รายละเอียดวิชาในหลักสู ตร (*รายวิชาทีข่ อเปิ ดใหม่ )
*000 101 ภูมิทศั น์ วฒ
ั นธรรมอีสาน
3(1-63)
Isarn Cultural Landscape
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ มี
องค์ความรู ้พ้ืนฐานทางวัฒนธรรม ภูมินิเวศ ภูมิทศั น์ ประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่นอีสานที่เป็ นรากฐาน
อุดมการณ์ ปรัชญาชีวติ จารึ ก จารี ตฮีตครอง ภาษาผญา นิทาน ตานาน วรรณกรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปกรรม สถาปั ตยกรรม ศิลปการแสดง การละเล่นพื้นบ้านของกลุ่มชาติพนั ธุ์ วิถีชีวติ
เฉพาะถิ่นต่อการสื บสานสร้างสรรค์ความเป็ นเอกภาพ เอกลักษณ์วฒั นธรรมไทย และการพลวัต
เปลี่ยนแปลงปรับตัว การแพร่ กระจายการเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมนานาชาติ และความคงอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน
ของวัฒนธรรมไทยอีสาน
Basic knowledge of culture, geographical habitation, geographical landscape, history of Isarn
local area that is the basic of ideal, philosophy of life, record, Isarn custom (Ja-Reet-Heet-Krong),
Isarn poem, tale, legend, literary work, tradition, art work, architecture, art of acting, ethnically folk
show, life style of specific area for transferring and innovating of unity, Thai culture specification and
dynamic of evolution, distribution and connection to international culture and sustainable of Isarn
culture.
213 110 จิตวิทยาทัว่ ไป
2(2-0-4)
General Psychology
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ มี
ความเป็ นมาและขอบเขตของวิชาจิตวิทยา รากฐานการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์ โดยศึกษา
สภาพทางชีววิทยา ความแตกต่างระหว่างบุคคล พัฒนาการและวุฒิภาวะ การรู้สึก การรับรู้ แรงจูงใจ
อารมณ์ เชาวน์ปัญญา การเรี ยนรู้ การจาและการลืม การคิด บุคลิกภาพและการประเมินบุคลิกภาพ
การปรับตัวและสุ ขภาพจิต พฤติกรรมอปรกติ พฤติกรรมทางสังคม
History and Scope of psychology, source of human behavior,
by studying the biological condition Individual differences,
development and maturation, sensation, perception, motive,
emotion, Intelligence, Learning, memory and forgetting, thinking,
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Personality and assessment of personality, adjustment and mental
health, abnormal behavior and social behavior.
300 102 วิทยาศาสตร์ ในชีวติ ประจาวัน
3(3-0-6)
Science in Everyday Life
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ มี
ความรู ้พ้นื ฐานทางวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับชีวติ ประจาวันของมนุษย์
ปรากฏการณ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั และการอธิบายปรากฏการณ์ดว้ ยวิธีวทิ ยาทางวิทยาศาสตร์
Basic science knowledge concerning human everyday life,
scientific phenomena at the present time and explanation of the
phenomena with scientific methodology.
311 101 ชีววิทยา 1
3(3-0-6)
Biology I
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ มี
หลักการทางชีววิทยา การจัดระบบโครงสร้างและหน้าที่ของเซลส์ พลังงานกับชีวติ
การสื บพันธุ์ระดับเซลล์และพันธุกรรม โครงสร้างและสรี รวิทยาของสัตว์ นิเวศวิทยาและวิทยาศาสตร์
สิ่ งแวดล้อม
Principles of biology, structure and function of cells, energy
and life, cellular reproduction and genetics, structure and
physiology of animals, ecology and environmental science.
311 102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1(0-3-0)
Biology Laboratory I
เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ 311 101
ปฏิบตั ิการชีววิทยา กล้องจุลทรรศน์และเซลล์ การแบ่งเซลล์ เนื้อเยือ่ สัตว์ กายวิภาคศาสตร์
ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง การหายใจระดับเซลล์ สรี รวิทยาของสัตว์ การสื บพันธุ์และการเจริ ญของสัตว์
ความน่าจะเป็ นกับพันธุ ศาสตร์ ระบบประสาทและพฤติกรรมของสัตว์ ระบบนิเวศ
Biology Laboratory, microscopes and cells, cell division,
animal tissues, anatomy of vertebrates, cellular respiration,
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physiology of animals, reproduction and growth of animals,
probability and genetics, nervous system and behavior of animals,
ecosystem.

312 112 เคมีอนิ ทรีย์เบือ้ งต้ น
3(3-0-0)
Basic Organic Chemistry
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ มี
โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี และสภาพขั้วของพันธะในเคมีอินทรี ย ์ หมู่ฟังก์ชนั่
การเขียน
สู ตรโครงสร้างอัลเคน ไซโคลอัลเคน อัลเคนไดอีน โพลีอีน อัลไคน์
เบนซิน สารประกอบอะ
โรมาติค อัลกอฮอล์ ฟิ นอล อีเธอร์ อีพอกไซค์ สเทอริ โอ-เคมี อินทรี ยเ์ ฮไลด์ แอลดีไฮด์และคี
โตน กรดคาร์ บอกซิ ลิค และอนุพนั ธ์ของกรดคาร์บอกซิ ลิค 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, stereochemistry, organic halide, aldehyde and ketone, carboxylic acid and
derivative of carboxylic acid, amine.
312 113 ปฎิบัติการเคมีอนิ ทรีย์เบือ้ งต้ น
1(0-3-0)
Basic Organic Chemistry Laboratory
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เงื่อนไขของรายวิชา : 312 112 หรือรายวิชาควบ 312 112
การตกผลึก การหาจุดหลอมเหลว จุดเดือดและการกลัน่ การวิเคราะห์ธาตุในสารประกอบ
อินทรี ย ์ โครมาโทกราฟี ไฮโดรคาร์ บอนอิ่มตัวและไม่อิ่มตัว ไฮโดรคาร์บอนอะโรมาติก แอลกอฮอล์
และฟี นอล อัลดีไฮด์และคีโตน กรดคาร์บอกซิลิก 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 เคมีฟิสิ กลั เชิงชีวภาพ
3(2-3-0)
Biophysical Chemistry
เงื่อนไขของรายวิชา : 312 101, 312 102, 312 103, 312 104 หรือ
312 105, 312 106
เทอร์โมไดนามิคส์ในระบบทางชีววิทยา การประยุกต์ของเฟสไดอะแกรม และกฎเฟส ใน
ทางชีววิทยา สมดุลอิออนิ กและการประยุกต์ จลนศาสตร์ เคมีในระบบของสิ่ งมีชีวิต เคมีฟิสิ กลั ของ
โมเลกุลที่มีขนาดใหญ่
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 106ฟิ สิ กส์ เบือ้ งต้ น
3(3-0-0)
Introductory Physics
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ มี
ทฤษฎีและการประยุกต์ของกลศาสตร์ กลศาสตร์ ของของไหล ความร้อนและอุณหพลศาสตร์
กระแสไฟฟ้ า-อิเล็กทรอนิกส์ เสี ยง ทัศนศาสตร์ ฟิ สิ กส์อะตอม กัมมันตภาพรังสี
Theories and applications of mechanics, fluid mechanics, heat
and thermodynamics, electric current and electronics, acoustics,
optics, atomic physics, radioactivity.
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*315181 ปฏิบัติการฟิ สิ กส์ ทวั่ ไป 1
1(0-3-0)
General Physics Laboratory I
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ มี
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาฟิ สิ กส์ระดับพื้นฐาน 10-12 ปฏิบตั ิการ
Ten to twelve experiments on basic physics.
320 101 ไมโครคอมพิวเตอร์ และการใช้ งาน
2(2-0-1)
Microcomputer and Applications
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ มี
แนะนาให้รู้จกั ระบบคอมพิวเตอร์ ทวั่ ๆไป
ทั้งด้านฮาร์ ดแวร์ สถาปั ตยกรรมของเครื่ อง
ไมโครคอมพิวเตอร์ และการนามาเชื่ อมต่อในระบบเครื อข่าย บรรยายและฝึ กปฏิบตั ิการ วิธีการใช้งาน
โปรแกรมควบคุมระบบปฏิบตั ิการที่ใช้เครื่ องไมโครคอมพิวเตอร์
ตรรกศาสตร์และวิธีการเขียน
โปรแกรมการประยุกต์ โปรแกรมสาเร็ จรู ปที่นิยมกันอย่างแพร่ หลาย ตัวอย่างเช่น โปรแกรมทางด้านการ
จัดพิมพ์เอกสาร กระดาษทาการ กราฟและการจัดการฐานข้อมูล เป็ นต้น
Introduces computer system; hardware, software and
architecture of microcomputer, linkage of microcomputer in a
network, discussion and practice on microcomputer of the
following topics: operating system programming (Emphasizing
logic and style), use of common packages on microcomputer, word
processing, spreadsheet, graphic and database management.
*320 102 การใช้ คอมพิวเตอร์ ในวิธีการทางวิทยาศาสตร์
3(2-2-0)
Computer Usage in Scientific Methods
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ มี
หน้าที่และส่ วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น อุปกรณ์การจัดเก็บข้อมูล ระบบ
ข้อมูล ประเภทของข้อมูล การแทนค่าข้อมูล ตัวแปรและตัวแปรชุด แฟ้ มข้อมูลและการประมวลผล
ระบบฐานข้อมูล การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ ในวิธีการทางวิทยาศาสตร์ การประมวลผลข้อมูลกับ
การแก้ไขปั ญหาทางวิทยาศาสตร์
หลักการเขียนโปรแกรมเครื่ องมือช่วยในการพัฒนาโปรแกรม
ระบบปฏิบตั ิการและการใช้งาน ฝึ กหัดการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปในด้านต่างๆ เช่น โปรแกรมช่วยพิมพ์
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เอกสาร โปรแกรมด้านการจัดการฐานข้อมูล โปรแกรมสเปรตชีท โปรแกรมช่วยในทางกราฟฟิ คและ
สถิติ เป็ นต้น
Functions and components of computer systems, storage
devices, data Systems, data types, data representations, variables
and arrays, files and processing, database systems, computer
applications in the scientific methods, data processing, steps and
solving scientific problems, principles of computer programming,
program development tools, operating systems and usage, hands-on
practice with software packages such as word processing, database
management systems, spreadsheet, statistics and graphics programs.
321 102 คณิตศาสตร์ ทั่วไป
3(3-0-0)
General Mathematics
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ มี
เรขาคณิ ตวิเคราะห์ในระนาบ เวกเตอร์ ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชนั่ อนุพนั ธ์ของฟังก์ชนั
การประยุกต์ของอนุพนั ธ์และผลต่างของอนุพทั ธ์ การอินทิเกรต การประยุกต์การอินทิเกรต สมการเชิง
อนุพนั ธ์สามัญอันดับที่หนึ่งและการประยุกต์
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 กายวิภาคของมนุษย์
4(3-4-0)
Human Anatomy
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ มี
เนื้อเยือ่ ของร่ างกาย ระบบปกคลุมร่ างกาย ระบบกระดูก ระบบกล้ามเนื้ อ ระบบประสาท อวัยวะ
สัมผัสพิเศษ เลื อดและเม็ดเลือด อวัยวะในระบบน้ าเหลือง ระบบไหลเวียนโลหิ ต ระบบน้ าเหลือ ระบบ
หายใจ ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่ายปั สสาวะ ระบบสื บพันธุ์เพศชาย ระบบสื บพันธุ์หญิง และระบบ
ต่อมไร้ท่อ เน้นมหกกายวิภาคศาสตร์
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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.
362 216 จุลชี ววิทยาสาหรับนักศึกษาเภสั ชศาสตร์
4(3-3-1)
Microbiology for Pharmaceutical Science Students
เงื่อนไขของรายวิชา : 311 101, 311 102
ความรู ้ พ้ืนฐานด้านจุ ลชี ววิทยา
วิทยาภูมิคุม้ กัน
การควบคุ มการเจริ ญเติบโตของ
เชื้อจุลินทรี ย ์
เชื้อจุลินทรี ยท์ ี่ทาให้เกิดโรคได้แก่ แบคทีเรี ย รา และ ไวรัส กลไกการทาให้เกิดโรคของเชื้ อจุลินทรี ย ์
และโรคติดเชื้อ ความเกี่ยวข้องของจุลชีววิทยากับสิ่ งแวดล้อม 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 ชีวเคมีสาหรับนักศึกษาเภสั ชศาสตร์
4(3-3-2)
Biochemistry for Pharmaceutical Science Students
เงื่อนไขของรายวิชา : 311 101#, 311 102#, 312 112#, 312 113#
องค์ประกอบทางเคมีของเซลล์ที่มีชีวติ ระบบบัฟเฟอร์ ในร่ างกาย โครงสร้างเคมี คุณสมบัติและ
หน้าที่ที่สาคัญของสารชี วโมเลกุลต่างๆ เช่ น คาร์ โบไฮเดรต ลิ พิด กรดอะมิโน โปรตีน เอนไซม์ วิตามิน
โคเอนไซม์ ฮอร์ โมน กรดนิ วคลิ อิก และพอร์ ไ ฟริ น เมแทบอลิ ซึ ม ของสารชี วโมเลกุ ล ดัง กล่ า ว การ
ควบคุมกระบวนการเมแทบอลิซึมที่เกิดขึ้น การถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุ กรรม การควบคุมการแสดงออก
ของจีน ชีวเคมีของเลือดหลักการเฉพาะอย่างและเทคนิคที่ใช้ทวั่ ไปในทางชีวเคมี
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.
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364 216 ปรสิ ตวิทยา สาหรับนักศึกษาคณะเภสั ชศาสตร์
2(1.5-2-0)
Parasitology for Pharmaceutical Science Students
เงื่อนไขของรายวิชา : เป็ นนักศึกษาเภสั ชศาสตร์ ไม่ ต่ากว่า ชั้นปี ที่ 2
การกระจายทางภูมิศาสตร์ รู ปร่ างลักษณะ วงจรชีวิต วิทยาการระบาด กลไกการเกิดโรค พยาธิ
วิทยา อาการวิทยา การวินิจฉัย การรักษา การป้ องกันและควบคุ มโรคที่เกิ ดของปรสิ ตทางการแพทย์ที่
ก่ อให้เกิ ดหรื อเป็ นพาหนะนาโรคที่ สาคัญๆ ในประเทศไทย สาธิ ตระยะต่ า งๆ ของปรสิ ตและโฮลต์
ตัวกลาง : วิธีเก็บ การรักษาสภาพและการตวจหาปรสิ ตจากสิ่ งส่ งตรวจต่างๆ
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 พยาธิวทิ ยาสาหรับนักศึกษาเภสั ชศาสตร์
3(3-0-0)
Pathology for Pharmaceutical Science students
เงื่อนไขของรายวิชา : 361 216, 362 216, 363 216, 364 216, 367 216
เป็ นการศึกษาสาเหตุกลไกการเกิดโรคในระดับเซลล์ เนื้อเยือ่ อวัยวะหรื อกลุ่มอวัยวะ และการ
เปลี่ยนแปลงการทางานของระบบต่าง ๆ เมื่อเกิดพยาธิ สภาพ
Pathologic principles of human diseases, causes and mechanisms of disease processes,
pathophysiology of the affected systems.
366 316 เภสั ชวิทยา 1 สาหรับนักศึกษาเภสั ชศาสตร์
4 (3-3-6)
Pharmacology I for Pharmaceutical Science Students
เงื่อนไขของรายวิชา : 367 216#
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับยา วิธีบริ หารยา หลักการเกี่ยวกับเภสัชจลนศาสตร์ ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
กระบวนการเหล่านี้ การออกฤทธิ์ ของยาในเชิงเภสัชพลศาสตร์ กลไกการออกฤทธิ์ ของยาในระดับชีว
โมเลกุล กลไกการออกฤทธิ์ ที่สัมพันธ์กบั พยาธิ สรี รวิทยาของโรค เภสัชจลนศาสตร์ ประโยชน์ทาง
คลินิก และอาการไม่พึงประสงค์ ของยาที่ออกฤทธิ์ ต่อประสาทส่ วนปลาย ระบบทางเดินปัสสาวะ
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ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสื บพันธุ์ ระบบเลือด ระบบทางเดินอาหาร และ
ระบบทางเดินหายใจ
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.
366 326 เภสั ชวิทยา 2 สาหรับนักศึกษาเภสั ชศาสตร์
4 (3-3-6)
Pharmacology II for Pharmaceutical Science Students
เงื่อนไขของรายวิชา : 366 316#
กลไกการออกฤทธิ์ ที่สัมพันธ์กบั พยาธิ สรี รวิทยาของโรค เภสัชจลนศาสตร์ ประโยชน์ทางคลินิก
และอาการไม่พึงประสงค์ของยาในกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ ยาเคมีบาบัด ยาระงับปวด-ลดไข้ ยาแก้อกั เสบ ยา
ที่ออกฤทธิ์ ต่อระบบประสาทกลาง ยาที่ออกฤทธิ์ ปรับเปลี่ยนการทางานของระบบภูมิคุม้ กัน เภสัชพันธุ
ศาสตร์ อันตรกิริยาระหว่างยาและทางเลือกในการรักษาโรคโดยไม่ใช้ยาแผนปั จจุบนั
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 สรีวทิ ยาสาหรับนักศึกษาเภสั ชศาสตร์
4(3-4-0)
Physiology for Pharmaceutical Science Students
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ มี
เป็ นการศึ กษารายละเอี ยดเกี่ ยวกับสรี รวิทยาของสัตว์เลี้ ยงลู กด้วยนม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสรี ร
วิทยาของมนุ ษย์ ซึ่ งเน้นถึงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเซลล์ เนื้ อเยื่อ อวัยวะและระบบต่างๆ ของร่ างกาย
นอกจากนี้ ยงั ได้ศึกษาถึ งเซลล์ประสาทและจุ ดประสานประสาท กล้ามเนื้ อ ปฏิ กิ ริยารี เฟล็ กซ์ ระบบ
ประสาทอัตวัติ เลือด ระบบหัวใจและหลอดเลือด การหายใจ การย่อยอาหาร ระบบขับถ่ายปั สสาวะ และ
ของเหลวในร่ างกาย ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสื บพันธุ์ ระบบประสาทส่ วนกลางสัมผัสพิเศษ พลังงานและ
เมแทบอลิซึม รวมทั้งการควบคุมอุณหภูมิของร่ างกาย
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การศึกษาวิชานี้ ประกอบด้วยภาคบรรยายและภาคปฏิบตั ิการ ซึ่ งภาคปฏิบตั ิการนี้ จดั ขึ้นเพื่อให้
นักศึกษาเข้าใจหลักการพื้นฐานต่างๆ ทางสรี รวิทยา และได้ฝึกฝนเทคนิคต่างๆ ทางสรี รวิทยาด้วย
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.
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.
*400 100 มนุษย์ กบั สั งคมและวัฒนธรรม
3(3-0-3)
Man, Society and Culture
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ มี
มูลฐานและพัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรมของมนุษย์
การจัดระเบียบทางสังคม
ความสัมพันธ์ของมนุษย์ในสถาบันทางสังคมต่างๆ การติดต่อสื่ อสารในสังคม การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรม การสร้างสรรค์ความสัมพันธ์อย่างสันติ และการแก้ไขความขัดแย้งในสังคม
สังคมอุดมคติ
Foundation and development of human society and culture,
Social organization, human relationship with in social institutions,
communication in society, Socio-cultural changes, The
establishment of peaceful relationship, conflict-resolution in
society, Ideal society.
*400 101 มนุษย์ กบั ธรรมชาติ
3(3-0-3)
Man and Nuture
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ มี

45

วิวฒั นาการและปฏิสัมพันธ์ระหว่างสังคมมนุษย์กบั ธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้ม
ของระบบธรรมชาติ
การดารงอยูร่ ่ วมกันกับธรรมชาติได้อย่างยัง่ ยืนและสันติสุขทั้งในระดับบุคคล
ประชาคมท้องถิ่นและประชาคมโลก
The evolution and interaction between human society and
nature. The change and tendency of the natural system. The
sustainable and peaceful existence with nature at personnel, local
population, and global population levels.
*400 102 มนุษย์ กบั การรู้ จักตนเอง
3(3-06)
Human and the Self
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ มี
วิวฒั นาการของกายและจิต ผลกระทบของระบบสังคมเศรษฐกิจการเมือง และวัฒนธรรมต่อ
ความคิดเห็นและความหมายของชีวติ และต่อความคิดเรื่ องตัวตน ทัศนะศาสนาเรื่ องธรรมชาติที่แท้จริ ง
ของตัวตนและเป้ าหมายของชีวติ ทัศนะทางปรัชญาเรื่ อง คุณค่าและความหมายของชี วติ ความสัมพันธ์
ระหว่างความต้องการทางจิตวิทยากับคุณค่าของชีวติ แนวคิดคุณค่าของความเป็ นไทย การเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกัน
และกันระหว่างตะวันตกและตะวันออก
Evolution of the body and the mind; the impact of cultural,
political, and economical system on the idea of self and meanings
of life; religious doctrines on the nature of the true self and the
purpose of life; philosophical doctrines on values and meanings of
life; the relationship between psychological needs and values of
life; the concept of Thai-identity; East meets West.
411 106 ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์ สุขภาพ 1
3(3-0-2)
English for Health Sciences 1
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ มี
พัฒนาความสามารถในการใช้ทกั ษะภาษาอังกฤษ ด้านการเขียน การฟัง การพูด โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การอ่าน เพื่อให้นกั ศึกษาใช้ภาษาสื่ อความหมายในการเรี ยนวิชาอื่ นๆ และในชีวติ ประจาวันได้
สาหรับนักศึกษาในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
The development of abilities in the use of English skills:
writing, listening, speaking, and especially reading, so that the
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students. Can use the language in their study of other subjects and
in everyday life; for students in the fields of health sciences.
411 206 ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์ สุขภาพ 2
3(3-0-2)
English for Health Sciences II
เงื่อนไขของรายวิชา : 411 106 #
พัฒนาความสามารถในการใช้ทกั ษะภาษาอังกฤษ ด้านการเขียน การฟัง การพูด โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การอ่าน ในระดับที่สูงขึ้น ต่อเนื่ องจากภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์ สุขภาพ 1
The development of abilities in the use of English skills:
writing, listening, speaking, and especially reading, at a higher
level. Continuation of English for health sciences I.
411 236 ภาษาอังกฤษเทคนิคสาหรับเภสั ชศาสตร์
2(2-0-2)
Technical English for Pharmaceutical Sciences
เงื่อนไขของรายวิชา : 411 206#
การฟัง การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษที่ใช้ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับยา
เอกสารกากับยา คาชี้แจงเกี่ยวกับการใช้ยาและการปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิ ภาพสาหรับเภสัชกร และศึกษา
ไวยากรณ์ที่ใช้ในเนื้ อหาดังกล่าว
Listening, reading and writing English in the field of
pharmaceutical sciences: drug information, drug labels, medical
instructions, effective practice for pharmacists and study of
grammar used in the content.

*411
8)

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพสาหรับเภสั ชกร

4(4-0-

Professional English for Pharmacist
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ มี
องค์ประกอบและทักษะสาคัญด้านภาษาอังกฤษ ที่จาเป็ นต่อความสามารถในการสื่ อสารและ
การปฏิบตั ิงาน ด้านวิชาชี พเภสัชกรรมอย่างมีประสิ ทธิ ภาพในยุคปั จจุบนั การฟั งเนื้ อหาสาระทาง
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วิชาการทั้งเชิ งธุ รกิจ และเชิงวิชาการ การอ่านบทความวิจยั เอกสารวิชาการ การเขียนจดหมายโต้ตอบ
เพื่อการสมัครงาน การเขียนโครงการวิจยั การเขียนรายงาน การนาเสนอข้อมูลทางผลิตภัณฑ์หรื อ
ผลงานทั้งที่เป็ นบทความและเป็ นโปสเตอร์ รวมทั้งการนาเสนอในรู ปแบบสื่ อสารสนเทศอื่นๆ การพูด
ในที่ชุมชน
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, proposal, reports. Presentation of pharmaceutical
products or research work as printed papers, posters or other means
of information. Speaking in public.
412 102 การรู้ สารสนเทศ
2(2-0-2)
Information Literacy
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ มี
ความสาคัญของการรู้สารสนเทศ
กระบวนการพัฒนาความรู้และทักษะสารสนเทศ
ประกอบด้วย การวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศ การเลือกแหล่งและทรัพยากรสารสนเทศ การ
สื บค้นสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นเครื่ องมือ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมิน
สารสนเทศ การเรี ยบเรี ยงและนาเสนอสารสนเทศในรู ปแบบต่างๆ อย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ
Importance of information literacy; processes
of the
development of information literacy skills includes: determining the
information requirements; selecting information sources and
resources; searching and retrieving information by using
technological tools; analyzing, synthesizing and evaluating the
information; writing and communicating the information in
effective and appropriate formats.
*414 151 ความรู้ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับกฎหมายทัว่ ไป
3(3-0-0)
Introduction to Law
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เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
หลักเกณฑ์พ้นื ฐานของกฎหมาย บทนา ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับกฎหมาย การแยกประเภทของ
กฎหมาย การใช้กฎหมาย การตีความกฎหมาย หลักกฎหมายและศัพท์กฎหมายที่ควรทราบ
กระบวนการยุติธรรมทางกฎหมาย รัฐธรรมนูญกับการคุม้ ครองสิ ทธิ และเสรี ภาพของประชาชน
Basic principles of law, introduction, general knowledge of
law, classification of law, use of law, interpretation of law, concept
and vocabulary, justification process of law, constitution and
human right and freedom.
*414 340 ภาวะความเป็ นผู้นา
3(3-0-0)
Leadership
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ศึกษาและวิเคราะห์ถึงความหมายและคุณลักษณะของผูน้ า แนวคิดเกี่ยวกับผูน้ า บทบาทหน้าที่
และความสามารถของผูน้ า
ประเภทที่มาของผูน้ า
แรงผลักดันที่ทาให้เกิดภาวะผูน้ าแบบต่างๆ
องค์ประกอบที่มีต่อความสาเร็ จของการใช้ภาวะผูน้ า ผูน้ ากับกลุ่ม ผูน้ ากับกิจการพัฒนาชุมชน เทคนิค
สาหรับประเมินผลความเป็ นผูน้ า และการมีส่วนร่ วมเข้ามาอยูใ่ นกลุ่มและองค์การในสังคมไทย
Study and analyse the meaning and characteristics of leader,
concepts of leader, roles and abitities of leader, types of leader,
leadership forces, success components of leadership, leader and
groups, leader and community development activities, and
evaluation techniques of leadership and social participation
activities.
*416 216 การพูดในทีช่ ุ มนุมชน
2(1-2-2)
Public Speaking
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ มี
ประเภทของการพูด องค์ประกอบ หลัก และเทคนิคการพูด การเตรี ยมเนื้อหาและจัดความคิด
การวิเคราะห์บทพูด การร่ างบทพูด และการพูดในที่ชุมนุมชนแบบต่างๆ
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Types of speaking; components, principles and techniques of
speaking; content preparation and thought organization; script
analysis; script writing and various types of public speaking
*419 110 ปรัชญาขั้นแนะนา
2(2-02)
Introduction to Philosophy
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ มี
ปัญหาที่สาคัญเชิงปรัชญา เช่น ธรรมชาติของมนุษย์ ความรู้ของมนุษย์ จริ ยธรรมของมนุษย์
เพื่อเข้าใจโลกทัศน์ในแนวต่างๆ กัน
Philosophical significant problems such as human nature,
human knowledge, and human morality in order to understand the
world in different ways.
*419 122 ศาสนากับสั งคมและวัฒนธรรม
3(3-0-3)
Religions and Society and Culture
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ มี
บทบาทของศาสนาหลักที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรมในปั จจุบนั ความจาเป็ นเด่นชัดของศาสนา
ต่อสังคมและวัฒนธรรมนั้นๆ
Roles of major religions to the present society and culture and
their vivid necessities for the society and culture in details.
*419 124 พุทธศาสนากับสั งคมและวัฒนธรรมไทย
3(3-0-3)
Buddhism and Thai Society and Culture
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ มี
หลักธรรมในพุทธศาสนา ที่จาเป็ นต่อสังคมไทยและวัฒนธรรมไทย สารวจ วิเคราะห์ธรรม
ประยุกต์ที่มีความสัมพันธ์ต่อประเพณี และวัฒนธรรมไทย ซึ่ งมีอิทธิ พลต่อการดาเนินชีวิตของชาวไทย
The Buddha’s teachings which are necessary for Thai society
and culture, general survey, analysis of the applied Dharma with the
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relationships to Thai custom and culture influencing the ways of
life of Thai people.
*419 125 พุทธศาสนากับชี วติ ประจาวัน
2(2-0-2)
Buddhism and Daily Life
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ มี
หลักธรรมในพุทธศาสนา และวิธีการนาเอาหลักธรรมเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
อิทธิ พลของพุทธศาสนาที่มีต่อชีวติ ประจาวันของชาวพุทธในด้านเศรษฐกิจสังคม การเมือง จริ ยธรรม
การนาเอาหลักธรรมไปใช้แก้ปัญหา
The Buddha’s teachings, application of those teachings to the
daily life. An analytical survey of Buddhism’s influences upon the
Buddhists’ daily lives in term of economy, society, politics and
ethics; and the applicability of those teachings in solving the
problems.
*610 311 แหล่งของยารักษาโรค
3(2-3-4)
Source of medicines
เงื่อนไขรายวิชา : 311 101#, 312 112#
แหล่งที่มาของยาจากธรรมชาติและจากการสังเคราะห์สารเคมี เมทาบอไลท์ปฐมภูมิและทุติยภูมิ
ที่พบในธรรมชาติ สารเคมีที่อยูใ่ นธรรมชาติที่ใช้เป็ นยาแผนโบราณและแผนปั จจุบนั กลยุทธ์ในการ
นาส่ ง การค้นหายาใหม่จากธรรมชาติ ยาสังเคราะห์จากสารอินทรี ยแ์ ละอนินทรี ย ์
Drug discovery from natural source and chemical synthesis.
Primary and secondary metabolites from nature. Natural product
constituents used as traditional and modern medicines. Strategic
approaches for new drug discovery from medicinal plants. Organic
and inorganic synthetic compounds for medicinal use.
*610 312 การประกันคุณภาพของเภสั ชผลิตภัณฑ์
4(3-3-6)
Quality Assurance of Pharmaceutical Products
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เงื่อนไขของรายวิชา : 613 351#, 615 254 #
การประกันคุณภาพยาตลอดขั้นตอนการผลิ ต การปฏิบตั ิโดยการนาหลักการของข้อปฏิบตั ิที่ดี
ในทางอุตสาหกรรม (GMP) และข้อปฏิบตั ิที่ดีในห้องปฏิบตั ิการ (GLP) มาใช้เพื่อให้เป็ นไปตาม
กฎหมายที่กระทรวงสาธารณสุ ขประกาศรับรอง และมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง
Quality assurance for pharmaceutical products in total quality
management, good manufacturing practice, good laboratory
practice in accordance to the regulations of the Ministry of Public
Health and International Guidelines.
*610 313 การพัฒนายา
2 (2-0-4)
Drug Development
เงื่อนไขของรายวิชา : 613 251, 610 311#
วิธีการและกระบวนการในการพัฒนาวัตถุดิบ แนวคิดการออกแบบและพัฒนายา ระเบียบวิธี
และเทคนิคในการออกแบบยา เช่น ความสัมพันธ์เชิงปริ มาณระหว่างสู ตรโครงสร้างและฤทธิ์ ทาง
ชีวภาพ วิธีจดั หมู่เคมี การดักกรองฤทธิ์ ดว้ ยกระบวนการที่เร็ ว การศึกษาทางคลินิกและขั้นตอนทาง
กฎหมาย กรณี ศึกษา
Methods and processes of raw material development. Concept of drug design and
development. Methods and techniques for drug design such as quantitative structure and activity
relationship, combinatorial chemistry, high throughput screening methods. Clinical studies and law
process. Case studies.
*610 315 เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสั ชศาสตร์
3(2-34)
Pharmaceutical Biotechnology
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ มี
ชีววิทยาเทคโนโลยีระดับโมเลกุล เทคโนโลยีการหมัก การตั้งตารับสาหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก
เทคโนโลยีชีวภาพ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเทคโนโลยีชีวภาพในทางเภสัชศาสตร์ และการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการรักษา
Molecular biotechnology, fermentation technology and
formulation of biotechnology. Pharmaceutical biotechnologyderived products and application of biotechnology for therapy.
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*610 481 การฝึ กปฏิบัติวชิ าชีพด้ านเภสั ชกรรม
3(0-18-18)
Professional Practice in Pharmacy
เงื่อนไขของรายวิชา : ได้ รับอนุญาตจากคณะกรรมการประจาคณะเภสั ชศาสตร์ ก่อน
การฝึ กปฏิ บ ัติ วิ ช าชี พ ด้า นเภสั ช กรรมให้ไ ด้มี ค วามเข้า ใจในเรื่ อ งวิ ช าชี พ ของเภสั ช กร ใน
โรงพยาบาล โรงงานผลิตยา ร้านขายยาและอื่นๆ เพื่อให้เข้าใจถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบของเภสัชกร
ในสาขาต่างๆ และการทางานเป็ นทีมแบบบูรณาการ
Professional practice in pharmacy
to understand the
profession of a pharmacist by in hospitals, drug factories, drug
stores and others in order to understand duties and responsibilities
of pharmacists in different areas.
*610 491 สั มมนาการบริบาลและการบริหารทางเภสั ชกรรม
1(1-0-2)
Seminar in Pharmaceutical Care and Administration
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ มี
หลักการและวิธีการในการค้นคืนสารสนเทศชนิดต่างๆ การประเมินคุณค่า การอ้างอิง สิ่ ง
ตีพิมพ์ การเขียนเอกสารอ้างอิง วิธีการทารายงานและวิธีการนาเสนอรายงาน การนาเสนอสัมมนาของ
นักศึกษา ด้านการบริ บาลและการบริ หารทางเภสัชกรรม
Principle and method of retrieving information, evaluation and citation, report writing and
presentation, student’s presentation in pharmaceutical care and administration
*610 492 สั มมนาทางเภสั ชศาสตร์
1(1-0-2)
Seminar in Pharmaceutical Sciences
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ มี
หลักการและวิธีการในการค้นคืนสารสนเทศชนิดต่างๆ การประเมินคุณค่า การอ้างอิง สิ่ ง
ตีพิมพ์ การเขียนเอกสารอ้างอิง วิธีการทารายงานและวิธีการนาเสนอรายงาน การนาเสนอสัมมนาของ
นักศึกษา ด้านเภสัชศาสตร์
Principle and method of retrieving information, evaluation and citation, report writing and
presentation, student’s presentation in pharmaceutical sciences
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*610 581 การฝึ กปฏิบัติวชิ าชีพด้ านเภสั ชศาสตร์
3(0-1818)
Professional Practice in Pharmaceutical Sciences
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ มี
การฝึ กปฏิบตั ิวชิ าชีพด้านการวิจยั และพัฒนายาและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ งานวิจยั ในสาขาเภสัช
วิทยาและพิษวิทยา หรื องานด้านการวิเคราะห์ยาและสารพิษในห้องปฏิบตั ิการหรื องานด้านคลินิก
ในหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานเอกชน โรงงานอุตสาหกรรมยา โรงงานผลิตเครื่ องสาอาง
โรงงานผลิตภัณฑ์อื่นที่คล้ายคลึงกันหรื อไปฝึ กที่สถาบันหรื อมหาวิทยาลัยที่มีการค้นคว้าทดลองใน
เรื่ องของการวิจยั และพัฒนาทางเภสัชศาสตร์
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.
*611
311
ชีวเภสั ชกรรม
3(3-0-6)
Biopharmaceutics
เงื่อนไขของรายวิชา : 615 253 #
ชีวเภสัชกรรมขั้นแนะนา การดูดซึม การแพร่ กระจาย เมตาบอลิสม และการกาจัดยาใน
ร่ างกาย การใช้คณิ ตศาสตร์ทางชีวเภสัชกรรม การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางเภสัชจลนศาสตร์และเภสัช
พลศาสตร์ การประยุกต์เภสัชจลนพลศาสตร์ทางคลินิก ชีวประสิ ทธิผล อันตรกิริยาระหว่างยาและยากับ
อาหาร แนวคิดทางเภสัชจลนพลศาสตร์ และชีวเภสัชกรรมในการออกแบบยาใหม่ และการตั้งตารับยา
เพื่อการรักษาที่เหมาะสมที่สุด
Introduction to biopharmaceutics, absorption, distribution,
metabolism and elimination of drugs in the body, mathematics in
biopharmaceutics, pharmacokinetic and pharmacodynamic data
analysis, clinical application of pharmacokinetics, bioavailability,
drug
and
food-drug
interaction,
pharmacokinetic/
pharmacodynamic/ biopharmaceutic concepts in design of new
drugs, formulation for therapeutic optimization.
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*611 313 การบริบาลทางเภสั ชกรรม
3(2-34)
Pharmaceutical Care
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ มี
บทบาทหน้าที่ของเภสัชกรในการให้บริ บาลทางเภสัชกรรม กระบวนการทางการบริ บาลทาง
เภสัชกรรม การเข้าสู่ และทักษะทางเภสัชกรรมคลินิกอย่างเป็ นระบบ การบันทึกประวัติทางการแพทย์
และการใช้ยา กิจกรรม ทางเภสัชกรรมคลินิก การประกันคุณภาพโรงพยาบาล
Role of pharmacist in pharmaceutical care, pharmaceutical care process, systematic approach
and skills in clinical pharmacy practice, medical records and patient’s drug profile, clinical pharmacy
activities, hospital accreditation.
*611 314 เภสั ชบาบัด 1
3 (2-3-4)
Pharmacotherapeutics 1
เงื่อนไขของรายวิชา : 365 316#, 366 316#, 611 313#
สาเหตุ อาการและพยาธิสภาพของโรค เป้ าหมายของการรักษา การวางแผนการรักษา การ
จัดการเวชภัณฑ์ที่มีจาหน่ายในท้องตลาด เทคนิ คการจ่ายยาและการให้คาปรึ กษาด้านยาแก่ผปู ้ ่ วย การใช้
ยาเพื่อบาบัดรักษาโรคตามอาการและพยาธิ สภาพของโรค เภสัชจลนศาสตร์ คลิ นิก โภชนบาบัด การ
ติดตามอาการไม่พึงประสงค์ และการประเมินการใช้ยา ในโรคระบบทางเดินอาหาร โรคระบบหัวใจและ
หลอดเลือด โรคทางโภชนาการ การใช้ผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ
Aetiology, clinical features, management, management of
pharmaceutical products available in the market, dispensing
techniques and patient’s counseling, drug treatment, clinical
pharmacokinetics and diet therapy, adverse drug reaction
monitoring and drug use evaluation in gastrointestinal disorders,
cardiovascular disorders, nutritional disorders, used of biological
products.
*611 315 เภสั ชบาบัด 2
3(2-3-4)
Pharmacotherapeutics 2
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เงื่อนไขของรายวิชา : 365 316#, 366 316#, 611 313#
สาเหตุ อาการและพยาธิสภาพของโรค เป้ าหมายของการรักษา การวางแผนการรักษา การ
จัดการเวชภัณฑ์ที่มีจาหน่ายในท้องตลาด เทคนิ คการจ่ายยาและการให้คาปรึ กษาด้านยาแก่ผปู ้ ่ วย การใช้
ยาเพื่อบาบัดรักษาโรคตามอาการและพยาธิ สภาพของโรค เภสัช จลนศาสตร์ คลิ นิก โภชนบาบัด การ
ติดตามอาการไม่พึงประสงค์ และการประเมินการใช้ยา ในโรคทางสู ตินรี เวช โรคระบบทางเดินหายใน
โรคผิวหนัง โรคระบบต่อมไร้ท่อ โรคทางตา หูคอ จมูก การใช้ยาในเด็กและผูส้ ู งอายุ
Aetiology, clinical features, management, management of pharmaceutical products available
in the market, dispensing techniques and patient’s counseling, drug treatment, clinical
pharmacokinetics and diet therapy, adverse drug reaction monitoring and drug use evaluation in
gynecologic disorders, respiratory disorders, skin disease, endocrine disorders, diseases of EENT, drug
used in pediatrics and geriatrics.
*611 316 เภสั ชบาบัด 3
3(2-3-4)
Pharmacotherapeutics 3
เงื่อนไขของรายวิชา : 365 316#, 366 326#, 611 313#
สาเหตุ อาการและพยาธิ สภาพของโรค เป้ าหมายของการรักษา การวางแผนการรักษา การ
จัดการเวชภัณฑ์ที่มีจาหน่ายในท้องตลาด เทคนิ คการจ่ายยาและการให้คาปรึ กษาด้านยาแก่ผปู้ ่ วย การใช้
ยาเพื่อบาบัดรักษาโรคตามอาการและพยาธิ สภาพของโรค เภสัชจลนศาสตร์ คลิ นิก โภชนบาบัด การ
ติดตามอาการไม่พึงประสงค์ และการประเมินการใช้ยา ในโรคติดเชื้ อ โรคทางระบบภูมิคุม้ กัน โรค
ระบบทางเดินอาหาร(ต่อ) โรคไต โรคที่เกิดจากการใช้ยา
Aetiology, clinical features, management, management of pharmaceutical products available
in the market, dispensing techniques and patient’s counseling, drug treatment, clinical
pharmacokinetics and diet therapy, adverse drug reaction monitoring and drug use evaluation in
infectious diseases, immunologic disorders, gastrointestinal disorders(cont.), renal diseases, druginduced diseases.
*611 317 เภสั ชบาบัด 4
3 (2-3-4)
Pharmacotherapeutics 4
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เงื่อนไขของรายวิชา : 365 316#, 366 326#, 611 313#
สาเหตุ อาการและพยาธิสภาพของโรค เป้ าหมายของการรักษา การวางแผนการรักษา การ
จัดการเวชภัณฑ์ที่มีจาหน่ายในท้องตลาด เทคนิ คการจ่ายยาและการให้คาปรึ กษาด้านยาแก่ผปู ้ ่ วย การใช้
ยาเพื่อบาบัดรักษาโรคตามอาการและพยาธิ สภาพของโรค เภสัชจลนศาสตร์ คลิ นิก โภชนบาบัด การ
ติดตามอาการไม่พึงประสงค์ และการประเมิ นการใช้ยา ในโรคทางระบบเลื อด โรคมะเร็ ง โรคระบบ
ประสาท โรคจิตเวช โรคกระดูกและข้อ
Aetiology, clinical features, management, management of pharmaceutical products available
in the market, dispensing techniques and patient’s counseling, drug treatment, clinical
pharmacokinetics and diet therapy, adverse drug reaction monitoring and drug use evaluation in
hematologic disorders, oncologic disorders, neurologic disorders, psychiatric disorders, bone and joint
disorders.
*611 583 ปฏิบัติงานเภสั ชกรรมคลินิกด้ านการตรวจตราติดตามระดับยาเพือ่ การบาบัด
2(0-10-10)
Clinical Pharmacy Clerkship in Therapeutic Drug
Monitoring
เงื่อนไขของรายวิชา : 611 314#, 611 315#,611 316#, 611317#
ฝึ กปฏิบตั ิวิชาชีพด้านการติดตามตรวจวัดระดับยาเพื่อ การบาบัด การคานวณพารามิเตอร์ ทาง
เภสัชจลนพลศาสตร์ ในผูป้ ่ วยเฉพาะราย การปรับขนาดของการใช้ยา การแปลผล และให้คาแนะนา
การติดตามดูแลผูป้ ่ วยที่ส่งตรวจวัดระดับยาในเลือด
Professional practices in therapeutic drug monitoring,
pharmacokinetics parameters calculation in specific patient, dosage
regimen adjustment, interpretation and recommendation, patient
monitoring.
*611 584 ปฏิบัติงานเภสั ชกรรมคลินิกด้ านบริการเภสั ชสนเทศ
10-10)
Clinical Pharmacy Clerkship in Drug Information
Services
เงื่อนไขของรายวิชา : 611 313
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2(0-

ฝึ กปฏิบตั ิวชิ าชีพในหน่วยเภสัชสนเทศ การจัดแยกประเภทของคาถาม การประเมิน
สารสนเทศพื้นฐาน การค้นหาคาตอบอย่างเป็ นระบบ สาหรับการประเมินแหล่งข้อมูลและคุณภาพและ
แหล่งสารสนเทศ การประมวลข้อมูลเพื่อตอบคาถาม และการติดตามผล
Professional practice in drug information unit, question
identification, basic information assessment, systematic approach in
retrieving information, evaluation of quality and sources of
information, data processing and monitoring.
*611 585 ปฏิบัติงานเภสั ชกรรมคลินิกด้ านการบริบาลทางเภสั ชกรรมผู้ป่วยนอก
2(010-10)
Clinical Pharmacy Clerkship in Ambulatory Care
เงื่อนไขของรายวิชา : 611 314#, 611 315#,611 316#, 611317#
ฝึ กปฏิบตั ิวิชาชีพด้านบริ บาลทางเภสัชกรรมผูป้ ่ วยนอกในโรงพยาบาล ระบบการกระจายยา
การส่ งมอบยา การให้คาปรึ กษาแนะนาการใช้ยา การทบทวนประวัติผปู้ ่ วย การประเมินและเฝ้ าระวัง
ผลการรักษา การจาแนกปั ญหาที่เกี่ยวกับยา การหาแนวทางเพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหาร่ วมกับ
บุคลากร สาธารณสุ ขและผูป้ ่ วย
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.
*611 586 ปฏิบัติงานเภสั ชกรรมคลินิกด้ านการบริบาลทางเภสั ชกรรมผู้ป่วยใน
2(0-10-10)
Clinical Pharmacy Clerkship in Acute Care
เงื่อนไขของรายวิชา : 611 314#, 611 315#,611 316#, 611317#
ฝึ กปฏิบตั ิวชิ าชีพด้านบริ บาลทางเภสัชกรรมผูป้ ่ วยที่เข้าพักรักษาในโรงพยาบาล การทบทวน
ประวัติผปู้ ่ วยทางการใช้ยา การประเมินและเฝ้ าระวังผลการรักษา การค้นหาปั ญหาที่เกี่ยวกับยา การ
หาแนวทางเพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหาร่ วมกับบุคลากรสาธารณสุ ขและผูป้ ่ วย การส่ งมอบยา การให้
คาปรึ กษาแนะนาการใช้ยาก่อนกลับบ้าน
Professional practice in acute care, medication history
review, patient assessment and drug therapy monitoring,
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identifying, preventing and solving drug related problems with
healthcare professionals or patients, discharge counseling.
*611 587 ปฏิบัติงานทางคลินิกด้ านเภสั ชกรรมชุ มชน
2(0-10-10)
Clinical Clerkship in Community Pharmacy
เงื่อนไขของรายวิชา : 611 314#, 611 315#,611 316#, 611317#
ฝึ กปฏิบตั ิวชิ าชีพด้านการบริ การทางเภสัชกรรมในชุมชน การทบทวนประวัติผปู้ ่ วย การ
คัดเลือกยา การส่ งมอบยา การให้คาปรึ กษาแนะนาการใช้ยา การประเมินและเฝ้ าระวังผลการรักษา
การวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวกับยา การป้ องกันและแก้ไขปั ญหาที่เกี่ยวกับยา
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 .
611 591 โครงการพิเศษทางด้ านเภสั ชกรรมคลินิก
3(0-9-9)
Special Project in Clinical Pharmacy
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ มี
ปฏิบตั ิการวิจยั ในหัวข้อเฉพาะทางด้านเภสัชกรรมคลินิก การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การ
ฝึ กฝนทักษะในการค้นคว้าข้อมูล การวางแผนวิจยั การเขียนโครงร่ างการวิจยั การเก็บและวิเคราะห์ขอ้ มูล
การประยุกต์ใช้สถิติในการวิจยั การเขียนรายงานการวิจยั และการนาเสนอผลงานวิจยั
A research work of a selected topic in clinical pharmacy,
develop ability and skill in : searching information , research
planing, proposal writing, data collection, data analysis, applying
biostatistics in research work, report writing and presentation.
611 616 ความรู้ ปัจจุบันทางด้ านเภสั ชบาบัด
2(2-04)
Current Knowledge in Pharmacotherapy
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ มี
ความก้าวหน้าในการใช้ยารักษาโรคต่างๆ ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดิน
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อาหาร โรคระบบหัวใจร่ วมหลอดเลื อด โรคระบบต่อมไร้ ท่อ โรคระบบประสาท โรคทางจิตเวช โรค
ระบบทางเดิ นปั สสาวะ โรคทางสู ตินรี เวช โรคระบบเลื อด โรคทางโสต-ศอ-นาสิ ก โรคทางจักษุ โรค
ระบบภู มิ คุ ้ม กัน โรคมะเร็ ง โรคทางผิ ว หนั ง โรคติ ด เชื้ อ เป็ นต้น โดยเน้ น ไปที่ ก ารใช้ ย าอย่ า ง
สมเหตุสมผล การใช้ยาอย่างมีหลักฐานรองรับ การวางแผนการรักษาและติดตามผลการรักษาด้วยยาแก่
ผูป้ ่ วย การติดตามอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา การให้คาปรึ กษาเกี่ยวกับการใช้ยา
Update in drug therapies in the following areas: respiratory, gastrointestinal, cardiovascular,
endocrine, neurology, psychiatry, urinary tract, obstetric-gynecology, hematology, ear-nose-throat,
eye, immunology, oncology, dermatology, infectious diseases etc. Emphasis on rational drug use and
evidence-based medicine. Drug therapy planning and monitoring, adverse drug reaction monitoring,
patient counseling on drug therapy.
611 617 ความรู้ ปัจจุบันทางด้ านการบริบาลทางเภสั ชกรรม
2(2-04)
Current Knowledge in Pharmaceutical Care
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ มี
ความก้าวหน้าทางด้านการบริ บาลทางเภสัชกรรม โดยเน้นบทบาทเภสัชกรในการปฏิบตั ิงาน
ด้านการบริ บาลทางเภสัชกรรมอย่างเป็ นระบบโดยใช้ปัญหาของผูป้ ่ วยเป็ นหลัก ทักษะที่จาเป็ นในการ
บริ บาลทางเภสัชกรรม เช่น ทักษะด้านการสื่ อสาร การสัมภาษณ์ผปู ้ ่ วย การสื บค้นประวัติการรักษาของ
ผูป้ ่ วย การแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการและการตรวจร่ างกาย การบัน ทึ ก ข้อ มู ล ทางคลิ นิ ก การ
เตรี ยมสารอาหารสาหรับผูป้ ่ วยเฉพาะราย การให้คาปรึ กษาเกี่ยวกับการใช้ยาของผูป้ ่ วย งานบริ การเภสัช
สนเทศ การประเมินการใช้ยาทางคลินิก
Update in pharmaceutical care. Emphasis on the role of pharmacist in systematic approach in
pharmaceutical care by using problem-oriented medical record. Essential skills for pharmaceutical
care, i.e., communication skill, patient interview, patient medical history review, interpretation of
laboratory data and physical examination, clinical documentation, nutritional preparation for individual
patient, patient counseling, drug information service, clinical drug use evaluation.
611 651 การบริการเภสั ชสนเทศทางคลินิก
2(1-3-2)
Clinical Drug Information Services
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เงื่อนไขของรายวิชา : 611 313
การแบ่ ง ประเภทของค าถาม การวิ เ คราะห์ เ กี่ ย วกับ การประวัติ แ ละภู มิ ห ลัง ของค าถาม
แหล่งข้อมูลและการประเมินแหล่งข้อมูล การตอบคาถามและให้ขอ้ มูล สถานการณ์และปั ญหาของการ
จัดเตรี ยมข้อมูลข่าวสารทางยา ระบบข้อมูลข่าวสารทางยาโดยใช้คอมพิวเตอร์ การบริ หารจัดการในการ
ตอบคาถาม
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
611 653 การประเมินการใช้ ยา
2(1-3-2)
Drug Use Evaluation
เงื่อนไขของรายวิชา : 611 314, 611 315, 611 316, 611 317
แนวคิด หลักการ และระเบียบวิธีการประเมินการใช้ยากลุ่มต่างๆ ในผูป้ ่ วยทั้งในแง่ของความ
เหมาะสมทางการรักษา และความเหมาะสมในด้านเศรษฐกิจ การประเมินผลอันไม่พึงประสงค์ของการ
ใช้ยา ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อประสิ ทธิ ผลของการใช้ยา ฝึ กทักษะในการประเมินการใช้ยาในผูป้ ่ วย
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.
611 655 การประเมินผลอันไม่ พงึ ประสงค์ จากการใช้ ยา
2(1-32)
Adverse Drug Reaction Evaluation
เงื่อนไขของรายวิชา : 611 313
ประเภทของผลอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ระบบการติดตามผลอันไม่พึงประสงค์จากการ
ใช้ยา การออกแบบการติดตาม การบันทึกข้อมูลและรายงานผล การประเมินแนวทางการควบคม ผล
อันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ยาที่ทาให้เกิดความผิดปกติต่อระบบต่างๆ ของร่ างกาย
Classification of adverse drug reaction, Adverse drug reaction monitoring system, monitoring
design, recording and reporting, assessment of guidelines in regulation of adverse drug reaction, druginduced specific disorders
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*612 354 ผลิตภัณฑ์ เพื่อสุ ขภาพจากธรรมชาติ
4(3-36)
Nutural Health Products
เงื่อนไขของรายวิชา : 613 311
การแบ่งประเภทและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพจากธรรมชาติวตั ถุดิบที่ใช้
เป็ นส่ วนประกอบรองในผลิ ตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพจากธรรมชาติ ผลิ ตภัณฑ์ยาแผนปั จจุ บนั จากธรรมชาติ
ผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ผลิตภัณฑ์เวชสาอาง ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ โภชนภัณฑ์ และ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการบาบัดทางเลือกอื่นๆ
Classification and regulation of natural health products. Raw materials for minor ingredients
of natural health products. Natural products in modern medicine, Thai traditional medical products,
health food supplements, medical cosmetics, biological products, nutraceuticals, and products used in
other alternative therapies.
612 591 โครงการพิเศษทางด้ านเภสั ชเวท
3(0-9-9)
Special Project in Pharmacognosy
เงื่อนไขของรายวิชา : 610 311 # และ 612 354 #
การรวบรวมและทบทวนวรรณกรรม การเขียนโครงการและนาเสนอโครงการวิจยั ด้านเภสัชเวท
และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง การทดลองและเก็บข้อมูล การประมวลความรู้ที่ได้เป็ นรายงานและการเขียน
รายงานและนาเสนอและมีส่วนร่ วมในการนาเสนองานในรู ปแบบบรรยาย
Literature review, research proposal writing and research
work in pharmacognosy and related sciences, compilations and
evaluation of information. Reported writing and presentation
including active participation.
612 611 เคมีของผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติด้านเภสั ชศาสตร์ 1
0-6)
Chemistry of Pharmaceutical Natural Products I
เงื่อนไขของรายวิชา : 610 311
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เคมีของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติดา้ นเภสัชศาสตร์ การตรวจสอบวิเคราะห์ท้ งั ในเชิงปริ มาณและ
คุณภาพ เทคนิคการศึกษาวิถีชีวสังเคราะห์ วิถีโพลีคีไตด์ วิถีอะซีเตท-เมวาโลเนท
วิถีกรดชิคิมิค
สารประกอบที่มีวถิ ีชีวสังเคราะห์แบบผสม สารประกอบที่เปลี่ยนแปลงมาจากกรดอะมิโน กลูโคซิ
โนเลต อัลคาลอยด์ การตรวจสอบวิเคราะห์เชิ งคุณภาพและเชิงปริ มาณของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
Chemistry of pharmaceutical natural products, techniques for
study biosynthetic pathways, polyketide pathway, acetatemevalonate pathway, shikimic pathway, natural product derived
from mixed- biosynthetic pathway, amino acid, glucosinolate,
alkaloids. Quantitative and qualitative analysis of corresponding
pharmaceutical natural product.
612 612 เคมีของผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติด้านเภสั ชศาสตร์ 2
3(3-0-6)
Chemistry of Pharmaceutical Natural Products 2
เงื่อนไขของรายวิชา : 610 311
การวิเคราะห์ และการตรวจหาสู ตรโครงสร้างของสารประกอบในกลุ่มคาร์ โบไฮเดรท โปรตีน
ไขมัน น้ ามันหอมระเหย อัลคาลอยด์ ฟลาโวนอยด์ คูมาริ นส์ อิริดอยด์ แทนนิน พอลิฟีนอล และกลัย
โคไซด์
Analysis and structure elucidation of carbohydrate, protein,
lipid, volatile oil, alkaloid, flavonoid, coumarin, iridoid, tannin,
polyphenol, steroid, terpenoid and glycoside.
612 614 เรื่องคัดสรรทางเภสั ชเวท
2(2-04)
Selected Topics in Pharmacognosy
เงื่อนไขของรายวิชา : 610 311, 612 354
ความรู้เกี่ยวกับแพทย์พ้นื บ้านเฉพาะทาง ข้อมูลใหม่เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์พืช ข้อมูลใหม่ใน
ฐานข้อมูลสมุนไพร กรณี ศึกษาการสังเคราะห์สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่แสดงฤทธิ์ ทางชีวภาพ การศึกษา
ชีวสังเคราะห์ของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่แสดงฤทธิ์ ทางชีวภาพ
การผลิตพืชสมุนไพรในเชิง
อุตสาหกรรม เทคโนโลยีล่าสุ ดด้านการตรวจมาตรฐานและควบคุมคุณภาพของยาจากสมุนไพร รวมทั้ง
ความรู ้เกี่ยวกับการพัฒนาชีวผลิตภัณฑ์เพื่อการป้ องกันและบาบัดโรค
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Current view in traditional medicine, herbarium, new
information in herbal database, case studies on synthesis and
biosynthesis natural products and industrial production of medicinal
plant. Recent technology for standardization and quality control of
herbal medicine and bioproduct development for prevention and
treatment.
612 616 เภสั ชกรรมแผนไทย
2(2-0-4)
Thai Traditional Pharmacy
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ มี
เภสัชกรรมแผนไทยและทฤษฎีการแพทย์แผนไทย ความสาคัญและจรรยาบรรณของเภสัช
กรรมแผนไทย เภสัชวัตถุ สรรพคุณเภสัช คณาเภสัช เภสัชกรรม ยาสามัญประจาบ้านแผนโบราณ
พระราชบัญญัติยา พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปวิชาชีพ เภสัชกรรมแผนโบราณ และ
การพัฒนายาสมุนไพร
Concept of Thai traditional pharmacy and medicine,
importance of moral and ethic in Thai traditional pharmacy
practice, pharmaceutical ingredient, and their use, set of
pharmaceutical ingredient, principle concept and composition of
Thai traditional pharmacy, Thai traditional household preparation,
corresponding law and application procedure for Thai traditional
pharmacy licence, traditional drug development.
612 617 เภสั ชเวททางทะเล
2(2-0-4)
Marine Pharmacognosy
เงื่อนไขของรายวิชา : 610 311, 612 354
ความรู ้ทวั่ ไปทางสมุทรศาสตร์ เบื้องต้น ระบบนิเวศน์ สภาพแวดล้อม ที่มาและบทบาทของผลิต
ภัณฑ์ทางทะเลต่อการค้นคว้าและพัฒนายาใหม่ ชีววิทยา การจาแนกพวก เคมี แหล่งกาเนิด และการได้
มาซึ่งผลิตภัณฑ์จากแหล่งทางทะเล สารพิษจากแหล่งทางทะเล การศึกษาวิจยั เพื่อพัฒนายาและผลิตภัณฑ์
จากแหล่งทางทะเลโดยวิทยาการปั จจุบนั ผลิตภัณฑ์จากทะเลที่ใช้ประโยชน์ทางเภสัชกรรม รวมทั้งการนา
สิ่ งมีชีวติ และผลิตภัณฑ์จากแหล่งทางทะเลมาใช้ในงานพัฒนา
เภสัชภัณฑ์และประยุกต์ใช้ในงาน
วิทยาศาสตร์ การแพทย์อื่น ๆ
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Basic knowledge of marine ecology, pharmaceutical natural
products of marine origin for drug development, taxonomy and
biology of marine organism, chemistry and source of marine natural
product, marine toxin, research and development of marine natural
product, industrial impact and application to medical sciences.
612 618
เห็ดและราทีเ่ ป็ นยาหรือเป็ นพิษ
1(1-0-2)
Medicinal and Poisonous Mushroom and Fungi
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ มี
อนุกรมวิธานของเห็ดและรา เห็ดและราที่รับประทานได้ และที่เป็ นพิษ และเห็ดและราซึ่งมีคุณ
ค่าทางยา โดยจะเน้นที่ชนิด ประโยชน์ และโทษของเห็ดราแต่ละชนิด
Taxonomy of mushroom and fungi, including edible, poisonous and medicinal mushroom and
fungi, with an emphasis on the uses and toxicity of individual mushroom and fungi.
612 619 พืชสมุนไพรในชี วติ ประจาวัน
2(2-0-4)
Medicinal Plants in Daily Life
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ มี
ภาพรวมของพรรณพฤกษชาติที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน พืชสมุนไพรในการรักษาโรค ใน
อาหารและเครื่ องดื่ม พืชสมุนไพรที่เป็ นเครื่ องเทศและเครื่ องหอม ใช้แต่งสี ใช้ในการปรุ งแต่งเป็ น
เครื่ องสาอาง พืชสมุนไพรที่ใช้เป็ นไม้ประดับ ให้เส้นใย ใช้ในสาธารณสุ ขมูลฐาน ศิลปวัฒนธรรมและ
พิธีกรรมความเชื่ อต่างๆ
Medicinal plants in daily life, use for treatment, foods,
beverages, aromatic medicinal plants coloring and flavoring agent
including medicinal plants employed as cosmetics, ornamental,
fiber, primary health care culture and believe.
612 621 พืชพิษและสั ตว์ทเี่ ป็ นพิษ
2(2-0-4)
Poisonous Plants and Animals
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ มี
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พืชที่เป็ นพิษต่อระบบประสาทส่ วนกลาง พืชที่ทาให้ประสาทหลอน พืชที่ระคายเคืองต่อ
ทางเดินอาหาร พืชที่เป็ นพิษต่อระบบทางเดินหายใจ ต่อระบบไหลเวียนโลหิ ต พืชที่เป็ นพิษต่อตับและ
ไต พืชที่เป็ นพิษต่อระบบสื บพันธุ์ พืชที่ทาให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง งูพิษ และแมลงที่เป็ นพิษ
Poisonous plants acting on central nervous system, poisonous
plants with hallucinogenic effect, poisonous plants irritating
gastrointestional system, poisonous plants acting on respiratory
system, circulatory system, liver and kidney, poisonous plants
acting on reproductive system, poisonous plants on irritation of skin
poisonous snakes and insects.
612 622 วนศาสตร์ สาหรับนักศึกษาเภสั ชศาสตร์
1(1-0-2)
Forestry for Pharmacy Students
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ มี
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับระบบนิเวศของพืช
ปั จจัยสิ่ งแวดล้อมและปั จจัยชีวภาพที่มีผลต่อการ
กระจายตัวของพืชสมุนไพร การทดแทนของพืชและกระบวนการทดแทนของพืช สังคมพืชและป่ าไม้
ของโลก ชนิดป่ าของประเทศไทย ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชสมุนไพรในป่ าประเทศไทย การ
จัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรป่ าไม้ และผลกระทบของการทาลายป่ า ต่อสิ่ งแวดล้อมและการปลูกป่ า
General knowledge plant ecology, environmental and
biological factor affecting to distribution of medicinal plant.
Replacement and replacement process of plant. Plant social and
world forest, forest in Thailand, biodiversity of medicinal plant.
Forest management and conservation effect of deforestation on
environment and afforestration.
612 651 การเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ พืชสมุนไพร
3(2-3-4)
Tissue Culture of Medicinal Plants
เงื่อนไขของรายวิชา : 612 354
ประวัติความเป็ นมาและนิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ พืช
การจัดห้องปฏิบตั ิการ
อุปกรณ์และเครื่ องมือที่จาเป็ นต่อการเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อพืช สู ตรอาหารสาหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุน
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และวิธีการเตรี ยม การเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ พืชสมุนไพร รวมทั้งการประยุกต์ใช้เพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ พืชเพื่อผลิต
สารประกอบทุติยภูมิ
History and technical term in plants tissue culture.
Organization of plant tissue culture laboratory and laboratory
equipment. Plant tissue culture media and preparation, medicinal
plant cell culture including application of plant tissue culture for
secondary metabolite production.
613 251 เคมีเชิงเภสั ชศาสตร์ ข้นั พืน้ ฐาน
3(2-3-4)
Basic Pharmaceutical Chemistry
เงื่อนไขของรายวิชา : 312 112
พื้นฐานของวิชาเคมีเชิ งเภสัชศาสตร์ การจับกันของโมเลกุล (Bonding) รู ปร่ างโมเลกุล
ของยา สเตอริ โอเคมี (Stereochemistry) ความเป็ นกรดเป็ นด่าง ความเป็ นขั้วประจุ การ
ละลายของสาร และศึกษาชนิ ดต่าง ๆ ของปฏิกิริยาเคมี โดยแบ่งตามกลไกของการเกิดปฏิกิริยา รวมทั้ง
ศึกษาพื้นฐานของเฮทเทอโรซัยคลิกเคมีสตรี (Heterocyclic Chemistry)
ในภาคปฏิ บตั ิ การนักศึ ก ษาจะได้ทดสอบการเกิ ดปฏิ กิ ริยาเคมี เบื้ องต้น
และศึ กษาจาก
แบบจาลองของโมเลกุล
Basics of pharmaceutical chemistry, chemical bonding,
molecular drug structure, stereochemistry, acidity-basicity, polarity,
solubility, types of chemical reactions classified from the
mechanisms of reaction, including the basic of heterocyclic
chemistry.
In laboratory, the students will practice on the basic chemical
reaction and the molecular modeling.
*613 252 การวิเคราะห์ ยา 1
3(2-34)
Pharmaceutical Analysis I
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ มี
หลักการและเทคนิคการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์และเคมีภณ
ั ฑ์ ปริ มาณวิเคราะห์ตวั ยาโดยวิธี
ไตเตรทแบบต่าง ๆ การไตเตรตระหว่างกรดและด่าง ในตัวกลางที่เป็ นน้ าและในตัวกลางที่ ไม่ใช่ น้ า
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การไตเตรทแบบการวัดการเกิดสารประกอบเชิงซ้อน การไตเตรตแบบออกซิ เดชัน่ -รี ดกั ชัน่ การไตเตรท
แบบเกิดตะกอน การไตเตรต โดยใช้ความต่างศักย์ไฟฟ้ า การหาปริ มาณโดยวิธีการชัง่
Principles 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, potentiometric
titration and gravimetric analysis.
*613 351 การวิเคราะห์ ยา 2
4(3-3-6)
Pharmaceutical Analysis II
เงื่อนไขของรายวิชา : 613 252 #
หลักการและเทคนิคการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์และเคมีภณ
ั ฑ์ที่ตอ้ งใช้เครื่ องมือวิเคราะห์ที่
เป็ นเทคโนโลยีข้ นั สู ง เช่น เครื่ องสเปคโตโฟโตมิเตอร์ ชนิดแสงอุลตร้าไวโอเลท ชนิดแสงอินฟาเรด และ
ชนิดอะตอมมิกแอบซอบชัน่ เครื่ องสเปคโตฟลูโอโรมิเตอร์ เครื่ องอิเลคโตรฟอลิซิส เครื่ องโพลาริ มิเตอร์
เครื่ องรี แฟรคโตมิเตอร์ เครื่ องทินแลเยอร์ โครมาโตกราฟฟี่ เครื่ องก๊าซโครมาโตกราฟฟี่ และเครื่ องไฮ
เพอร์ฟอร์มานซ์ลิควิดโครมาโตกราฟฟี่
Principles and quality control techniques of pharmaceutical and chemical products using high
technology analytical instruments, UV-Spectrophotometer, Infrared Spectrophotometer, Atomic
Absorption Spectrophotometer, Spectrofluorometer, Electrophoresis, Thin Layer Chromatography
Polarimeter, Refractometer, Gas Chromatography and High Performance Liquid Chromatography.
*613 352 เคมีเชิงเภสั ชศาสตร์
3(3-0-6)
Pharmaceutical Chemistry
เงื่อนไขของรายวิชา : 610 311
อิทธิพลของโครงสร้างทางเคมีและคุณสมบัติทางเคมีฟิสิ กส์ที่มีผลต่อการออกฤทธิ์ และเภสัช
จลนศาสตร์ ของยา
ความสัมพันธ์ระหว่างสู ตรโครงสร้างกับคุณสมบัติชีวภาพของยากลุ่มต่างๆ
กรณี ศึกษา
Influence of chemical structure and physico-chemical properties on drug action and
pharmacokinetic character. Structure activity relationship of some prototype groups. Case studies.
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613 511 การหาโครงสร้ างทางเคมี
3(3-0-6)
Structure Elucidation
เงื่อนไขของรายวิชา : 613 351
การหาสู ตรโครงสร้างของตัวยา ซึ่ งเป็ นสารอินทรี ย ์ และของสารอินทรี ยอ์ ื่น ๆ โดยใช้หลักการ
ของวิชาสเปคโตสโคปี คือ ชนิดแสงอุลตร้าไวโอเลท ชนิดแสงอินฟราเรด แมสสเปคโตมิเตอร์ เครื่ อง
เอ็น-เอ็ม-อาร์ (NMR) และเครื่ องซี -13 (C-13) เป็ นต้น โดยนักศึกษาจะได้ฝึกการอ่านและแปล
ผลสเปคตรัมของการดูดกลืนคลื่นชนิดต่าง ๆ
Chemical structure of organic drugs and other organic
compounds by using spectroscopy such as uv-visible
spectrophotometry, IR-spectrophotometry, Mass, NMR and C-13
spectroscopy. Students will learn how to interprete the spectrum.
613 512 เคมีเชิ งเภสั ชศาสตร์ ช้ ั นสู ง
3(3-0-6)
Advanced Pharmaceutical Chemistry
เงื่อนไขของรายวิชา : 613 352
คุ ณสมบัติทางเคมี ของสารที่ ใ ช้เป็ นยา ที่ มีผลต่อการออกฤทธิ์ และพิ ษของยาปั ญหาและการ
แก้ปัญหาที่มีผลต่อการพัฒนาตัวยา และผลิตภัณฑ์ ตลอดจนศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสู ตรโครงสร้าง
กับผลในเชิงชีวภาพในเชิงคุณภาพของยา
Chemical properties of drug that have an effect on drug activity and drug toxicity. The
problem and the solution of drug development and structure activity relationship of drug in term of
bioactivity and quality are also the topic in this subject.
613 513 การออกแบบตัวยา
3(3-0-6)
Drug Design
เงื่อนไขของรายวิชา : 613 352
หลักการพื้นฐานในการออกแบบตัวยา วิธีการและแนวคิดในการพัฒนาตัวยา วิธีการทางเคมี วิธี

69

การทางภูมิคุม้ กัน วิธีการทางเอกซเรย์คริ สตัลไลกราฟฟี่ วิธีประยุกต์คอมพิวเตอร์ ความสัมพันธ์
ระหว่างโครงสร้ างและฤทธิ์ ของยาในเชิ งปริ มาณ (QSAR) กรณี ตวั อย่างพัฒนายาแบบต่าง ๆ
ตลอดจนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบตัวยา
Basic principle of drug design drug development by the
method of chemistry, immunology, x-ray crystallygraphy and by
using microcomputer, quantitative structure-activity relationship
(QSAR) in drug design and the case study of drug development.
613 551 การแยกสกัดตัวยา
3(2-3-4)
Drug Extraction and Separation
เงื่อนไขของรายวิชา : 613 351
หลักการและเทคนิคของการแยกยาออกจากกัน (Isolation) และการทาให้ยาที่แยกออกจาก
กันแล้วนั้นบริ สุทธิ์ (Purification) ศึกษาถึงการแยกสกัดตัวยา โดยเทคนิคทางโครมาโต
กราฟฟี เฟสต่าง ๆ คือ ของเหลว-ของเหลว ของเหลว-ของเหลว ของเหลว-ของแข็ง ของแข็งของแข็ง ก๊าซ-ของเหลว ก๊าซ-ของแข็ง โดยการแยกสกัดนั้นจะเป็ นการพิสูจน์เอกลักษณ์ และ
วิเคราะห์หาปริ มาณด้วย
Principles and techniques of drug isolation and purification.
To study drug separation by using various phases of
chromatographic techniques eg. Liquid-liquid, liquid-solid, solidsolid, gas-liquid, gas-solid that used for drug identification and
determination.
613 552 การสั งเคราะห์ ตัวยา
4(3-3-6)
Drug Synthesis
เงื่อนไขของรายวิชา : 613 352
หลักการพื้นฐานในการสังเคราะห์ยา วิธีการและเทคนิ คในการสังเคราะห์ยาชนิ ดต่าง ๆ จาก
สารเคมีวตั ถุดิบเบื้องต้น ศึกษากลไกในการสังเคราะห์ ปริ มาณผลิตภัณฑ์ที่ได้รับจากขบวนการเทอร์
โมไดนามิก (Thermodynamic) และไคเนติก (Kinetic process)
Principles, procedures and techniques of drug synthesis from
common chemical substances, mechanism of the reaction and
yield from kinetic and thermodynamic process.
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613 554 เคมีวเิ คราะห์ เชิ งเภสั ชศาสตร์ ข้ นั สู ง
3(2-3-4)
Advanced Pharmaceutical Analysis
เงื่อนไขของรายวิชา : 613 351
การวิเคราะห์ยาอย่างลึกซึ้ งทุกแง่ทุกมุมของยากลุ่มต่าง ๆ ที่สาคัญ โดยอาศัยเทคนิคใหม่ ๆ
ตลอดจนการพัฒนาการวิเคราะห์ยา และการเตรี ยมสารตัวอย่าง การเตรี ยมสารตัวอย่างจากของเหลวชี ว
วัตถุ การเตรี ยมสารตัวอย่างจากยาสาเร็ จรู ปที่เป็ นรู ปแบบต่าง ๆ
Analysis of various drug group in details by using new
technologies, including the analytical method development and
sample preparation, pretreatment of samples in biological fluid and
in various types of dosage form.
613 555 เทคนิคการใช้ เครื่องมือด้ านวิเคราะห์
3(1-6-2)
Techniques in the Application of Analytical
Instruments
เงื่อนไขของรายวิชา : 613 351
หลักการและวิธีการของการใช้เครื่ องมือสาหรับการวิเคราะห์ยา เช่น เครื่ องสเปคโตโฟโต
มิเตอร์ ชนิ ดต่าง ๆ เครื่ องสเปคโตฟลูโอโรมิเตอร์ เครื่ องอะตอมมิกแอบซอปชัน่ สเปคโตโฟโตมิเตอร์
เครื่ องโครมาโตกราฟฟี ชนิ ดต่าง ๆ โดยจะเน้นเรื่ องเทคนิคการใช้ ข้อควรระวังต่าง ๆ รวมถึงการดูแล
รักษาเครื่ องให้มีประสิ ทธิภาพในการใช้งาน
Principles and proceeding to use instruments for drug
analysis, such as spectrophotometer (spectrofluorometer, atomic
absorption spectrophotometer), chromatography. This course
considers on techniques, proceeding, precaution and maintenance.
613 591 โครงการพิเศษทางด้ านวิจัยและพัฒนาทางเภสั ชศาสตร์
3(0-99)
Special Project in Research and Development in
Pharmaceutical Sciences
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เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ มี
ศึกษาเชิงค้นคว้าและปฏิบตั ิการวิจยั ในหัวข้อเฉพาะทางด้านวิจยั และพัฒนาทางเภสัชศาสตร์ โดย
จะเน้นที่ การศึ กษาค้นคว้าด้วยตนเอง ภายใต้การควบคุ มอย่างใกล้ชิดของอาจารย์ที่ปรึ กษาการฝึ กฝน
ทักษะในการค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ ตลอดจนฐานข้อมูลต่าง ๆ การวางแผนวิจยั การทา
วิจยั ในห้องปฏิ บตั ิการ การวิเคราะห์ขอ้ มูลของผลการวิจยั การประยุกต์ใช้สถิติในการวิจยั การเขียน
รายงานวิจยั และการนาเสนอผลงานวิจยั
Students are assigned to conduct a research work of a selected
topic in the area of research and development in Pharmaceutical
Sciences. 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,
techniques in laboratory, data collection, data analysis, applying
biostatistics to research work, report writing and research work
presentation.
613 651 การควบคุมคุณภาพเครื่องสาอาง
3(2-3-4)
Quality Control of Cosmetics
เงื่อนไขของรายวิชา : 613 351
การควบคุ มคุ ณภาพเครื่ องสาอางชนิ ดต่าง ๆ เช่ น แป้ ง โลชัน่ แชมพู น้ ายาดัดผม ลิ ปสติก สบู่
ฯลฯ ทั้งในด้านความคงตัวของผลิตภัณฑ์ และคุณภาพของส่ วนผสมที่ใช้ในผลิตภัณฑ์
Quality control of cosmetic preparation such as powders,
lotions, shampoos, hair-styling preparations, lipsticks, soap, etc.,
stability of products and quality control of ingredient used in
preparations.
613 652 การควบคุมคุณภาพยาแผนโบราณ
2(2-0-4)
Quality Control of Ethnomedicine
เงื่อนไขของรายวิชา : 613 351
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แนวทางการควบคุมคุณภาพยาแผนโบราณ โดยอาศัยวิทยาศาสตร์ สมัยใหม่ โดยการควบคุม
ปริ มาณสารสาคัญในยาแผนโบราณ ข้อกาหนดต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นคุณสมบัติทางเคมีและฟิ สิ กส์ของพืชที่ใช้
เป็ นยาแผนโบราณ ตลอดจนสารปนเปื้ อน เช่น ยาฆ่าแมลง เชื้อรา เชื้อแบคทีเรี ย โลหะหนัก เป็ นต้น
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..
613 653 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ อาหาร
3(2-3-4)
Quality Control of Food-product
เงื่อนไขของรายวิชา : 613 351
การควบคุมคุณภาพของทั้งอาหารสดและอาหารสาเร็ จรู ป โดยเน้นในเรื่ องสิ่ งปรุ งแต่งที่
ใส่ เข้าไปในอาหาร สิ่ งปนเปื้ อนในอาหาร รวมทั้งศึกษาถึงข้อกาหนดตามกฎหมายที่อนุญาตให้มีสิ่ง
ปรุ งแต่ง และสิ่ งปนเปื้ อนได้ในอาหาร
Quality control of both fresh food and finished food-products with an emphasis on food
additives and contaminants, including regulations involved.
613 654 เคมีอาหาร
3(2-3-4)
Food Chemistry
เงื่อนไขของรายวิชา : 613 351
องค์ประกอบของอาหารประเภทต่าง ๆ จากธรรมชาติ อาหารสาเร็ จรู ป อาหารเสริ ม และอาหารที่
อ้างว่าใช้บารุ งกาลังชนิดต่าง ๆ ที่มีจาหน่ายในท้องตลาด ศึกษาองค์ประกอบโปรตีน คาร์ โบไฮ เดรท
ไขมัน วิตามิน เกลือแร่ และองค์ประกอบเฉพาะในอาหารชนิดนั้น
Constituents of food such as natural food, finished food-products, supplement food-products
including food-products which refer to tonic that distribute in the market. The content also includes
food nutrients eg. Protein, carbohydrate, fat, vitamin, mineral and specific components.
*614 351 พิษวิทยา
4(3-3-6)
Toxicology
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เงื่อนไขของรายวิชา : 366 316
หลักการพื้นฐานของพิษวิทยา และกลไกการก่อพิษและความเสี ยหายต่อสิ่ งมีชีวิตที่เกิดจากยา
และ สารเคมี ปฏิกิริยาการตอบสนองของร่ างกายทั้งแบบไม่จากัดอวัยวะและระบบอวัยวะแบบเฉพาะ
หลังการรับสัมผัสสารพิษชนิด ต่างๆ กลุ่มสารที่มีผลต่อระบบอวัยวะและกลไกหลักของการก่อพิษจาก
สารเหล่านี้ ฝึ กปฏิบตั ิการขั้นหลักมูลเพื่อวิเคราะห์การเกิดพิษและการวิเคราะห์หาสารพิษในตัวอย่างชี วะ
วัตถุ
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
and primary mechanisms of toxicity of these agents. A practical
foundation for analysis of toxic responses and toxicants in
biological samples.
614 551 พิษวิทยาคลินิก
3(2-3-4)
Clinical Toxicology
เงื่อนไขของรายวิชา : 614 351
การนาความรู ้พ้นื ฐานทางพิษวิทยามาปรับใช้ทางคลินิกเพื่อการเรี ยนรู ้และเข้าใจอาหารทาง
คลินิกของผูป้ ่ วยที่ได้รับสารพิษชนิดต่างๆ รวมทั้งหลักการในการรักษาพิษจากสารพิษชนิดต่างๆ ใน
ภาคปฏิบตั ิการจะครอบคลุมกรณี ศึกษาการเกิดพิษที่เกิดขึ้นจริ งชนิดต่างๆ ทั้งในโรงพยาบาลหรื อจาก
กรณี ศึกษาสมมติ เพื่อให้เกิดทักษะและประสบการณ์ทางปฏิ่บตั ิในการแก้ปัญหาผูป้ ่ วยที่ได้รับสารพิษ
Apply the basic knowledge of toxicology in clinical use. To
learn and understand the clinical symptoms of poisoned patients
from various toxicants. In practical sessions. Include case studies
either from hospitals or simulated cases in order to gain problemsolving skill and experiend of the management of poisoned
patients.
614 552 พิษวิทยาทางอาหาร
3(2-3-4)
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Food Toxicology
เงื่อนไขของรายวิชา : 614 351
การเกิดพิษจากอาหารชนิดต่าง ๆ ทั้งจากที่เติมในอาหารโดยตั้งใจและสิ่ งปนเปื้ อนที่
แฝงอยู่ ศึกษาถึงอาการการเกิดพิษ การแก้พิษ จากสิ่ งที่ปนอยูใ่ นอาหาร พิษจากการได้รับวิตามินมาก
เกินขนาด พิษจากแบคทีเรี ยในอาหาร และท็อกซิ นของเชื้อจุลชีพในสารอาหาร
พิษจากพืชบาง
ชนิดที่นามาใช้เป็ นอาหารในภาคปฏิบตั ิการนักศึกษาจะได้ทาการวิเคราะห์หาชนิดและปริ มาณของ
สารพิษที่ปนเปื้ อนอยูใ่ นอาหารต่าง ๆ
Toxicity form various foods including intentional additives and contaminants. To study
sysptoms of toxicity and treatments resulting form food contamination, excessive vitamins, bacterial
food-borne disease, mycotoxins, and toxicity from consumable plants. In practical work, students will
be trained in analyzing for qualiy and quantity of food contaminated toxic substances.
614 553 เทคนิคทางเภสั ชวิทยาและพิษวิทยา
3(1-6-2)
Techniques in Pharmacology and Toxicology
เงื่อนไขของรายวิชา : 366 326, 614 351
วิธีการและเทคนิคชั้นสู งที่ใช้สาหรับการศึกษาทางด้านเภสัชวิทยาและพิษวิทยา เช่น เทคนิค
ทางการใช้สารกัมมันตรังสี ในการดูการกระจายตัวของยาเทคนิคในการใช้สารกัมมันตรังสี ในการหา
ปริ มาณของสารที่มีนอ้ ยมาก ๆ เทคนิคในการหาชนิดของรี เซ็ปเตอร์ ชนิดย่อย รวมทั้งเทคนิคในการผ่าตัด
สัตว์ทดลอง เป็ นต้น
Advanced techniques used in pharmacology and toxicology, such as isotropic technique for
the study of drug distribution, radio immunoassay for trace amount analysis, technique for the
determination of receptors and subtype receptors, and test animal operation techniques be also studied.
614 572 แนวคิดปัจจุบันทางด้ านเภสั ชวิทยาและพิษวิทยา
1(1-0-2)
Current Concepts in Pharmacology and Toxicology
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ มี
การค้นคว้าวิทยาการที่เป็ นแนวคิดปั จจุบนั ทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยา เทคนิคการสื บค้น
สารสนเทศแบบต่างๆ การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ เรี ยบเรี ยงและ นาเสนอ
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Searching any current concepts in Pharmacology and
Toxicology.
Various
information
retrieving
techniques,
systematical review, comply and presentation
614 582 ปฏิบัติงานเภสั ชวิทยาและพิษวิทยาคลินิก
2(0-12-12)
Clinical Pharmacology and Toxicology Clerkship
เงื่อนไขของรายวิชา : 366 316 และ 614 351
การปฏิ บตั ิ ง านวิชาชี พ ที่ เกี่ ยวข้องกับ เภสัชวิทยาและพิษ วิทยาคลิ นิกในโรงพยาบาล และ
ศูนย์บริ การสุ ขภาพอื่นๆ การให้บริ การด้านสารสนเทศด้านยาและสารพิษ เภสัชพลศาสตร์ คลินิก ภาวะ
ฉุ กเฉิ นทางพิษวิทยาและการดูแลผูป้ ่ วยที่ได้รับสารพิษ การเตรี ยมยาต้านพิษ และการทางานเป็ นทีม
สุ ขภาพในโรงพยาบาล
Practical professional skill relevant to clinical pharmacology
and toxicology service in hospitals or other health care centers.
Drug and poison information service, clinical pharmacokinetics,
emergency toxicology and poison management, antidote
preparation and health care team in hospital.
614 591 โครงการพิเศษทางด้ านเภสั ชวิทยาและพิษวิทยา
3(0-9-9)
Special Project in Pharmacology and Toxicology
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ มี
การค้นคว้าและปฏิบตั ิการวิจยั ในหัวข้อเฉพาะด้านเภสัชวิทยาและพิษวิทยา โดยจะเน้น
ที่การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ภายใต้การควบคุมอย่างใกล้ชิดของอาจารย์ที่ปรึ กษา การฝึ กฝนทักษะใน
การค้นคว้าข้อมูล จากเอกสารทางวิชาการ หนังสื อ ตาราเอกสาร วารสาร ตลอดจนฐานข้อมูลต่าง ๆ
การวางแผนการวิจยั
การเขียนโครงการวิจยั การวิเคราะห์ขอ้ มูลและผลการศึกษา การประยุกต์ใช้
สถิติในการวิจยั การเขียนรายงานวิจยั และการนาเสนอผลงานวิจยั
An independent research study on a selected topic in
pharmacology and toxicology under a close supervision of an
advisor to develop ability and skill in searching information from
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documents and various database sources, research planing, research
operation, proposal writing, report writing and presentation.
614 612 พิษวิทยาระดับโมเลกุล
3(3-0-6)
Molecular Toxicology
เงื่อนไขของรายวิชา : 614 351, 366 326
ตัวรับช่องทาง สัญญาณภายในเซลล์ ปฏิสัมพันธ์ของยาและสารพิษในระดับเซลล์และโมเลกุล
การประยุกต์ใช้งานทั้งในแง่การประเมินความเป็ นพิษ การรักษา และการพัฒนายา
Receptors channels intracellular signallings interaction of
drugs and toxicants at cellular and molecular level. Application for
toxicity assessment therapy and drug development.
614 651 พิษวิทยาสิ่ งแวดล้อม
3(2-3-4)
Environmental Toxicology
เงื่อนไขของรายวิชา : 614 351
ปัญหาของการเกิดพิษในสิ่ งแวดล้อม ทั้งสารพิษที่อยูใ่ นอากาศ สารพิษในน้ า สารพิษในดิน
และสารพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งศึกษาวิธีการลดมลพิษในสิ่ งแวดล้อม และการฟื้ นฟูให้
สภาพสมดุลย์ของธรรมชาติกลับคืนมา
ในภาคปฏิบตั ิ จะมีการทดลองวิเคราะห์หาสารพิษที่ปนเปื้ อนในสิ่ งแวดล้อมโดยการเก็บตัวอย่าง
น้ า ตัวอย่างดิน และอากาศ มาทาการวิเคราะห์หาทั้งชนิดและปริ มาณของสารพิษ ที่สาคัญและเป็ น
ต้นเหตุของมลภาวะ
Problems caused by toxic agents contaminated in the environment, ie. Air, water, soil and
from industrial factories. To study methods to diminish environmental pollutants and to replenish
balance of environment.
In practical study, students will practice the laboratory analyses of chemical contaminants in
the environment by collecting samples of water, soil and air to analyse for types and amounts of these
causative substances.
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614 653 สารเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
2(2-0-4)
Addicted and Psychoactive Substances
เงื่อนไขของรายวิชา : 366 326
ฤทธิ์ ทางเภสัชวิทยาและพิษของสารเสพติด และวัตถุออกฤทธิ์ ต่อจิตประสาทประเภท
ต่าง ๆ เช่น สารกลุ่มอนุพนั ธ์ฝิ่น สารที่เป็ นตัวกระตุน้ ระบบ
ประสาทส่ วนกลาง สารที่เป็ นตัว
กดระบบประสาทส่ วนกลาง รวมทั้งศึกษาถึงปั ญหาของการใช้สารเสพติด และวัตถุออกฤทธิ์ ต่อจิต
ประสาทเหล่านี้
Pharmacological and toxicological effects of various addicted substances and psychoactive
agents including opioids, central nervous system stimulants and depressants. The contents also cover
health and socioeconomic problems related to usage of these substances.
*615 253 หลักการพืน้ ฐานทางเทคโนโลยีเภสั ชกรรม
4(3-36)
Basic Principle in Pharmaceutical Technology
เงื่อนไขของรายวิชา : 312 234#
ทฤษฎี และหลักการทางเคมีกายภาพ เพื่อนาไปสู่ การตั้งตารับยา วิธีการให้ยา การคานวณทาง
เภสั ช กรรม คาศัพ ท์ที่ใ ช้ก ารตั้ง ตารั บ ยาและบนใบสั่ ง ยา เภสั ช ตารั บ เทคนิ ค เบื้ องต้นในการเตรี ย ม
สภาวะของสาร หลักการละลายของสาร การเกิดสารประกอบเชิงซ้อน ปรากฏการณ์ที่ผวิ ประจัน
คอลลอยด์ พอลิเมอร์ การไหลของสาร วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของอนุภาคขนาดเล็ก ความไม่พึง
ผสมและความคงตัวทางเคมีของยา
Theory and physicochemical principles applicable for drug
formulations, routes of
administrations, pharmaceutical calculations, terminology in
prescription and pharmacopoeia, basic technique in preparation,
states of matter, solubility, complexation, interfacial phenomena,
colloids, polymers, rheology, microneritics, incompatibility and
chemical stability.
*615 254 เทคโนโลยีเภสั ชกรรม 1
4(3-3-6)
Pharmaceutical Technology I
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เงื่อนไขของรายวิชา : 615 253#
หลักการและเทคโนโลยีที่เกี่ ยวข้องกับการตั้งตารับยาเตรี ยมในรู ปแบบของเหลว เช่ น ยาน้ าใส
ยาน้ า แขวนตะกอน ยาน้ าอิมลั ชัน ยาเตรี ยมปราศจากเชื้ อและยาเตรี ยมเฉพาะบุคคล คาจากัดจากัดความ
คุณสมบัติและส่ วนประกอบในตารับ วิธีเตรี ยม เทคนิ คและปั ญหาที่เกิ ดจากการเตรี ยม การปิ ดฉลาก
และการบรรจุ การประเมินคุณสมบัติทางกายภาพ
Theory and technology related to formulation of liquid dosage
forms e.g. solutions, suspension, emulsions, sterile dosage forms
and extemporaneous preparation dosage form, definitions,
pharmaceutical components and properties of formulations,
technics and problems in preparation, labeling and packaging,
physicochemical evaluations.
*615 354 เทคโนโลยีเภสั ชกรรม 2
3(2-3-4)
Pharmaceutical Technology II
เงื่อนไขของรายวิชา : 615 253#
ทฤษฎีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการตั้งตารับยาเตรี ยมรู ปแบบของกึ่งแข็ง ยาเตรี ยมรู ปแบบ
ของแข็ง การดูดซึ มและการปลดปล่อยยาเข้าสู่ ร่างกาย
Theory and technology related to formulation of semisolid
dosage forms, solid dosage forms.
Drug absorption and release of drug into the body.
*615 511 หน่ วยการผลิต
2 (2-0-4)
Unit Operation
เงื่อนไขของรายวิชา : 615 254#, 615 354#
แนวคิดและกระบวนการในการผลิตยาระดับอุตสาหกรรม การเตรี ยมวัตถุดิบ การย่อยขนาด การ
ผสม การทาให้แห้ง การตอกอัดเม็ด การเคลือบ การบรรจุ และการทาให้ยาปราศจากเชื้ อ กรณี ศึกษาการ
ใช้อุปกรณ์และเครื่ องมือต่างๆ ที่เหมาะสม
Concept and process for drug manufacturing, the process of raw material preparation, mixing,
granulation, drying, compression, coating, filtration, filling and sterilization, case studies of using
appropriate equipment in drug production.
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*615 551 เภสั ชกรรมขั้นสู ง
3 (30-6)
Advanced Pharmaceutics
เงื่อนไขของรายวิชา : 615 254#, 615 354#
เทคโนโลยีการควบคุมการปลดปล่อยและการนาส่ งยา เทคโนโลยีใหม่ในการนาส่ งยาทาง
ระบบทางเดินอาหาร ทางผิวหนัง ทางเยือ่ บุและการนาส่ งยาเข้าสู่ อวัยวะเป้ าหมาย เทคโนโลยีชีวภาพ
Controlled release and drug delivery technology, the new technology for drug delivery for
gastrointestinal tract, skin, mucosa and target organ delivery, biotechnology.
*615 552 วิทยาการการตั้งตารับยา
4 (26-4)
Drug Formulation Sciences
เงื่อนไขของรายวิชา : 615 254#, 615 354#
การนาความรู ้ทางด้านเภสัชกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการตั้งตารับยาเตรี ยม
ใน
รู ปแบบยาน้ า ยากึ่งแข็งและยาของแข็ง การวิเคราะห์ตารับยาต่างๆ เปรี ยบเทียบกัน การฝึ กทักษะการตั้ง
ตารับ การปรับปรุ งแก้ไขและการประเมินคุณภาพตารับ
The application of pharmaceutics and technology in the
formulation of liquid, semi-solid and
solid dosage forms. The capability of comparative analysis of drug
formulations, the skills of drug formulation,development and
evaluation.
*615 553ข้ อปฏิบัติทดี่ ีในทางอุตสาหกรรมยา
2 (20-4)
Good Manufacturing Practice in Industrial Pharmacy
เงื่อนไขของรายวิชา : 610 312#
หลักเกณฑ์วธิ ีการที่ดีในการผลิตยา กฏหมายควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมยา ผังโรงงานและการ
ควบคุมสภาพแวดล้อม การบาบัดน้ าเสี ยในโรงงานอุตสาหกรรมยา ความปลอดภัยในโรงงาน
อุตสาหกรรม
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Principle of good manufacturing practice; law related to drug
manufacturer; plant layout and enviromental control; waste water
treatment; industrial safety.
615 591 โครงการพิเศษทางด้ านเภสั ชกรรม
3(0-9-9)
Special Project in Pharmaceutics
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ มี
ค้นคว้าและปฏิบตั ิการวิจยั ในหัวข้อเฉพาะด้านเภสัชกรรม โดย จะเน้นที่การศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง ภายใต้การควบคุมอย่างใกล้ชิดของอาจารย์ที่ปรึ กษา
การฝึ กฝนทักษะในการ
ค้นคว้าด้วยตนเอง จากเอกสารทางวิชาการหนังสื อ ตารา เอกสาร วารสาร ตลอดจนฐานข้อมูลต่าง ๆ
การวางแผนการวิจยั การวิเคราะห์ขอ้ มูลและผลการศึกษา การประยุกต์ใช้สถิติในการวิจยั การเขียน
รายงานวิจยั และการนาเสนอผลงานวิจยั
Investigate and perform the experiment of a selected topic in
pharmaceutics under special
supervision of advisors. This course is aimed to improve self learning skill, literature searching from textbooks, articles, journals
as well as from various databases, research planning, data analysis,
an application of biostatstics to research methodology, report
writing and oral presentation.
*615 612 สารโมเลกุลใหญ่ ในงานเภสั ชกรรม
2(2-04)
Macromolecules in Pharmacy
เงื่อนไขของรายวิชา : 615 254#, 615 354#
นิยาม ประเภท ลักษณะเฉพาะ และคุณสมบัติของสารโมเลกุลใหญ่ที่ใช้ในทางยา กระบวนการ
ที่สาคัญในการเตรี ยมสารโมเลกุลใหญ่ การใช้สารโมเลกุลใหญ่ใช้ในทางเภสัชกรรมและทางการแพทย์
Definitions, types, characteristics and properties of
macromolecules used in pharmacy;
key process in the preparation of macromolemules; medical and
pharmacy application of macromolecules.
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*615 651 วิทยาการเครื่องสาอาง
3(2-3-4)
Cosmetic Sciences
เงื่อนไขของรายวิชา : 615 552#
บทบาทและข้อควรคานึงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอาง กฎหมาย ข้อกาหนดและการขึ้น
ทะเบียนเครื่ องสาอาง ผลิตภัณฑ์สาหรับผิวหนัง ผลิตภัณฑ์สาหรับเส้นผม ผลิตภัณฑ์เครื่ องหอม
ผลิตภัณฑ์เพื่ออนามัยช่องปาก ผลิตภัณฑ์สาหรับเล็บ ชนิดและวิธีเลือกบรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับเครื่ องสาอาง
การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ การประเมินผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอาง การพัฒนาเครื่ องสาอางจากผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ การใช้เครื่ องสาอางในชีวติ ประจาวัน
Roles and considerations in cosmetic development; laws,
regulations and cosmetic
Registrations; skin products, hair products, fragrant products, oral hygienic products, nail products;
types and considerations of cosmetic packaging, packaging design; evaluation of cosmetic product;
development of natural cosmetic products; use of cosmetics in daily life.
*615 652 เภสั ชกรรมทางสั ตวศาสตร์
2 (1-3-2)
Veterinary Pharmaceutics
เงื่อนไขของรายวิชา : 615254#, 615 354#
หลักการและแนวคิดทางด้านฟิ สิ กส์เคมี ที่เกี่ยวข้องกับการตั้งตารับยามาเตรี ยมยาเพื่อใช้สาหรับ
สัตว์ โดยเฉพาะยาที่ไม่มีใช้ในคน การใช้ยาเพื่อรักษาโรคต่างๆ ที่พบในทั้งสัตว์ใหญ่ เช่น โค กระบือ
และสัตว์เล็ก เช่น สุ นขั แมว
The principles and concepts of physicochemical properties
involving pharmaceutical formulation of drug used in animals, uses
of medicine for treatment in large animals such as buffalo, cow and
small animals such as dog and cat.
*615 653 บรรจุภัณฑ์ ทางเภสั ชศาสตร์
2(2-0-4)
Packaging in Pharmaceutical Sciences
เงื่อนไขของรายวิชา : 615 254#, 615 354#
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ชนิด สมบัติ และวิธีการทดสอบวัสดุต่างๆ ที่นามาใช้ในเภสัชกรรม รู ปแบบของบรรจุภณั ฑ์ทาง
เภสัชศาสตร์ ชนิ ดต่างๆ ในแง่ของความเหมาะสมทางด้านเคมีและฟิ สิ กส์และในแง่การค้า
Types, properties and test procedure of packaging materials
used in pharmaceutical sciences; models; chemical , physical and
commercial suitability.
*616 212 วิชาชีพเภสั ชกรรมและจรรยาบรรณ
2(2-04)
Pharmacy Profession and Its Ethics
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ มี
แนวคิดของวิชาชีพเภสัชกรรม การศึกษาเภสัชศาสตร์ และวิชาชีพเภสัชกรรมในประเทศไทย
และนานาชาติ บทบาทของเภสัชกรในบริ บทของระบบสุ ขภาพ จรรยาบรรณของเภสัชกรในการ
ประกอบวิชาชีพ ปั จจัยภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเภสัชกรรม
Concept of pharmacy profession; pharmacy education and the
pharmacy profession in Thailand and international; roles of
pharmacists in health system context; ethics for pharmacists in
professional practice; internal and external factors related to
pharmacy profession.
*616 312 เภสั ชสาธารณสุ ข
2(1-34)
Public Health Pharmacy
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ มี
การวินิจฉัยปั ญหาทางสุ ขภาพและการใช้ยาของประชากร การวางแผนแก้ปัญหาสาธารณสุ ขที่
เกี่ยวข้องกับเภสัชกรรม การประเมินนโยบายสาธารณะและโครงการที่กระทบต่อสาธารณสุ ขและสังคม
Diagnosis of health problems and drug use in population;
planning for solving pharmacy-related
public health problems;
assessment of public policies and projects affecting public health
and society.
*616 313 นิติเภสั ชศาสตร์
4)

2(2-0-
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Pharmacy Jurisprudence
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ มี
หลักการของกฎหมายและกระบวนการออกกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยา
อาหาร เครื่ องสาอาง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม การประกอบการด้านสุ ขภาพ
Principles of laws and legislation process; law enforcement
related to pharmaceuticals, food, cosmetics health products, the
practice of pharmacy profession and health
*616 315 พฤติกรรมสุ ขภาพ และการสื่ อสารทางเภสั ชกรรม
2(2-0-4)
Health Behavior and Communication in Pharmacy
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ มี
แนวคิดและทฤษฎีของการแพทย์กระแสหลักและการแพทย์ทางเลือก
พฤติกรรมในการ
แสวงหา
การดูแลสุ ขภาพและพฤติกรรมการใช้ยา การสื่ อสารทางสุ ขภาพ การให้คาปรึ กษาด้านยา
Concepts and theories of main stream medicine and
alternative medicine; health care seeking behavior and behavior of
drug use; health communication and pharmacy counseling
*616 316 การจัดการเภสั ชกิจขั้นแนะนา
2(2-0-4)
Introduction to Pharmaceutical Management
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ มี
กระบวนการในการจัดการทัว่ ไป แนวคิดของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การทางสุ ขภาพ
พฤติกรรมองค์การ หลักการพื้นฐานของการจัดการการเงินการคลัง การจัดการผลิตภัณฑ์สุขภาพ การ
ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเภสัชกิจ
Process in general management; concepts of human resource
management in health organizations; organization behaviors; basic
principles of financial management; health products management;
application of information system for pharmaceutical management.
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*616 317 วิธีวจิ ัยทางเภสั ชศาสตร์ 1
3(2-34)
Research Methods in Pharmaceutical Sciences I
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่ มี
มูลฐานการทาวิจยั ทางเภสัชศาสตร์ ลักษณะของข้อมูลและตัวแปร ความเป็ นได้และความเชื่อ
ถื อของการวัด สถิ ติพ้ื นฐานในการวิเ คราะห์ ข ้อมู ล การประมาณขนาดตัว อย่า ง การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการข้อมูล
Fundamentals of conducting research in pharmaceutical sciences; characteristics of data and
variables; validity and reliability of measurement; basic statistics for data analysis; sample size
estimation; use of computer program for data management.
*616 318 วิธีวจิ ัยทางเภสั ชศาสตร์ 2
3(3-06)
Research Methods in Pharmaceutical Sciences II
เงื่อนไขของรายวิชา : 616 317
รู ปแบบการวิจยั ทางเภสัชศาสตร์ การวิจยั การปฏิบตั ิการ การวิจยั เชิงสารวจ การวิจยั เพื่อประเมิน
ผลลัพธ์ การวิจยั เชิงคุณภาพ การพิจารณาจริ ยธรรมในการทาวิจยั
Research designs in pharmaceutical sciences; experimental research; survey research;
outcomes research; qualitative research, ethical consideration in research.
*616 511 เภสั ชเศรษฐศาสตร์ ข้นั แนะนา
2(2-0-4)
Introduction to Pharmacoeconomics
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ มี
การใช้ยาและการบริ การสุ ขภาพในทัศนะทางเศรษฐศาสตร์ ระบบตลาดยา การเงินการดูแล
สุ ขภาพและการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยา การประเมินทางเศรษฐศาสตร์ ของผลผลิตและการใช้ยา
Drug utilization and health care services under economic
perspective; pharmaceutical market system; health care financing
and drug cost-containment; economic evaluation of production and
utilization of pharmaceuticals.
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*616 514 วิทยาการระบาดทางเภสั ชกรรมขั้นแนะนา
2(2-04)
Introduction to Pharmacoepidemiology
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ มี
หลักการวิทยาการระบาดในทางเภสัชกรรม วิธีการวัดขนาดของปั ญหา การประเมิน
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยเสี่ ยงกับปั ญหา การประยุกต์ความรู้ดา้ นวิทยาการระบาดทางเภสัชกรรมใน
การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและเภสัชสาธารณสุ ข
Principle of epidemiology in pharmacy; measures of
magnitude of the problems; assessment of association between risk
factors and the problem; application of knowledge in
pharmacoepidemiology in consumer protection and public health
pharmacy.
*616 583ฝึ กปฏิบัติวชิ าชีพด้ านการบริบาลและการบริหารเภสั ชกรรม
2(0-10-10)
Professional Practice in Pharmaceutical Care and
Administration
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ มี
ฝึ กปฏิบตั ิวชิ าชีพที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของเภสัชกรในระบบยาและระบบสุ ขภาพ ได้แก่
บทบาทด้านการบริ บาลและการบริ หารเภสัชกรรมในโรงพยาบาล สถานบริ การสุ ขภาพ ร้านยา บริ ษทั ยา
และองค์การด้านสุ ขภาพอื่นๆ
Professional practice as related to responsibilities of
pharmacists in drug system and health care system, roles of
pharmaceutical care and administration in hospitals, health care
facilities, drug stores, pharmaceutical companies, and other healthrelated organizations.
*616 591 โครงการพิเศษทางเภสั ชศาสตร์ สังคมและการบริหาร
3(3-0-3)
Special Project in Social and Administrative Pharmacy
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ มี
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ออกแบบ การวัด การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลในการพัฒนาการจัดทาโครงการวิจยั เพื่อ
แก้ไขข้อปั ญหาพิเศษทางเภสัชศาสตร์ สังคมและการบริ หาร
Design, measurement, data collection and analysis as in a
research project development in order to solve a special problem in
social and administrative pharmacy.
*618 712การจัดการการเงินในองค์ การสุ ขภาพ
3(3-03)
Financial Management in Health Organization
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ มี
หลักการของการบัญชีและการเงินการคลัง ระบบการคลังภาคเอกชน ระบบการคลังสาธารณะ
การงบประมาณเพื่อการลงทุนและการดาเนินการ การวิเคราะห์ทางการเงินการคลัง การประยุกต์ใช้
หลักการคลังเพื่อการบริ หารจัดการขององค์การสุ ขภาพ
Principles of accounting and finance; financial system in
private sector; public financing; capital and operating budgets;
financial analysis; application of financial management to health
organizations.
*618 713 ปริมาณวิเคราะห์ ในการจัดการผลิตภัณฑ์ สุขภาพ
3(3-0-3)
Quantitative Analysis in Health Product Management
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ มี
วิธีที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริ มาณ ซึ่งจาเป็ นสาหรับการจัดการผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้แก่
เทคนิคการพยากรณ์ความต้องการผลิตภัณฑ์และบริ การสุ ขภาพ การโปรแกรมเชิงเส้นสาหรับการจัดสรร
ทรัพยากรที่เหมาะสม การจาลองด้วยการตัดสิ นใจภายใต้ความไม่แน่นอนและความเสี่ ยง ทฤษฎี
แถวคอยในการผลิตและการบริ การสุ ขภาพ การจาลองโครงข่ายสาหรับโครงการทางผลิตภัณฑ์สุขภาพ
การบริ หารเวชภัณฑ์คงคลัง
Methods in quantitative analysis necessary for health product management; techniques in
forecasting the demands for health products and services; linear programming for optimal resource
allocation; decision analysis modeling under uncertainty and risk; waiting lines and queuing theory in
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health care service and production; network modeling for health product management projects; drug
inventory control.
*618 714 การจัดการเชิ งกลยุทธ์ ในองค์ การสุ ขภาพ
3(3-0-3)
Strategic Management in Health Organization
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ มี
ความหมายและขอบเขตการบริ หารเชิงกลยุทธ์สาหรับองค์การสุ ขภาพ การกาหนดวิสัยทัศน์และ
พันธกิจขององค์กร การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์การสุ ขภาพ
การกาหนด
เป้ าหมายและวัตถุประสงค์ การสร้างกลยุทธ์ การนากลยุทธ์ไปดาเนินการ การควบคุมและประเมินกล
ยุทธ์สาหรับองค์การสุ ขภาพ
Definition and scope of strategic management for health organization; vision and missions
setting for organizations; external and internal environment analysis of health organizations; goals and
objectives setting; strategy formulation; strategic implementation; control and evaluation strategies
for health organization.
*618 715การจัดการตลาดผลิตภัณฑ์ สุขภาพ
3(3-03)
Marketing Management of Health Products
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ มี
ปรัชญาและหลักแนวคิดการบริ หารการจัดการทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ยาและสุ ขภาพ การ
วิเคราะห์หาโอกาสทางการตลาด ปั จจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการกาหนดกลยุทธ์ การดาเนินงาน การ
ประเมินผล และการกากับกระบวนการทางการตลาด จริ ยธรรม กฎระเบียบ ข้อบังคับทางกฎหมาย
และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
Philosophy and concepts of marketing management of health products, analyzing market
opportunities, factors affecting the strategic marketing plan; implementing, evaluating and controlling
marketing process; ethics, laws and regulations; profession’s code of conduct.
*618 732การบัญชีสาหรับองค์ การสุ ขภาพ
3(3-0-3)
Accounting for Health Organization
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เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ มี
การใช้ขอ้ มูลข่าวสารด้านบัญชี เพื่อการตัดสิ นใจในการวางแผน การปฏิบตั ิงาน และการเฝ้ า
ระวังและประเมินผลภายในองค์การสุ ขภาพ เพื่อทาให้การดาเนินงานขององค์กรเป็ นไปอย่างเหมาะสม
Using accounting information to support decision making
concerning planning, implementing monitoring and evaluating in
health organizations in order to optimize benefits of the
organizations.
*618 738การจัดการสิ ทธิประโยชน์ ทางยาในระบบประกันสุ ขภาพ
3(3-0-3)
Pharmacy Benefit Management in Health Insurance
System
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ มี
ทฤษฎีอุปสงค์ของสุ ขภาพและการดูแลสุ ขภาพ ทฤษฎีการประกันสุ ขภาพ ระบบการเงินการคลัง
สุ ขภาพที่เกี่ยวข้องกับระบบการใช้ยา
ระบบจ่ายค่าตอบแทนการให้บริ การด้านยาทั้งแบบจ่ายตาม
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและแบบเฉลี่ยความเสี่ ยง ประสิ ทธิ ภาพในการใช้และการให้บริ การที่เกี่ยวข้องกับสิ ทธิ
ประโยชน์ดา้ นยาในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์ การออกแบบชุดสิ ทธิประโยชน์ทางการรักษาพยาบาลด้วย
ยา มาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยา ได้แก่ การให้ผรู ้ ับบริ การมีส่วนร่ วมจ่าย การจากัดรายการยา และ
มาตรการอื่นๆทางอุปสงค์และทางอุปทาน
Theories of the demand for health and health care; theories of
health insurance; health care financing as related to drug use
system; pharmacy reimbursement system including cost-based
contract and risk-based contract; economic efficiency in utilization
and provision of drug benefits; designing pharmacy benefit
packages; drug cost-containment measures including patient costsharing; formulary restriction, and other demand-side and supplyside interventions.
*618 741การศึกษางานในองค์ การสุ ขภาพ
3(3-0-3)
Work Study in Health Organization
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ มี
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การออกแบบวิธีการทางาน การวิเคราะห์กระบวนการทางาน การวิเคราะห์กิจกรรมร่ วม การ
วิเคราะห์การปฏิบตั ิงาน มาตรฐานงาน การสร้างแบบฟอร์มมาตรฐานการทางาน การศึกษาเวลา การ
กาหนดค่าแรงจูงใจ รางวัล โดยใช้มาตรฐานเวลาการทางาน
Work method design; process analysis; multiple activity
analysis; operational analysis; standardization standard practice;
design time study; standardization of time study in wage incentive
determination.
*861 101 ศิลปนิยม
2(2-00)
Art Appreciation
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ มี
ความเป็ นมาทางด้านความงาม ตลอดจนวิธีการที่แตกต่างกันในงานศิลปกรรม ตั้งแต่สมัย
แรกเริ่ มจนถึงยุคปั จจุบนั ทั้งตะวันตกและตะวันออก แต่เน้นหนักทางศิลปกรรมไทย
The language and functions of art in various media; a general
survey of aesthetic Principles and styles in the arts of both Eastern
and Western world with special emphasis on Thai Arts.
*864 001 สั งคีตนิยม
2(2-0-0)
Music Appreciation
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ มี
ความเป็ นมาโดยสังเขป รู ปร่ างลักษณะ รวมถึงน้ าเสี ยงของเครื่ องดนตรี ไทยและตะวันตก ศึกษา
ลักษณะและโครงสร้างของเพลงบางประเภทของตะวันตกและเพลงไทย การประสมวงของวงดนตรี
ต่างๆ ทั้งดนตรี ไทยและตะวันตก บทบาทของดนตรี ในวัฒนธรรมและความสาคัญของดนตรี ใน
การศึกษา
An introduction to the various musical styles of the western
world and their Historical development, explanation of structure of
classical music. Elementary Comparative studies of occidental and
oriental music, with and emphasis on Thai Traditional music and its
development.
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*961 261 หลักการจัดการ
3(3-0-2)
Principles of Management
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ มี
ประโยชน์ ความสาคัญ และธรรมชาติของการบริ หาร แนวคิดโดยรวมเกี่ยวกับบทบาทของการ
บริ หาร วิวฒั นาการและพัฒนาการของทฤษฎีการบริ หาร หลักและกระบวนการบริ หาร อันได้แก่ การ
วางแผน การจัดองค์การ การจัดบุคคลเข้าทางาน การสัง่ การ การบังคับบัญชา และการควบคุม
The usefulness, importance, and nature of management, and
some conceptual views about the role of management. Evolution
and development of management theories. Principles and processes
of management: planning, organizing, staffing, actuating, directing
and controlling.
962 100 เศรษฐศาสตร์ เบือ้ งต้ น
2(2-0-0)
Principle of Economics
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ มี
เครื่ องมือพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ กลไกแห่งราคา อุปสงค์และอุปทาน ความยืดหยุน่ และ
เงื่อนไขของตลาดแข่งขันสมบูรณ์และผูกขาด การวิเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจอย่างง่าย รายได้ประชาติ
การคลัง การเงินการธนาคาร และการค้าขายระหว่างประเทศอย่างสังเขป
Basic instruments in economics, mechanism of price, demand
and supply, ……, ….., analysis of easy economic problem, national
income, monetary and banking, and international trade
*963 110 ธุรกิจเบือ้ งต้ น
3(3-0-1)
Preliminary Business
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ มี
การประกอบธุ รกิจประเภทต่างๆ การตัดสิ นใจเลือกประกอบธุ รกิจแต่ละประเภท หน้าที่ของ
ธุ รกิจด้านการบัญชี การเงิน การผลิต การจัดซื้ อ การตลาด ด้านสานักงานและการพนักงาน การใช้
เอกสารเครดิต วิธีการจัดซื้ อ การขาย การสั่งสิ นค้าเข้า และส่ งสิ นค้าออกและการประกันภัย
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Several types of businesses; business decisions; the functions
of accounting, finance, production, purchasing, marketing, and
office and personnel management in business; credit documents;
the channels of purchasing, selling, import and export documents;
and insurance.
*963 111 ความรู้ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับการบริ หาร
2(2-00)
Introduction to Management
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี
ศึกษาถึงลักษณะแนวความคิดในการบริ หาร หลักการบริ หารซึ่ งได้แก่ การวางแผน การจัด
องค์การ อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ การประสานงาน การวินิจฉัยสั่งการภาวะผูน้ าขวัญและการจูง
ใจ การติดต่อสื่ อสารและการควบคุมงานศึกษากรณี การบริ หารงานซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในหน่วยราชการและธุ รกิจในประเทศไทย เพื่อเป็ นแบบฝึ กหัดในอันที่จะพัฒนาทักษะของนักศึกษาใน
ด้านต่างๆ เช่น ทักษะในการระบุตวั ปั ญหาในการแสดงความคิดเห็นที่กระจ่างแจ้งและรัดกุม ตลอดจนใน
การทางานเป็ นกลุ่มร่ วมกับผูอ้ ื่น
The study of the nature and principles of management : such
as planning, organizing, authority and responsibility, and coordination and controlling with analyses of case studies from public
and private businesses in Thailand. The aim is to provide an
opportunity for students to identify problems, express, and work in
groups.
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