosing in special populations, renal and hepatic
diseases, dialysis, heart failure, drug Interactions, clinical consult preparation and clinical writing.
*633 401 เภสัชบําบัด 1
3 (2-3-6)
Pharmacotherapeutics I
เงื่อนไขรายวิชา (Prerequisite) : 365 316#, 366 316#, 633 302#
สาเหตุ อาการและพยาธิสภาพของโรค เปาหมายของการรักษา การวางแผนการรักษา การ
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จัดการเวชภัณฑที่มีจําหนายในทองตลาด เทคนิคการจายยาและการใหคําปรึกษาดานยาแกผูปวย การใชยา
เพื่อบําบัดรักษาโรคตามอาการและพยาธิสภาพของโรค เภสัชจลนศาสตรคลินิก โภชนบําบัด การติดตาม
อาการไมพึงประสงค การใหบริการเภสัชสนเทศ และการประเมินการใชยาในโรคทางตา หูคอ จมูก โรค
ติดเชื้อ (ตอนที่ 1) โรคผิวหนัง โรคทางสูตินรีเวช โรคทางเดินอาหาร (ตอนที่ 1) และโรคระบบประสาท
(ตอนที่ 1)
Etiology, clinical features, management, management of pharmaceutical products
available in the market, dispensing techniques and patient’s counseling, drug treatment, clinical
pharmacokinetics, diet therapy, adverse drug reaction monitoring, drug information service, and drug
use evaluation in EENT disorder, Infectious diseases (part 1), dermatologic disorders, gynecologic and
obstetric disorders, gastrointestinal tract disorders (part 1), and neurologic disorders (part 1)
* 633 402 เภสัชบําบัด 2
3 (2-3-6)
Pharmacotherapeutics II
เงื่อนไขรายวิชา (Prerequisite) : 365 316#, 366 316#, 633 302#
สาเหตุ อาการและพยาธิสภาพของโรค เปาหมายของการรักษา การวางแผนการรักษา การจัดการ
เวชภัณฑที่มีจําหนายในทองตลาด เทคนิคการจายยาและการใหคําปรึกษาดานยาแกผูปวย การใชยาเพื่อ
บําบัดรักษาโรคตามอาการและพยาธิสภาพของโรค เภสัชจลนศาสตรคลินิก โภชนบําบัด การติดตาม
อาการไมพึงประสงค การใหบริการเภสัชสนเทศ และการประเมินการใชยาในโรคระบบทางเดินหายใจ
เรื้อรัง, โรคกระดูกและขอ, โรคระบบตอมไรทอ, โรคหัวใจและหลอดเลือด (ตอนที่ 1) โรคระบบ
ประสาท (ตอนที่ 2) การกอภูมิคุมกัน และ โภชนบําบัด
Etiology, clinical features, management, management of pharmaceutical products available in
the market, dispensing techniques and patient’s counseling, drug treatment, clinical pharmacokinetics,
diet therapy, adverse drug reaction monitoring, drug information service, and drug use evaluation in
chronic respiratory tract disorder, bone and joint disorders, endocrinologic disorders, cardiovascular
disorders (part 1), neurologic disorders (part 2), immunization, and diet therapy.
**633 403 เภสัชบําบัด 3
3 (2-3-6)
Pharmacotherapeutics III
เงื่อนไขรายวิชา (Prerequisite) : 365 316#, 366 326#, 633 302#
สาเหตุ อาการและพยาธิสภาพของโรค เปาหมายของการรักษา การวางแผนการรักษา การ
จัดการเวชภัณฑที่มีจําหนายในทองตลาด เทคนิคการจายยาและการใหคําปรึกษาดานยาแกผูปวย การใชยา
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เพื่อบําบัดรักษาโรคตามอาการและพยาธิสภาพของโรค เภสัชจลนศาสตรคลินิก โภชนบําบัด การติดตาม
อาการไมพึงประสงค การใหบริการเภสัชสนเทศ และการประเมินการใชยาในโรคติดเชื้อ (ตอนที่ 2) โรค
ของระบบเลือด โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด (ตอนที่ 2) โรคไต (ตอนที่ 1) โรคระบบภูมิคุมกัน (ตอน
ที่ 1) โรคจิตเวช (ตอนที่ 1)
Etiology, clinical features, management, management of pharmaceutical products
available in the market, dispensing techniques and patient’s counseling, drug treatment, clinical
pharmacokinetics, diet therapy, adverse drug reaction monitoring, drug information service, and drug
use evaluation in infectious diseases (part 2), hematologic disorders, cardiovascular disorders (part 2),
renal disorders (part 1), immunologic disorders (part 1), and psychiatric disorders (part 1)
**633 404 เภสัชบําบัด 4
3 (2-3-6)
Pharmacotherapeutics IV
เงื่อนไขรายวิชา (Prerequisite) : 365 316#, 366 326#, 633 302#
สาเหตุ อาการและพยาธิสภาพของโรค เปาหมายของการรักษา การวางแผนการรักษา การ
จัดการเวชภัณฑที่มีจําหนายในทองตลาด เทคนิคการจายยาและการใหคําปรึกษาดานยาแกผูปวย การใชยา
เพื่อบําบัดรักษาโรคตามอาการและพยาธิสภาพของโรค เภสัชจลนศาสตรคลินิก โภชนบําบัด การติดตาม
อาการไมพึงประสงค การใหบริการเภสัชสนเทศ และการประเมินการใชยาในโรคติดเชื้อ (ตอนที่ 3) โรค
ระบบทางเดินอาหาร (ตอนที่ 2) โรคระบบประสาท (ตอนที่ 3) โรคจิตเวช (ตอนที่ 2) โรคไต (ตอนที่ 2)
Etiology, clinical features, management, management of pharmaceutical products
available in the market, dispensing techniques and patient’s counseling, drug treatment, clinical
pharmacokinetics, diet therapy, adverse drug reaction monitoring, drug information service, and drug
use evaluation in infectious diseases (part 3), oncologic disorders , gastrointestinal tract disorders (part
2), neurologic disorders (part 3), psychiatric disorder (part 2), renal disorders (part 2).
2(1-3-4)
*633 405 วิธีการประเมินคายาใหม
Methods for Evaluation of New Drug
เงื่อนไขรายวิชา (Prerequisite) : ไมมี
เทคนิคในการทํารายงานและการนําเสนอรายงาน การแปลผลการวิเคราะหโดยใชสถิติขั้นสูง
ในดานเภสัชจลนศาสตร เภสัชวิทยา งานวิจัยทางคลินิกที่เปนการทดลองแบบสุม อภิธานวิเคราะห การ
แปลผลวิธีทางชีวสถิติขั้นสูงของรายงานการวิจัยที่ตีพิมพเกี่ยวกับการรักษาดวยยา
การแปลผลการ
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**633 406 เภสัชเศรษฐศาสตรขั้นแนะนํา
2(2-0-4)
Introduction to Pharmacoeconomics
เงื่อนไขรายวิชา (Prerequisite) : ไมมี
การใชยาและการบริการสุขภาพในทัศนะทางเศรษฐศาสตร
การเงินดานบริการสุขภาพ
การประเมินทางเศรษฐศาสตรของการใชยา
Drug utilization and health care services under the economic perspective; health care
financing; economic evaluation of drug therapy
**633 407 เภสัชระบาดวิทยาขั้นแนะนํา
2(2-0-4)
Introduction to Pharmacoepidemiology
เงื่อนไขรายวิชา (Prerequisite) : ไมมี
ศึกษาหลักการ ขอบเขต รูปแบบวิธีการศึกษา ของระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร การวัด
และวิเคราะหปญหาทางเภสัชระบาดวิทยา
การประเมินความสัมพันธทางเภสัชระบาดวิทยาระหวาง
ปญหากับปจจัยที่เกี่ยวของ
การประยุกตความรูดานเภสัชระบาดวิทยาในการดําเนินงานดานเภสัช
สาธารณสุข การจัดการความเสี่ยง และการคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข
Principle, scope, and design of pharmacoepidemiology, measurement and analysis
magnitude of the problems in pharmacoepidemiology, assessment of association between risk factors
and the problem, application of knowledge in pharmacoepidemiology for public health pharmacy,
health risk management, and health consumer protection.
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* 633 408 การจัดการเภสัชกรรมชุมชน
2(2-0-4)
Community Pharmacy Management
เงื่อนไขรายวิชา (Prerequisite) : 633 307
รูปแบบของรานยาในประเทศตางๆ
บทบาทของเภสัชกรชุมชนในประเทศตางๆ
จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ การตัดสินใจประกอบการรานยาคุณภาพ การบริหารคุณภาพการ
ใหบริการทางเภสัชกรรม การบริหารจัดการแกไขปญหาการใชยาในชุมชน
Model of community pharmacies in various countries, role of pharmacists in community
pharmacy in various countries and ethics for community pharmacist, decision analysis for the opening
of a quality community pharmacy, quality management professional practice in community pharmacy,
managing drug related problems in community pharmacy setting.
**633 491 สัมมนาทางเภสัชกรรมปฏิบัติ
1(1-0-2)
Seminar in Pharmacy Practice
เงื่อนไขรายวิชา (Prerequisite) : สําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร ชั้นปที่ 5
นักศึกษาจะไดรับมอบหมายใหไปศึกษาคนควาเกี่ยวกับความรูใหม ๆ หรือเรื่องที่นาสนใจ
ทางเภสัชกรรมปฏิบัติเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากวารสาร สิ่งพิมพตางๆ และแหลงขอมูลอื่นๆ แลวประมวล
รวบรวมความรูนั้นเพื่อนําเสนออภิปรายและวิจารณโดยใชเหตุผลประกอบ
Selected topics in pharmaceutical care and administration area will be discussed through
seminars presented by the students. This course is intended to develop student’s ability to search,
evaluate and synthesize the information from the relevant literatures and effectively communicate the
topic in a professional manner.
**633 499 โครงการพิเศษทางดานเภสัชกรรมปฏิบัติ
3(0-9-5)
Special Project in Pharmacy Practice
เงื่อนไขรายวิชา (Prerequisite) : สําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร ชั้นปที่ 5
ศึกษาเชิงคนควาและปฏิบัติการวิจัยในหัวขอเฉพาะทางดานเภสัชกรรมปฏิบัติ โดยจะเนนที่
การศึกษาคนควาดวยตนเอง ภายใตการควบคุมอยางใกลชิดของอาจารยที่ปรึกษา การฝกฝนทักษะใน
การคนควาขอมูลจากเอกสารทางวิชาการ หนังสือ ตํารา เอกสาร วารสาร ตลอดจนฐานขอมูลตางๆ การ
วางแผนวิจัย การวิเคราะหขอมูลและผลการศึกษา การประยุกตใชสถิติในการวิจัย การเขียนรายงานการ
วิจัย และการนําเสนอผลงานวิจัย
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Students are assigned to conduct a research work of a selected topic in the area of Practice
pharmacy. Students work under a close supervision of an advisor to develop ability and skill in :
searching information from various sources, research planing, proposal writing, study designing, data
collection, data analysis, applying biossttistics to research work, report writing and research work
presentation.
**633 601 การบริการเภสัชสนเทศทางคลินิก
2(1-3-4)
Clinical Drug Information Services
เงื่อนไขของรายวิชา : 633 302
การแบงประเภทของคําถาม การวิเคราะหเกี่ยวกับการประวัติและภูมิหลังของคําถาม แหลง
ขอมูลและการประเมินแหลงขอมูล การตอบคําถามและใหขอมูล
สถานการณและปญหาของการ
จัดเตรียมขอมูลขาวสารทางยา ระบบขอมูลขาวสารทางยาโดยใชคอมพิวเตอร การบริหารจัดการในการ
ตอบคําถาม
Classification of question, analyze background of question, drug database and evaluation
of information sources, answer and give information, situation and problem in prepare drug
information, drug database by computer, management of drug information service system.
**633 602 การประเมินการใชยา
2(1-3-4)
Drug Use Evaluation
เงื่อนไขของรายวิชา : 633 401, 633 402, 633 403, 633 404
แนวคิด หลักการ และระเบียบวิธีการประเมินการใชยากลุมตางๆ ในผูปวยทั้งในแงของ
ความเหมาะสมทางการรักษา และความเหมาะสมในดานเศรษฐกิจ การประเมินอาการอันไมพึงประสงค
ของการใชยา ปจจัยที่มีผลกระทบตอประสิทธิผลของการใชยา ฝกทักษะในการประเมินการใชยาใน
ผูปวย
Concept, principle and methodologies of drug use evaluation in rational therapy and
economics, assessment of adverse drug reaction and factors affecting efficacy of drug therapy.
Students will practice in the evaluation of drug used in patient.
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**633 603 การประเมินอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา
2(1-3-4)
Adverse Drug Reaction Evaluation
เงื่อนไขของรายวิชา : 633 302
ประเภทของอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา
ระบบการติดตามอาการอันไมพึง
ประสงคจากการใชยา การออกแบบการติดตาม การบันทึกขอมูลและรายงานผล การประเมินแนว
ทางการควบคม ผลอันไมพึงประสงคจากการใชยา ยาที่ทําใหเกิดความผิดปกติตอระบบตางๆ ของ
รางกาย
Classification of adverse drug reaction, adverse drug reaction monitoring system,
monitoring design, recording and reporting, assessment of guidelines in regulation of adverse drug
reaction, drug-induced specific disorders.
**633 604 การคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและการบริการสุขภาพ
2(2-0-4)
Consumer Protection in Health Products and Health Services
เงื่อนไขรายวิชา (Prerequisite) : 633 202
ความเปนมา ทิศทางและแนวโนมงานคุมครองผูบริโภคดานยา อาหาร เครื่องสําอาง
ผลิตภัณฑสุขภาพ และการบริการสุขภาพ ทั้งในและตางประเทศ บริโภคศึกษา บทบาทหนาที่ขององคกร
ภาครัฐ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและการบริการสุขภาพ
การพัฒนาบทบาทหนาที่ของเภสัชกรในการคุมครองผูบริโภค การประยุกตใชองคความรูดานบริหาร
มานุษยวิทยา สังคมวิทยา พฤติกรรมสุขภาพ ระบาดวิทยา เภสัชเศรษฐศาสตร กฎหมายการแพทยและ
สาธารณสุข ในการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและการบริการสุขภาพ
History, direction and trend of consumer protection in both national and international
context in the areas of: drugs, food, cosmetic, health products and health services. Consumer study.
Roles and responsibilities of government organisations and non-government organisations in the area of
consumer protection. Development of roles and responsibilities of pharmacist in the areas of health
products and health services. Application of knowledge in the following areas in conducting consumer
protection activities: management, anthropology, social sciences, health behavior, epidemiology,
pharmacoeconomics, and medical and public health laws.
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**633 605 การคุมครองผูบริโภคดานการโฆษณา
2(2-0-4)
Health Consumer Protection in Advertising
เงื่อนไขรายวิชา (Prerequisite) : ไมมี
หลักการพื้นฐานการโฆษณา หลักการพื้นฐานและกระบวนการควบคุ มการโฆษณาตอยา
อาหาร เครื่องสําอาง เครื่องดื่มแอลกอฮอล บุหรี่ และผลิตภัณฑสุขภาพอื่นๆ สถานการณปจจุบันของการ
โฆษณาผลิตภัณฑสุขภาพตางๆ การโฆษณาโดยตรงตอผู บริโภค แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับ การโฆษณา
กรณีศึกษาการโฆษณา
Basic concepts of advertising, basic concepts and processes of regulation of drug, food,
cosmetic, alcohol, tobacco, and other health product advertising, update situation of health product
advertising, direct to consumer advertising, theories and concepts about advertising, case study of
advertising.
**633 606 การตลาดสําหรับเภสัชกร
2 (2-0-4)
Marketing for Pharmacists
เงื่อนไขรายวิชา (Prerequisite) : ไมมี
ปรัชญาและแนวคิดทางการตลาด การวิเคราะหโอกาสทางการตลาด สวนประสมการตลาด
บริการ การดําเนินงาน การควบคุม และ การประเมินผลกระบวนการทางการตลาด การประยุกตแนวคิด
ทางการตลาดในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของนักการตลาดที่เกี่ยวของ
กับวิชาชีพเภสัชศาสตร
Philosophy and concepts of marketing; analyzing marketing opportunities; service
marketing mix; implementing, controlling and evaluating marketing processes; application of
marketing concepts for pharmacy professional practice; morals and ethics of marketers related to
pharmacy profession.
** 633 607 สารสนเทศดานสุขภาพ
2(2-0-4)
Health Informatics
เงื่อนไขรายวิชา (Prerequisite) : ไมมี
บทบาทของเทคโนโลยีดานขอมูลในการดูแลสุขภาพ แนวคิดเรื่องฐานขอมูล การปองกัน
รักษาความปลอดภัยของฐานขอมูล การจัดการขอมูลและเครือขายการประยุกตใชการจัดการขอมูลในงาน
เภสัชกรรมและระบบขอมูลดานยา
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Role of information technology in healthcare, databases concepts, security and protection,
data management and networks, applications of data management in pharmacy, and drug information
systems.
** 633 608 การสรางเสริมสุขภาพในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

2 (2-0-4)

Health Promotion in Community Pharmacy Setting
เงื่อนไขรายวิชา (Prerequisite) : ไมมี
ปรัชญาและแนวคิดเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
รูปแบบการสรางเสริมสุขภาพ กรอบแนวคิดการสรางเสริมสุขภาพ บทบาทของเภสัชกร บทบาท ทักษะ
และความสามารถในการใหบริการสรางเสริมสุขภาพ การจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมการสราง
เสริมสุขภาพ กลยุทธในการสรางเสริมสุขภาพ ทฤษฎีและแบบจําลองตางๆที่ใชในการสรางเสริมสุขภาพ
Philosophy and concepts of health promotion in pharmacy setting, a model of health
promotion, a framework of health promotion, pharmacist role, skill and competences for health
promotion, priorities for health promotion, a threefold strategy: advocacy for health, social support for
health, empowerment for health, theory and models used in health promotion: health belief model,
transtheoretical model or stages of change and theory of planned behavior, models in action: health
promotion and a disease topic, health promotion and a risk factor topic, health promotion and a key
setting: primary health care and schools.
*634 101 พื้นฐานทางเภสัชกรรมและเภสัชเคมี
4(3-3-8)
Basic in Pharmaceutics and Pharmaceutical Chemistry
เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite) : ไมมี
บทนําสูเภสัชกรรมและเภสัชเคมี ตํารายาและเภสัชตํารับ ใบสั่งยาและศัพททางเภสัชกรรม
การเก็บรักษาและการเขียนฉลากยา การคํานวณทางเภสัชกรรม เทคนิคพื้นฐานทางเภสัชกรรม ไดแก การ
ชั่งและการตวง การลดขนาดผงยา การผสมและการเจือจาง การกรอง เทอรโมไดนามิก และสถานะของ
สาร ไดแก คุณสมบัติของสารในสถานะของแข็ง ของเหลว และกาซ โครงสรางและคุณสมบัติของ
โมเลกุล ไดแก พันธะไอออนิกและโควาเลนท พันธะไฮโดรเจน สมดุลเคมี จลนศาสตรเคมีและปฏิกิริยา
ไดแกทฤษฏีจลนศาสตรเคมี สมดุลเคมีและคาคงที่ อัตราการเกิดปฏิกิริยา ปฏิกิริยาการแตกตัว ปฏิกิริยารีด็
อกซ ปฏิกิริยาการแทนที่ ปฏิกิริยาการเพิ่ม ปฏิกิริยาการกําจัด
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Introduction to pharmaceutics and pharmaceutical chemistry, textbook and
pharmacopoeia, prescription and terminology, storage and labeling, pharmaceutical calculation, basic
technique in pharmacy, weighing and measuring, comminution; mixing and dilution, filtration,
thermodynamic and state of matter, properties of solid, liquid and gas states, Structure and properties of
molecule, Ionic and covalent bonding, hydrogen bonding, equilibrium, chemical kinetics and reaction
,theory of chemical kinetics, equilibrium and its constant, rate of reaction, ionization reaction, redox
reaction, substitution reaction, addition reaction, elimination reaction.
* 634 201 การวิเคราะหทางเภสัชศาสตร 1
3(2-3-6)
Pharmaceutical Analysis I
เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite) : 634 101 #
หลักการและเทคนิคการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑและเคมีภัณฑ ปริมาณวิเคราะหตัวยา
โดยวิธีไตเตรทแบบตางๆ การไตเตรทระหวางกรดและดาง ทั้งในตัวกลางที่เปนน้ําและในตัวกลางที่
ไมใชน้ํา การไตเตรทแบบการวัดการเกิดสารประกอบเชิงซอน การไตเตรทแบบออกซิเดชั่น- รีดักชั่น
การไตเตรทแบบเกิดตะกอน การหาปริมาณโดยวิธีการชั่ง การไตเตรทรวมกับการวัดศักยไฟฟา และการ
วิเคราะหหาปริมาณน้ํา
Principle and quality control techniques of pharmaceutical and chemical products, the
quantitative analysis by using titrimetric methods, acid–base titration in aqueous and non-aqueous
medium, complexometric titration, oxidation-reduction titration, precipitation titration, gravimetric
analysis, potentiometric titration and water determination.
*634 202 การวิเคราะหทางเภสัชศาสตร 2
3(2-3-6)
Pharmaceutical Analysis II
เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite) : 634 201 #
หลักการและเทคนิคการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑและเคมีภัณฑที่ตองใชเครื่องมือวิเคราะห
ที่เปนเทคโนโลยีขั้นสูง เชน เครื่องสเปคโตโฟโตมิเตอร ชนิดแสดงอุลตราไวโอเลท ชนิดแสงอินฟาเรด
และชนิดอะตอมมิกแอบซอบชั่น เครื่องสเปคโตฟลูโอโรมิเตอร เครื่องอิเลคโตรฟอลิซิส เครื่องโพลาริ
มิเตอร เครื่อรีแฟรคโตมิเตอร เครื่องทินเลเยอรโครมาโตรกราฟฟ เครื่องกาซโครมาโตกราฟฟ เครื่องไฮ
เพอรฟอรมานซลิควิดโครมาโตกราฟฟ
Principles and quality control techniques of pharmaceutical and chemical products using high
technology analytical instruments, UV-Spectrophotometer, infrared Spectrophotometer, atomic
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absorption spectrophotometer, spectroflluorometer, electrophoresis, thin layer chromatography,
polarimeter, refractometer, gas chromatography and high performance liquid chromatography.
*634 203 การคนพบและพัฒนายา
2(2-0-4)
Drug Discovery and Development
เงื่อนไขรายวิชา (Prerequisite) : ไมมี
ภาพรวมของแนวทางและขั้นตอนในการคนพบและพัฒนายา การศึกษาขั้นพรีคลินิกและ
คลินิก การพัฒนาจากผลิตภัณฑสูผูปวย การพัฒนาจากหองทดลองสูการใชขางเตีย ง การตลาดและการ
ติดตามผล การควบคุมและกฎหมายที่เกี่ยวของ กรณีศึกษา
Overview of approaches and steps involving in the discovery of medicines, preclinical and
clinical studies, drug development from product to patient and from bench to bedside, marketing and
surveillance, regulations and legislation issues concerning the overall discovery and developments, case
studies.
*634 204 เภสัชวัตถุและโอสถสาร

4(3-3-8)

Pharmaceutical and Medicinal Substances

เงื่อนไขรายวิชา (Prerequisite) : ไมมี
ยา ตัวยาและสารปรุงยา แหลงกําเนิด หลักพื้นฐานและขอกําหนดในการพิจารณา ตัวยา
และสารปรุงยาจากแรธาตุ ชีวเคมีกําเนิดของตัวยาและสารปรุงยาที่ไดจากสิ่งมีชีวิต ยาและสารที่
เกี่ยวของที่ไดจากสัตว พืช และจุลินทรีย และสารกัมมันตในงานเภสัชกรรม
Medicines, medicinal and pharmaceutical substances; the origin, fundamental
consideration and requirements, medicinal and pharmaceutical substances of mineral origins,
biochemical genesis of medicinal and pharmaceutical substances of biological origins, the animal-,
plant-, and microbial-derived drugs and related substances, and radioisotope in pharmacy.
*634 301 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1
4(3-3-8)
Pharmaceutical Technology I
เงื่อนไขรายวิชา (Prerequisite) : 634 101 #
สารละลายและคาการละลาย สัมประสิทธิการแบงภาค การเพิ่มการละลาย ปรากฏการณที่
ผิวประจัน โพลิเมอรและวิทยาศาสตรการไหล คอลลอยด สารปรุงแตงในทางเภสัชกรรม การตั้งตํารับ
และประเมินตํารับยาน้ําสารละลาย ยาน้ําแขวนตะกอน และยาน้ําอิมัลชัน
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Solution and solubility; partition coefficient; solubility enhancement; interfacial
phenomena; polymer and rheology; colloids; pharmaceutical necessity; formulation and evaluation of
solution, suspension and emulsion dosage form.
*634 302 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2
3(2-3-6)
Pharmaceutical Technology II
เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite) : 634 301 #
การพัฒนาตํารับและการประเมินรูปแบบยาเตรียมกึ่งแข็ง ไดแกยาขี้ผึ้ง ครีม เจล ยาเหน็บ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของอนุภาคขนาดเล็ก
การพัฒนาตํารับและการประเมินรูปแบบยาเตรียม
ของแข็ง ไดแกแคปซูล ยาเม็ด ยาเม็ดเคลือบ บรรจุภัณฑ และรูปแบบยาเตรียมอื่นๆ ความไมพึงผสมของ
ยาเตรียม
Formulation and Evaluation of semisolid dosage form:-ointment, cream, gel, suppository;
micromeristics; Formulation and Evaluation of solid dosage forms:- capsule, tablet, tablet coating;
Packaging; other dosage forms; incompatibility.
*634 303 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3
3(2-3-6)
Pharmaceutical Technology III
เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite) : 634 302 #
คุณลักษณะของยาปราศจากเชื้อ น้ําที่ใชในยาปราศจากเชื้อ สภาพแวดลอมของหอง
ปราศจากเชื้อ ยาเตรียมปราศจากเชื้อปริมาตรสูง และปริมาตรต่ํา ผลิตภัณฑที่ใชกับตาหูจมูกและคอ การ
ทําปราศจากเชื้อ การควบคุมจุลชีพ เทคนิคและขบวนการปราศเชื้อ ยาเตรียมสําหรับผูปวยเฉพาะราย
อาหารที่ใหทางหลอดเลือดดํา ยาผสมที่ใหทางหลอดเลือดดําและการเตรียมยามะเร็ง
Characteristics of sterile products; water for sterile product; environment for sterility and
clean room; large volume and small volume parenteral preparations; ear, eye, nose, throat products;
sterility; microbial control; aseptic technique and processing; extemporaneous preparations; total
parenteral nutrition, intravenous-admixture and cytotoxic preparation.
*634 304 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 4
4(3-3-8)
Pharmaceutical Technology IV
เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite) : 634 303 #
วิธีการผลิตยาในอุตสาหกรรม เครื่องมือที่ใชในการผลิตยา วิธีปฏิบัติตามมาตรฐานและการ
ตรวจสอบความถูกตอง คุณภาพและลักษณะของเภสัชภัณฑไดแก ความบริสุทธิ์และอัตลักษณของตัวยา
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ความสม่ําเสมอของตํารับ ความคงตัวทางเคมีและทางกายภาพ การจัดการเกี่ยวกับคุณภาพไดแกขอปฏิบัติ
ที่ดีในการปฏิบัติการ ขอปฏิบัติที่ดีในการผลิต และมาตรฐานคุณภาพอื่นๆ การควบคุมคุณภาพ การ
ประกันคุณภาพ สถิติในการประกันคุณภาพ ความเชื่อถือของผูผลิต ไดแกการออกแบบอาคารผลิ ต
สิ่งแวดลอม เอกสาร การจัดการและตรวจสอบคุณภาพ การประกันคุณภาพและการตรวจสอบความ
ถูกตองของกระบวนการผลิต วัตถุดิบ อุปกรณ ขั้นตอน และการตรวจสอบ เภสัชภัณฑและฉลาก การเฝา
ระวังผลิตภัณฑยาหลังจากวางจําหนาย
The manufacturing procedure; facilities in manufacturing:- standard operation procedure
and validation; quality and performance of pharmaceutical products:-purity and identity of drug
substance, content uniformity; chemical and physical stability; quality management:- good laboratory
practice, good manufacturing practice, others quality standard, quality control, quality assurance;
statistic in quality assurance; manufacturer’s reliability:- building design, environment, documents,
quality management and audition; quality assurance and validation in manufacturing procedure, raw
material, equipment, processing and inspection, packaging and labeling; drug surveillance.
*634 305 เคมีเชิงเภสัชศาสตร 1
2(2-0-4)
Pharmaceutical Chemistry I
เงื่อนไขรายวิชา (Prerequisite) : 634 101 #
หลักการของเภสัชเคมี หมูฟงกชั่นและสเตอริโอเคมี ที่จําเปนตอสิ่งมีชีวิต โครงสรางและ
คุณสมบัติโมเลกุลของยา ไดแก ไกลโคไซด ฟลาโวนอยด อัลคาลอยด ฟโนลิค เทอปนอยด ซาโปนิน
สเตียรอยด เปนตน การออกแบบโมเลกุลยาอยางเหมาะสม ไดแก การแกปญหาทางเภสัชวิทยาการ
แกปญหาทางเภสัชจลนศาสตร การแกปญหาทางดานความคงตัว การออกแบบตัวยาในแงมุมตางๆ ไดแก
การหาฟารมาโคฟอร การดัดแปรสารสําคัญ การหาความสัมพันธระหวางโครงสรางและการออกฤทธิ์
ความสัมพันธระหวางโครงสรางและการออกฤทธิ์เชิงปริมาณ การสรางแบบจําลองโมเลกุล และการนํา
คอมพิวเตอรมาใชในการออกแบบตัวยา การสังเคราะตัวยา และหลักการออกแบบบรรพเภสัช
Fundamental of medicinal chemistry; functional groups and stereochemistry essential to
biology; structure and properties of drug molecules:- glycoside, Flavonoids, alkaloid, phenolic,
terpenoids, saponin, steroids, etc.; the rational design of molecules :- pharmacology problem solving,
pharmacokinetic problem solving, stability problem solving; aspects of drug design:- identification of
pharmacophore, lead modification, structure activity relationship, quantitative structure activity
relationship, molecular modeling and computer aided drug design; drug Synthesis; rational of prodrug
design.
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**634 306 เคมีเชิงเภสัชศาสตร 2
3(2-3-6)
Pharmaceutical Chemistry II
เงื่อนไขรายวิชา (Prerequisite) : 634 305 #
ความสัมพันธของโครงสรางและหนาที่ของยา ไดแก ยาตานการติดเชื้อ ยาแกปวดและแก
อักเสบ ยาที่ใชในระบบประสาทสวนกลาง ระบบตอมไรทอ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดิน
หายใจ ระบบไต ระบบทางเดินอาหาร ระบบภูมิคุมกัน และยาตานมะเร็ง
Structural and functional relationships of :-ฟnti-infective drugs, ฟnalgesic and antiinflammatory drugs, กrugs used in nervous systems, endocrine systems, cardiovascular systems,
respiratory systems, renal systems, gastrointestinal systems, immunological systems and anticancer
drugs.
*634 401 ชีวเภสัชกรรมและระบบนําสงยา
3(3-0-6)
Biopharmaceutics and Drug Delivery System
เงื่อนไขรายวิชา (Prerequisite) : 366 316#
หลักการของชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลนศาสตร การแบงประเภทของตัวยา ตัวแปรทาง
เภสัชจลนศาสตร
ความสัมพันธของตัวแปรทางเภสัชจลนศาสตรกับระยะเวลาออกฤทธิ์และฤทธิ์ทาง
เภสัชวิทยา การวิเคราะหเภสัชจลนศาสตรทั้งคอมพารทเมนทและนอนคอมพารทเมนท การละลายและ
ปลดปลอยยา การดูดซึม การกระจาย การเมตาบอลิซึมและการกําจัดตัวยาจากรางกาย ชีวประสิทธิผลและ
ชีวสมมูล ความสัมพันธของการละลายและการปลดปลอยยากับปริมาณยาในรางกาย บทนําสูระบบนําสง
ยารูปแบบใหม การออกแบบระบบนําสงยาเพื่อควบคุมการปลดปลอยและการนําสงยาสูเปาหมายอยาง
สมเหตุผล ระบบนําสงยาโดยการรับประทาน การฉีด การนําสงทางผิวหนังและระบบหายใจ การ
ประยุกตระบบนําสงยาสูการนําไปใชทางคลีนิค
The principle of biopharmaceutics and pharmacokinetics; classification of drug
substances; pharmacokinetic parameters; correlation of pharmacokinetic parameters and duration of
action and pharmacological activity, pharmacokinetic analysis:- noncompartmental and compartmental
analysis; drug dissolution and release; absorption, distribution, metabolism and elimination of drug;
bioavailability and bioequivalence; correlation of in vitro dissolution/release and availability;
Introduction to novel drug delivery systems; rational design of controlled release and targeted drug
delivery systems; oral, parenteral, transdermal and pulmonary drug delivery systems; the application of
drug delivery systems to clinical setting.
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**634 402 เทคโนโลยีชีวภาพเชิงเภสัชศาสตร
2(2-0-4)
Pharmaceutical Biotechnology
เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite): ไมมี
ชีววิทยาเทคโนโลยีระดับโมเลกุล เทคโนโลยีสารสนเทศทางเภสัชศาสตร หลักการพื้นฐาน
การตั้งตํารับเภสัชภัณฑทางเทคโนโลยีชีวภาพ
เภสัชภัณฑโมโนคลอนอลแอนติบอดีและวิศวกรรม
เนื้อเยื่อ หลักการการรักษาดวยยีนและเซลลตนกําเนิด ขอพิจารณาจรรยาบรรณเกี่ยวกับผลิตภัณฑดัดแปร
พันธุกรรม การตรวจวิเคราะหโดยชีววิทยาโมเลกุลและเทคโนโลยีชีวภาพ การตรวจลายพิมพดีเอ็นเอทาง
เภสัชศาสตร ตลอดจนหัวขอความกาวหนาปจจุบันทางเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชศาสตร
Molecular biotechnology, pharmaceutical bioinformatics, basic principle in formulation of
biotechnological products, monoclonal antibody and tissue engineering as pharmaceutical applications,
biopharmaceutical products, somatic gene therapy and stem cell, ethical issues of GMO products,
diagnostic lab, DNA fingerprint for pharmaceutical sciences including recent topics in pharmaceutical
biotechnology.
* 634 403 ผลิตภัณฑดานเทคโนโลยีชีวภาพ
2(2-0-4)
Biotechnology Products
เงื่อนไขรายวิชา (Prerequisite): 634 402 #
บทนําเขาสูผลิตภัณฑดานเทคโนโลยีชีวภาพ,
การพัฒนาและขั้นตอนทางคลินิกสําหรับ
ผลิตภัณฑเทคโนโลยีชีวภาพ, การควบคุมและการประกันคุณภาพ, การขึ้นทะเบียน, ชนิดของผลิตภัณฑ
เทคโนโลยีชีวภาพ ไดแก เซลลและยีนบําบัด, โมโนโคลนอลแอนติบอดี,้ สารที่ใชปรับภูมิคุมกันของ
รางกาย, ไซโตไคน และสารโมเลกุลขนาดเล็ก, สารทดแทนเลือด, สารโมเลกุลและดีเอนเอที่ใชสําหรับ
การวินิจฉัย, วัคซีนชนิดรีคอมบิแนนท, และผลิตภัณฑอื่นๆ , การเก็บรักษา การเตรียม ความคงตัว ความ
เสี่ยงในการใชผลิตภัณฑเทคโนโลยีชีวภาพ, ขอพิจารณาดานจริยธรรม/เศรษฐศาสตร/วิชาชีพ และการ
ตื่นตัวของสังคมตอผลิตภัณฑเทคโนโลยีชีวภาพ
Introduction to biotechnology products, development and clinical processes for
biotechnology products, quality control and quality assurance of biotechnology products, global
biotechnology product registration, types of biotechnology products including cell and gene therapies,
monoclonal antibodies and immunomodulators, cytokines and small molecules, blood substitutes,
molecular and DNA based diagnostics, recombinant vaccines, etc., storage, reconstitution and stability,
risks of using biotechnology products, ethical/economic/professional issues and public awareness.
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**634 404 พิษวิทยา
Toxicology

4(3-3-8)

เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite) : 366 316 #
หลักการเบื้องตนของพิษวิทยา และกลไกการกอพิษตอสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากยา และสารเคมี
ปฏิกิริยาการตอบสนองของรางกายทั้งแบบไมจํากัดอวัยวะและแบบเฉพาะระบบอวัยวะหลังการรับสัมผัส
สารพิษชนิดตางๆ กลุมสารที่มีผลตอระบบอวัยวะและกลไกหลักของการกอพิษจากสารเหลานี้ ฝก
ปฏิบัติการพื้นฐานเพื่อตรวจสอบการเกิดพิษและการตรวจหาสารพิษในตัวอยางชีวะวัตถุ
Basic principles of toxicology and mechanisms by which drugs and chemicals cause
adverse effects and damages to living organisms. Body responses of both non organ directed and
specific target organ systems following exposure to various classes of toxicants. Major classes of
compounds that affect organ systems as well as primary mechanisms of toxicity of these agents. A
practical foundation for analysis of toxic responses and toxicants in biological samples.
**634 491 สัมมนาทางเภสัชศาสตร
1(1-0-2)
Seminar in Pharmaceutical Sciences
เงื่อนไขรายวิชา (Prerequisite) : ไมมี
หลักการและวิธีการในการคนควาสารสนเทศชนิดตาง ๆ การประเมินคุณคา การอางอิง สิ่ง
ตีพิมพ การเขียนเอกสารอางอิง วิธีการทํารายงานและวิธีการนําเสนอรายงาน การนําเสนอสัมมนาของ
นักศึกษาดานเภสัชศาสตร
Principle and method of retrieving information, evaluation and citation, report writing and
presentation, student’s presentation in pharmaceutical sciences.
**634 499 โครงการพิเศษทางดานเภสัชศาสตร
3(0-9-5)
Special Project in Pharmaceutical Sciences
เงื่อนไขรายวิชา (Prerequisite) : สําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร ชั้นปที่ 5
การคนควาและปฏิบัติการวิจัยในหัวขอเฉพาะดานเภสัชศาสตร
การฝกฝนทักษะในการ
คนควาดวยตนเองจากเอกสารทางวิชาการหนังสือ ตํารา เอกสาร วารสาร ตลอดจนฐานขอมูลตาง ๆ
การวางแผนการวิจัย การวิเคราะหขอมูลและผลการศึกษา การประยุกตใชสถิติในการวิจัย การเขียน
รายงานวิจัย และการนําเสนอผลงานวิจัย
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Investigation and performing the experiment of a selected topic in pharmaceutical science
self-learning skill in literature searching from textbooks, articles, journals as well as from various
databases; research planning, data analysis, application of biostatistics in research, report writing and
presentation.
**634 602 การควบคุมคุณภาพยาสมุนไพร
2(2-0-4)
Quality Control of Herbal Medicine
เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite) : 634 202 #
แนวทางการควบคุมคุณภาพยาแผนโบราณ โดยอาศัยวิทยาศาสตรสมัยใหม โดยการควบคุม
ปริมาณสารสําคัญในยาแผนโบราณ ขอกําหนดตาง ๆ ซึง่ เปนคุณสมบัติทางเคมีและฟสิกสของพืชที่ใช
เปนผาแผนโบราณ ตลอดจนสารปนเปอน เชน ยาฆาแมลง เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย โลหะหนัก เปนตน
Quality control of ethnomedicine base on scientific information regarding the amount of
active ingredients, regulation on the chemical and physical properties of ethnomedicine plant, and
contamination such as insecticide, fungi, bacteria, heavy metal etc.
**634 603 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑอาหาร
3(2-3-6)
Quality Control of Food Product
เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite) : 634 202 #
การควบคุมคุณภาพของทั้งอาหารสด และอาหารสําเร็จรูป โดยเนนในเรื่องสิ่งปรุงแตงที่ใส
เขาไปในอาหาร สิ่งปนเปอนในอาหาร รวมทั้งศึกษาถึงขอกําหนดตามกฎหมาย
Quality control of both fresh food and finished food products an emphasis on food
additives and contaminants, including involved regulations.
**634 604 เคมีของอาหาร
3(2-3-6)
Food Chemistry
เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite) : ไมมี
องคประกอบของอาหารจากธรรมชาติ อาหารสําเร็จรูป อาหารเสริม และอาหารที่อางวาใช
บํารุงกําลังชนิดตาง ๆ ที่มีจําหนายในทองตลาด องคประกอบของอาหาร เชน โปรตีน คารโบไฮเดรท
ไขมัน วิตามิน เกลือแร และองคประกอบเฉพาะในอาหารชนิดนั้น
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Constituents of natural food, finished food-products, supplement food-products, foodproducts, which refer to tonic that distribute in the market, includes food nutrients eg. Protein,
carbohydrate, fat, vitamin, mineral and specific components.
**634 605 การแยกสกัดตัวยา
3 (2-3-6)
Drug Extraction and Separation
เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite) : 634 202 #
หลักการและเทคนิคของการแยกยาออกจากกัน และการทําใหยาที่แยกออกจากกันแลวนั้น
บริสุทธิ์ ศึกษาถึงการแยกสกัดตัวยา โดยเทคนิคทางโครมาโตรกราฟฟเฟสตาง ๆ คือ ของเหลว-ของเหลว
ของเหลว-ของแข็ง ของแข็ง-ของแข็ง กาซ-ของเหลว กาซ-ของแข็ง โดยการแยกสกัดนั้นจะเปนการ
พิสูจนเอกลักษณ และวิเคราะหหาปริมาณดวย
Principles and techniques of drug isolation and purification. To study drug separation by
using various phases of chromatographic techniques eg. Liquid-liquid, liquid-solid, solid-solid, gasliquid, gas-solid that used for drug identification and determination.
**634 606 การวิเคราะหเชิงเภสัชศาสตรขั้นสูง
3(2-3-6)
Advanced Pharmaceutical Analysis
เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite) : 634 202 #
ขบวนการซึมผานและนําสงยา การเปลี่ยนแปลงยาในรางกาย การวิเคราะหยาโดยวิธีอิมมูโน
รวมทั้งศึกษาถึงวิธีการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ และเภสัชวิทยาของสารสกัดจากพืชสมุนไพร หรือสาร
สังเคราะหในแบบจําลองตาง ๆ ทั้งในหลอดทดลอง, ในเซลลเพาะเลี้ยง และในสัตวทดลอง ฤทธิ์ตานออก
ซิเดชั่น ฤทธิ์ตานมะเร็ง ฤทธิ์ตานเชื้อไวรัส ฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซมบางชนิด ฤทธิ์เอสโตรเจน
และฤทธิ์ตอระบบประสาทสวนกลาง
Process of drug transportation, metabolism and drug interaction with metabolized enzymes
including drug analysis using microbial assay and immunoassay method, method for determination of
the biological activities and pharmacological activities of the synthetic compounds and herbal extracted
in vitro, in cell culture and in vivo , antioxidative activities, anti-inflammatory, anticancer, antiviral, and
enzyme inhibitory effect, estrogenicity and effect on central nervous system.
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**634 607 เทคนิคการใชเครื่องมือดานวิเคราะห
2(1-3-4)
Techniques in the Application of Instrumental Analysis
เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite) : 634 202 #
ศึกษาถึงหลักการวิเคราะหยา การประเมินความถูกตองของวิธีวิเคราะหยา ฝกทักษะการใช
เครื่องมือสมรรถนะสูง สําหรับการวิเคราะหยา เชน เครื่อง UV สเปคโทรโฟโตมิเตอร เครื่องสเปคโทร
ฟลูโอโรมิเตอร เครื่องอะตอมมิกแอบซอบชั่นสเปคโตโฟโตมิเตอร เครื่องโครมาโทรกราฟฟชนิดตางๆ
โดยจะเนนเรื่องเทคนิคการใช ขอควรระวังตาง ๆ รวมถึงการดูแลรักษาเครื่องใหมีประสิทธิภาพในการใช
งาน
Study the principle of drug analysis. Evaluation of drug analysis methods. Practice the
drug analysis using high performance instrument such as UV spectrophotometer, spectrofluorometer,
Atomic absorption spectrophotometer and various types of chromatography.This consider on
techniques, proceeding, precaution and maintenance.
**634 608 หนวยการผลิตในอุตสาหกรรมยา
2 (2-0-4)
Unit Operation
เงื่อนไขของรายวิชา : 634 304 #
แนวคิดและกระบวนการในการผลิตยาระดับอุตสาหกรรม การเตรียมวัตถุดิบ การยอยขนาด
การผสม การทําใหแหง การตอกอัดเม็ด การเคลือบ การบรรจุ และการทําใหยาปราศจากเชื้อ กรณีศึกษา
การใชอุปกรณและเครื่องมือตางๆ ที่เหมาะสม
Concept and process for drug manufacturing, the process of raw material preparation,
mixing, granulation, drying, compression, coating, filling and sterilization, case studies of using
appropriate equipment in drug production.
**634 609 การตั้งตํารับยารูปแบบของเหลว
2(1-3-4)
Formulation of Liquid Dosage Forms
เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite) : 634 302 #
การนําความรูทางเทคโนโลยีเภสัชกรรมดานตาง ๆ มาประยุกตใชในการตั้งตํารับยาเตรียม
รูปแบบของเหลว ไดแก ยาน้ําใสและยาน้ําแขวนตะกอน การฝกทักษะดานการตั้งตํารับ การปรับปรุง
แกไขและการประเมินคุณภาพตํารับ รวมทั้งความสามารถในการวิเคราะหเปรียบเทียบตํารับตาง ๆ
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The application of pharmaceutics and technology in the formulation of liquid dosage
forms in particular of solutions and suspensions. The skill in drug formulation, development and
evaluation as well as the capability of comparative analysis in drug formulations.
**634 610 การตั้งตํารับยารูปแบบของแข็ง
2(1-3-4)
Formulation of Solid Dosage Forms
เงื่อนไขรายวิชา (Prerequisite) : 634 303 #
ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตั้งตํารับยาเตรียมรูปแบบของแข็ง หลักการเลือกใชสารชวยทาง
เภสัชกรรม และกระบวนการผลิตในการเตรียมยารูปของแข็งโดยพิจารณาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมี
ที่เกี่ยวของ การพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพของสารชวยทางเภสัชกรรมสําหรับใชในสูตรตํารับรูปแบบ
ของแข็ง รวมทั้งการนําสถิติมาใชในการออกแบบการทดลองเพื่อใหไดตํารับยาเตรียมที่ดี
Factor affecting solid dosage form design and preformulation, principles of pharmaceutical
excipient selection, properties and evaluation of pharmaceutical excipients, evaluation of
pharmaceutical excipients interaction, statistical design in formulation development and modification
of pharmaceutical excipients.
**634 611 การตั้งตํารับยารูปแบบกึ่งแข็ง
2(1-3-4)
Formulation of Semi-Solid Dosage Forms
เงื่อนไขรายวิชา (Prerequisite) : 634 302 #
การนําความรูทางดานเภสัชกรรมและเทคโนโลยีตาง ๆ มาประยุกตใชในการตั้งตํารับยา
เตรียมในรูปแบบยากึ่งแข็ง การประยุกตใชความรูในการหาสาเหตุและการแกปญหาของแตละรูปแบบยา
เตรียมตลอดจนการปรับปรุงแกไขและการประเมินคุณภาพตํารับ
The application of pharmaceutics and technology in the formulation of semi-solid dosage
forms. The application of knowledge in drug formulation sciences for searching and finding the
methodology to solve the problems as developing and evaluation of the dosage forms.
* 634 612 ระบบนําสงยาขั้นสูง
2(2-0-4)
Advanced Drug Delivery System
เงื่อนไขรายวิชา (Prerequisite) : ไมมี
เทคโนโลยีการควบคุมการปลดปลอยและการนําสงยา เทคโนโลยีใหมในการนําสงยาทาง
ระบบทางเดินอาหาร ผิวหนัง เยื่อบุและการนําสงยาและยีนเขาสูอวัยวะเปาหมาย
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Controlled release and drug delivery technology, novel technology of drug delivery for
gastrointestinal tract, skin, mucosa and drug and gene delivery to target organ.
**634 613 เครื่องสําอางและเวชสําอาง
2(1-3-4)
Cosmetics and Cosmeceuticals
เงื่อนไขรายวิชา (Prerequisite) : ไมมี
นิยามและขอควรคํานึงในการพัฒนาเครื่องสําอางและเวชสําอาง,
แหลงและการเตรียม
วัตถุดิบ, การตลาด กฎหมายขอกําหนด และการขึ้นทะเบียน, ฉลาก บรรจุภัณฑ, การประเมินและควบคุม
คุณภาพ, ผลิตภัณฑสําหรับผิวหนัง, กายวิภาค และสรีระของผิวหนัง, ผลิตภัณฑทําความสะอาด,
ผลิตภัณฑบํารุงผิว และชะลอความแก, ผลิตภัณฑปองกันแสงแดด, ผลิตภัณฑกําจัดฝา และผลิตภัณฑทํา
ใหผิวขาว, ผลิตภัณฑระงับเหงื่อ และขจัดกลิ่นตัว, เครื่องสําอางแตงสี, ผลิตภัณฑสําหรับเสนผม, กาย
วิภาค และสรีระของเสนผม, แชมพูและครีมนวดผม, ผลิตภัณฑดัดผม และยืดผม ผลิตภัณฑเปลี่ยนสีผม
ผลิตภัณฑอื่นๆ ผลิตภัณฑสําหรับเล็บ, ผลิตภัณฑเพื่อสุขอนามัย
Definition and consideration in the development of cosmetic and cosme-ceuticals, source
and preparation of raw materials, marketing, laws and regulations, registration, label and package,
evaluation and quality control, skin preparations, anatomy and physiology of skin, cleansing products,
nourishing and anti-aging products, sunscreen products, anti-melasma and whitening products,
antiperspirant and duoderants, color cosmetics, hair products, anatomy and physiology of hair,
shampoos and conditioners, permiry and straighteniy hair products, hair coloring, products for nails,
hygiene products.
**634 614 นาโนเทคโนโลยีในเภสัชภัณฑและความเปนพิษ
1(1-0-2)
Nanotechnology in Pharmaceuticals and its Toxicity
เงื่อนไขรายวิชา (Prerequisite) : ไมมี
บทนํา นิยามและพัฒนาการของนาโนเทคโนโลยี ที่ใชในการผลิตวัสดุนาโนและอนุภาค
นาโน คุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุนาโนและ/หรืออนุภาคนาโน การเพิ่มศักยภาพของยาและวัคซีน
ดวยวัสดุนาโนและ/หรืออนุภาคนาโน การซึมผาน, การนําสง, การออกฤทธิ์, ความเปนพิษจากวัสดุนา
โน บริเวณที่มีโอกาสสัมผัส กลไกการเกิดพิษ การปองกันอันตรายจากวัสดุนาโน
Introduction, definition and development, technologies used in the production of nanomaterials and nano-particles, physical properties of nanomaterials and nanoparticles, enhancement of
drug potentials and vaccines through production of nanomaterials and nanoparticles, permeation,
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delivery and action, nano-toxicity, potential sites of exposure, mechanisms of toxicity of nanomaterials, prevention of hazardous from nano-materials.
**634 615 เภสัชเวททางทะเล
Marine Pharmacognosy
เงื่อนไขรายวิชา (Prerequisite) : ไมมี

2(2-0-4)

ทรัพยากรทางทะเลกับการคนควาพัฒนายาใหมและสุขภาพ ความรูทั่วไปทางสมุทรศาสตร
เบื้องตน สภาพแวดลอมทางกายภาพและชีวภาพของทองทะเล ชีววิทยาจําแนกพวกของพืชและสัตว
ทะเล ระบบนิเวศที่สําคัญ ผลิตภัณฑจากทะเลและพื้นที่ชายฝงในงานเภสัชกรรมไทย สารชีวพิษจาก
แหลงทางทะเล การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนายาและผลิตภัณฑจากทะเลโดยวิทยาการปจจุบัน เคมีของ
ผลิตภัณฑธรรมชาติจากทะเล ผลิตภัณฑจากทะเลในงานพัฒนาเภสัชภัณฑ และการประยุกตใชเปนยา
และสารที่มีศักยภาพเปนยาใหม เวชสําอางและผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพและความงาม รวมทั้งผลิตภัณฑ
ทางการแพทย และวัสดุวิทยาศาสตร การบริหารจัดการเชิงอนุรักษเพื่อการใชประโยชนทรัพยากรอยาง
ยั่งยืน และกรณีศึกษาตามอัธยาศัย
Marine resource and drug development and health research, general oceanography relevant
to the physical and biological aspects of marine environment, biological classification of marine
organisms and their ecosystems of interest, marine and shorelines products in Thai traditional
medicines, marine biotoxins, research and marine product development by modern technology,
chemistry of marine natural products, development and application of marine-based products as
medicines and potential candidates, cosmeceuticals, health and aesthetic products, medical and
laboratory supplies, resource management for conservation and sustain ably use , and case studies
based on class interest.
**634 616 วิทยาศาสตรเภสัชกรรมในระดับโมเลกุล
2(2-0-4)
Molecular Pharmaceutical Science
เงื่อนไขรายวิชา (Prerequisite) : ไมมี
แนะนําวิทยาศาสตรระดับโมเลกุลที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรทางเภสัชศาสตร
ขอบเขต
หัวขอประกอบดวยวิทยาการระดับนาโน, วิทยาการตรวจวัดที่ไดผลลัพธในปริมาณมาก, เภสัชวิทยาและ
พิษวิทยาในระดับโมเลกุล รวมทั้งหัวขอขั้นกาวหนาอื่น ๆ อีกดวย
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Introduction to molecular science associating to pharmaceutical science. The scope of
topics are technology at nano level, high throughput technology, molecular pharmacology and
toxicology. Various other advance topics are also included.
**634 617 การควบคุมคุณภาพเครื่องสําอาง
3(2-3-4)
Quality Control of Cosmetics
เงื่อนไขของรายวิชา : 634 202#
ศึกษาหลักการควบคุมคุณภาพเครื่องสําอาง เกี่ยวกับหลักการสําคัญจากขอกฎหมายหรือ
ระเบียบหรือขอบังคับที่เกี่ยวของตามมาตรฐานระดับประเทศ และระดับสากล ศึกษาวิธีการในการ
ควบคุมคุณภาพเครื่องสําอางชนิดรูปแบบตาง ๆ เชน แปง โลชั่น แชมพู น้ํายาดัดผม ลิปสติก สบู ฯลฯ
รวมทั้งศึกษาดานความคงตัวของผลิตภัณฑและคุณภาพของสวนผสมที่ใชในผลิตภัณฑ
Quality control of cosmetics about the principles of the relevant law or regulations complying
with the national and international standards and study the process and method for quality control of
cosmetics in different formulation such as powder, lotion, shampoo, permanent waves, lipstick, soap
etc. and stability study and the quality of cosmetic.
**634 618 สารโมเลกุลใหญในงานเภสัชกรรม
2(2-0-4)
Macromolecules in Pharmacy
เงื่อนไขของรายวิชา : 634 302, 634 303
นิยาม ประเภท ลักษณะเฉพาะ และคุณสมบัติของสารโมเลกุลใหญที่ใชในทางยา กระบวนการที่สําคัญ
ในการเตรียมสารโมเลกุลใหญ การใชสารโมเลกุลใหญใชในทางเภสัชกรรมและทางการแพทย
Definitions, types, characteristics and properties of macromolecules used in pharmacy,key
process in the preparation of macromolemules, medical and pharmacy application of macromolecules.
* 634 619 การพัฒนาเภสัชผลิตภัณฑธรรมชาติ
3(1-6-6)
Natural Pharmaceutical Product Development
เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite) : 634 203
บทบาทของผลิตภัณฑธรรมชาติในการประยุกตใชทางเภสัชกรรม มิติและทิศทางเกี่ยวกับ
การพัฒนาเภสัชผลิตภัณฑจากธรรมชาติ แหลงที่มาและกระบวนการไดมาจากธรรมชาติ องคประกอบที่
เปนเปาหมายและการทดแทน การปรับเปลี่ยนองคประกอบธรรมชาติเพื่อเปาหมายดานบทบาท การ
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พัฒนาดานการวิเคราะห การพัฒนาตํารับและการประยุกตใชสารองคประกอบจากธรรมชาติ กรณีศึกษา
และการฝกปฏิบัติสูผลสัมฤทธิ์
Role of natural product in pharmaceutical applications, dimensions and directions
concerning the development of pharmaceutical products derived from the natural sources, source and
processing of the natural supply, target components and substitution, functional-targeted modification
of natural components, analytical development, formulation and application of natural-derived
components, case studies and outcome-directed practice.
* 634 620 การจัดการความรูดานการดูแลสุขภาพพื้นบาน
2(1-3-4)
Traditional Health Care Knowledge Management
เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite) : 634 203
ระบบสุขภาพมาตรฐานและทางเลือกการดูแลสุขภาพ การแพทยทางเลือกที่สําคัญและการ
ดู แลสุ ขภาพแบบพื้ น บ า น แหล ง ของสารสนเทศ ฐานข อ มูล และระบบฐานข อมู ล แนวคิ ดดา นอภิ
วิเคราะหและการประยุกตใชกับสารสนเทศที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การจัดการองคความรูและการ
ประยุกตใชกับการดูแลสุขภาพแบบพื้นบาน กรณีศึกษา งานภาคสนามและการฝกปฏิบัติ
The current standard and alternative health care systems, major alternative medicines and
traditional health care, sources of information, database and database system, the concept and
application of meta-analysis on health care information, knowledge management and application on
traditional health care, case studies, field work and practice.
* 634 621 การศึกษารวมสมัยดานเภสัชกรรมแผนไทย
2(1-3-4)
Contemporary Study on Thai Traditional Medicine
เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite) : 634 203
องคประกอบของเภสัชกรรมแผนไทย นโยบายรัฐและการสนับสนุนการพัฒนาเภสัชกรรม
แผนไทย การค นพบและพัฒ นายาจากพื้ น ฐานความรู ดานเภสั ชกรรมแผนไทย แนวทางศึ กษาด าน
คุณภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัยของยาแผนไทย ความยั่ง ยืนและประเด็นดานทรัพยสินทาง
ปญญา กรณีศึกษาและการฝกปฏิบัติ
The components of Thai traditional medicine, the national policy and support on the
development of Thai traditional medicine, Thai traditional medicine as a basis of drug discovery and
development, approaches to the quality, efficacy, and safety of Thai traditional medicines,
sustainability and intellectual property issues, case studies, field work and practice.
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* 634 622 พื้นฐานเภสัชกรรมแผนไทย
2(1-3-4)
Fundamentals of Thai Traditional Medicine
เงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite) : ไมมี
ประวัติความเปนมาและขอพิจารณาดานจริยธรรมที่เกี่ยวกับเภสัชกรรมแผนไทย เภสัชวัตถุ
ในเภสัชกรรมแผนไทย ตํารับและการปรุงยา ตัวยาที่ตองระวัง พิเศษและการใชประโยชน การควบคุม
และกฎหมายที่เกี่ยวของ การศึกษาจากพื้นที่และการปฏิบัติ
Historical background and ethical considerations of Thai traditional medicine, Thai
traditional Materia Medica, formulation and compounding, materials of specific concerns and
application, regulations and legislation issues concerning the practice of Thai traditional medicine, field
study and practice.
2(1-3-4)
* 634 623 การประยุกตใชนาโนเทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพร
Application of Nanotechnology in Herbal-Product Development
เงื่อนไขรายวิชา (Prerequisite) : ไมมี
เปนรายวิชาที่ใหองคความรูพื้นฐานเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี ผลิตภัณฑสมุนไพร และตัวนํา
สงยารูปแบบคอลลลอยด, ประวัติความเปนมาในการนํานาโนเทคโนโลยีเขามาใชในสาขาวิชาตางๆ โดย
เนนถึงการนํามาใชดานเภสัชกรรมและทางการแพทย โดยครอบคลุมถึงหลักการ คําศัพทเฉพาะทาง
วิชาการที่เกี่ยวของ สวนประกอบและเทคนิคที่ใชในการผลิตผลิตภัณฑนาโน/อนุภาคนาโน รวมถึง
เปรียบเทียบขอเดนและขอจํากัดที่เกี่ยวของในแตละเทคนิคทีใ่ ช ปจจัยที่สงผลตอคุณสมบัติและลักษณะ
ของอนุภาคนาโน การทําใหปราศจากเชื้ออนุภาคนาโน ความคงตัวของอนุภาคนาโน การทําใหอนุภาคนา
โนอยูในรูปผงแหง ลักษณะของอนุภาคนาโนชนิดตางๆ เครื่องมืออุปกรณที่มีความจําเปนในการผลิต
ผลิตภัณฑอนุภาคนาโน และการประยุกตใชนาโนเทคโนโลยีในการพัฒนาตํารับผลิตภัณฑสมุนไพร
Introduction to nanotechnology, herbal products, and colloidal drug carriers; history and
scope; general background; principles; terminology; ingredient and production processes; state of arts;
comparison of different formulation procedures, influence of ingredient composition on product
quality; sterilization; stability and stabilization by drying; characterization of nanoparticles;
instruments; application of nanotechnology in development of herbal products.
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18. การประกันคุณภาพของหลักสูตร
การประกันคุณภาพหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต เปนไปตามหลักเกณฑการประกันคุณภาพ
หลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแกน และการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเภสัช
ศาสตร โดยมีรายละเอียดดังนี้
18.1 การบริหารหลักสูตร
การบริหารหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตมีองคประกอบ และกระบวนการ ดังนี้
18.1.1 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร รับผิดชอบการบริหารจัดการหลักสูตรใหมีคุณภาพ
มาตรฐานทั้งทางดานวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการดําเนินการจัดการเรียนการสอนและควบคุมคุณภาพ
และประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย ซึ่งองคประกอบ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกอบดวย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจํานวน 3 คน ตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และอาจารยประจําหลักสูตรและหรือผูทรงคุณวุฒิภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยตามความเหมาะสม
18.1.2 การจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตร ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อในการเรียนการ
สอน อาจารยผูสอนแตละรายวิชาตองจัดทําแผนการสอน และจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และมีการใหนักศึกษาประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย
เพื่อนําขอมูลมาใชในการปรับปรุงการสอน มีการจัดฝกงานในแหลงฝกทั้งในประเทศและตางประเทศ
ตามที่คณะเภสัชศาสตรไดจัดทําบันทึกความรวมมือกับมกาวิทยาลัยและสถาบันตางๆ
18.1.3 เนื้อหาในหลักสูตรครอบคลุมมาตรฐานจุดมุงหมายของหลักสูตร ทันสมัยเหมาะกับ
กาลเวลา โดยการศึกษาในหลักสูตรสามารถเชื่อมโยงวิชาความรูกับประสบการณจริงในการทํางาน และ
โครงสรางหลักสูตรที่เปนวิชาเลือกสามารถใหผูเรียนเลือกไดตามความสนใจอยางแทจริง
18.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย
คณะเภสัชศาสตรจัดใหมีหองศึกษาคนควาสําหรับนักศึกษาในสาขาวิชา ซึ่งรวบรวมหนังสือ
คูมอื หนังสืออางอิง ตํารา วารสาร รายงานการวิจัยและวิทยานิพนธในสาขาวิชา รวมทั้งมีเครื่อง
ไมโครคอมพิวเตอรที่นักศึกษาสามารถศึกษาคนควาผานระบบออนไลน จากหองสมุดของมหาวิทยาลัย
และแหลงสารสนเทศอื่นๆ จากทั่วโลก
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นอกจากนี้ คณะเภสัชศาสตรยังมีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ซึ่งมีเครื่องคอมพิวเตอรพรอม
อุปกรณ และซอฟแวรสําหรับการเรียนการสอนและการฝกปฏิบัติการในรายวิชาตาง ๆ ซึ่งนักศึกษา
สามารถเขาใชไดในเวลาที่ไมมีการเรียนการสอน
18.3 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา โดยดําเนินการดังนี้
18.3.1 จัดใหมีอาจารยที่ปรึกษาทั่วไปสําหรับนักศึกษาแตละคน
เพื่อใหคําแนะนําและเปน
ที่ปรึกษาดานการเรียนของนักศึกษา
18.3.2 จัดใหมีการบรรยายพิเศษโดยผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง
18.4 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ดําเนินการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทุกรอบปของการผลิตบัณฑิต โดยศึกษา
ความพึงพอใจดานความรูความสามารถทางวิชาการของบัณฑิต ความรูความสามารถและศักยภาพที่สงผล
ในการปฏิบัติงาน และความมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของบัณฑิต
19. การพัฒนาหลักสูตร
จะดําเนินการประเมินหลักสูตรเพื่อนําขอมูลมาพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรใหมีความทันสมัย
เหมาะสมกับความตองการของสังคมและผูใชบัณฑิตทุก 5 ป
20. เหตุผลที่ขอปรับปรุง
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต(ศึกษาเปนภาษาอังกฤษ) พ.ศ.2547 ไดดําเนินการมาครบ 5 ป
จึงตองมีการปรับปรุงเพื่อใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งนโยบายการสาธารณสุขของ
ประเทศซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปคอนขางมาก และจากการที่มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดกําหนดคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 3/2551 เรื่อง กรอบคุณลักษณะ
บัณฑิตและนโยบายหลักดานการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน
และมีนโยบายใหการกําหนด
รายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปดําเนินการจัดการศึกษาโดยสํานักวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อใหไดบัณฑิตที่พึง
ประสงค
ประกอบกับสภาเภสัชกรรมไดออกขอบังคับเภสัชกรรม
วาดวยการรับรองปริญญา
ประกาศนียบัตร ในวิชาเภสัชศาสตรหรือวุฒิบัตร ในวิชาชีพเภสัชกรรม ของสถาบันตางๆ เพื่อประโยชน
ในการสมัครเปนสมาชิก พ.ศ. 2551 และประกาศเกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2545
ขึ้นเพื่อใชในการสอบวัดความรูผูขอขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ดังนั้น คณะเภสัช
ศาสตร จึงเห็นสมควรใหมีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใหมีเนื้อหาที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทั้งดาน
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในปจจุบัน รวมทั้งเปนไปตามขอกําหนดของสภาเภสัชกรรมและเพื่อให
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สอดคลองกับการผลิตบัณฑิตตามนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแกน นอกจากนี้ยังเปนการเตรียมความ
พรอมสําหรับนักศึกษาที่จะมีพื้นฐานความรูทางภาษาอังกฤษและการประกอบวิชาชีพในระดับสากล เพื่อ
ตอบสนองการผลิตบัณฑิตเขาสูตลาดแรงงานในยุคโลกาภิวัฒน
21. ปการศึกษาที่เริ่มใชหลักสูตรเดิมและปการศึกษาที่กําหนดใชหลักสูตรใหม
ปที่เริ่มใชหลักสูตรเดิม หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ศึกษาเปนภาษาอังกฤษ) พ.ศ.2547
และปการศึกษาที่กําหนดใหใชหลักสูตรปรับปรุงใหม ปการศึกษา 2552
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