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ค ำอธิบำยรำยวชิำหลกัสูตรเภสัชศำสตรบัณฑิต  สำขำวชิำเภสัชกรรมอุตสำหกำร 
 

ภำควชิำเภสัชกรรมคลนิิก 

560-201  1(1-0-2) 
เภสัชโภชนศำสตร์พืน้ฐำน  
(Basic Pharmaceutical Nutrition) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: -  
 บทบาทและหนา้ท่ีของสารอาหาร การประเมิน
ภาวะโภชนาการและความต้องการสารอาหาร ใน
ผูป่้วยทัว่ไปและผูป่้วยกลุ่มพิเศษ รูปแบบของภาวะทุพ
โภชนาการ หลักการทั่วไปในการให้  โภชนบ าบัด 
หลกัการเบ้ืองตน้ในการให้อาหารทางหลอดเลือด และ
การใหอ้าหารทางสาย 
 Role and function of nutrients; assessment 
of nutrition status and nutrient requirement in general 
and special patients; types of malnutrition; general 
principles of nutritional therapy; basic principle of 
parenteral nutrition and enteral nutrition 
 
560-202  2(1-3-2) 
บทน ำเภสัชบ ำบัด 
(Introduction to Pharmacotherapy) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: 336-202 หรือเรียนควบคู่กนั 
 ความรู้พ้ืนฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการบริบาลทาง
เภสัชกรรมอย่างเป็นระบบ มาตรฐานวิชาชีพเภสัช
กรรม  ระบบยา การประกันคุณภาพของงานเภสัช
กรรมในโรงพยาบาลและร้านยา ระบบการกระจายยา 
และกระบวนการจ่ายยาท่ีดีในโรงพยาบาลและร้านยา  
ความปลอดภยัด้านยา ทักษะการซักประวติัโรคและ
การใชย้า การประเมินผูป่้วยทางคลินิกอยา่งเป็นระบบ  
แนวคิดเบ้ืองต้นเก่ียวกับการทักษะการให้ค  าแนะน า
ปรึกษาและการส่ือสาร  การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น  
เภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ในเด็ก ผูสู้งอาย ุ 
สตรีตั้งครรภห์รือใหน้มบุตร 
 Essential foundation for systematic approach 
in pharmaceutical care provision; standards for 
pharmacy professional practice; drug systems, quality 
assurance in hospital pharmacy and community 

pharmacy; drug distribution systems and good 
dispensing process in hospital and community 
pharmacy settings; medication safety; skills for 
medical and medication history taking; systematic 
clinical assessment of patients; basic concepts of 
counseling and communication skills; basic first aids; 
pharmacokinetics and pharmaco-dynamics in 
pediatric, geriatric, and pregnancy or lactating women 
 
560-301  3(3-0-6) 
เภสัชจลนศำสตร์ 
(Pharmacokinetics) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: 322-103 
 องคป์ระกอบท่ีมีผลต่อคุณค่าทางชีวภาพของ
ยาในร่างกาย เช่น การดูดซึม การกระจายตวั เมแทบอลิ
ซึม การขับถ่ายของยา ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์และ
เภสัชจลนศาสตร์ของกระบวนการเหล่าน้ี และการ
ออกแบบแผนการใชย้าท่ีเหมาะสม 
 Components affecting biological value of 
drug in the body such as absorption, distribution, 
metabolism and excretion, mathematical theory and 
pharmacokinetics of these processes, optimization 
and design of dosage regimens 
 
560-302 4(4-0-8) 
เภสัชกรรมจ่ำยยำ 
(Dispensing Pharmacy) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: 560-202 
 การซกัประวติั และการจดัการโรคท่ีพบบ่อย
ใน ร้านยา และเภสัชบ าบัดในโรคดังก ล่าวตาม
มาตรฐานหรือแนวปฏิบติัการรักษาท่ีมาจากหลกัฐาน
เชิงประจักษ์ ผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องในรูปแบบพิเศษ 
วคัซีนและผลิตภณัฑท์างชีวภาพ   
 Patient interview and management of 
common diseases in community pharmacy; 
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pharmacotherapy in these diseases based on 
evidenced-based standards or treatment guidelines; 
relevant products in special dosage forms; vaccine 
and biological products 
 
560-401 2(1-3-2) 
กำรประเมนิผู้ป่วยในร้ำนยำ 
(Patient Assessment in Community Pharmacy) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: 560-302   
 การประเมินอาการของผูป่้วยท่ีพบบ่อยใน
ร้านยา  การประเมินผูป่้วยเพ่ือการตดัสินใจส่งต่อผูป่้วย
ไปพบแพทยห์รือจ่ายยาในร้านยา  
 Patient assessment for symptoms that 
frequently encounter in community pharmacy; patient 
assessment for decision to refer or dispense 
medications in community pharmacy 
 
561-301  3(3-0-6) 
เภสัชบ ำบัด 1  
(Pharmacotherapy I) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: 560-202  
 พยาธิสรีรวิทยาและการวินิจฉัยภาวะความ
ผิดปกติของสมดุลกรดด่างและอิเล็กโทรไลตแ์ละโรค
ในระบบต่าง ๆ ได้แก่ โรคไต โรคติดเช้ือ โรคระบบ
ทางเดินหายใจ โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรค
ต่อมไร้ท่อ  หลักการใช้ยาบ าบัดในโรคดังกล่าวตาม
มาตรฐานหรือแนวปฏิบัติ ท่ี มาจากหลักฐานเชิง
ประจกัษ ์
 Pathophysiology and diagnosis in acid-base 
and electrolyte disorders, diseases such as kidney 
diseases, infectious diseases, respiratory diseases, 
cardiovascular diseases, endocrinologic diseases; 
principle of pharmacotherapy in these disorders based 
on evidenced-based standards or treatment guidelines  
 
 
 
 

561-321  1(0-3-0) 
สำรสนเทศทำงเภสัชศำสตร์ 
(Information in Pharmaceutical Sciences) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: - 
 การฝึกค้น  การประมวลข้อมูล และการ
ประเมินคุณค่าของบทความวิจยัทางคลินิกท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัยาและผลิตภณัฑสุ์ขภาพ 
 Searching; integrating information and 
evaluation of clinical research literatures related to 
drug and pharmaceutical products 
 
561-322 1(0-3-0) 
ปฏิบัติกำรเภสัชกรรมจ่ำยยำส ำหรับนักศึกษำสำขำ

เภสัชกรรมอุตสำหกำร 
(Dispensing Pharmacy Laboratory for Industrial 
Pharmacy Students) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: 560-302 หรือเรียนควบคู่กนั 
 ปฏิบติัการฝึกปฏิบติัสัมภาษณ์ผูป่้วย การจ่าย
ยาตามกระบวนการจ่ายยาท่ีดี  การให้บริบาลทางเภสัช
กรรม ใน ร้าน ยา อ ย่ าง ถู กต้อ ง  ป ลอดภัยและ มี
ประสิทธิภาพส าหรับผูป่้วยโดยค านึงถึงสิทธิผูป่้วย 
จ ริยธรรมและจรรยาบรรณวิช าชีพ  โดยหั วข้อ
ปฏิบติัการสอดคลอ้งกบัเน้ือหารายวิชาเภสัชกรรมจ่าย
ยา 
 Laboratory practicing for patient interview, 
dispensing medications in accordance with good 
dispensing process, providing accurate, safe and 
effective pharmaceutical care to patients in 
community pharmacy setting with consideration of 
patient’s right, moral  and professional ethics; 
practice topics related to those in the course of  
dispensing pharmacy 
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561-401  3(3-0-6) 
เภสัชบ ำบัด 2 
(Pharmacotherapy II) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: 561-301 
  พยาธิสรีรวิทยาและการวินิจฉัย ของโรคตับ 
โรคระบบเลือด โรคมะเร็ง โรคระบบประสาท โรค
ทางจิตเวชรวมถึงการเสพติดสารต่าง ๆ หลกัการเภสัช
บ าบัดในโรคดังกล่าวตามมาตรฐานหรือแนวปฏิบัติ
ท่ีมาจากหลกัฐานเชิงประจกัษ ์

Pathophysiology and diagnosis in liver 
diseases, hematologic diseases, cancer, neurologic 
diseases, psychiatric diseases including substance 
abuse; principle of pharmacotherapy in these diseases 
based on evidenced-based standards or treatment 
guidelines 

 
561-421 1(0-3-0) 
ปฏิบัตกิำรเภสัชกรรมบ ำบัด 2  
(Pharmacotherapy Laboratory II) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: 560-302, 561-301  

ปฏิบติัการฝึกปฏิบติัสัมภาษณ์ผูป่้วย การจ่าย
ยาตามกระบวนการจ่ายยาท่ีดี  การให้บริบาลทางเภสัช
กรรม  ในโรงพยาบาลและร้านยา อย่างถูกต้อง 
ปลอดภัยและมีประสิท ธิภาพส าห รับผู ้ป่ วยโดย
ค านึงถึงสิทธิผูป่้วย จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
โดยหวัขอ้ปฏิบติัการสอดคลอ้งกบัเน้ือหารายวชิาเภสัช
บ าบดั 1 และเภสชับ าบดั 2 

Laboratory practicing for patient interview, 
dispensing medications in accordance with good 
dispensing process, providing accurate, safe and 
effective pharmaceutical care to patients in hospital 
and community pharmacy setting with consideration 
of patient’s right, moral and professional ethics; 
practice topics related to those in the course of 
Pharmacotherapy I and II 
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565-101   4(4-0-8) 
เคมอีนิทรีย์ส ำหรับนักศึกษำเภสัชศำสตร์  
(Organic Chemistry for Pharmacy Students) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: 324-104 
 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับการตั้ งช่ือ โครงสร้าง 
ปฏิกิริยา และคุณสมบัติของไฮโดรคาร์บอนชนิดแอ
ลิแฟ ติกและแอโรแม ติก  และอ นุพัน ธ์  รวมทั้ ง 
แอลกอฮอล ์เอสเทอร์ อีเทอร์ แอลดีไฮด์  คีโทน แอมีน  
แอไมด์  และ อ่ืน  ๆ   เน้น เค มีและคุณสมบั ติของ
สารประกอบและพอลิเมอร์ของสารธรรมชาติ เภสัช
สงัเคราะห์และทางการแพทยอ่ื์น ๆ  
 Basic knowledge of nomenclature, structures,  
reactions, and properties of aliphatic and aromatic 
hydrocarbons and their derivatives, including 
alcohols, esters, ethers, aldehydes, ketones, amines, 
amides and others, emphasis  on the chemistry and 
properties of natural and synthetic pharmaceuticals 
and other medically related compounds and polymers 
 
565-301   2(2-0-4) 
เภสัชวเิครำะห์ 1   
(Pharmaceutical Analysis I) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: 565-101 
 ต าร าย า ท่ี ท างก าร รับ รอ ง  ข้อ ก าห น ด
มาตรฐานคุณภาพยาและเภสัชภณัฑ์ หลกัการพ้ืนฐาน
และสถิติของการตรวจวิเคราะห์ยาและเภสชัภณัฑ ์ การ
ตรวจวิเคราะห์ด้วยการไทเทรต การตรวจคุณสมบัติ
ทางสเตอริโอเคมีของยาและเภสัชภณัฑ์ การวิเคราะห์
เชิงความร้อนของยาและเภสัชภัณฑ์และการตรวจ
วเิคราะห์ตามขอ้ก าหนดในต ารายา  
 Official pharmacopoeias; standard quality 
requirement of pharmaceuticals; basic principles and 
statistics of pharmaceutical analysis; analysis by 
titrimetric analysis; stereochemistry of drugs and 
measurement of optical rotation; thermal behavior and 
thermal analysis according to pharmacopoeia standard 

565-302   2(2-0-4) 
เภสัชวเิครำะห์ 2  
(Pharmaceutical Analysis II) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: 565-301 
 การใช้เค ร่ืองมือวิ เคราะห์   การค านวณ
ส าหรับการวิเคราะห์เชิงปริมาณยาและเภสัชภัณฑ ์ 
เทคนิคสเปกโทรโฟโตเมตรี และเทคนิคโครมาโทก
ราฟีส าห รับ เภสัชวิ เคราะห์   การตรวจวิ เคราะห์
เอกลกัษณ์ยาตามวิธีในต ารายา การจดัการคุณภาพและ
เอกสารส าหรับหอ้งปฎิบติัการเภสชัวเิคราะห์  
 Instrumental analysis and calculation in 
quantitative pharmaceutical analysis; 
spectrophotometry and chromatography for 
pharmaceutical analysis, drug identification according 
to pharmacopoeia standard; quality and document 
management in pharmaceutical analysis laboratory  
 
565-303  3(3-0-6) 
เคมยีำ 1   
(Medicinal Chemistry I) 
รำยวชิำบังคบัก่อน:  336-202, 328-302  และ 565-101   
 หลกัการออกแบบยา หลกัการทางเคมีและ
เภสั ช ท่ี มี ผลต่ อ ฤท ธ์ิท าง เภสั ช วิท ย า  โด ย เน้ น
ความสัมพนัธ์โครงสร้างและฤทธ์ิ การเกิดอนัตรกิริยา
กับตัวรับยา กลไกการออกฤทธ์ิ คุณสมบัติทางเคมี
ฟิสิกส์ซ่ึงสมัพนัธ์กบัการดูดซึม การกระจาย เมแทบอลิ
ซึม และการขบัออก ตลอดจนขอ้บ่งใชท้างเภสัชวิทยา
ของยาจากธรรมชาติ  ยาสั ง เค ราะ ห์  ห รือยาก่ึ ง
สังเคราะห์ ของยาในกลุ่มยาตา้นเบาหวาน ยาไทรอยด ์
สมดุลของแคลเซียม ยาในระบบประสาทอัตโนมัติ 
สเตียรอยดแ์ละฮอร์โมน 
 Principle of drug design; chemical and 
pharmaceutical principles influencing 
pharmacological activity with emphasis on structure 
activity relationship, receptor interaction and 
mechanism of drug action, physicochemical 

ภำควชิำเภสัชเคมี 
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properties in relation to absorption, distribution, 
metabolism and excretion, as well as pharmacological 
indication of natural-, synthesized-, or semi-
synthesized-drugs in different groups including anti-
diabetic drugs, thyroid drugs, calcium homeostasis, 
autonomic nervous system agents, steroids and 
hormones  
 
565-321   1(0-3-0) 
ปฏิบัตกิำรเภสัชวเิครำะห์ 1  
(Pharmaceutical Analysis Laboratory I) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: 565-301 หรือเรียนควบคู่กนั  
 ปฏิบัติการท่ีสอดคล้องกับเน้ือหารายวิชา
เภสัชวิเคราะห์ 1 การศึกษาต ารายา โมโนกราฟ และ
ขอ้ก าหนดมาตรฐานคุณภาพ ฝึกปฏิบติัเทคนิคพ้ืนฐาน
ของการตรวจวิเคราะห์ยาและเภสัชภัณฑ์  การตรวจ
วิเคราะห์ด้วยการไทเทรต การตรวจวิเคราะห์ตาม
ขอ้ก าหนดในต ารายา และการเตรียมตวัอย่างเพ่ือการ
ตรวจวเิคราะห์เภสชัภณัฑ ์
 Laboratory correspond to pharmaceutical 
analysis 1 course, study of official pharmacopoeias, 
monograph and quality requirement of 
pharmaceuticals, basic techniques practice used in 
pharmaceutical analysis, titrimetric method, analysis 
according to the requirement of pharmacopoeia and 
sample preparation for pharmaceutical analysis   
 
565-322   1(0-3-0) 
ปฏิบัตกิำรเภสัชวเิครำะห์ 2  
(Pharmaceutical Analysis Laboratory II) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: 565-302 หรือเรียนควบคู่กนั  
 ปฏิบัติการท่ีสอดคล้องกับเน้ือหารายวิชา
เภสัชวิ เคราะห์  2, การฝึกปฏิบั ติการใช้เค ร่ืองมือ
วิเคราะห์โดยเทคนิคสเปกโทรโฟโตเมตรี  และโคร
มาโทกราฟีส าหรับเภสัชวิเคราะห์  การตรวจวิเคราะห์
เอกลกัษณ์ยา  ฝึกทักษะการวิเคราะห์เภสัชภณัฑ์ การ
อ่านและแปลผลการวิ เคราะห์   และการก าหนด
คุณลกัษณะเฉพาะของเภสชัภณัฑ ์

 Laboratory correspond to pharmaceutical 
analysis 2 course, instrumental analysis practice using 
pectrophotometric and chromatographic techniques 
for pharmaceutical analysis, drug identification, 
practical skill in pharmaceuticals analysis, certificate 
of analysis interpretation and pharmaceuticals 
products specification definition 
 
565-401  3(3-0-6) 
เคมยีำ 2   
(Medicinal Chemistry II) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: 565-303 
 หลกัการทางเคมีและเภสัชท่ีมีผลต่อฤทธ์ิทาง
เภสัชวิทยา โดยเนน้ความสัมพนัธ์โครงสร้างและฤทธ์ิ 
การเกิดอันตรกิริยากับตัวรับยา กลไกการออกฤทธ์ิ 
คุณสมบติัทางเคมีฟิสิกส์ซ่ึงสัมพนัธ์กบัการดูดซึม การ
กระจาย เมแทบอลิซึม และการขบัออก ตลอดจนขอ้บ่ง
ใชท้างเภสัชวิทยาของยาจากธรรมชาติ ยาสังเคราะห์ 
ยาก่ึงสังเคราะห์ ในกลุ่มยาในระบบหัวใจและหลอด
เลือด ยาตา้นฮีสตามีน ยารักษาโรคกระเพาะ วิตามิน
และสารท่ีเก่ียวข้อง ยาในระบบประสาทกลาง ยา
บรรเทาปวดในกลุ่มสารเสพติด ยาต้านอักเสบท่ี
ไม่ใช่สเตียรอยด ์
 Chemical and pharmaceutical principles 
influencing pharmacological activity with emphasis 
on structure activity relationship, receptor interaction 
and mechanism of drug action, physicochemical 
properties in relation to absorption, distribution, 
metabolism and excretion, as well as pharmacological 
indication of natural-, synthesized-, or semi-
synthesized-drugs in different groups including 
cardiovascular agents, antihistaminic agents, agents 
for the treatment of peptic ulcer, vitamins and related 
compounds, central nervous system agent, narcotic 
analgesic and non-steroidal anti-inflammatory agents   
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565-402  3(3-0-6) 
เคมยีำ 3   
(Medicinal Chemistry III) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: 565-401 
 หลกัการทางเคมีและเภสัชท่ีมีผลต่อฤทธ์ิทาง
เภสัชวิทยา โดยเนน้ความสัมพนัธ์โครงสร้างและฤทธ์ิ 
การเกิดอันตรกิริยากับตัวรับยา กลไกการออกฤทธ์ิ 
คุณสมบติัทางเคมีฟิสิกส์ซ่ึงสัมพนัธ์กบัการดูดซึม การ
กระจาย เมแทบอลิซึม การขบัออก และอาการขา้งเคียง 
ตลอดจนขอ้บ่งใชท้างเภสัชวิทยาของยาจากธรรมชาติ 
ยาสังเคราะห์  ยาก่ึงสังเคราะห์ ในกลุ่มยาต้านเช้ือ
แบคทีเรีย ยาตา้นจุลชีพเฉพาะท่ี ยาตา้นปรสิต ยาตา้น
เช้ือรา ยาตา้นไวรัส ยาตา้นมะเร็ง ยากดภูมิคุม้กนั สาร
ช่วยวินิจฉัยโดยการถ่ายภาพอวยัวะ และการรักษาดว้ย
แสง 
 Chemical and pharmaceutical principles 
influencing pharmacological activity with emphasis 
on structure activity relationship, receptor interaction 
and mechanism of drug action, physicochemical 
properties in relation to absorption, distribution, 
metabolism, excretion, side effect as well as 
pharmacological indication of natural-, synthesized-, 
or semi-synthesized-drugs in different groups 
including antibiotic and antibacterial agents, local 
anti-infective agents, anti-parasitic agents, antifungal 
agents, antiviral agents, antineoplastic agents, 
immunosuppressive agent, organ imaging agents and 
photochemotherapy 
 
566-401  2(2-0-4) 
เภสัชวเิครำะห์ 3  
(Pharmaceutical Analysis III) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: 565-302 
 การวิเคราะห์เภสัชภัณฑ์โดยใช้เคร่ืองมือ
วิเคราะห์ด้วยเทคนิคแมสสเปกโทรสโกปี นิวเคลียร์
แม ก เน ติ ก เรโซ แน น ซ์ส เป ก โท รส โก ปี  แ ล ะ
อินฟราเรดส เปกโทรสโกปีส าห รับการท านาย
โครงสร้างโมเลกลุของยา การวเิคราะห์ทางสเปกโทรส

โกปีระดบัอะตอม การวเิคราะห์ดว้ยเทคนิคโครมาโทก
ราฟีท่ีต่อเช่ือมกบัแมสสเปกโทรสโกปี การศึกษาความ
คงสภาพของเภสัชภัณฑ์ หลักการตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลของวิธีทดสอบ หลกัเกณฑป์ฏิบติัท่ีดีใน
ห้องปฏิบัติการ การข้ึนทะเบียนต ารับยา ทั้ งยาท่ีมี
โมเลกลุขนาดเลก็และยาท่ีมีความคลา้ยกนัทางชีวภาพ 
 Instrumental analysis for pharmaceu-tical 
products using mass spectroscopy, nuclear magnetic 
resonance spectroscopy and infrared spectroscopy for 
structure elucidation of drug molecule; atomic 
spectroscopy for pharmaceutical analysis; 
chromatography-mass spectroscopy, pharmaceutical 
stability study; principle of analytical method 
validation, Good Laboratory Practice (GLP); 
pharmaceu-ticals registration  both drugs with small 
molecule and biosimilar   
 
566-421  1(0-3-0)  
ปฏิบัตกิำรเภสัชวเิครำะห์ 3  
(Pharmaceutical Analysis Laboratory III) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: 566-401 หรือเรียนควบคู่กนั 
 การวิเคราะห์เภสัชภัณฑ์โดยใช้เคร่ืองมือ
วิเคราะห์ด้วยเทคนิคแมสสเปกโทรสโกปี นิวเคลียร์
แม ก เน ติ ก เรโซ แน น ซ์ส เป ก โท รส โก ปี  แ ล ะ
อินฟราเรดส เปกโทรสโกปีส าห รับการท านาย
โครงสร้างโมเลกลุของยา การวเิคราะห์ทางสเปกโทรส
โกปีระดบัอะตอม การวเิคราะห์ดว้ยเทคนิคโครมาโทก
ราฟีท่ีต่อเช่ือมกับแมสสเปกโทรส โกปี การศึกษา
ความคงสภาพของเภสัชภัณฑ์ หลักการตรวจสอบ
ความสมเหตุสมผลของวิธีทดสอบ หลกั เกณฑป์ฏิบติั
ท่ีดีในห้องปฏิบติัการ การข้ึนทะเบียนต ารับยา ทั้งยาท่ี
มีโมเลกุลขนาดเล็กและยาท่ี มีความคล้ายกันทาง
ชีวภาพ 

Instrumental analysis for pharmaceutical 
products using mass spectroscopy, nuclear magnetic 
resonance spectroscopy and infrared spectroscopy for 
structure elucidation of drug molecule; atomic 
spectroscopy for pharmaceutical analysis; 
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chromatography-mass spectroscopy; pharma-ceutical 
stability study; principle of analytical method 
validation; Good Laboratory Practice (GLP); 
pharmaceuticals registration  both drugs with small 
molecule and biosimilar 

 
566-541  2(1-3-2) 
เภสัชวเิครำะห์ทำงอำหำร    
(Pharmaceutical Analysis in Food) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: -   
 การวิเคราะห์หาปริมาณ วิตามิน เกลือแร่ ยา
และสารตกคา้งในอาหารและเคร่ืองด่ืม เช่น  เน้ือสัตว ์
ผกั ผลไม  ้และนม  เพื่อประโยชน์ในการน าไปใชใ้น
การคุม้ครองผูบ้ริโภค และดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 Quantitative  analysis of vitamins, minerals, 
drugs or substances remaining in food and beverages  
such as meat, vegetables, fruits and milk for the 
benefit in consumer protection and other related 
aspects   
 
566-542  1(0-3-0) 
กำรประยุกต์คอมพวิเตอร์ทำงเภสัชเคม ี 
(Computer Applications in Pharmaceutical 
Chemistry) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: - 
 การใชค้อมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ท่ีเก่ียวขอ้งดา้น
เคมีเภสชั ในการพฒันาและออกแบบยา การใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการน าเสนองานทางดา้น
เภสชัศาสตร์ 
 Utilization of computer software related to 
pharmaceutical chemistry in drug design and drug 
development, utilization of computer software 
package for presentation in pharmaceutical sciences 
 
 
 
 
 
 
 

566-543  2(1-3-2) 
ชีวเภสัชวเิครำะห์  
(Biopharmaceutical Analysis) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: - 
 หลกัการ ขั้นตอน เคร่ืองมือและเทคนิคใน
การวิเคราะห์ยาและสารท่ีเก่ียวขอ้งในตวัอยา่งชีวภาพ 
เช่น  เลือด  พลาสมา ปัสสาวะ  น ้ าลาย และการ
ประยกุตใ์ชใ้นกระบวนการวจิยัและพฒันาเภสชัภณัฑ ์ 
 Principle, procedure, instruments and 
techniques in drugs and related substances 
determination in biological samples such as blood, 
plasma, urine, saliva and its application in 
pharmaceutical research and development process  
 
566-544  3(3-0-6) 
เป้ำหมำยยำ     
(Drug Target) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: 565-101 หรือดุลยพนิิจของ
อำจำรย์ผู้สอน 
 การจ าแนก ประเภทชีวโมเลกลุขนาดให่่ท่ี
เป็นเป้าหมายยา คุณสมบติัทางเภสัชวิทยาและหน้าท่ี
ของ เป้ าหมายยาท่ี เป็ น ชี วโม เลกุลขน าดให ่่  
ความสมัพนัธ์ของโครงสร้างสามมิติระดบัโครงสร้าง
อะตอมและหนา้ท่ีของเป้าหมายยา  ความสมัพนัธ์ของ
การจดจ าและอนัตรกิริยาท่ีจ าเพาะระดบัโครงสร้าง
อะตอมระหวา่งยาและเป้าหมายยา การน าขอ้มูลทาง
โครงสร้างสามมิติระดบัอะตอมของเป้าหมายยามาใช้
ทางเภสชั-ศาสตร์ 
 Classification, types of drug target 
biomacromolecules, pharmacological properties and 
functions of drug target biomacromolecules, 
correlations of three-dimensional (3-D) atomic 
structures and functions of drug targets; structure 
activity relationship in atomic level, recognition and 
interaction between drug molecule with drug target, 
utilization of 3-D structural information in 
pharmaceutical sciences 
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566-545  2(1-3-2) 
เภสัชวเิครำะห์ 4 
(Pharmaceutical Analysis IV) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: - 
 การวิเคราะห์ เพื่อควบคุมคุณภาพยาใน
รูปแบบต่าง ๆ  ทั้ งด้านคุณภาพและมาตรฐานตาม
ขอ้ก าหนดของเภสัชต ารับ การใชคุ้ณสมบติั ทางเคมี 
ฟิสิกส์และหมู่ฟังก์ชนัทางเคมีของยาในการวิเคราะห์
และควบคุมคุณภาพเภสชัภณัฑ ์
 Analytical process for drugs quality 
control both qualitative and quantitative analysis 
according to pharmacopoeia standard; utilization of 
physicochemical properties and utilization of 
functional groups information in pharmaceutical 
analysis and quality control 
 
566-546  2(1-3-2) 
เภสัชวเิครำะห์ 5  
(Pharmaceutical Analysis V) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: - 
 เคร่ืองมือและเทคนิคโครมาโทกราฟีขั้นสูง 
ได้แก่ โครมาโทกราฟีชนิดของเหลวสมรรถนะสูง
ดว้ยการสร้างอนุพนัธ์ การแยกดว้ยระบบการปรับตวั
พา โครมาโทกราฟีแผน่บางสมรรถนะสูง โครมาโทก
ราฟี  ช นิ ด ของ เห ลวสมรรถน ะ สู ง ท่ี เช่ื อมต่ อ
กับแมสสเปกโทรสโกปี  แกสโครมาโทกราฟี
สมรรถนะสูงท่ี เช่ือมต่อกับแมสสเปกโทรสโกปี 
อิเล็กโทรโฟริซิสแบบประยุกต์ การวิเคราะห์เชิง
อุณหภูมิ ส าหรับกระบวนการวิจัยและพฒันาเภสัช
ภณัฑ ์ 
 Advance chromatographic instruments and 
techniques such as derivatization and gradient 
elution techniques in high performance liquid 
chromatography, high performance thin layer 
chromatography,  high performance liquid 
chromatography with mass spectroscopy, high 
performance gas chromatography with mass 
spectroscopy; application of electrophoresis 

technique; thermal analysis for pharmaceutical 
research and development process 
 
566-547   2(1-3-2) 
เภสัชวเิครำะห์ 6  
(Pharmaceutical Analysis VI) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: -  
 การวิเคราะห์หาปริมาณยาในเชิงปริมาณ
และคุณภาพขั้นสูง โดยอาศยัเคร่ืองมือต่างๆ เช่น วิธี
ด้านเอ็กซเรยดิ์ฟแฟรกโทเมตรี การวิเคราะห์ขนาด
อนุภาค การวิเคราะห์การเล้ียวเบนรังสีเอกซ์ การ
วิเคราะห์เชิงปริมาณระดับอะตอม การศึกษาทาง
สัณฐานวิทยาดว้ยเทคนิคกลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอน 
และการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการประยุกต์ใช้ในการ
พฒันาวธีิวเิคราะห์ 
 Advance in qualitative and quantitative 
drug analysis using various instrument methods 
such as X-ray diffractometry, particle size analysis, 
quantitative analysis in atomic level, morphology 
dertermination using electron microscope and 
application of computer in analytical method 
development 
 
566-548 2(1-3-2) 
เคมเีภสัช 1 
(Pharmaceutical Chemistry I) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: - 
 เทคนิคเบ้ืองต้นในการสังเคราะห์ตัวยาท่ี
เป็นสารอินทรีย์  และอนินทรีย์ ทฤษฎี  และการ
ปฏิบติัการในการเกิดปฏิกิริยาเคมีต่าง ๆ 
 Basic technique in synthesis of organic 
and inorganic drug, theory and practice in chemical 
reactions 
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566-549 2(1-3-2) 
เคมเีภสัช 2    
(Pharmaceutical Chemistry II) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: 
 เท ค นิ คขั้ น สู งใน การแยกการพิ สู จน์
เอกลกัษณ์และการหาโครงสร้างของยาหรือสารท่ีมี
ฤทธ์ิทางเภสชัวทิยา 
 Advance technique in identification and 
molecular structure elucidation of drugs or 
pharmacological active compounds 
 
566-550  2(2-0-4) 
เคมอีนินทรีย์ทำงเภสัชศำสตร์     
(Pharmaceutical Inorganic Chemistry) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: - 
 ไอออนจ า เป็ น และไอออนไม่จ า เป็ น  
สารเคมีอนินทรียท่ี์ใชเ้ป็นตวัยาส าคั่ ในการออกฤทธ์ิ 
ไดแ้ก่ ยาท่ีใชใ้นระบบทางเดินอาหาร ยาเฉพาะท่ีและ
ยาหมวดเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ เช่น  ยาตา ยาตา้นรูมาติก ยา
ตา้นมะเร็ง ยาท่ีใชใ้นช่องปาก รวมถึงยาตา้นพิษและ
สารช่วยจบัโลหะ 
 Essential and non-essential ions, inorganic 
compounds used as medicines such as 
gastrointestinal drugs, drugs application to have 
local effect and miscellaneous drugs for example 
ophthalmic drugs, anti-rheumatic drugs, anti-cancer 
agents, drugs apply in oral cavity, including 
antidotes and chelating agents 
 
566-551  2(1-3-2) 
เภสัชเทคโนโลยชีีวภำพ 
(Pharmaceutical Biotechnology) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: -  
 เทคนิคขั้ น สูงทางเทคโนโลยีชีวภาพ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเทคนิคพนัธุวิศวกรรม   การเพ่ิมปริมาณ
ยนี การตดัต่อยีน  การวิเคราะห์ยนี การแสดงออกของ
ยีน การวิเคราะห์โปรตีน การประยุกต์ใชเ้ทคนิคทาง

เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชศาสตร์  ปฏิบัติการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเทคนิคพนัธุวศิวกรรมและโปรตีน 
 Advanced techniques in biotechnology 
related to genetic engineering; gene amplification, 
gene cloning, gene analysis, gene expression, 
protein determination, applications of these 
techniques in pharmaceutical sciences, laboratory 
practice involving in genetic engineering and protein 
 
566-552  2(1-3-2) 
กำรพัฒนำวิธีวิเครำะห์ส ำหรับกำรวิจัยและพัฒนำ
เภสัชภัณฑ์  
(Analytical Method Development for 
Pharmaceutical Research and Development) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: - 
 หลกัการ ขั้นตอน เคร่ืองมือและเทคนิคใน
การพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์ยาและสารอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งในกระบวนการวิจัยและพฒันาเภสัชภณัฑ ์
รวมทั้ งการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของวิธี
วเิคราะห์   
 Principle, procedure, instrument and 
techniques in analytical method development for 
drugs and related substances determination in 
pharmaceutical research and development process, 
including analytical method validation  
 
566-553  2(0-6-0)  
หัวข้อวจิยัทำงเภสัชเคม ี    
(Research Topics in Pharmaceutical Chemistry) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: - 
 การศึกษาอิสระเพื่อแสวงหาการวิจัยใน
หัวขอ้ท่ีสนใจด้านเภสัชเคมีซ่ึงรวมถึง เคมียา เภสัช
วิ เค ร าะ ห์ แล ะ เภสั ช เท ค โน โลยี ชี วภ าพ  ผ่ าน
กระบวนการวิจัยภ ายใต้ก ารแน ะน าและการ
ควบคุมดูแลของคณาจารย ์
 Independent study to pursue research 
topics of interests in pharmaceutical chemistry 
including medicinal chemistry, pharmaceutical 
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analysis and pharmaceutical biotechnology through 
the research process under the guidance and 
supervision of a faculty member 
 
566-554  3(2-3-4) 
กำรควบคุมคุณภำพเคร่ืองส ำอำง  
(Quality Control of Cosmetic Products) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: - 
 ขอ้ก าหนดมาตรฐานสากลในการควบคุม
คุณ ภ าพ เค ร่ื อ งส าอ าง  ก าร ค วบ คุ ม คุ ณ ภ าพ
เคร่ืองส าอางชนิดต่าง ๆ เช่น แป้ง ครีม โลชัน  เจล 
แชมพู ครีมนวดผม สบู่ ฯลฯ ทั้ งในด้านความคงตวั
ของผลิตภัณฑ์และคุณภาพของส่วนผสมท่ีใช้ใน
ผลิตภณัฑ ์
 Specification and international standard in 
cosmetics quality control; quality control of 
cosmetic products such as powders, creams, lotions, 
gel, shampoos, hair-conditioner, soap, etc., including 
stability of products and quality control of 
ingredient used in preparations 
 
566-681  4(0-16-0) 
กำรฝึกปฏิบัตงิำนวจิยัและพฒันำเภสัชภัณฑ์ 1  
(Pharmaceutical Product Research and 
Development Clerkship I) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: -  
 การฝึกปฏิบัติงานด้านการวิจัยและพฒันา
เภสชัภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบักระบวนการและขั้นตอนใน
การวิเคราะห์เภสัชภณัฑ์ โดยมีจ านวนชัว่โมงการฝึก
ปฏิบติังานไม่นอ้ยกวา่ 240 ชัว่โมง  
 Clerkship in pharmaceutical product 
research and development involved processing and 
method for pharmaceutical analysis; total clerkship 
hour is not less than 240 hours 
 
 
 
 

566-682  4(0-16-0) 
กำรฝึกปฏิบัตงิำนวจิยัและพฒันำเภสัชภัณฑ์ 2  
(Pharmaceutical Product Research and 
Development Clerkship II) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: -  
 การฝึกปฏิบัติงานด้านการวิจัยและพฒันา
เภสชัภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัเทคนิค และการใชเ้คร่ืองมือ
ในการวิเคราะห์เภสัชภณัฑ์ โดยมีจ านวนชัว่โมงการ
ฝึกปฏิบติังานไม่นอ้ยกวา่ 240 ชัว่โมง 
 Clerkship in pharmaceutical product 
research and development involved analytical 
technique and instrumental analysis for 
pharmaceutical products; total clerkship hour is not 
less than 240 hours 
 
566-683  4(0-16-0) 
กำรฝึกปฏิบัตงิำนวจิยัและพฒันำเภสัชภัณฑ์ 3  
(Pharmaceutical Product Research and 
Development Clerkship III) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: -  
 การฝึกปฏิบัติงานด้านการวิจัยและพฒันา
เภสั ชภัณ ฑ์ ท่ี เก่ี ย วข้อ งกับ ก าร บู รณ าก ารก าร
ประยุกต์ใช้ เทคนิค  และเค ร่ืองมือต่ างๆในการ
วิเคราะห์เภสัชภัณฑ์ โดยมีจ านวนชั่วโมงการฝึก
ปฏิบติังานไม่นอ้ยกวา่ 240 ชัว่โมง 
 Clerkship in pharmaceutical product 
research and development involved an integration 
and application of analytical technique and 
instrumental analysis of pharmaceutical products; 
total clerkship hour is not less than 240 hours 
 
566-684  4(0-16-0) 
กำรฝึกปฏิบัตงิำนวจิยัและพฒันำเภสัชภัณฑ์ 4  
(Pharmaceutical Product Research and 
Development Clerkship IV) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: -  
 การฝึกปฏิบัติงานด้านการวิจัยและพฒันา
เภสัชภณัฑ์เก่ียวกบัสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพในด้าน
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ของการสังเคราะห์ ปรับปรุง หรือวิธีวิเคราะห์สาร 
โดยมีจ านวนชั่วโมงการฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 
240 ชัว่โมง 
 Clerkship in pharmaceutical product 
research and development involved the synthesis, 
modified or analytical method of biological active 
substances; total clerkship hour is not less than 240 
hours 
 
566-685  4(0-16-0) 
กำรฝึกปฏิบัตงิำนวจิยัและพฒันำเภสัชภัณฑ์ 5  
(Pharmaceutical Product Research and 
Development Clerkship V) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: -  
 การฝึกปฏิบัติงานด้านการวิจัยและพฒันา
เภสัชภณัฑ์ดา้นการปรับปรุง หรือพฒันาวิธีวิเคราะห์
เภสั ชภัณฑ์ ต่ างๆ  โดยมีจ านวนชั่ วโมงการฝึก
ปฏิบติังานไม่นอ้ยกวา่ 240 ชัว่โมง  
 Clerkship in pharmaceutical product 
research and development involved the 
improvement and development of pharmaceutical 
analysis for pharmaceutical products; total clerkship 
hour is not less than 240 hours   
 
566-686  4(0-16-0) 
กำรฝึกปฏิบัตงิำนวจิยัและพฒันำเภสัชภัณฑ์ 6  
(Pharmaceutical Product Research and 
Development Clerkship VI) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: -  
 การฝึกปฏิบัติงานด้านการวิจัยและพฒันา
เภสัชภณัฑ์ดา้นขั้นตอน วิธีการ และวิธีวิเคราะห์เพ่ือ
ศึกษาความคงตวัของยา โดยมีจ านวนชัว่โมงการฝึก
ปฏิบติังานไม่นอ้ยกวา่ 240 ชัว่โมง 
 Clerkship in pharmaceutical product 
research and development involved the process, 
method and analytical method for drug stability 
study; total clerkship hour is not less than 240 hours 
 

566-687  4(0-16-0) 
กำรฝึกปฏิบัตงิำนวจิยัและพฒันำเภสัชภัณฑ์ 7  
(Pharmaceutical Product Research and 
Development Clerkship VII) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: -  
 การฝึกปฏิบัติงานด้านเภสัชวิเคราะห์ ท่ี
เก่ียวข้องกับขั้นตอน วิธีการ และวิธีวิเคราะห์สาร 
หรือยาในสารชีวภาพต่างๆ โดยมีจ านวนชัว่โมงการ
ฝึกปฏิบติังานไม่นอ้ยกวา่ 240 ชัว่โมง 
 Clerkship in pharmaceutical product 
research and development involved the process, 
technique and analytical method for substance or 
drug in biological samples; total clerkship hour is 
not less than 240 hours 
 
566-688  4(0-16-0)  
กำรฝึกปฏิบัตงิำนวจิยัและพฒันำเภสัชภัณฑ์ด้ำนกำร
ประกนัคุณภำพและกำรควบคุมคุณภำพ  1 
(Pharmaceutical Product Research and 
Development in Quality Assurance and Quality 
Control Clerkship I) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: - 
 การฝึกปฏิบัติงานด้านการวิจัยและพฒันา
เภสัชภณัฑ์ดา้นการประกนัคุณภาพและการควบคุม
คุณภาพท่ีเก่ียวข้องกับระบบบริหารจัดการ ระบบ
เอกสาร ตลอดจนวิธีการและขั้นตอนต่าง ๆ ในการ
ประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพของเภสัช
ภณัฑ์ โดยมีจ านวนชัว่โมงการฝึกปฏิบติังานไม่น้อย
กวา่ 240 ชัว่โมง 
 Clerkship in pharmaceutical product 
research and development involved quality 
assurance and quality control in management; 
documentation and the process for pharmaceutical 
products; total clerkship hour is not less than 240 
hours 
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566-689  4(0-16-0) 
กำรฝึกปฏิบัตงิำนวจิยัและพฒันำเภสัชภัณฑ์ด้ำนกำร
ประกนัคุณภำพ และกำรควบคุมคุณภำพ 2  
(Pharmaceutical Product Research and 
Development in Quality Assurance and Quality 
Control Clerkship II) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: -  
 การฝึกปฏิบัติงานด้านการวิจัยและพฒันา
เภสัชภณัฑ์ดา้นการประกนัคุณภาพและการควบคุม
คุณภาพท่ีเก่ียวข้องกับขั้ นตอนในการสุ่มตัวอย่าง  
และการตรวจวิเคราะห์ในการควบคุมและประกัน
คุณภาพของเภสัชภณัฑ์ โดยมีจ านวนชัว่โมงการฝึก
ปฏิบติังานไม่นอ้ยกวา่ 240 ชัว่โมง 
 Clerkship in pharmaceutical product 
research and development involved quality 
assurance and quality control in sampling process 
and analytical process for pharmaceutical products; 
total clerkship hour is not less than 240 hours 
 
566-690  4(0-16-0) 
กำรฝึกปฏิบัตงิำนวจิยัและพฒันำเภสัชภัณฑ์ด้ำนกำร
ผลติ 
(Pharmaceutical Product Research and 
Development in Manufacturing Clerkship) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: -  
 การฝึกปฏิบัติงานด้านการวิจัยและพฒันา
เภสัชภณัฑเ์ก่ียวกบักระบวนการผลิต หรือสังเคราะห์
เภสัชภัณฑ์ ตลอดจนสารช่วยในสูตรต ารับ โดยมี
จ านวนชั่วโมงการฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 240 
ชัว่โมง 
 Clerkship in pharmaceutical product 
research and development involved the 
manufacturing process or pharmaceutical synthesis 
including pharmaceutical ingredients; total clerkship 
hour is not less than 240 hours 
 
 
 

566-691  4(0-16-0) 
กำรฝึกปฏิบัติงำนวจิัยและพัฒนำเภสัชภัณฑ์แบบพหุ
วทิยำกำร 1  
(Multidisciplinary Clerkship in Pharmaceutical 
Product Research and Development I) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: -  
 การฝึกปฏิบัติงานด้านการวิจัยและพฒันา
เภสัชภัณฑ์ในด้านเทคโนโลยีชีวภาพ โดยอาศัย
ความ รู้จากหลายสาขาวิชา ในการพัฒนา ห รือ
วเิคราะห์เภสัชภณัฑต์่างๆ โดยมีจ านวนชัว่โมงการฝึก
ปฏิบติังานไม่นอ้ยกวา่ 240 ชัว่โมง 
 Clerkship in pharmaceutical product 
research and development involved the integration 
of biotechnology knowledge for development and 
analysis pharmaceutical products; total clerkship 
hour is not less than 240 hours 
 
566-692  4(0-16-0) 
กำรฝึกปฏิบัติงำนวจิัยและพัฒนำเภสัชภัณฑ์แบบพหุ
วทิยำกำร 2  
(Multidisciplinary Clerkship in Pharmaceutical 
Product Research and Development II) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: -  
 การฝึกปฏิบัติงานด้านการวิจัยและพฒันา
เภสัชภัณฑ์ในด้านสังเคราะห์หรือเปล่ียนแปลง
โครงสร้างทางกายภาพหรือทางเคมีของสารออกฤทธ์ิ 
โดยอาศัยความรู้จากหลายสาขาวิชา ในการพฒันา 
หรือวิเคราะห์เภสัชภณัฑ์ต่างๆ โดยมีจ านวนชั่วโมง
การฝึกปฏิบติังานไม่นอ้ยกวา่ 240 ชัว่โมง 
 Clerkship in pharmaceutical product 
research and development involved the synthesis or 
modified physical or chemical properties of active 
substance using an integration of knowledge for 
drug development and analysis for pharmaceutical 
products; total clerkship hour is not less than 240 
hours 
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566-693  4(0-16-0) 
กำรฝึกปฏิบัติงำนวจิัยและพัฒนำเภสัชภัณฑ์แบบพหุ
วทิยำกำร 3   
(Multidisciplinary Clerkship in Pharmaceutical 
Product Research and Development III) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: -  
 การฝึกปฏิบัติงานด้านการวิจัยและพฒันา
เภสัชภณัฑ์ในด้านการพฒันาวิธีวิเคราะห์ โดยอาศัย
ความ รู้จากหลายสาขาวิชา ในการพัฒนา ห รือ
วเิคราะห์เภสัชภณัฑต์า่งๆ โดยมีจ านวนชัว่โมงการฝึก
ปฏิบติังานไม่นอ้ยกวา่ 240 ชัว่โมง 
 Clerkship in pharmaceutical product 
research and development involved the integration 
of knowledge for development or analysis 
pharmaceutical products; total clerkship hour is not 
less than 240 hours 
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570-101  1(1-0-2)  
สมุนไพรในงำนสำธำรณสุขมูลฐำน   
(Medicinal Plants in Primary Health Care) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: - 
 บทน าการศึกษาแนวคิดสมุนไพรในงาน
สาธารณสุขมูลฐาน เพื่อทราบหลกัการจ าแนกโรคท่ีใช ้
ในงานสาธารณสุขมูลฐาน อาการของโรค การเลือก
สมุนไพรในสาธารณสุขมูลฐานใช้ในการรักษา 
บรรเทาอาการโรค และการรู้จักพืชสมุนไพรในงาน
สาธารณสุขมูลฐาน  ประโยชน์และวิธีการน าพืช
สมุนไพรมาใช ้ 
 Principles in primary health care project of 
Thailand in medicinal plants, diseases that can be 
treated with medicinal plants in primary health care, 
symptoms, selection of herbs in primary health care 
for treatment of diseases, botanical study, uses and 
indications of medicinal plants 
 
570-102  1(1-0-2) 
พชืพษิ  
(Poisonous Plants) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: -  
 พืชพิษและการแบ่งประเภทของพืชพิษ 
อาการของพิษจากพืชเหล่าน้ี  ตลอดจนการป้องกัน 
และการปฐมพยาบาลเม่ือไดรั้บพิษจากพืชเหล่าน้ี 
 Poisonous plants and classification, 
symptoms prevention and first aids of poisonous 
plants   
 
570-201   2(2-0-4) 
เภสัชพฤกษศำสตร์ 
(Pharmaceutical Botany) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: 330-106, 331-106 
 สัณฐานวิทยาของพืชมีดอก หลกัการจ าแนก
พืช การพิสูจน์เอกลกัษณ์ และอนุกรมวิธานของพืชมี
ดอกถึงระดับวงศ์ เน้นวงศ์พืชท่ี มีสมาชิกเป็นพืช

เศรษฐกิจ พืชสมุนไพรท่ีส าคั่ในประเทศ และพืช
สมุนไพรท่ีเป็นแหล่งท่ีมาของยาแผนปัจจุบนั จุลกาย
วิภาคศาสตร์และเน้ือเยื่อวิทยาของพืชมีดอก พืช
สมุนไพรเพื่องานสาธารณสุขมูลฐาน 
 Morphology of flowering plants; 
classification, identification, and taxonomy to the 
families of flowering plants, particularly emphasizing 
families comprised of economic plants, Thai 
medicinal plants, and plants utilized as sources of 
currently used medicines; microanatomy and 
histology of flowering plants; medicinal plants for 
primary health cares  
 
570-221  1(0-3-0) 
ปฏิบัตกิำรเภสัชพฤกษศำสตร์   
(Pharmaceutical Botany Laboratory) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: 570-201 หรือเรียนควบคู่กนั 
 ปฏิบัติการท่ีควบคู่ไปกับรายวิชา 570-201 
เภสัชพฤกษศาสตร์  สัณฐานวิทยาของพืชมีดอก การ
พิสูจน์เอกลักษณ์ และตัวอย่างพืชสมุนไพรหรือพืช
เศรษฐกิจเรียงตามอนุกรมวธิานของพืชมีดอกในระดบั
วงศ์ การเตรียมตัวอย่างเน้ือเยื่อเพ่ือการศึกษาจุลกาย
วิภาคของพืชมีดอก และเน้ือเยื่อวิทยาพืช ตวัอย่างพืช
สมุนไพรเพื่องานสาธารณสุขมูลฐาน 
 Laboratory study parallel to Pharmaceutical 
Botany (570-201); morphology of flowering plants; 
identification and selected specimens of medicinal 
plants and economic plants based on plant taxonomy 
to the level of families; specimen preparation for 
microscopic study of flowering plants; medicinal 
plants for primary health cares  
 
 
 
 
 

ภำควชิำเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศำสตร์ 
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570-301  3(3-0-6) 
เภสัชเวท 1      
(Pharmacognosy I) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: 565-101, 570-201, 570-221  

ประวติัของวิทยาการด้านเภสัชเวทและเคมี
ของสมุนไพร ความรู้เบ้ืองตน้และเทคนิคพ้ืนฐานใน
การศึกษาด้านเภสัชเวทและพฤกษเคมี สมุนไพรและ
ผลิตภณัฑจ์ากสมุนไพร  ท่ีมีองคป์ระกอบหลกัทางเคมี
เป็ น เมแทบอไลต์ป ฐม ภู มิ และทุ ติ ย ภู มิ ในก ลุ่ม
คาร์โบไฮเดรต โปรตีนและกรดอะมิโน เมแทบอไลต์
ทุติยภูมิจากวิถีชีวสังเคราะห์แบบโพลีคีไทด์  ชิกิเมต 
และเทอร์ปีนอยด ์

Historical aspects in the disciplines of 
pharmacognosy and chemistry of medicinal plants; 
fundamentals and basic techniques for 
pharmacognostic and phytochemical studies; 
medicinal plants and natural products containing 
primary and secondary metabolites of carbohydrates, 
proteins and amino acids, and secondary metabolites 
from polyketide, shikimate, and terpenoid 
biosynthetic pathways 
 
570-302   2(2-0-4) 
เภสัชเวท 2 
(Pharmacognosy II) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: 570-301, 570-321 

พืชสมุนไพรและผลิตภณัฑ์จากสมุนไพรท่ีมี
องค์ประกอบหลักทางเคมี เป็นแอลคาลอยด์และ
สารประกอบไนโตรเจนอ่ืน ๆ นอกเหนือจากกรดอะมิ
โนและโปรตีน กระบวนการพัฒนายาสมุนไพรสู่ยา
แผนปัจจุบัน ข้อก าหนดสมุนไพรและผลิตภัณฑ์
สมุนไพร ในเภสัชต ารับสมุนไพรไทย การประเมิน
และควบคุมคุณภาพยาสมุนไพร  รายการบั่ ชียาจาก
สมุนไพรในบั่ชียาหลักแห่งชาติ  การข้ึนทะเบียน
ต ารับยาสมุนไพร 

Medicinal plants and natural  products 
containing alkaloids and non-protein nitrogenous 
compounds; process in drug development from 

medicinal plants and natural products; specification of 
medicinal plants and herbal products in Thai Herbal 
Pharmacopoeia; quality controls for medicinal plants 
and herbal products; and list of herbal medicines in 
the National List of Essential Medicines, herbal 
medicine registration  
 
570-321   1(0-3-0) 
ปฏิบัตกิำรเภสัชเวท 1  
(Pharmacognosy Laboratory I) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: 570-301 หรือเรียนควบคู่กนั 
 ปฏิบัติการท่ีควบคู่ไปกับวิชาเภสัชเวท 1 
(570 -301) เทคนิคและปฏิบั ติการทางเภสัช เวท
และพฤกษเคมี ตัวอย่างพืชสมุนไพรและเคร่ืองยา
สมุนไพรท่ีมีองค์ประกอบหลกัทางเคมีเป็นเมแทบอ
ไลต ์  ปฐมภูมิและทุติยภูมิกลุ่มคาร์โบไฮเดรต โปรตีน
และกรดอะมิโน และเมแทบอไลต์ทุติยภูมิจากวิถีชีว
สังเคราะห์แบบโพลีคีไทด์ ชิกิเมต และเทอร์ปีนอยด ์
และการสกัดแยกองค์ประกอบหลกัทางเคมี และการ
ทดสอบสารเมแทบอไลตด์งักล่าว   
 Laboratory study parallel to Pharmacognosy 
I (570-301); lab techniques in pharmacognostic 
studies and phytochemistry ; medicinal plants and 
crude drugs containing  primary and secondary 
metabolites of  carbohydrates, proteins and amino 
acids, and secondary metabolites of  polyketide, 
shikimate, and terpenoid biosynthetic pathways, 
extraction and chemical tests for metabolites as stated 
 
570-322  1(0-3-0) 
ปฏิบัตกิำรเภสัชเวท 2  
(Pharmacognosy Laboratory II) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: 570-302 หรือเรียนควบคู่กนั 
 ปฏิบัติการท่ีควบคู่ไปกับวิชาเภสัชเวท 2 
(570-302) การทดสอบคุณสมบติัทางเคมีและการสกดั
ของสารกลุ่มแอลคาลอยด์ ตัวอย่างพืชและเคร่ืองยา
สมุนไพรท่ีมีแอลคาลอยด์เป็นส่วนประกอบ การสกดั
และทดสอบฤทธ์ิทางชีวภาพของสารสกดัจากสมุนไพร 
การเตรียมยาและเคร่ืองส าอางผสมสมุนไพร ปฏิบัติ
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วิเคราะห์สมุนไพรตามข้อก าหนดของเภสัชต ารับ
สมุนไพรไทย ในการควบคุมคุณภาพวตัถุดิบสมุนไพร  
 Laboratory study parallel to Pharmacognosy 
II (570-302); testing and extraction and tests for 
alkaloid, and  medicinal plants and crude drugs 
containing alkaloids; biological activity test of herbal 
extract; preparations for traditional medicines and 
cosmetics with herbal products; standardization and 
quality control for medicinal plants  according to 
monograph in Thai Herbal Pharmacopoeia 
 
570-401 1(1-0-2) 
ผลติภัณฑ์เสริมอำหำร 
(Dietary Supplements) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: - 

ค าจ ากัดความ และการจัดแบ่งประเภทของ
ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร กฎหมายท่ีใชค้วบคุมผลิตภณัฑ์
เสริมอาหาร แหล่งท่ีมาทางธรรมชาติของผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร ประโยชน์ การใชแ้ละขอ้ควรระวงัในการ
ใชผ้ลิตภณัฑเ์สริมอาหาร อนัตรกิริยาระหวา่งสมุนไพร 
และยาแผนปัจจุบนั 

Definition and classification; legal 
regulation of dietary supplements, natural sources of 
dietary supplement; uses, usages and precautions of 
dietary supplements; herbal-drug interaction  
 
571-541  2(0-6-0) 
ปัญหำพเิศษทำงเภสัชเวท  
(Special Problem in Pharmacognosy) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: 570-302, 570-322  
 ปั่หาพิเศษทางเภสัชเวทภายใตก้ารดูแลของ
อาจารย์ผู ้สอน  ได้แ ก่  การ เพาะ เล้ียง เน้ื อ เยื่อ พื ช
สมุนไพร ฤทธ์ิทางชีวภาพของสมุนไพร พฤกษเคมี 
เค มี ข อ ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ธ ร ร ม ช า ติ จ า ก ท ะ เล 
เทคโนโลยีชีวภาพของสมุนไพร และ การศึกษาทาง
เภสชัเวท  
 Directed research under the supervision of 
academic adviser(s); covering the topics of medicinal 

plant tissue culture, biological activities of medicinal 
plants, phytochemistry, chemistry of marine natural 
products, medicinal plant biotechnology, and 
pharmacognostic study 
 
571-542  2(1-3-2) 
กำรสกัดและตรวจเอกลักษณ์สำรจำกผลิตภัณ ฑ์
ธรรมชำต ิ
(Separation and Identification of Natural 
Products) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: -  
 แนวคิดและขั้นตอนในการวิจยั และพฒันา
ยาจากสมุนไพร การตรวจสอบสารเคมีในพืช การสกดั
แยกสารและการท าให้ส ารบ ริ สุท ธ์ิ  การพิ สูจน์
เอกลกัษณ์ของสารจากผลิตภณัฑ์ธรรมชาติโดยอาศัย
คุณสมบัติทางกายภาพ คุณสมบัติทางเคมีร่วมกับ
เทคนิคสเปกโทรสโกปี ได้แก่ อินฟราเรด (ไออาร์) 
นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ (เอ็นเอ็มอาร์) และ 
แมสสเปกโทรสโกปี (เอม็เอส)  
 The idea and procedure in research and 
development of medicines from medicinal plants, 
extraction, separation and purification; identification 
principle by physical and chemical properties, 
including spectroscopy techniques i.e. infrared (IR), 
nuclear magnetic resonance (NMR) and mass 
spectrometry (MS) 
 
571-543  2(2-0-4) 
กำรตรวจสอบฤท ธ์ิทำงชีวภำพของผลิตภัณ ฑ์
ธรรมชำต ิ
(Biological Activity Determination of Natural 
Products) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: - 
 การตรวจสอบฤทธ์ิทางชีวภาพของสารสกดั
จากสมุนไพร การประเมินค่าโดยการแสดงผลใน
หลอดทดลองหรือต่อส่ิงมีชีวติบางชนิด 
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 Biological activity determination of crude 
extract from natural products, in vitro or living 
organisms’ evaluation 
 
571-544  2(1-3-2) 
กำรเพำะเลีย้งเนือ้เยือ่พชืสมุนไพร  
(Medicinal Plant Tissue Culture) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: -    
 การเพ่ิมการสร้างสารทุติยภูมิในเน้ือเยื่อ
เพาะเล้ียงของพืชสมุนไพรด้วยวิธีการปรับปรุงสูตร
อาหาร อิลิซิเตชั่น การตรึงเซลล์ การเพาะเล้ียงแบบ
สองตวักลาง การคดัเลือกพนัธ์ุและการขยายพนัธ์ุพืช
สมุนไพรในหลอดทดลอง และการประยุกต์ใช้การ
เพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืชในการศึกษาวิถีชีวสังเคราะห์ของ
พืช การศึกษาดา้นเอนไซม์ในพืช และการศึกษาพนัธุ
วศิวกรรมของพืช   
 Increase of secondary metabolite 
production in herbal plant tissue cultures by medium 
manipulation, elicitation, immobilization and two 
phase culture plant selection and micropropagation 
application of plant tissue culture in plant 
biosynthetic, enzymology and genetic engineering 
studies 
 
571-545  2(2-0-4) 
กำรแพทย์ทำงเลอืก  
(Alternative Medicine) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: -    
 ค าจ ากดัความ หลกัการและแนวความคิดของ
การแพทยท์างเลือก และการแพทยผ์สมผสาน แบบต่าง 
ๆ  การประยุกต์ใช้การแพทยท์างเลือกและการแพทย์
ผสมผสานกบัระบบการดูแลสุขภาพ 
 Definitions, principles, and concepts of 
alternative and complementary medicines; 
applications of alternative and complementary 
medicines in health care system   
 
 

571-546  2(2-0-4) 
กระบวนกำรผลติยำสมุนไพร  
(Process in Herbal Medicine Production) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: -  
 การเตรียมวตัถุดิบสมุนไพร สารปรุงแต่ง 
อุปกรณ์และเคร่ืองมือ ภาชนะบรรจุ กระบวนการผลิต
และการประกันคุณภาพ การขอข้ึนทะเบียนต ารับยา 
และกฎหมายยาท่ีเก่ียวกบัผลิตยาสมุนไพร 
 Herbal material preparation; pharmaceutical 
excipients; equipment packaging material; production 
process and quality assurance; registration and related 
laws 
 
571-547  2(2-0-4) 
อณูชีววทิยำพชื 
(Plant Molecular Biology) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: 570-302  
 สารพนัธุกรรม การจดัล าดบัดีเอ็นเอและการ
แ ส ด งอ อ ก ข อ ง ยี น  เท ค นิ ค พ้ื น ฐ าน ส าห รั บ
เทคโนโลยีชีวภาพดา้นพืช การโคลนยีน พอลิเมอเรส
เชนรีแอกชั่น เคร่ืองหมายทางโมเลกุล และการใช้
เคร่ืองหมายโมเลกลุในการคดัเลือก และการพิสูจน์พืช 
จีโนมพืช การถ่ายยีนเขา้สู่พืช การใชพื้ชตดัแต่งยีนเพ่ือ
ผลิตสารเภสชักรรม  
 Genetic materials; organization of DNA and 
gene expression; basic technique in plant 
biotechnology, gene cloning, polymerase chain 
reaction, molecular marker and marker assisted 
selection for plant authentication; plant genomics, 
gene transfer in plants, molecular pharming 
 
571-548  2(2-0-4) 
หัวข้อปัจจุบันเกีย่วกบัสำรผลติภัณฑ์ธรรมชำต ิ
(Current topics in Natural Products) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: 570-302 
 นวัตกรรมและแนวโน้ ม ให ม่ เก่ี ยวกับ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยดีา้นผลิตภณัฑธ์รรมชาติ 
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 New trends and innovations in science and 
technology related to natural products 
 
571-549  1(1-0-2) 
สำรสนเทศทำงเภสัชเวท  
(Pharmacognostic Information) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: -   
 การสืบค้นข้อมูลทางสมุนไพร ชนิดของ
ขอ้มูล แหล่งขอ้มูลสมุนไพร ฐานขอ้มูลสมุนไพร การ
ประเมินขอ้มูลสมุนไพร การเขียนบทความปริทรรศน์ 
 Searching for data of medicinal plants, 
types of database; resources of medicinal plants data; 
database of medicinal plants; evaluation of medicinal 
data, review article preparation  
 
571-681  4(0-16-0) 
กำรฝึกปฏิบัตงิำนด้ำนเภสัชเวท 1 
(Pharmacognosy Clerkship I) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: - 
 การฝึกปฏิบติังานวิชาชีพดา้นเภสชัเวทท่ีเนน้
การสกัดแยกสาร โดยเทคนิคทางพฤกษเคมี หรือ 
เทคโนโลยชีีวภาพทางเภสชักรรม โดยมีจ านวนชัว่โมง
การฝึกปฏิบติังานไม่นอ้ยกวา่ 240 ชัว่โมง 
 Professional practice in pharmacognosy 
focus on isolation by phytochemical technique or 
pharmaceutical biotechnology; total clerkship hour is 
not less than 240 hours 
 
571-682  4(0-16-0) 
กำรฝึกปฏิบัตงิำนด้ำนเภสัชเวท 2  
(Pharmacognosy Clerkship II) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: -  
 การฝึกปฏิบติังานวชิาชีพดา้นเภสชัเวทขั้นสูง
ท่ีเนน้การสกดัแยกสาร โดยเทคนิคทางพฤกษเคมี หรือ 
เทคโนโลยชีีวภาพทางเภสชักรรม โดยมีจ านวนชัว่โมง
การฝึกปฏิบติังานไม่นอ้ยกวา่ 240 ชัว่โมง 
 Professional practice in advanced 
pharmacognosy focus on isolation by phytochemical 

technique or pharmaceutical biotechnology; total 
clerkship hour is not less than 240 hours 
 
571-683  4(0-16-0) 
กำรฝึกปฏิบัตงิำนด้ำนเภสัชเวท 3  
(Pharmacognosy Clerkship III) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: -  
 การฝึกปฏิบติังานวชิาชีพดา้นวจิยัและพฒันา
ดา้นเภสัชเวท  โดยมีจ านวนชัว่โมงการฝึกปฏิบัติงาน
ไม่นอ้ยกวา่ 240 ชัว่โมง 
 Professional practice in research and 
development in pharmacognosy total clerkship hour 
is not less than 240 hours 
 
571-684  4(0-16-0) 
กำรฝึกปฏิบัตงิำนด้ำนเภสัชเวท 4  
(Pharmacognosy Clerkship IV) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: -  
 การฝึกปฏิบติังานวชิาชีพดา้นวจิยัและพฒันา
ด้าน เภสัชเวทขั้ นสูง โดยมีจ านวนชั่วโมงการฝึก
ปฏิบติังานไม่นอ้ยกวา่ 240 ชัว่โมง  
 Professional practice in research and 
development in advanced pharmacognosy total 
clerkship hour is not less than 240 hours 
 
571-685  4(0-16-0) 
กำรฝึกปฏิบัตงิำนด้ำนเภสัชเวท 5  
(Pharmacognosy Clerkship V) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: - 
 การฝึกปฏิบติังานวชิาชีพดา้นการประยกุตใ์ช้
เภสัชเวทส าหรับวิชาชีพ โดยมีจ านวนชั่วโมงการฝึก
ปฏิบติังานไม่นอ้ยกวา่ 240 ชัว่โมง 
 Professional practice in application of 
pharmacognosy for professional total clerkship hour 
is not less than 240 hours   
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571-686  4(0-16-0) 
กำรฝึกปฏิบัตงิำนด้ำนเภสัชเวท 6  
(Pharmacognosy Clerkship VI) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: - 
 การฝึกปฏิบั ติงานวิชาชีพด้าน คุ้มครอง
ผูบ้ริโภคทางเภสัชเวท โดยมีจ านวนชั่วโมงการฝึก
ปฏิบติังานไม่นอ้ยกวา่ 240 ชัว่โมง 
 Professional practice in consumer 
protection related to herbal products; total clerkship 
hour is not less than 240 hours 
 

571-687  4(0-16-0) 
กำรฝึกปฏิบัตงิำนด้ำนเภสัชเวท 7  
(Pharmacognosy Clerkship VII) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: - 
 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านเภสัชเวทและ
การตลาด โดยมีจ านวนชั่วโมงการฝึกปฏิบัติงานไม่
นอ้ยกวา่ 240 ชัว่โมง 
 Professional practice in pharmacognosy and 
marketing; total clerkship hour is not less than 240 
hours 
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575-121 1(0-3-0) 
นิเทศเภสัชศำสตร์ 
(Pharmaceutical Orientation) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: -    
 ประวติัและพฒันาการดา้นเภสัชกรรมทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ   ความรับผิดชอบและ
ขอบข่ายของวิชาชีพเภสัชกรรมในสาขาต่าง ๆ  เภสัช
กรรมกับการพัฒนาประเทศ  เภสัชศาสตร์ศึกษา 
จรรยาบรรณของวิชาชีพ   องค์กรทางวิชาชีพและ
ความสมัพนัธ์ของวชิาชีพเภสชักรกบัสาขาวชิาชีพอ่ืน 
 National and international views of history 
and development of pharmacy; responsibilities and 
scopes of pharmacy in various professional fields and 
country development; pharmacy education; code of 
ethics for pharmacists; professional organizations and 
relationship between pharmacy profession and other 
related professions 
 
575-231   2(1-3-2)  
เภสัชสำธำรณสุข 
(Public Health Pharmacy) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: -    
 แนวคิดเก่ียวกบัสุขภาพและการสาธารณสุข 
ระบบสุขภาพ ระบบสาธารณสุข ระบบยา บทบาท
หน้าท่ีของเภสัชกรในระบบสุขภาพ นโยบายท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานเภสชักรรม การสร้างเสริมสุขภาพ การ
คุม้ครองผูบ้ริโภคด้านอาหารและยา ปั่หาและแนว
ทางการแก้ปั่หาสาธารณสุข การประกันสุขภาพ 
เภสชัระบาดวทิยา  
 Concepts of health and public health; health 
systems, public health systems and drug system; roles 
and responsibilities of pharmacist in health systems; 
policies related to pharmacy; health promotion; food 
and drug consumer protection; public health problems 
and methods for solving; health insurance; 
pharmacoepidemiology 

575-331  3(2-3-4) 
บริหำรเภสัชกจิ   
(Pharmacy Administration) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: - 

 หลกัการบริหารขั้นพ้ืนฐานและทฤษฎีการ
จดัการ ความคิดรวบยอดและรูปแบบการจดัการเภสัช
กรรมท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การเรียนรู้
บริบทและแนวทางเชิงระบบ การใชศ้าสตร์การจดัการ
และเคร่ืองมือการบริหารในทางเภสัชกรรม พ้ืนฐาน
ดา้นเภสัชเศรษฐศาสตร์  ภาวะผูน้ า และจริยธรรมการ
บริหารทางเภสชักรรม  

 Fundamental principles of administration 
and managerial theories, concepts and models of 
effective and efficient pharmacy management, 
learning the context and systemic approach, 
application of managerial sciences and managerial 
tools in pharmacy context, basic pharmacoeconomics, 
leadership and ethics of pharmacy administration 

 
575-403  2(2-0-4) 
กำรจดักำรร้ำนยำ 
(Drugstore Management) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: -    
 บทบาทและหนา้ท่ีของเภสัชกรรมชุมชนใน
ระบบสุขภาพ เภสัชกรกับความเป็นผูป้ระกอบการ 
การประยุกต์เค ร่ืองมือการจัดการส าห รับกิจการ 
การเงินและการควบคุม กฎหมายและระเบียบ ท่ี
เก่ียวขอ้ง การพฒันาวชิาชีพและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
 Roles and functions of community 
pharmacy in health system; pharmacist and 
entrepreneurship; application of management tools to 
pharmacy business; finance and control, laws and 
relating regulations, professional development and 
lifelong learning  
 
 

ภำควชิำบริหำรเภสัชกจิ 
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575-404  3(3-0-6) 
กฎหมำยและจริยธรรมของเภสัชกร 
(Law and Ethics for Pharmacists) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: -    
  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกับกฎหมายทั่วไป  และ
กฎหมายสาธารณสุขต่าง ๆ ได้แก่ พระราชบั่่ัติ 
กฎกระทรวง และประกาศท่ีเก่ียวกับยา ยาเสพติดให้
โทษ วัตถุ ท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท อาหาร 
เค ร่ืองส าอาง เค ร่ืองมือแพทย์ และวัตถุอันตราย 
พระราชบั่่ัติควบคุมการประกอบวิชาชีพเภสัช -
กรรม  พระราชบั่่ัติท่ี เก่ียวข้องกับการคุ้มครอง
ผูบ้ริโภค  พระราชบั่ ่ติัสิทธิบตัร  และกฎหมายอ่ืน 
ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง; หลกัจริยธรรมในการปฏิบัติงานทาง
เภสชักรรม 
 Introduction to law, various public health 
laws including acts, rules and relevant declarations 
regarding drugs, narcotics, psychotropic drugs, food, 
cosmetics, medical devices, dangerous substances, 
laws regarding pharmacy profession, consumer 
protection, patent and related laws, ethics in 
pharmacy practice 
 
575-431  3(2-3-4)   
วทิยำระเบียบวธีิวจิยัทำงเภสัชศำสตร์  
(Research Methodology in Pharmacy) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: 347-203    
 ความหมายและชนิดของการวิจยั การก าหนด
ประเด็นการวิจัย การทบทวนวรรณกรรมและกรอบ
แนวคิดการวิจัย การออกแบบการวิจัย การวดั วิธีการ
เก็บข้อมูล การเลือกตัวอย่างและขนาดตัวอย่าง การ
ประเมินบทความวิจยัและการตดัสินใจเชิงวิชาชีพท่ีอิง
หลกัฐาน การเขียนโครงร่างการวิจยั การเขียนรายงาน
การวิจัย  การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ จริยธรรมการ
วจิยั  
 Definitions and classification of research; 
selection of research questions; literature review and 
conceptual framework; research design; 
measurement; data collection techniques; sampling 

and sample sizes; literature evaluation and evidence-
based decision making; proposal preparation; writing 
of research report; statistical data analysis; research 
ethics 
 
575-432  2(1-3-2)  
ทกัษะกำรให้บริกำรทำงเภสัชกรรม 
(Pharmacy Service Skills) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: -    
 การส่ือสารขอ้มูลด้านเภสัชกรรมกับผูป่้วย
และบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ทักษะการคิด 
เทคนิคการเขียน การพดูและการฟังอยา่งมีประสิทธิผล  
ใชเ้ทคนิคในการน าเสนอความรู้ทางวิชาชีพโดยใชส่ื้อ
ต่าง ๆ เนน้การฝึกเพ่ือพฒันาทกัษะการส่ือสารท่ีจ าเป็น 
 Pharmacy communications with patients 
and health care professionals, thinking skill, writing 
skill, effective speaking and listening, presentation 
techniques to deliver pharmacy knowledge via 
various mediums; focus on practicing to develop 
essential communication skills 
 
575-433   3(1-6-2) 
เภสัชกรรมปฏิบัตใินหน่วยบริกำรปฐมภูมแิละชุมชน 
(Pharmacy Practice in Primary Care Unit and 
Community) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: -  
 ความรู้ เคร่ืองมือ และทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับ
การท างานเภสัชกรรมปฐมภูมิและชุมชน หลักการ 
กระบวนการ และบทบาทของเภสัชกรในงานเภสัช
กรรมปฐมภูมิและชุมชน การจัดการระบบสุขภาพ
ชุมชน การท าแผนสุขภาวะชุมชน กระบวนการ
เสริมแรงให้กบัชุมชน การดูแลสุขภาพครอบครัวแบบ
องค์รวม หลักการเยี่ยมผูป่้วยท่ีบ้าน การค้นหาทุกข์
และปั่หาจากการใช้ยาและหาทางแก้ไข ป้องกัน
ปั่หาร่วมกบัผูป่้วย ครอบครัว บุคลากรทางการแพทย์
และชุมชน โดยมีจ านวนชัว่โมงการฝึกปฏิบติัไม่น้อย
กวา่ 90 ชัว่โมง 
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 Essential knowledge, tools, and skills for 
primary care pharmacy and community; principle, 
process, and role of pharmacist in primary care unit 
and community; community health system 
management; community health plan; community 
empowerment process; holistic family medicine; 
home health care; identification of suffering and drug 
related problems and solving with patient family 
and/or community; total practice hour is not less than 
90 hours 
 
575-681  4(0-16-0) 
กำรฝึกปฏิบัตงิำนกำรจดักำรเภสัชกรรมชุมชน 1 
(Community Pharmacy Administration  
Clerkship I) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: -  
 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านการบริหาร
จัดการเภสัชกรรมชุมชนในท่ีตั้ ง ทักษะการจัดการ
ปฏิบติัการดา้นยาและผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง ทกัษะการ
ด าเนินธุรกิจในร้านยา  การเรียนรู้การปฏิบติัการเภสัช
กรรมชุมชนท่ีดีและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และทกัษะการ
แกปั้่หาเพ่ือให้การบริการยาแก่ผูป่้วยอยา่งมีคุณภาพ 
โดยมีจ านวนชัว่โมงการฝึกปฏิบติังานไม่นอ้ยกวา่ 240 
ชัว่โมง 
 Practicing of community pharmacy 
management in settings; skills of operational 
management of drugs and related products; skill in 
drugstore business operation, learning good 
community pharmacy practice and related regulations, 
and problem solving skill for quality patient service; 
total clerkship hour is not less than 240  hours  
 
 
 
 
 
 
 

575-682  4(0-16-0) 
กำรฝึกปฏิบัตงิำนกำรจดักำรเภสัชกรรมชุมชน 2 
(Community Pharmacy Administration  
Clerkship II) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: -  
 การฝึกปฏิบัติ เพื่ อพัฒนาสมรรถนะการ
บริหารจดัการเภสชักรชุมชนให้มีความสามารถในการ
ประกอบการ ประกอบดว้ย ทกัษะการเขียนแผนธุรกิจ
ร้านยา ให้สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มและบริบทใน
สถานการณ์จริง ทกัษะการวเิคราะห์เพ่ือเลือกท าเลท่ีตั้ง  
การก าหนดกลยทุธ์ทางธุรกิจ ชุมชนสัมพนัธ์ การริเร่ิม
บริการในร้านยาท่ีเหมาะสม และการประเมินผล  โดย
มีจ านวนชั่วโมงการฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 240 
ชัว่โมง  
 Practicing for competency developing 
professional competency in community pharmacy 
settings, acquiring entrepreneurship including skills 
of business planning for community pharmacy, 
location analysis, strategy formulation, community 
relationship, initiation of professional services, and 
business evaluation; total clerkship hour is not less 
than 240  hours 
 
575-683   4(0-16-0) 
กำรฝึกปฏิบัตงิำนเภสัชกรรมปฐมภูม ิ 
(Primary Care Pharmacy Clerkship) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: -  
 ฝึกปฏิบติัวิชาชีพในการบริการปฐมภูมิ การ
ดูแลสุขภาพครอบครัวแบบองคร์วม การเยี่ยมผูป่้วยท่ี
บา้น การท าความเขา้ใจชีวติ ความเช่ือ พฤติกรรม ทุกข์
ของผูป่้วยและครอบครัว การดูแลผูป่้วยดว้ยหัวใจของ
ความเป็นมนุษย์ การส่ือสารกับผู ้ป่วย ผู ้ดูแล และ
ครอบครัว การหาปั่หาจากการใช้ยาและหาทาง
ป้องกัน แก้ไขปั่หาร่วมกับผูป่้วย ผูดู้แลและชุมชน 
การให้ค  าปรึกษาเร่ืองยา และติดตามการใช้ยาของ
ผูป่้วยและชุมชน การศึกษาชุมชน การจดัการระบบยา
ในชุมชน การสร้างเครือข่ายและการติดต่อประสาน
การท างานร่วมกับองค์กรท่ีเก่ียวข้องในชุมชน การ
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วางแผนและจดัท าโครงการเพ่ือแก้ไขปั่หาสุขภาพ
ของชุมชนและประเมินผลโครงการ โดยมีจ านวน
ชัว่โมงการฝึกปฏิบติังานไม่นอ้ยกวา่ 240 ชัว่โมง 
 Practicing in primary care services; holistic 
family medicine; home visit; learning to understand 
life, believe, behavior and suffering of patient and 
family; humanized care; communication with patient, 
caregiver, and family, identification of drug related 
problems and plan for prevention and problem 
solving with patient, care giver and community; drug 
counseling and monitoring for patient and 
community; community study; management of drug 
system in community, network building and 
coordination with related facilities in community; 
planning, implementation and evaluation of project 
for solving community health problem; total 
clerkship hour is not less than 240 hours. 
 
576-301  2(2-0-4) 
กำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนยำและสุขภำพ  
(Drug and Health Consumer Protection) 
รำยวชิำบังคบัก่อน:  575-232  
 หลักการและแนวคิดเก่ียวกับการคุ้มครอง
ผูบ้ริโภคดา้นยาและสุขภาพ ระบบยาและสุขภาพและ
การคุ้มครองผู ้บริโภค แนวทางและกระบวนการ
ปฏิบัติทางเภสัชกรรม การศึกษาชุมชนและการให้
การศึกษาดา้นยาและสุขภาพ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและ
การบงัคบั  
 Principles and concepts related to drug and 
health consumer protection, Drug and Health system 
and consumer protection approaches and process in 
pharmacy practice, community study and drug and 
health education, laws and reinforcement  
 
 
 
 
 

576-401  2(2-0-4) 
ระบบอุปทำนเภสัชภัณฑ์และกำรจดักำร 
(Pharmaceutical Supply System and 
Management) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: 575-301  
 กระบวนการส่งมอบยาและผลิตภัณฑ์ ท่ี
เก่ียวข้องจากผู ้ผลิตถึงผูบ้ริโภคภายในและระหว่าง
ประเทศ แนวคิดการจัดการห่วงโซ่คุณค่าและการ
ประกันคุณภาพ บทบาทเภสัชกรในห่วงโซ่อุปทาน
และกระจายยา นวตักรรมและเทคโนโลย ีและระเบียบ
กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง   
 The process of pharmaceutical and relating 
products supply from manufacturer to consumers; 
domestic and international operation; concept of 
value chain management and quality assurance; the 
roles of pharmacist in pharmaceutical supply chain 
and drug distribution, relating innovation and 
technology and regulations 
 
576-402  1(0-3-0) 
แนะน ำสมรรถนะวชิำชีพด้ำนเภสัชศำสตร์สังคมและ
กำรบริหำร  
(Introduction to Competencies in Social and 
Administrative Pharmacy) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: -   
 บทบาท เภสัชกรในภาค รัฐและเอกชน 
สมรรถนะวิชาชีพดา้นเภสัชกรรมและการบริหาร และ
แนวทางการพฒันาท่ีมีประสิทธิผล    
 Roles of pharmacist in government and 
private sectors; professional competency perspective 
in social and administrative pharmacy and effective 
development approach 
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576-541  2(2-0-4) 
กำรตลำดเภสัชกรรม 
(Pharmaceutical Marketing) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: -   
 หลกัการตลาดพ้ืนฐาน  กระบวนการและกล
ยทุธ์การตลาดเภสัชกรรม  การตลาดและอุตสาหกรรม
ยา การประยุกต์การตลาดในการบริการเภสัชกรรม 
การน าเสนอขอ้มูลยา และวิชาชีพในเภสัช-กรรมการ
ตลาด  
 Foundation of marketing principle; 
pharmaceutical marketing process and strategy, 
marketing and drug industry, professional drug 
communication, and professionalism in 
pharmaceutical marketing 
 
576-542  2(2-0-4) 
กำรบริหำรงำนเภสัชสำธำรณสุข  
(Public Health Pharmacy Administration) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: -   
 ระบบการสาธารณสุขและการอนามยัทั้งของ
ประเทศไทยและต่างประเทศ  การจัดรูปองค์กรและ
กระบวนการในการบริหารของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
แนวนโยบายของรัฐดา้นสาธารณสุขของไทย  โดยเนน้
บทบาทและหน้าท่ีของเภสัชสาธารณสุขและเภสัชกร
โรงพยาบาลในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสาธารณสุข 
 National and international health care 
system and sanitation; organizational management 
and administration process in relevant departments; 
Thai governmental health policies, focus on health 
care related roles and duties of public health 
pharmacists and hospital pharmacists 
 
576-543  2(2-0-4) 
กำรจดักำรสำรสนเทศเภสัชกรรม 
(Management of Pharmacy Information) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: -    
 ห ลั ก ก า ร จั ด ก า รส าร ส น เท ศ ด้ าน ย า 
สารสนเทศเพื่ อการบ ริหารด้านยา การประยุกต์

เทคโนโลยีในการจดัการดา้นยา แนวคิดการวิเคราะห์
ขอ้มูล และรูปแบบการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ  
 Principles of information management in 
pharmacy; information for drug management; 
application of technology to drug management; 
concept of information analysis and models of 
efficient information management  
 
576-544  2(2-0-4) 
กำรประยุกต์ใช้คอมพวิเตอร์ด้ำนบริหำรเภสัชกจิ 
(Computer Applications in Pharmacy 
Administration) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: -    
 การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปซ่ึงเป็นท่ีนิยมใช้
ทัว่ไป  และโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีใชใ้นทางบริหาร
เภสชักิจ เช่น โปรแกรมบริหารเวชภณัฑ ์
 Use of contemporary pharmacy 
administration software such as software for 
inventory management  
 
576-545   3(3-0-6) 
กำรวจิยัทำงเภสัชธุรกจิ 
(Pharmacy Business Research) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: -    
 ความรู้และเทคนิคท่ีประยุกต์ใช้ในการท า
และประเมินผลการวิจัยเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ
เภสัชกรรม ชนิดของการวิจัยทางธุรกิจ การประเมิน
คุณภาพงานวิจัยประเด็นจริยธรรมการวิจยัทางธุรกิจ
เภสัช-กรรม การพฒันาโครงร่างการวจิยั การหาปั่หา
การวิจยั การวิจยัเชิงส ารวจและการใชเ้ทคนิคการวิจยั
เชิงคุณภาพ การค้นหาข้อมูลทุติยภูมิทางธุรกิจ การ
วางแผนการส ารวจ การออกแบบสอบถาม การ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีและการเลือกตัวอย่าง และการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  รายวิชาน้ีฝึกให้นักศึกษา
ประยุกต์แนวคิด และวิธีการวิจัยทางธุรกิจท่ีเรียนมา  
โดยให้นักศึกษาท าโครงการวจิยัธุรกิจข้ึนภายใตค้วาม
ควบคุมของอาจารยผ์ูส้อน 
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 Knowledge and applied techniques to 
conduct and assess research for pharmacy business 
decision making;  types of business research; 
assessing the quality of research results about ethical 
issues in research; creating the research proposal; 
identifying research problems; conducting 
exploratory research and using qualitative research 
method; searching and assessing secondary sources 
of business information; planning surveys; designing 
questionnaires; and applying sampling theory and 
methods; and statistical data analysis; Students apply 
business research concepts and techniques by 
creating and developing a business research project 
under faculty supervision 
 
576-546  3(3-0-6) 
เภสัชธุรกจิ     
(Pharmacy Business) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: -   
 มุมมองท างธุร กิจท างเภสัชกรรม  การ
วางแผนธุรกิจ การบริหารจัดการ การเงินและการ
ด าเนินงานท่ีจ าเป็นต่อการท าธุรกิจทางยา การตลาด
ส าหรับธุรกิจร้านคา้ปลีก การบริหารคลงั กฎหมายและ
จริยธรรมทางธุรกิจ 
 Pharmacy business perspective, business 
planning; essential financial and operating 
management for drug business, marking for retail 
business, inventory management, business laws and 
ethics 
 
576-547  3(3-0-6) 
ระบบยำ    
(Drug Systems) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: -   
 ความเช่ือมโยงของระบบยากับระบบอ่ืนๆ 
องคป์ระกอบระบบยา และนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง ปั่หา
ในระบบยา การจดัการความเส่ียงดา้นยา เคร่ืองมือท่ีใช้

ในการท างานระบบยา การจัดการขอ้มูลในระบบยา 
การจดัการระบบยาในโรงพยาบาลและชุมชน 
 Interrelationship between drug systems with 
other systems; components in drug systems and 
related policies; drug system problems; drug risk 
management; tools in drug system; information 
management in drug system; drug management in 
hospital and community 
 
576-548  3(3-0-6) 
กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ทำงเภสัชกรรม  
(Human Resource Management in Pharmacy) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: -    
 แนวคิดในการบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษยใ์นวิชาชีพเภสัชกรรม รวมถึงนโยบาย ระบบ 
และการปฏิบัติเพื่อใช้ดึงดูด จูงใจ พัฒนาและรักษา
เภสชักรและผูร่้วมงานอ่ืน ๆ ไวใ้หท้ างานต่อไป 
 Concepts of human resource management 
in pharmacy profession, including policies, systems, 
and practices for attracting, motivate, develop and 
retain pharmacists and other colleagues 
 
576-549  3(3-0-6) 
หลกักำรและกำรน ำไปใช้ด้ำนกำรจดักำรคุณภำพ                                         
(Principles and Application of Quality 
Management) 
รำยวชิำบังคบัก่อน:  โดยควำมเห็นชอบของภำควชิำ  
    แนวคิดเร่ืองการจดัการคุณภาพ การประกนั
คุณภาพในองคก์าร ระบบการบริหาร การวางแผน การ
เขา้สู่ระบบคุณภาพ ประสบการณ์การพฒันาคุณภาพ
อย่างต่อเน่ือง การประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางด้านการ
ประกนัคุณภาพกบัการปฏิบติัจริงในองคก์ารทางเภสัช
กรรมทั้งการผลิตและการบริการ 
 Concepts of quality management, quality 
assurance in firms, management system, planning, 
and implementation of quality system, experiences of 
continuous quality improvement, applications of 
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quality assurance theories to real   practice in service 
and manufacturing pharmacy organizations 
 
576-550  2(2-0-4) 
กำรประยุกต์ศำสตร์กำรศึกษำในทำงเภสัชกรรม 
(Application of Education Sciences in Pharmacy) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: -   
 หลักการและทฤษฎีทางการศึกษาพ้ืนฐาน 
ประสบการณ์และรูปแบบการให้การศึกษาท่ี มี
ประสิทธิผลในทางเภสัชกรรม ทกัษะการให้การศึกษา
ทางด้านการใช้ยาแก่บุคคลและชุมชน การประเมิน
คุณค่าส่ือการสอนทางเภสัชกรรม และการประเมินผล
การใหก้ารศึกษา 
 Fundamental educational principles and 
theories; experiences and effective educational 
models for pharmacy; skills in education of drug use 
for individual and community; evaluation of 
pharmacy educational media, and educational 
evaluation 
 
576-551  2(2-0-4) 
เภสัชระบำดวทิยำเบือ้งต้น  
(Basic Pharmacoepidemiology) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: -   
 หลกัการ ขอบเขต รูปแบบวิธีการศึกษา ของ
ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์ การวดัและวิเคราะห์
ปั ่ ห าท าง เภ สั ช ร ะ บ าด วิ ท ย า  ก ารป ร ะ เมิ น
ความสัมพนัธ์ทางเภสัชระบาดวิทยาระหวา่งปั่หากบั
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง การประยกุตค์วามรู้ดา้นเภสัชระบาด
วทิยาในดา้นเภสชัสาธารณสุข  
 Principle, scope, and design of 
pharmacoepidemiology; measurement and Analysis 
magnitude of the problems in 
pharmacoepidemiology; assessment of association 
between the problem and risk factors; application of 
knowledge in pharmacoepidemiology for public 
health pharmacy 
 

576-681  4(0-16-0) 
กำรฝึกปฏิบัตงิำนกำรจดักำรเภสัชกรรมโรงพยำบำล 
(Hospital Pharmacy Management Clerkship) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: -  
 การฝึกปฏิบติังานวชิาชีพดา้นการจดัการงาน
เภสัชกรรมในโรงพยาบาล เรียนรู้บทบาทเภสัชกรใน
ระบบบริหารภายในโรงพยาบาล  ฝึกทกัษะการจดัการ
ปฏิบัติการการจัดการระบบยาในโรงพยาบาล การ
ท างานกับฝ่ายบริหารของโรงพยาบาล การจัดการ
คุณภาพในงานเภสัชกรรมและพัฒนางาน  โดยมี
จ านวนชั่วโมงการฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 240 
ชัว่โมง 

 Professional practice in hospital pharmacy 
administration; learning pharmacist roles in hospital 
administration; training management skills of hospital 
drug system operation; working with hospital 
administrators; quality management and work 
improvement in hospital pharmacy; total clerkship 
hour is not less than 240  hours     
 
576-682  4(0-16-0) 

กำรฝึกปฏิบัตงิำนหัวข้อพเิศษเภสัชกรรมสังคมและ
กำรบริหำร  
(Special Topic of Social and Administrative 
Pharmacy Clerkship) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: -  
 ฝึกปฏิบัติงานเฉพาะเร่ืองของเภสัชศาสตร์
สังคมการบริหาร เพื่อสร้างสมรรถนะวิชาชีพเภสัช
กรรมเป็นพิเศษในเร่ืองท่ีสนใจ โดยมีจ านวนชั่วโมง
การฝึกปฏิบติังานไม่นอ้ยกวา่ 240 ชัว่โมง  
 Professional training in special topic of 
social and administrative pharmacy aiming to develop 
particular pharmacy professional competency; total 
clerkship hour is not less than 240 hours 
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576-683  4(0-16-0) 
กำรฝึกปฏิบัตงิำนเภสัชกรรมกำรตลำด 1 
(Pharmaceutical Marketing Clerkship I) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: -  
 การฝึกปฏิบติังานวิชาชีพบริษทัยา ทกัษะการ
ส่ือสารขอ้มูลยาและนวตักรรมแก่แพทยแ์ละบุคลากร
ทางการแพทย์ น าเสนอเชิงวิชาการ การเสริมสร้าง
บุคลิกภาพและอุปนิสัยวิชาชีพในบริบททางธุรกิจ  
และความตระหนกัประเด็นจริยธรรมการตลาดยา  โดย
มีจ านวนชั่วโมงการฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 240 
ชัว่โมง 
 Professional operational practice in 
pharmaceutical company; skills of communicating 
drug information and innovations to physician and 
health professionals; academic presentation, and 
acquisition of professional personality and 
characteristics in business context, and ethical issues 
awareness in pharmaceutical marketing; total 
clerkship hour is not less than 240  hours 
 
576-684  4(0-16-0) 

กำรฝึกปฏิบัตงิำนเภสัชกรรมกำรตลำด 2 
(Pharmaceutical Marketing Clerkship II) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: - 
 การฝึกปฏิบัติ เพื่ อพัฒนาสมรรถนะการ
บริหารจัดการเภสัชกรรมการตลาด  ประกอบด้วย
ทักษะการเขียนแผนการตลาดเภสัชกรรมและการ
ก าหนดกลยุทธ์การตลาด การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 
การจัดการเชิงปฏิบัติการ การเตรียมข้อมูลและการ
ตดัสินใจบนพ้ืนฐานของการมีขอ้มูลท่ีดี ทกัษะการเป็น
ผูน้ าและการท างานเป็นทีม และทักษะการใช้เหตุผล
เชิงจริยธรรม  โดยมีจ านวนชั่วโมงการฝึกปฏิบติังาน
ไม่นอ้ยกวา่ 240 ชัว่โมง 
 Practicing for competency developing   of 
pharmaceutical marketing management including 
marketing planning and strategy formulation; 
operational management; marketing research; 
preparing academic drug information and good 
practice of evidence-based decision making; 

leadership and team working, and ethical reasoning 
skills; total clerkship hour is not less than 240  hours 
 
576-685  4(0-16-0) 

กำรฝึกปฏิบัตงิำนกำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนสุขภำพ 1 
(Health Consumer Protection Clerkship I) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: - 
 การฝึกปฏิบัติเก่ียวกับบทบาทของเภสัชกร
ด้านกระบวนการคุ้มครองผูบ้ริโภคทางสุขภาพจาก
สถานการณ์จริง    ฝึกทักษะปฏิบัติงานในหน้าท่ีการ
ข้ึนทะเบียนต ารับยา อาหาร เคร่ืองส าอาง การเฝ้าระวงั
ความเส่ียงดา้นสุขภาพในชุมชน และทกัษะการท างาน
ร่วมกบัผูป้ระกอบการและชุมชน  โดยมีจ านวนชัว่โมง
การฝึกปฏิบติังานไม่นอ้ยกวา่ 240 ชัว่โมง 
 Practicing about pharmacist role of health 
consumer protection from real situation; practice 
operating functions including registration process of 
drug, food, and cosmetic, health risk surveillance in 
community, and  skills in working with business 
clients and community; total clerkship hour is not less 
than 240  hours 
 
576-686  4(0-16-0) 
กำรฝึกปฏิบัตงิำนกำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนสุขภำพ 2  
(Health Consumer Protection Clerkship II) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: -  
 การฝึกปฏิบัติงานการบริหารจัดการงาน
คุ้มครองผู ้บริโภคด้านสุขภาพ การวิเคราะห์ปั่หา
ความ เส่ียงด้าน สุขภาพใน ชุมชน  การวิ เคราะห์
พฤติกรรมการบริโภค การจัดท าโครงการแก้ปั่หา
และการให้การศึกษาเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ชุมชนในการดูแลสุขภาพ  และการจัดการเร่ือง
ร้องเรียนผูบ้ริโภคด้านสุขภาพ  โดยมีจ านวนชั่วโมง
การฝึกปฏิบติังานไม่นอ้ยกวา่ 240 ชัว่โมง 
 Practicing health consumer protection 
administration; analysis of health risk problems in 
community; health consumer behavior analysis; 
problem solving projects and education to strengthen 
community’s healthcare, and consumer’ complaint 
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management; total clerkship hour is not less than 240  
hours 
 
577-403  2(2-0-4) 
กำรจดักำรเภสัชกรรมโรงพยำบำล 
(Hospital Pharmacy Management) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: -   
 ระบบการใชย้าในโรงพยาบาล บทบาทและ
หน้าท่ีของเภสัชกรรมโรงพยาบาล การจัดการเภสัช
ภณัฑ์และผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องในโรงพยาบาล การ
ประยุกต์แนวคิดและเคร่ืองมือการจดัการ การท างาน
เป็นทีมในการจดัการคุณภาพการใชย้าและการพฒันา
อยา่งต่อเน่ือง         
 Drug use system in hospital; roles and 
functions of hospital pharmacy; management of 
pharmaceuticals and relating products in hospital; 
application of management concepts and tools; team 
working in quality management in medication use 
and continuous development 
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580-101  1(1-0-2) 
เคร่ืองส ำอำงในชีวติประจ ำวนั 
(Cosmetics in Daily Life) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: - 
 ประเภทของเคร่ืองส าอาง ประโยชน์และ
โท ษ ข อ ง เค ร่ื อ งส าอ าง  โ รค ท่ี เกิ ด จ าก ก าร ใช้
เคร่ืองส าอางไม่ถูกวธีิ การใชเ้คร่ืองส าอางอยา่งถูกตอ้ง 
 Cosmetic classifications; advantage and 
disadvantage of cosmetics; diseases from improperly 
application; the proper ways of cosmetic application 
 
580-102  2(2-0-4) 
เทคโนโลยเีบือ้งต้นในกำรผลติเคร่ืองส ำอำง 
(Basic Technology in Cosmetic Production) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: - 
 เทคโนโลยีเบ้ืองตน้ในการผลิตเคร่ืองส าอาง 
กระบวนการผลิต และปัจจยัในการผลิตเคร่ืองส าอาง
ใหมี้คุณภาพ ไดม้าตรฐานและปลอดภยั 
 Basic technology in cosmetic preparation, 
processing, and factors for quality cosmetic 
production with standard and safety 
 
580-103  1(1-0-2) 
ละตนิเภสัชกรรม  
(Latin in Pharmacy) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: - 

หลักภ าษ าละ ติน ในท าง เภสั ชศ าสต ร์ 
หลกัการเขียนช่ือสาร ตวัยอ่จากภาษาละตินในใบสัง่ยา 

Principles of Latin in pharmacy; 
nomenclatures; Latin abbreviations in prescriptions 

 
580-231  4(3-3-6) 
เทคโนโลยเีภสัชกรรม 1  
(Pharmaceutical Technology I) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: - 

 ทฤษฏีและปฏิบติัการเทคนิคพ้ืนฐานในการ
ตั้ ง ต า รั บ ย า เต รี ย ม  ป ร าก ฏ ก าร ณ์ ผิ ว ป ร ะ จัน  
วทิยาศาสตร์ การไหล การบรรจุและเก็บรักษา แนะน า
รูปแบบยาเตรียมต่าง ๆ ส่วนประกอบของสูตรต ารับ 
หลกัเบ้ืองตน้ในการเตรียมยารูปแบบของเหลวใส ยา
น ้ ากระจายตวัและยาก่ึงแขง็ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความคงตวั
ทางเคมีกายภาพของยาในรูปแบบดงักล่าว 
 Theory and practice in basic techniques in 
formulation, interfacial phenomena, rheology, 
packaging; introduction to pharmaceutical dosage 
forms; principle of pharmaceutical preparations 
including solutions, dispersions and semisolids; 
factors influencing physical and chemical stabilities 
of these preparations  
 
580-232  4(3-3-6) 
เทคโนโลยเีภสัชกรรม 2  
(Pharmaceutical Technology II) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: 580-231 
 ทฤษฎีและปฏิบติัการการเตรียมยาปราศจาก
เช้ือ ระบบอ านวยความสะดวกในการผลิต อาหารท่ีใช้
ทางหลอดเลือด เคมีบ าบัด ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ เภสัช
ภณัฑ์รังสี ยาเตรียมท่ีใชก้ับตา หู คอ จมูก แอโรซอล 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความคงตวัของต ารับ กระบวนการผลิต 
บรรจุภณัฑ ์การควบคุมคุณภาพของยาปราศจากเช้ือ  
 Theory and practice in preparation of sterile 
products, production facilities; total parenteral 
nutrition, chemotherapy, biological products, 
radiopharmaceuticals, ophthalmic, ear, throat, nose 
preparations and aerosols; factors influencing 
stabilities of these preparations; manufacturing 
process; packaging and quality control of sterile 
products 
 
 
 

ภำควชิำเทคโนโลยเีภสัชกรรม 
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580-331  4(3-3-6) 
เทคโนโลยเีภสัชกรรม 3 
(Pharmaceutical Technology III) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: 580-232 
 ทฤษฎีและปฏิบติัการการเตรียมเภสัชภณัฑ์
ในรูปแบบยาผง  ยาเหน็บ  ยาเม็ดและแคปซูล  การ
ประเมินคุณภาพของยารูปแบบของแข็ง การเตรียมยา
ส าหรับผูป่้วยเฉพาะราย หลกัการและกระบวนการท่ีดี
ในการผลิต เช่น จีเอ็มพี-พีไอซีเอส   ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ความคงตัวทางเคมีกายภาพของต ารับยาในรูปแบบ
ดงักล่าว ระบบน าส่งยารูปแบบต่าง ๆ และแนวโนม้ใน
อนาคต 
 Theory and practice in preparation of 
powders, suppositories, tablets and capsules; quality 
control of solid dosage forms; extemporaneous 
preparations; principle and good manufacturing 
process such as GMP-PIC/S (Good Manufacturing 
Practice - Pharmaceutical Inspection Co-operation 
Scheme); factors influencing physicochemical 
stabilities of these preparations; drug delivery 
systems and future trends 
 
581-431  4(3-3-6) 
เทคโนโลยเีภสัชกรรม 4 
(Pharmaceutical Technology IV) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: 580-331 
 ทฤษฎีและปฏิบติัการการพฒันาต ารับยาเตรียม
แบบต่าง ๆ การประกนัคุณภาพ การข้ึนทะเบียนยา 
 Theory and practice in pharmaceutical 
preparations development, quality assurance, drug 
registration 
 
581-541  3(2-3-4) 
เทคโนโลยเีภสัชกรรมขั้นสูง 
(Advanced Pharmaceutical Technology ) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: - 
 ทฤษฎีและปฏิบัติการ การพัฒนา และการ
ประยุกต์ใช้ด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรมขั้ นสูงของ

รูปแบบยาเตรียมของเหลว ยาเตรียมก่ึงแข็ง และยา
เตรียมของแขง็ 
 Theory and practice, development and 
application of advanced pharmaceutical technology 
for liquid, semisolid and solid dosage forms 
 
581-542  2(2-0-4) 
กำรวำงผังโรงงำนและกำรปฏิบัติงำน ด้ำนเภสัช
อุตสำหกรรม 
(Plant Layout and Unit Operation in Industrial 
Pharmacy) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: - 
 การเลือกท าเล ท่ีตั้ งและแผนผังโรงงาน
อุตสาหกรรมยา การจัด ส่ิ งแวดล้อม ท่ี ดี  การจัด
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีดีในการ
ผลิต และการจดัระบบบ าบดัของเสีย 
 Site selection and layout pharmaceutical 
manufacture, good environmental management, 
equipment management, good manufacturing 
practice, waste management 
 
581-543  2(2-0-4) 
เภสัชบรรจุภัณฑ์   
(Pharmaceutical Packaging) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: - 
 ระบบการบรรจุของเภสัชภัณฑ์   คุณภาพ
ของวัสดุการบรรจุ   การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ท่ี
เหมาะสมและมีคุณภาพ กระบวนการบรรจุ  การ
ควบคุมคุณภาพของบรรจุภณัฑ ์
 Packaging system of pharmaceutical 
product, packaging material quality, appropriate and 
quality design of packaging, packing process, quality 
control of packaging product 
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581-544  2(1-3-2) 
กำรเตรียมยำเคมบี ำบัดและเภสัชภัณฑ์รังสี 
(Preparation of Chemotherapeutic Drugs and 
Radiopharmaceuticals) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: - 
 ทฤษฎี และปฏิบัติการ ข้อควรปฏิบัติ  ข้อ
ควรระวงัในการเตรียมยาเคมีบ าบดัและเภสชัภณัฑรั์งสี 
การควบคุมและป้องกนัระหวา่งการเก็บและการขนส่ง 
และการก าจดัของเสียท่ีเกิดจากยาเคมีบ าบดัและเภสัช
ภณัฑรั์งสี 
 Theory and practice, work practice 
guideline, precaution, safety handling of 
chemotherapeutic drugs and radiopharma-ceuticals, 
storage, transportation, control and protection during 
storage and transportation and waste treatment of 
chemotherapeutic drugs and radiopharmaceuticals 
 
581-545   3(2-3-4) 
วทิยำกำรเคร่ืองส ำอำง 
(Cosmetic Sciences) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: - 
 ทฤษฎีและปฏิบัติการการเตรียมผลิตภัณฑ์
เคร่ืองส าอาง การเลือกใช้บรรจุภณัฑ์ การตรวจสอบ
และควบคุมมาตรฐานเคร่ืองส าอาง 
 Theory and practice in cosmetic 
preparations, packaging selection, quality inspection 
and control of cosmetics 
 
581-546  3(2-3-4) 
จุลชีววทิยำทำงเทคโนโลยเีภสัชกรรม 
(Microbiology in Pharmaceutical Technology) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: - 
 ทฤษฎีและปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยเีภสชักรรม และเคร่ืองส าอาง 
 Theory and practice in microbiology related 
to pharmaceutical technology and cosmetics 
 
 

581-547  3(2-3-4) 
ระบบน ำส่งยำแบบใหม่ 
(Novel Drug Delivery Systems) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: - 
 ทฤษฎีและปฏิบัติการท่ีเก่ียวข้องกับระบบ
น าส่งยารูปแบบใหม่ แบ่งตามทางให้ยาและเทคโนโลยี
ใหม่ 
 Theory and practice in novel drug delivery 
systems according to route of administration; novel 
technology 
 
581-548  2(2-0-4) 
กำรประกนัคุณภำพทำงเภสัชกรรม                                                           
(Pharmaceutical Quality Assurance) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: - 
 หลักการของการประกันคุณภาพส าหรับ
เภสัชภัณฑ์ ส่วนประกอบท่ีส าคั่ของการประกัน
คุณภาพ ไดแ้ก่ ระบบบริหารคุณภาพ การบริหารความ
เส่ียงในการผลิต  การเบ่ียงเบนและการควบคุมการ
เปล่ียนแปลง การทบทวนคุณภาพผลิตภัณฑ์ ระบบ
เอกสาร การตรวจรับรองเคร่ืองมือ  การตรวจสอบ
ความถูกต้องของกระบวนการ การสอบเทียบ การ
ประเมินตนเอง   แหล่งข้อมูลท่ีใช้ในงานประกัน
คุณภาพ 
 Principle of quality assurance for 
pharmaceutical products, crucial contents of quality 
assurance, i.e., quality management system, quality 
risk management, deviation and change control, 
revision of product quality, documentation, 
equipment qualifycation, process  validation,  
calibration, self inspection  Information sources for 
quality assurance 
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581-549  3(0-9-0) 
ปัญหำพเิศษทำงเทคโนโลยเีภสัชกรรม 
(Special Problem in Pharmaceutical Technology) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: - 
 ปั่หาพิ เศษด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรม
ภายใตก้ารดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษา เพ่ือเป็นพ้ืนฐาน
การท าวจิยัในอนาคต 
 Special problems in pharmaceutical 
technology under advisor supervision leading to a 
future research 
 
581-681  4(0-16-0) 
กำรฝึกปฏิบัตงิำนเทคโนโลยเีภสัชกรรมด้ำนกำรผลติ 1 
(Pharmaceutical Technology Clerkship in 
Pharmaceutical Manufacturing I) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: - 
 การฝึกปฏิบติังานดา้นเทคโนโลยีเภสชักรรม
ท่ีเก่ียวข้องกับการผลิตยาหรือเคร่ืองส าอาง โดยมี
จ านวนชั่วโมงการฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 240 
ชัว่โมง 
 Clerkship in pharmaceutical technology 
involved in pharmaceutical or cosmetic 
manufacturing; total clerkship hour is not less than 
240 hours 
 
581-682  4(0-16-0) 
กำรฝึกปฏิบัตงิำนเทคโนโลยเีภสัชกรรมด้ำนกำรผลติ 2  
(Pharmaceutical Technology Clerkship in 
Pharmaceutical Manufacturing II) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: - 
 การฝึกปฏิบติังานดา้นเทคโนโลยีเภสชักรรม
ท่ีเก่ียวข้องกับการผลิตยาหรือเคร่ืองส าอาง โดยมี
จ านวนชั่วโมงการฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 240 
ชัว่โมง 
 Clerkship in pharmaceutical technology 
involved in pharmaceutical or cosmetic 
manufacturing; total clerkship hour is not less than 
240 hours 

581-683  4(0-16-0) 
กำรฝึกปฏิบัติงำนเทคโนโลยีเภสัชกรรม  ด้ำนกำร
ประกนัคุณภำพ 1   
(Pharmaceutical Technology Clerkship in Quality 
Assurance I) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: - 
 การฝึกปฏิบติังานดา้นเทคโนโลยีเภสชักรรม
ท่ีเก่ียวข้องด้านการประกันคุณภาพ โดยมีจ านวน
ชัว่โมงการฝึกปฏิบติังานไม่นอ้ยกวา่ 240 ชัว่โมง 
 Clerkship in pharmaceutical technology 
involved in quality assurance; total clerkship hour is 
not less than 240 hours 
 
581-684  4(0-16-0) 
กำรฝึกปฏิบัติงำนเทคโนโลยีเภสัชกรรม  ด้ำนกำร
ประกนัคุณภำพ 2     
(Pharmaceutical Technology Clerkship in Quality 
Assurance II) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: - 
 การฝึกปฏิบติังานดา้นเทคโนโลยีเภสชักรรม
ท่ีเก่ียวข้องด้านการประกันคุณภาพ โดยมีจ านวน
ชัว่โมงการฝึกปฏิบติังานไม่นอ้ยกวา่ 240 ชัว่โมง 
 Clerkship in pharmaceutical technology 
involved in quality assurance; total clerkship hour is 
not less than 240 hours 
 
581-685  4(0-16-0) 
กำรฝึกปฏิบัตงิำนเทคโนโลยเีภสัชกรรมด้ำนกำรวจิยั
และพฒันำ 1  
(Pharmaceutical Technology Clerkship in 
Research and Development I) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: - 
 การฝึกปฏิบติังานดา้นเทคโนโลยีเภสชักรรม
ท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ โดยมี
จ านวนชั่วโมงการฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 240 
ชัว่โมง 
 Clerkship in pharmaceutical technology 
involved in pharmaceutical research and 
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development; total clerkship hour is not less than 240 
hours 
 
581-686  4(0-16-0) 
กำรฝึกปฏิบัติงำนเทคโนโลยีเภสัชกรรมด้ำนกำรวิจัย
และพฒันำ 2   
(Pharmaceutical Technology Clerkship in 
Research and Development II) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: - 
 การฝึกปฏิบติังานดา้นเทคโนโลยีเภสชักรรม
ท่ีเก่ียวขอ้งกับการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ โดยมี
จ านวนชั่วโมงการฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 240 
ชัว่โมง 
 Clerkship in pharmaceutical technology 
involved in pharmaceutical research and 
development; total clerkship hour is not less than 240 
hours   
 
581-687  4(0-16-0) 
กำรฝึกปฏิบัติงำนเทคโนโลยีเภสัชกรรมด้ำนกำรวิจัย
และพฒันำ 3   
(Pharmaceutical Technology Clerkship in 
Research and Development III) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: - 
 การฝึกปฏิบติังานดา้นเทคโนโลยีเภสชักรรม
ท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ โดยมี
จ านวนชั่วโมงการฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 240 
ชัว่โมง 
 Clerkship in pharmaceutical technology 
involved in pharmaceutical research and 
development; total clerkship hour is not less than 240 
hours  
 
 
 
 
 
 

581-688  4(0-16-0) 
กำรฝึกปฏิบัตงิำนด้ำนกำรขึน้ทะเบียนยำ 1 
(Pharmaceutical Registration Clerkship I) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: - 
 การฝึกป ฏิบั ติ งาน วิช าชีพด้ าน การ ข้ึ น
ทะเบียนยา  โดยมีจ านวนชัว่โมงการฝึกปฏิบติังานไม่
นอ้ยกวา่ 240 ชัว่โมง 
 Clerkship in pharmaceutical technology 
involved in pharmaceutical registration; total 
clerkship hour is not less than 240 hours 
 
581-689  4(0-16-0) 
กำรฝึกปฏิบัตงิำนด้ำนกำรขึน้ทะเบียนยำ 2 
(Pharmaceutical Registration Clerkship II) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: - 
 การฝึกป ฏิบั ติ งาน วิช าชีพด้ าน การ ข้ึ น
ทะเบียนยา  โดยมีจ านวนชัว่โมงการฝึกปฏิบติังานไม่
นอ้ยกวา่ 240 ชัว่โมง 
 Clerkship in pharmaceutical technology 
involved in pharmaceutical registration; total 
clerkship hour is not less than 240 hours 
 
581-690  4(0-0-16) 
กำรฝึกปฏิบัตงิำนด้ำนคุ้มครองผู้บริโภค 
(Pharmaceutical Clerkship in Consumer 
Protection) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: - 
 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค โดยมีจ านวนชั่วโมงการฝึกปฏิบัติงานไม่
นอ้ยกวา่ 240 ชัว่โมง 
 Clerkship in pharmaceutical technology 
involved in consumer protection; total clerkship hour 
is not less than 240 hours 
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596-301 2(2-0-4) 
บทน ำของเภสัชเทคโนโลยชีีวภำพ 
(Introduction to Pharmaceutical Biotechnology) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: -  
 ความรู้พ้ืนฐานทางเทคโนโลยีชีวภาพท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเทคนิคพนัธุวศิวะการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืช
และสัตว์ การประยุกต์เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัช
ศาสตร์ในการผลิตยา  และผลิตภัณฑ์ชีวสาร เช่น 
วคัซีน  เซรุ่ม  อิมมูโนกลอบูลิน    

Basic principle in biotechnology involving 
in genetic engineering, plant and animal cell tissue 
culture;  applications of biotechnology in 
pharmaceutical sciences for manufacturing of drug 
and biological product such as vaccine, serum, 
immunoglobulin 

 
595-421 1(0-3-0) 
ภำษำองักฤษส ำหรับวชิำชีพเภสัชกรรม 
(English for Pharmacy Professional) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: -  
 การใชภ้าษาองักฤษท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพเภสัช
กรรม  การเขียนรายงานฉบับย่อทางวิทยาศาสตร์ 
รายงานผู ้ป่วย รายงานการวิเคราะห์ และจดหมาย
โตต้อบส่ือสารท่ีเก่ียวกับด้านเภสัชกรรม    การอ่าน
และสรุปยอ่รายงานและคู่มือทางวทิยาศาสตร์ การอ่าน
กฎระเบียบขอ้บงัคบั และศพัท์เทคนิคในทางกฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแพทย ์ การให้ค  าแนะน าปรึกษาดา้น
การดูแลสุขภาพและการใช้ยา การน าเสนอและการ
สัมภาษณ์  และภาคปฏิบั ติ ท่ีสัมพัน ธ์กับหัวข้อ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 English for pharmacy professional, preparing 
short scientific reports, case reports, analytical reports 
and corresponding letters, reading and  briefing 
scientific reports and manuals; terms used in laws and 
regulations for medical sciences; health care and 

pharmacy counseling; presentation and interview; 
practice sessions  for corresponding topics 
 
595-481  7(0-28-0)  
กำรฝึกปฏิบัตงิำนวชิำชีพเภสัชกรรม 
(Pharmacy Clerkship) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: 560-401, 561-401  
 การฝึกป ฏิบั ติ งาน เชิงวิชาชีพทั่วไป  ฝึก
ปฏิบติังานในโรงพยาบาลทั้งส่วนราชการและเอกชน 
ฝึกปฏิบัติงานในร้านยาแผนปัจจุบัน โดยมีจ านวน
ชัว่โมงการฝึกงานตลอดภาคไม่น้อยกวา่   420  ชัว่โมง   
เป็นการฝึกปฏิบติัในโรงพยาบาลไม่ต ่ากวา่ 200 ชัว่โมง 
และในร้านยาไม่ต ่ากวา่ 200 ชัว่โมง 
 General professional clerkship, practice in 
hospital including public and private sectors; practice  
in drug store and other place follow the professional 
clerkship committee suggestion; total clerkship hour 
is not less than 400 hours; practice in hospital not less 
than 200 hours and in community pharmacy not less 
than 200 hours  
 
596-422  1(0-3-0) 
สำรสนเทศด้ำนเภสัชกรรมอุตสำหกำร 
(Industrial Pharmacy Information ) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: -  
 การฝึกค้น  การประมวลข้อมูล และการ
ประเมินคุณค่าของบทความวิจัยทางเภสัชศาสตร์ท่ี
เก่ียวขอ้งกับยาและผลิตภณัฑ์สุขภาพ เน้นด้านเภสัช
กรรมอุตสาหการ 
 Searching; integrating information and 
evaluation of pharmaceutical sciences research 
literatures related to drug and pharmaceutical 
products; emphasize on industrial pharmacy   
 
 

รหัสกลำง 
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596-561  1(0-3-0) 
สัมมนำทำงวจิยัและพฒันำเภสัชภัณฑ์   
(Seminar in Pharmaceutical Research and 
Development ) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: -  
 ค้นคว้าข้อ มูลอย่างเป็นระบบในเร่ืองท่ี
น่าสนใจเก่ียวกับเคมีเภสัช ผลิตภณัฑ์จากธรรมชาติ 
และเทคโนโลยีเภสัชกรรม วิเคราะห์และประเมิน
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการคน้ควา้ เพื่อน าเสนอและอภิปราย 
 Information searching involved particular 
topic dealing with pharmaceutical chemistry, natural 
products and pharmaceutical technology; data 
analysis and evaluation for presentation and 
discussion 
 
596-562  1(0-3-0) 
สัมมนำทำงเภสัชศำสตร์สังคมและกำรบริหำร  
(Seminar in Social and Administrative Pharmacy) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: -  
 ค้นคว้าข้อ มูลอย่างเป็นระบบในเร่ืองท่ี
น่าสนใจเก่ียวกับเภสัชศาสตร์สังคม บริหารเภสัชกิจ 
การตลาดเภสัชกรรม และเภสัชสาธารณสุข  วิเคราะห์
และประเมินขอ้มูลท่ีได้จากการคน้ควา้ เพื่อน าเสนอ
และอภิปราย 
 Information searching involved particular 
topic dealing with social and administrative 
pharmacy, pharmaceutical marketing and public 
health; data analysis and evaluation for presentation 
and discussion 
 
596-563  1(0-3-0) 
แนวคดิใหม่ด้ำนยำและเภสัชภัณฑ์                        
(Novel Concept of Drug and Pharmaceutical 
Products) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: -  
 อภิปรายกลุ่มเก่ียวกบัยาใหม่ แนวคิดใหม่ใน
การพฒันายาและรูปแบบน าส่งยาใหม่ โดยมุ่งพิจารณา
เปรียบเทียบข้อดี /ข้อเสีย และคุณสมบัติต่าง ๆ กับ

ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีเดิม เพื่อให้นักศึกษามี
แนวคิด  ในการน าความรู้ไปใชใ้นการคดัเลือกยา และ
พฒันายาใหมี้ประสิทธิภาพ 
 Group discussion of new drugs, novel 
concepts in drug development and drug delivery 
systems focusing on the comparison of 
advantages/disadvantages and various properties with 
the existing products and technologies to enable the 
students to apply the knowledge for effective product 
selections and drug development 
 
596-571  6(0-18-0) 
โครงกำรด้ำนวจิยัและพฒันำเภสัชภัณฑ์  
(Project in Pharmaceutical Research and 
Development) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: -  
 งานวิจัยด้ าน เค มี เภสัช   ผ ลิตภัณฑ์ จาก
ธรรมชาติ และทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม ภายใตก้าร
ดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
 Research project in pharmaceutical 
chemistry, natural products and pharma-ceutical 
technology under supervision of academic advisor 
 
596-572  6(0-18-0) 
โครงกำรด้ำนเภสัชศำสตร์สังคมและกำรบริหำร 
(Project in Social and Administrative Pharmacy) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: -  
 งานวจิยัดา้นเภสชัศาสตร์สงัคม บริหารเภสชั
กิจ  การตลาดเภสชักรรม และเภสชัสาธารณสุข ภายใต้
การดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
 Research project in social and 
administrative pharmacy, pharmaceutical marketing 
and public health under supervision of academic 
advisor 
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596-681    4(0-16-0) 
กำรฝึกปฏิบัตงิำนเภสัชกรรมอุตสำหกำรด้ำนกำรผลติ 
(Industrial Pharmacy Clerkship in 
Manufacturing) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: 595-481  
    การฝึกปฏิบติังานดา้นเภสชักรรมอุตสาหการ
ท่ีเก่ียวกบักระบวนการผลิตยาทั้งยาแผนปัจจุบนัและยา
ท่ีมา จากผลิตภณัฑ์สมุนไพรในระดับอุตสาหกรรม 
โดยมีจ านวนชัว่โมงการฝึกปฏิบติังานไม่นอ้ยกวา่ 240 
ชัว่โมง  
  Industrial pharmacy clerkship involved in 
the manufacturing process of drug and herbal product 
in industrial level; total clerkship hour is not less than 
240 hours   
 
 
 

596-682    4(0-16-0) 
กำรฝึกปฏิบัตงิำนเภสัชกรรมอุตสำหกำรด้ำนกำรประกนั
คุณภำพและกำรควบคุณภำพ    
(Industrial Pharmacy Clerkship in Quality 
Assurance and Quality Control) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: 595-481  
 การฝึกปฏิบติังานดา้นเภสชักรรมอุตสาหการ
ท่ีเก่ียวข้องกับระบบบริหารจัดการ ระบบเอกสาร 
ตลอดจนวิธีการและขั้นตอนต่าง ๆ ในการควบคุมและ
ประกนัคุณภาพของเภสัชภณัฑ์  โดยมีจ านวนชั่วโมง
การฝึกปฏิบติังานไม่นอ้ยกวา่ 240 ชัว่โมง 
 Industrial pharmacy clerkship involved a 
quality assurance, quality control, management, 
documentation and the process for pharmaceutical 
products; total clerkship hour is not less than 240 
hours 

 
 
 
 


