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สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิง

ตรรกะและตัวเลข   
4 หน่วยกิต 

322-100 ค ำนวณศลิป ์ 2((2)-0-4) 
472-114 กบนอกกะลำ 2((2)-0-4) 
 

สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร 6 หน่วยกิต 
890-001 สรรสำระภำษำอังกฤษ 2((2)-0-4) 
890-002 ภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวัน 2((2)-0-4) 
890-003 ภำษำอังกฤษพร้อมใช้ 2((2)-0-4) 
890-004 ภำษำอังกฤษยุคดิจิทัล 2((2)-0-4) 
890-005 ภำษำอังกฤษเชิงวิชำกำร 2((2)-0-4) 
 
สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา 2 หน่วยกิต 
รายวิชาเลือกศึกษาท่ัวไป  4 หน่วยกิต 
 

 

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและ

ประโยชน์เพ่ือนมนษุย ์
4 หน่วยกิต 

001-102 ศำสตร์พระรำชำกับกำร
พัฒนำท่ียั่งยืน 

2((2)-0-4) 

388-100 สุขภำวะเพื่อเพ่ือนมนุษย ์ 1((1)-0-2) 
595-171 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์ 1((1)-0-2) 

สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิต
ที่สันติ 

5 หน่วยกิต 

895-001 พลเมืองที่ด ี 2((2)-0-4) 
950-102 ชีวิตทีด่ ี 3((3)-0-6) 

สาระที่ 3 การเป็นผู้ประกอบการ 1 หน่วยกิต 
001-103 ไอเดียสู่ควำมเป็น

ผู้ประกอบกำร 
1((1)-0-2)  

สาระที่ 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทันและ
การรู้ดิจิทัล 

4 หน่วยกิต 

315-201 ชีวิตแห่งอนำคต 2((2)-0-4) 
345-104 รู้ทันเทคโนโลยีดจิิทัล 2((2)-0-4) 

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 193 หน่วยกิต 
 1)กลุม่วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 33 หน่วยกิต 

321-122 กำยวิภำคศำสตร์พื้นฐำน 3((2)-3-4) 
322-105 คณิตศำสตร์และสถติิส ำหรับ

นักศึกษำเภสัชศำสตร ์
4((4)-0-8) 

326-201 จุลชีววิทยำและวิทยำภูมิคุม้กัน 5((4)-3-8) 
328-203 ชีวเคมีพื้นฐำนส ำหรับนักศึกษำ

เภสัชศำสตร ์
3((2)-3-4) 

330-103 ชีววิทยำส ำหรับนักศึกษำเภสัช
ศำสตร ์

2(2-0-4) 

332-120 ฟิสิกส์ส ำหรับเภสัชกร 2(2-0-4) 
338-216 สรีรวิทยำส ำหรับนักศึกษำเภสัช

ศำสตร ์
5((4)-3-8) 

565-101 เคมีเภสัชพื้นฐำน 2((2)-0-4) 
565-102 เคมีอินทรียส์ ำหรบันักศึกษำ

เภสัชศำสตร ์
4((4)-0-8) 

570-231 เภสัชพฤกษศำสตร ์ 3((2)-3-4) 



 

 2) กลุ่มวชิาชีพ 160 หน่วยกิต 
 2.1) กลุ่มวิชาชีพบังคับ 148 หน่วยกิต 
 2.1.1) รายวิชาด้านผลิตภัณฑ์ 53 หน่วยกิต 
565-301 เคมียำ 1 3((3)-0-6) 
565-302 เคมียำ 2 3((3)-0-6) 
565-331 เภสัชวิเครำะห์ 1 3((2)-3-4) 
565-332 เภสัชวิเครำะห์ 2 3((2)-3-4) 
565-401 เคมียำ 3 3((3)-0-6) 
566-431 เภสัชวิเครำะห์ 3 3((2)-3-4) 
570-232 พฤกษเคมี 2((1)-3-2) 
570-331 เภสัชเวท 1 3((2)-3-4) 
570-332 เภสัชเวท 2 3((2)-3-4) 
580-231 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 4((3)-3-6) 
580-331 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 4((3)-3-6) 
580-332 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 4((3)-3-6) 
580-431 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 4 4((3)-3-6) 
581-531 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 5 3((2)-3-4) 
595-131 พื้นฐำนเภสัชกรรม 2((1)-3-2) 
595-301 เภสัชเทคโนโลยีชีวภำพและชีว

วัตถ ุ
3(3-0-6) 

596-421 สำรสนเทศด้ำนเภสัชกรรมอุตสำ
หกำร 

1(0-3-0) 

596-531 กำรขึ้นทะเบียนต ำรับยำ 2((1)-3-2) 
 

 2.1.2) รายวิชาด้านผู้ป่วย 35 หน่วยกิต 
336-202 เภสัชวิทยำส ำหรับนักศึกษำ

เภสัชศำสตร ์
6((5)-3-10) 

336-321 พิษวิทยำพื้นฐำนส ำหรับ
นักศึกษำเภสัชศำสตร ์

2((2)-0-4) 

560-201 เภสัชโภชนศำสตร ์ 1((1)-0-2) 

560-301 เภสัชบ ำบดัและเภสัชกรรม
ปฏิบัติ 1 

3((3)-0-6) 

560-302 เภสัชจลนศำสตร์และชีวเภสัช
ศำสตร ์

3((3)-0-6) 

560-303 เภสัชบ ำบดัและเภสัชกรรม 3((3)-0-6) 

ปฏิบัติ 2 
560-401 เภสัชบ ำบดัและเภสัชกรรม

ปฏิบัติ 3 
3((3)-0-6) 

560-402 เภสัชกรรมจ่ำยยำ 4((4)-0-8) 
560-403 ปฏิกิริยำไม่พึงประสงค์จำกยำ 2((2)-0-4) 
560-404 กำรประเมินและจัดกำรผู้ป่วยใน

ร้ำนยำ 
2((2)-0-4) 

560-421 ปฏิบัติกำรเภสัชกรรมจ่ำยยำ 1(0-3-0) 
561-321 สำรสนเทศทำงเภสัชศำสตร ์ 1(0-3-0) 
561-322 ปฏิบัติกำรเภสัชบ ำบัด 1 1(0-3-0) 
561-421 ปฏิบัติกำรเภสัชบ ำบัด 2 1(0-3-0) 
575-421 เภสัชปฐมภูมิและกำรสรำ้งเสริม

สุขภำพ 
2(0-6-0) 

 
 2.1.3) รายวิชาด้านเภสัชศาสตร์

สังคมและการบริหาร 
15 หน่วยกิต 

575-201 เภสัชสำธำรณสุขและระบบยำ 2((2)-0-4) 
575-331 บริหำรเภสัชกิจ 2((2)-0-4) 
575-401 ระบบอุปทำนเภสัชภณัฑ์และ

กำรจัดกำร 
2(2-0-4) 

575-402 กฎหมำยและจริยธรรมส ำหรบั
เภสัชกร  

3((3)-0-6) 

575-403 เภสัชพฤติกรรมศำสตร์และกำร
สื่อสำร  

2((1)-3-4) 

575-404 กำรคุ้มครองผู้บรโิภคดำ้นยำ
และสุขภำพ 1 

2((2)-0-4) 

576-405 เศรษฐศำสตร์อตุสำหกรรมยำ
และสุขภำพเบื้องต้น 

2((2)-0-4) 

 
 2.1.4) รายวิชาเชิงบูรณาการทาง

เภสัชศาสตร์ 
7 หน่วยกิต 

575-121 นิเทศเภสัชศำสตร ์ 1(0-3-0) 
575-431 วิทยำระเบยีบวิธีวิจัยทำงเภสัช

ศำสตร ์
3((2)-3-4) 

595-421 ภำษำอังกฤษส ำหรับวิชำชีพ
เภสัชกรรม 

1(0-3-0) 

595-521 กำรบูรณำกำรทำงเภสัชศำสตร ์ 1(0-3-0) 
596-522 ประสบกำรณ์สหวิชำชีพ 1(0-3-0) 
 
 2.1.6) รายวิชาฝึกปฏิบัติงาน 

(บังคับ) 
15 หน่วยกิต 

595-481 กำรฝึกปฏิบัติงำนวิชำชีพเภสัช
กรรม 

7(0-28-0) 

 2.1.5) รายวิชาโครงงานโดยเลือก
จากรายวิชาต่อไปนี้ 

3 หน่วยกิต 

595-561 โครงกำรด้ำนเภสัชศำสตรส์ังคม
และกำรบริหำร 

3(0-9-0) 

596-561 โครงกำรด้ำนวิจัยและพัฒนำ
เภสัชภณัฑ ์

3(0-9-0) 



596-681 กำรฝึกปฏิบัติงำนเภสัชกรรมอุต
สำหกำรด้ำนกำรผลิต 1 

4(0-16-0) 

596-682 กำรฝึกปฏิบัติงำนเภสัชกรรมอุต
สำหกำรด้ำนกำรประกัน และ/
หรือกำรควบคณุภำพ 1 

4(0-16-0) 

 
 2.1.7) รายวิชาฝึกปฏิบัติงาน

ประจ าสาขาวิชาเภสัชกรรม 
อุตสาหการ 

20 หน่วยกิต 

560-671 กำรฝึกปฏิบัติงำนกำรจดักำร
ด้ำนยำในโรงพยำบำล 

4(0-16-0) 

560-672 กำรฝึกปฏิบัติงำนกำรบริบำล
ทำงเภสัชกรรมด้ำนสำรสนเทศ
ทำงยำ 

4(0-16-0) 

560-673 กำรฝึกปฏิบัติงำนกำรเตรยีม
ผสมยำเคมีบ ำบัด 

4(0-16-0) 

560-674 กำรฝึกปฏิบัติงำนกำรเตรยีม
ผสมสำรอำหำรทำงหลอด
เลือด 

4(0-16-0) 

560-675 กำรฝึกปฏิบัติงำนกำรเตรยีมยำ
เคมีบ ำบัดและสำรอำหำรที่ให้
ทำงหลอดเลือด 

4(0-16-0) 

560-676 กำรฝึกปฏิบัติงำนกำรท ำวิจยั
ทำงคลินิก 1 

4(0-16-0) 

560-677 กำรฝึกปฏิบัติงำนกำรท ำวิจยั
ทำงคลินิก 2 

4(0-16-0) 

560-678 กำรฝึกปฏิบัติงำนในบทบำท
เภสัชกรครอบครัว 

4(0-16-0) 

596-683 กำรฝึกปฏิบัติงำนเภสัชกรรม
อุตสำหกำรด้ำนกำรผลิต 2 

4(0-16-0) 

596-684 กำรฝึกปฏิบัติงำนเภสัชกรรม
อุตสำหกำรด้ำนกำรประกัน 
และ/หรือกำรควบคุณภำพ 2 

4(0-16-0) 

596-685 กำรฝึกปฏิบัติงำนด้ำนกำรวิจัย 
และ/หรือพัฒนำทำงเภสัช
ศำสตร ์

4(0-16-0) 

596-686 กำรฝึกปฏิบัติงำนวิชำชีพเภสัช
กรรมด้ำนทะเบียนผลิตภณัฑ ์

4(0-16-0) 

596-687 กำรฝึกปฏิบัติงำนวิชำชีพเภสัช
กรรมด้ำนกำรคุม้ครอง
ผู้บริโภค 

4(0-16-0) 

596-688 กำรฝึกปฏิบัติงำนด้ำนบริหำร
เภสัชกิจ 

4(0-16-0) 

596-689 กำรฝึกปฏิบัติงำนด้ำน 4(0-16-0) 

กำรตลำดเภสัชกรรม 
596-690 กำรฝึกปฏิบัติงำนด้ำนเภสัช

กรรมปฐมภูม ิ
4(0-16-0) 

596-691 กำรฝึกปฏิบัติงำนด้ำน
นวัตกรรมกำรปฏบิัติทำงเภสัช
กรรมสังคมและกำรบริหำร 

4(0-16-0) 

 
 2.2) กลุ่มวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต 
560-541 กำรบริบำลทำงเภสัชกรรมใน

ผู้สูงอำย ุ
2((2)-0-4) 

560-542 กำรจัดกำรภัยพิบตัิเบื้องต้น
และกำรเตรียมควำมพร้อม
ด้ำนยำในสถำนกำรณภ์ัย
พิบัติ 

2((2)-0-4) 

560-543 กำรใช้ยำอย่ำงสมเหตผุลใน
ประชำกรกลุ่มพิเศษ 

2((2)-0-4) 

560-544 ยำที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสำท 2((2)-0-4) 
560-545 กำรใช้ยำในโรคตดิเช้ือ 2((2)-0-4) 
560-546 กำรวิจัยทำงคลินิก 2((2)-0-4) 
565-541 เป้ำหมำยยำ 3((3)-0-6) 
565-542 กำรวิเครำะห์ข้อมลูสุขภำพ 2((2)-0-4) 
565-543 กำรผลิตและควบคมุคุณภำพ

ชีววัตถ ุ
2((2)-0-4) 

565-544 เภสัชพันธุศำสตร์และ
กำรแพทย์แม่นย ำ 

1(1-0-2) 

566-541 สัมมนำทำงเภสัชเคม ี 1(0-3-0) 
566-542 กำรประยุกต์คอมพิวเตอร์

ทำงเภสัชเคม ี
1(0-3-0) 

566-543 ทฤษฎีและเทคนิคกำร
สังเครำะห์ยำ 

2((1)-3-2) 

566-544 เทคนคิกำรตรวจสอบ
โครงสร้ำงยำ 

2((1)-3-2) 

566-545 หัวข้อวิจัยทำงเภสัชเคม ี 2(0-6-0) 
566-546 เภสัชเทคโนโลยีชีวภำพ: 

หลักกำรและกำรประยุกต ์
2((1)-3-2) 

566-547 ชีวเภสัชวิเครำะห ์ 2((1)-3-2) 
566-548 เภสัชวิเครำะห์ 4 2((1)-3-2) 
566-549 เภสัชวิเครำะห์ 5 2((1)-3-2) 
566-550 เภสัชวิเครำะห์ 6 2((1)-3-2) 
566-551 เคมีของสำรประกอบทำง

เภสัชกรรม 
2((2)-0-4) 

570-541 หลักฐำนเชิงประจักษ์ของ
สมุนไพร 

2((2)-0-4) 

570-542 กัญชำทำงกำรแพทย์ และ 2((2)-0-4) 



กระท่อม 
571-541 ปัญหำพิเศษทำงเภสัชเวท 2(0-6-0) 
571-542 กำรสกัดและตรวจเอกลักษณ์

สำรจำกผลติภณัฑ์ธรรมชำติ 
2((1)-3-2) 

571-543 กำรตรวจสอบฤทธิ์ทำง
ชีวภำพของผลิตภณัฑ์
ธรรมชำต ิ

2((2)-0-4) 

571-544 กำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
สมุนไพร 

2((1)-3-2) 

571-545 กำรแพทย์ทำงเลือก 2((2)-0-4) 
571-546 กำรผลิตยำสมุนไพร 2((2)-0-4) 
571-547 อณูชีววิทยำพืช 2((2)-0-4) 
571-548 สำรผลติภณัฑ์ธรรมชำติที่มี

ฤทธิ์ทำงชีวภำพ 
2((2)-0-4) 

571-549 สำรสนเทศทำงพืชสมุนไพร 1((1)-0-2) 
571-550 เภสัชต ำรับสมุนไพรไทย 2((1)-3-2) 
571-551 เภสัชโภชนศำสตร์และ

อำหำรเพื่อสุขภำพ 
2((2)-0-4) 

575-541 วิทยำศำสตร์ข้อมูลส ำหรับ
เภสัชกร 

3((3)-0-6) 

575-542 กำรประกอบกำรทำงเภสัช
กรรม 

3((2)-3-4) 

575-543 กำรจัดกำรเภสัชกรรม
โรงพยำบำล 

2((2)-0-4) 

575-544 กำรคุ้มครองผู้บรโิภคดำ้นยำ
และสุขภำพ 2 

2((1)-3-4) 

575-545 กำรจัดกำรกำรเข้ำถึงยำของ
ผู้ป่วย 

2((2)-0-4) 

575-546 กำรตลำดเภสัชกรรม 2((2)-0-4) 
575-547 หลักกำรและกำรน ำไปใช้ด้ำน

กำรจัดกำรคุณภำพ 
2((2)-0-4) 

581-541 กำรวำงผัง และกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนเภสัช
อุตสำหกรรม 

3(2-3-4) 

581-542 ระบบน ำส่งยำแบบใหม ่ 3(2-3-4) 
581-543 วิทยำกำรเครื่องส ำอำง 3(2-3-4) 
581-544 กำรพัฒนำต ำรับยำ 3(2-3-4) 
581-545 ปัญหำพิเศษทำงเทคโนโลยี

เภสัชกรรม 
3(0-9-0) 

581-546 จุลชีววิทยำทำงเทคโนโลยี
เภสัชกรรม 

3(2-3-4) 

581-547 เทคโนโลยีเภสัชกรรมขั้นสูง 3(2-3-4) 
581-548 กำรก ำหนดคณุลักษณะ

เฉพำะทำงยำในโรงพยำบำล 
2(2-0-4) 

581-549 เภสัชบรรจุภณัฑ ์ 2(2-0-4) 
595-526 แนวคิดใหม่ด้ำนยำและเภสัช

ภัณฑ ์
1(0-3-0) 

 

 

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
570-101 สมุนไพรในงำนสำธำรณสุข

มูลฐำน 
1(1-0-2) 

570-102 พืชพิษ 1(1-0-2) 
570-103 โภชนำกำรและอำหำรเพื่อ

สุขภำพ 
2(2-0-4) 

570-104 พืชเสพติด 2(2-0-4) 



หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ 
ภ.บ. (เภสัชกรรมอุตสาหการ โปรแกรมแบบกา้วหน้า) Pharm.D. (Industrial Pharmacy, Hornors Program) 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร 241 หน่วยกิต 
โปรแกรมแบบก้าวหน้า

 

 

 

 
สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิง

ตรรกะและตัวเลข   
4 หน่วยกิต 

322-100 ค ำนวณศลิป ์ 2((2)-0-4) 
472-114 กบนอกกะลำ 2((2)-0-4) 
 

สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร 6 หน่วยกิต 
890-001 สรรสำระภำษำอังกฤษ 2((2)-0-4) 
890-002 ภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวัน 2((2)-0-4) 
890-003 ภำษำอังกฤษพร้อมใช้ 2((2)-0-4) 
890-004 ภำษำอังกฤษยุคดิจิทัล 2((2)-0-4) 
890-005 ภำษำอังกฤษเชิงวิชำกำร 2((2)-0-4) 
 
สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา 2 หน่วยกิต 
รายวิชาเลือกศึกษาท่ัวไป  4 หน่วยกิต 

 

 

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและ

ประโยชน์เพ่ือนมนษุย ์
4 หน่วยกิต 

001-102 ศำสตร์พระรำชำกับกำร
พัฒนำท่ียั่งยืน 

2((2)-0-4) 

388-100 สุขภำวะเพื่อเพ่ือนมนุษย ์ 1((1)-0-2) 
595-171 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์ 1((1)-0-2) 

สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิต
ที่สันติ 

5 หน่วยกิต 

895-001 พลเมืองที่ด ี 2((2)-0-4) 
950-102 ชีวิตที่ดี 3((3)-0-6) 

สาระที่ 3 การเป็นผู้ประกอบการ 1 หน่วยกิต 
001-103 ไอเดียสู่ควำมเป็นผู้ประกอบกำร 1((1)-0-2) 

สาระที่ 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทันและ
การรู้ดิจิทัล 

4 หน่วยกิต 

315-201 ชีวิตแห่งอนำคต 2((2)-0-4) 
345-104 รู้ทันเทคโนโลยีดจิิทัล 2((2)-0-4) 

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 205 หน่วยกิต 
 กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ 33 หน่วยกิต 

321-122 กำยวิภำคศำสตร์พื้นฐำน 3((2)-3-4) 
322-105 คณิตศำสตร์และสถติิส ำหรับ

นักศึกษำเภสัชศำสตร ์
4((4)-0-8) 

326-201 จุลชีววิทยำและวิทยำภูมิคุม้กัน 5((4)-3-8) 
328-203 ชีวเคมีพื้นฐำนส ำหรับนักศึกษำ

เภสัชศำสตร ์
3((2)-3-4) 

330-103 ชีววิทยำส ำหรับนักศึกษำเภสัช
ศำสตร ์

2(2-0-4) 

332-120 ฟิสิกส์ส ำหรับเภสัชกร 2((2)-0-4) 
338-216 สรีรวิทยำส ำหรับนักศึกษำเภสัช

ศำสตร ์
5((4)-3-8) 

565-101 เคมีเภสัชพื้นฐำน 2((2)-0-4) 
565-102 เคมีอินทรียส์ ำหรบันักศึกษำ

เภสัชศำสตร ์
4((4)-0-8) 

570-231 เภสัชพฤกษศำสตร ์ 3((2)-3-4) 



 

 2) กลุ่มวชิาชีพ 160 หน่วยกิต 
 2.1)กลุ่มวชิาชีพบังคับ 148 หน่วยกิต 
 2.1.1) รายวิชาด้านผลิตภัณฑ์ 53 หน่วยกิต 
565-301 เคมียำ 1 3((3)-0-6) 
565-302 เคมียำ 2 3((3)-0-6) 
565-331 เภสัชวิเครำะห์ 1 3((2)-3-4) 
565-332 เภสัชวิเครำะห์ 2 3((2)-3-4) 
565-401 เคมียำ 3 3((3)-0-6) 
566-431 เภสัชวิเครำะห์ 3 3((2)-3-4) 
570-232 พฤกษเคมี 2((1)-3-2) 
570-331 เภสัชเวท 1 3((2)-3-4) 
570-332 เภสัชเวท 2 3((2)-3-4) 
580-231 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 4((3)-3-6) 
580-331 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 4((3)-3-6) 
580-332 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 4((3)-3-6) 
580-431 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 4 4((3)-3-6) 
581-531 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 5 3((2)-3-4) 
595-131 พื้นฐำนเภสัชกรรม 2((1)-3-2) 
595-301 เภสัชเทคโนโลยีชีวภำพและชีว

วัตถ ุ
3(3-0-6) 

596-421 สำรสนเทศด้ำนเภสัชกรรมอุตสำ
หกำร 

1(0-3-0) 

596-531 กำรขึ้นทะเบียนต ำรับยำ 2((1)-3-2) 
 

 2.1.2) รายวิชาด้านผู้ป่วย 35 หน่วยกิต 
336-202 เภสัชวิทยำส ำหรับนักศึกษำ

เภสัชศำสตร ์
6((5)-3-10) 

336-321 พิษวิทยำพื้นฐำนส ำหรับ
นักศึกษำเภสัชศำสตร ์

2((2)-0-4) 

560-201 เภสัชโภชนศำสตร ์ 1((1)-0-2) 
560-301 เภสัชบ ำบดัและเภสัชกรรม

ปฏิบัติ 1 
3((3)-0-6) 

560-302 เภสัชจลนศำสตร์และชีวเภสัช
ศำสตร ์

3((3)-0-6) 

560-303 เภสัชบ ำบดัและเภสัชกรรม 3((3)-0-6) 

ปฏิบัติ 2 
560-401 เภสัชบ ำบดัและเภสัชกรรม

ปฏิบัติ 3 
3((3)-0-6) 

560-402 เภสัชกรรมจ่ำยยำ 4((4)-0-8) 
560-403 ปฏิกิริยำไม่พึงประสงค์จำกยำ 2((2)-0-4) 
560-404 กำรประเมินและจัดกำรผู้ป่วยใน

ร้ำนยำ 
2((2)-0-4) 

560-421 ปฏิบัติกำรเภสัชกรรมจ่ำยยำ 1(0-3-0) 
561-321 สำรสนเทศทำงเภสัชศำสตร ์ 1(0-3-0) 
561-322 ปฏิบัติกำรเภสัชบ ำบัด 1  1(0-3-0) 
561-421 ปฏิบัติกำรเภสัชบ ำบัด 2  1(0-3-0) 
575-421 เภสัชปฐมภูมิและกำรสรำ้งเสริม

สุขภำพ  
2(0-6-0) 

 
 2.1.3) รายวิชาด้านเภสัชศาสตร์

สังคมและการบริหาร 
15 หน่วยกิต 

575-201 เภสัชสำธำรณสุขและระบบยำ 2((2)-0-4) 
575-331 บริหำรเภสัชกิจ 2((2)-0-4) 
575-401 ระบบอุปทำนเภสัชภณัฑ์และ

กำรจัดกำร 
2(2-0-4) 

575-402 กฎหมำยและจริยธรรมส ำหรบั
เภสัชกร 

3((3)-0-6) 

575-403 เภสัชพฤติกรรมศำสตร์และ
กำรสื่อสำร 

2((1)-3-4) 

575-404 กำรคุ้มครองผู้บรโิภคดำ้นยำ
และสุขภำพ 1 

2((2)-0-4) 

576-405 เศรษฐศำสตร์อตุสำหกรรมยำ
และสุขภำพเบื้องต้น 

2((2)-0-4) 

 

 2.1.4) รายวิชาเชิงบูรณาการทาง
เภสัชศาสตร์ 

7 หน่วยกิต 

575-121 นิเทศเภสัชศำสตร ์ 1(0-3-0) 
575-431 วิทยำระเบยีบวิธีวิจัยทำงเภสัช

ศำสตร ์
3((2)-3-4) 

595-421 ภำษำอังกฤษส ำหรับวิชำชีพ
เภสัชกรรม 

1(0-3-0) 

595-521 กำรบูรณำกำรทำงเภสัชศำสตร์ 1(0-3-0) 
596-522 ประสบกำรณ์สหวิชำชีพ  (1) 
 
 2.1.6) รายวิชาฝึกปฏิบัติงาน 

(บังคับ) 
15 หน่วยกิต 

595-481 กำรฝึกปฏิบัติงำนวิชำชีพเภสัช
กรรม 

7(0-28-0) 

 2.1.5) รายวิชาโครงงานโดยเลือก
จากรายวิชาต่อไปนี้ 

3 หน่วยกิต 

595-561 โครงกำรด้ำนเภสัชศำสตร์
สังคมและกำรบริหำร 

3(0-9-0) 

596-561 โครงกำรด้ำนวิจัยและพัฒนำ
เภสัชภณัฑ ์

3(0-9-0) 



596-681 กำรฝึกปฏิบัติงำนเภสัชกรรม
อุตสำหกำรด้ำนกำรผลิต 1 

4(0-16-0) 

596-682 กำรฝึกปฏิบัติงำนเภสัชกรรม
อุตสำหกำรด้ำนกำรประกัน 
และ/หรือกำรควบคุณภำพ 1 

4(0-16-0) 

 
 2.1.7) รายวิชาฝึกปฏิบัติงาน

ประจ าสาขาวิชาเภสัชกรรม 
อุตสาหการ 

20 หน่วยกิต 

560-671 กำรฝึกปฏิบัติงำนกำรจดักำร
ด้ำนยำในโรงพยำบำล 

4(0-16-0) 

560-672 กำรฝึกปฏิบัติงำนกำรบริบำล
ทำงเภสัชกรรมด้ำนสำรสนเทศ
ทำงยำ 

4(0-16-0) 

560-673 กำรฝึกปฏิบัติงำนกำรเตรยีม
ผสมยำเคมีบ ำบัด 

4(0-16-0) 

560-674 กำรฝึกปฏิบัติงำนกำรเตรยีม
ผสมสำรอำหำรทำงหลอด
เลือด 

4(0-16-0) 

560-675 กำรฝึกปฏิบัติงำนกำรเตรยีมยำ
เคมีบ ำบัดและสำรอำหำรที่ให้
ทำงหลอดเลือด 

4(0-16-0) 

560-676 กำรฝึกปฏิบัติงำนกำรท ำวิจยั
ทำงคลินิก 1 

4(0-16-0) 

560-677 กำรฝึกปฏิบัติงำนกำรท ำวิจยั
ทำงคลินิก 2 

4(0-16-0) 

560-678 กำรฝึกปฏิบัติงำนในบทบำท
เภสัชกรครอบครัว 

4(0-16-0) 

596-683 กำรฝึกปฏิบัติงำนเภสัชกรรม
อุตสำหกำรด้ำนกำรผลิต 2 

4(0-16-0) 

596-684 กำรฝึกปฏิบัติงำนเภสัชกรรม
อุตสำหกำรด้ำนกำรประกัน 
และ/หรือกำรควบคุณภำพ 2 

4(0-16-0) 

596-685 กำรฝึกปฏิบัติงำนด้ำนกำรวิจัย 
และ/หรือพัฒนำทำงเภสัช
ศำสตร ์

4(0-16-0) 

596-686 กำรฝึกปฏิบัติงำนวิชำชีพเภสัช
กรรมด้ำนทะเบียนผลิตภณัฑ ์

4(0-16-0) 

596-687 กำรฝึกปฏิบัติงำนวิชำชีพเภสัช
กรรมด้ำนกำรคุม้ครอง
ผู้บริโภค 

4(0-16-0) 

596-688 กำรฝึกปฏิบัติงำนด้ำนบริหำร
เภสัชกิจ 

4(0-16-0) 

596-689 กำรฝึกปฏิบัติงำนด้ำน 4(0-16-0) 

กำรตลำดเภสัชกรรม 
596-690 กำรฝึกปฏิบัติงำนด้ำนเภสัช

กรรมปฐมภูม ิ
4(0-16-0) 

596-691 กำรฝึกปฏิบัติงำนด้ำน
นวัตกรรมกำรปฏบิัติทำงเภสัช
กรรมสังคมและกำรบริหำร 

4(0-16-0) 

 
 2.2) กลุ่มวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต 
560-541 กำรบริบำลทำงเภสัชกรรมใน

ผู้สูงอำย ุ
2((2)-0-4) 

560-542 กำรจัดกำรภัยพิบตัิเบื้องต้น
และกำรเตรียมควำมพร้อม
ด้ำนยำในสถำนกำรณภ์ัยพิบัต ิ

2((2)-0-4) 

560-543 กำรใช้ยำอย่ำงสมเหตผุลใน
ประชำกรกลุ่มพิเศษ 

2((2)-0-4) 

560-544 ยำที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสำท 2((2)-0-4) 
560-545 กำรใช้ยำในโรคตดิเช้ือ 2((2)-0-4) 
560-546 กำรวิจัยทำงคลินิก 2((2)-0-4) 
565-541 เป้ำหมำยยำ 3((3)-0-6) 
565-542 กำรวิเครำะห์ข้อมลูสุขภำพ 2((2)-0-4) 
565-543 กำรผลิตและควบคมุคุณภำพ

ชีววัตถ ุ
2((2)-0-4) 

565-544 เภสัชพันธุศำสตร์และ
กำรแพทย์แม่นย ำ 

1(1-0-2) 

566-541 สัมมนำทำงเภสัชเคม ี 1(0-3-0) 
566-542 กำรประยุกต์คอมพิวเตอร์ทำง

เภสัชเคม ี
1(0-3-0) 

566-543 ทฤษฎีและเทคนิคกำร
สังเครำะห์ยำ 

2((1)-3-2) 

566-544 เทคนิคกำรตรวจสอบ
โครงสร้ำงยำ 

2((1)-3-2) 

566-545 หัวข้อวิจัยทำงเภสัชเคม ี 2(0-6-0) 
566-546 เภสัชเทคโนโลยีชีวภำพ: 

หลักกำรและกำรประยุกต ์
2((1)-3-2) 

566-547 ชีวเภสัชวิเครำะห์   2((1)-3-2) 
566-548 เภสัชวิเครำะห์ 4 2((1)-3-2) 
566-549 เภสัชวิเครำะห์ 5 2((1)-3-2) 
566-550 เภสัชวิเครำะห์ 6 2((1)-3-2) 
566-551 เคมีของสำรประกอบทำงเภสัช

กรรม 
2((2)-0-4) 

570-541 หลักฐำนเชิงประจักษ์ของ
สมุนไพร 

2((2)-0-4) 

570-542 กัญชำทำงกำรแพทย์ และ
กระท่อม 

2((2)-0-4) 



571-541 ปัญหำพิเศษทำงเภสัชเวท  2(0-6-0) 
571-542 กำรสกัดและตรวจเอกลักษณ์

สำรจำกผลติภณัฑ์ธรรมชำติ 
2((1)-3-2) 

571-543 กำรตรวจสอบฤทธิ์ทำงชีวภำพ
ของผลิตภณัฑ์ธรรมชำติ   

2((2)-0-4) 

571-544 กำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
สมุนไพร 

2((1)-3-2) 

571-545 กำรแพทย์ทำงเลือก  2((2)-0-4) 
571-546 กำรผลิตยำสมุนไพร 2((2)-0-4) 
571-547 อณูชีววิทยำพืช 2((2)-0-4) 
571-548 สำรผลติภณัฑ์ธรรมชำติที่มี

ฤทธิ์ทำงชีวภำพ    
2((2)-0-4) 

571-549 สำรสนเทศทำงพืชสมุนไพร     1((1)-0-2) 
571-550 เภสัชต ำรับสมุนไพรไทย     2((1)-3-2) 
571-551 เภสัชโภชนศำสตร์และอำหำร

เพื่อสุขภำพ 
2((2)-0-4) 

575-541 วิทยำศำสตร์ข้อมูลส ำหรับ
เภสัชกร 

3((3)-0-6) 

575-542 กำรประกอบกำรทำงเภสัช
กรรม 

3((2)-3-4) 

575-543 กำรจัดกำรเภสัชกรรม
โรงพยำบำล 

2((2)-0-4) 

575-544 กำรคุ้มครองผู้บรโิภคดำ้นยำ
และสุขภำพ 2 

2((1)-3-4) 

575-545 กำรจัดกำรกำรเข้ำถึงยำของ
ผู้ป่วย 

2((2)-0-4) 

575-546 กำรตลำดเภสัชกรรม 2((2)-0-4) 
575-547 หลักกำรและกำรน ำไปใช้ด้ำน

กำรจัดกำรคุณภำพ 
2((2)-0-4) 

581-541 กำรวำงผัง และกำรปฏิบตัิงำน
ด้ำนเภสัชอุตสำหกรรม 

3(2-3-4) 

581-542 ระบบน ำส่งยำแบบใหม ่ 3(2-3-4) 
581-543 วิทยำกำรเครื่องส ำอำง 3(2-3-4) 
581-544 กำรพัฒนำต ำรับยำ 3(2-3-4) 
581-545 ปัญหำพิเศษทำงเทคโนโลยี

เภสัชกรรม 
3(0-9-0) 

581-546 จุลชีววิทยำทำงเทคโนโลยี
เภสัชกรรม 

3(2-3-4) 

581-547 เทคโนโลยีเภสัชกรรมขั้นสูง 3(2-3-4) 
581-548 กำรก ำหนดคณุลักษณะเฉพำะ

ทำงยำในโรงพยำบำล    
2(2-0-4) 

581-549 เภสัชบรรจุภณัฑ ์ 2(2-0-4) 
595-526 แนวคิดใหม่ด้ำนยำและเภสัช

ภัณฑ ์
1(0-3-0) 

 

กลุ่มวชิาเฉพาะที่ต้องเรียนเพ่ิมเติมส าหรับหลักสูตร
โปรแกรมแบบก้าวหน้า 

รำยวิชำบัณฑติศึกษำ 6 หน่วยกิต 
รำยวิชำวิทยำนิพนธ์ 6 หน่วยกิต 
 

 

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
570-101 สมุนไพรในงำนสำธำรณสุขมูล

ฐำน 
1(1-0-2) 

570-102 พืชพิษ 1(1-0-2) 
570-103 โภชนำกำรและอำหำรเพื่อ

สุขภำพ 
2(2-0-4) 

570-104 พืชเสพติด 2(2-0-4) 



แผนการเรียนตลอดหลักสูตร 

โปรแกรมปกติ 

ปีที่ 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1   
322-100 ค ำนวณศิลป ์ 2((2)-0-4) 
322-105 คณติศำสตร์และสถิตสิ ำหรับ

นักศึกษำเภสัชศำสตร ์
4((4 )-0-8) 

330-103 ชีววิทยำส ำหรับนักศึกษำเภสัช
ศำสตร ์

2(2-0-4) 

345-104 รู้ทันเทคโนโลยดีิจิทัล 2((2)-0-4) 
565-101 เคมเีภสัชพื้นฐำน 2((2)-0-4) 
575-121 นิเทศเภสัชศำสตร์  1(0-3-0) 
890-xxx รำยวิชำศึกษำทั่วไป สำระที่ 6 

ภำษำและกำรสื่อสำร (บังคับ)                            
2((2)-0-4) 

895-001 พลเมืองที่ด ี 2((2)-0-4) 
950-102 ชีวิตที่ด ี 3((3)-0-6) 
xxx-xxx รำยวิชำศึกษำทั่วไป สำระที่ 7 

สุนทรยีศำสตร์และกีฬำ (เลือก) 
1((1)-0-2) 

xxx-xxx รำยวิชำศึกษำทั่วไป สำระที่ 7 
สุนทรยีศำสตร์และกีฬำ (เลือก) 

1((1)-0-2) 

 รวม 22((21)-3-42) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคการศึกษาท่ี 2   
001-102 ศำสตร์พระรำชำกบักำร

พัฒนำที่ยั่งยืน 
2((2)-0-4) 

315-201 ชีวิตแห่งอนำคต 2((2)-0-4) 
321-122 กำยวิภำคศำสตร์พื้นฐำน 3((2)-3-4) 
332-120 ฟิสิกสส์ ำหรับเภสัชกร 2((2)-0-4) 
388-100 สุขภำวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์ 1((1)-0-2) 
565-102 เคมีอินทรีย์ส ำหรบั

นักศึกษำเภสัชศำสตร ์
4((4)-0-8) 

595-131 พื้นฐำนเภสัชกรรม 2((1)-3-2) 
595-171 ประโยชนเ์พื่อนมนุษย ์ 1((1)-0-2) 
890-xxx รำยวิชำศึกษำทั่วไป สำระที่ 

6 ภำษำและกำรสื่อสำร 
(บังคับ)  

2((2)-0-4) 

xxx-xxx เลือกเสร ี 3(3-0-6) 
 รวม 22((20)-6-40) 
 



 

ปีที่ 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1   
328-203 ชีวเคมีพื้นฐำนส ำหรับนักศึกษำ

เภสัชศำสตร ์
3((2)-3-4) 

338-216 สรรีวิทยำส ำหรับนักศึกษำเภสัช
ศำสตร ์

5((4)-3-8) 

472-114 กบนอกกะลำ 2((2)-0-4) 
570-231 เภสัชพฤกษศำสตร์   3((2)-3-4) 
575-201 เภสัชสำธำรณสุขและระบบยำ 2((2)-0-4) 
890-xxx รำยวิชำศึกษำทั่วไป สำระที่ 6 

ภำษำและกำรสื่อสำร (เลือก) 
2((2)-0-4) 

xxx-xxx รำยวิชำศึกษำทั่วไป (เลือก) 2((2)-0-4) 
xxx-xxx เลือกเสร ี 3(x-y-z) 
 รวม 22((19)-9-38) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคการศึกษาท่ี 2   
001-103 ไอเดียสู่กำรเป็น

ผู้ประกอบกำร 
1((1)-0-2) 

326-201 จุลชีววิทยำและวิทยำ
ภูมิคุ้มกัน 

5((4)-3-8) 

336-202 เภสัชวิทยำส ำหรับ
นักศึกษำเภสัชศำสตร ์

6((5)-3-10) 

560-201 เภสัชโภชนศำสตร ์ 1((1)-0-2) 
570-232 พฤกษเคมี 2((1)-3-2) 
580-231 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 4((3)-3-6 
xxx-xxx รำยวิชำศึกษำทั่วไป 

(เลือก) 
2((2)-0-4) 

 รวม 21((17)-12-34) 



 

ปีที ่3 

ภาคการศึกษาท่ี 1   
336-321 พิษวิทยำพื้นฐำนส ำหรับ

นักศึกษำเภสัชศำสตร ์
2((2)-0-4) 

560-301 เภสัชบ ำบัดและเภสัชกรรม
ปฏิบัติ 1 

3((3)-0-6) 

560-302 เภสัชจลนศำสตร์และชีวเภสัช
ศำสตร ์

3((3)-0-6) 

561-321 สำรสนเทศทำงเภสัชศำสตร์  1(0-3-0) 
565-301 เคมยีำ 1  3((3)-0-6) 
565-331 เภสัชวิเครำะห์ 1 3((2)-3-4) 
570-331 เภสัชเวท 1 3((2)-3-4) 
580-331 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 4((3)-3-6) 
 รวม 22((18)-12-36) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคการศึกษาท่ี 2   
560-303 เภสัชบ ำบัดและเภสัชกรรมปฏิบัติ 2 3((3)-0-6) 
561-322 ปฏิบัติกำรเภสัชบ ำบดั 1   1(0-3-0) 
565-302 เคมยีำ 2  3((3)-0-6) 
565-332 เภสัชวิเครำะห์ 2  3((2)-3-4) 
570-332 เภสัชเวท 2 3((2)-3-4) 
575-331 บริหำรเภสัชกิจ  2((2)-0-4) 
580-332 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3  4((3)-3-6) 
595-301 เภสัชเทคโนโลยีชีวภำพและชีววตัถ ุ 3(3-0-6) 
 รวม 22((18)-12-36) 



 

ปีที่ 4 

ภาคการศึกษาท่ี 1   
560-401 เภสัชบ ำบดัและเภสัช

กรรมปฏิบัติ 3 
3((3)-0-6) 

560-402 เภสัชกรรมจ่ำยยำ 4((4)-0-8) 
561-421 ปฏิบัติกำรเภสัชบ ำบัด 2 1(0-3-0) 
565-401 เคมียำ 3  3((3)-0-6) 
575-401 ระบบอุปทำนเภสัชภณัฑ์

และกำรจัดกำร 
2(2-0-4) 

575-431 วิทยำระเบยีบวิธีวิจัยทำง
เภสัชศำสตร ์

3((2)-3-4) 

580-431 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 4 4((3)-3-6) 
596-421 สำรสนเทศด้ำนเภสัช

กรรมอุตสำหกำร 
1(0-3-0) 

 รวม 21((17)-12-34) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคการศึกษาท่ี 3  
595-481 กำรฝึกปฏิบัติงำนวิชำชีพ

เภสัชกรรม 
7(0-28-0) 

 รวม 7(0-28-0) 

ภาคการศึกษาท่ี 2   
560-403 ปฏิกิริยำไม่พึงประสงค์จำก

ยำ 
2((2)-0-4) 

560-421 ปฏิบัติกำรเภสัชกรรมจ่ำยยำ 1(0-3-0) 
560-404 กำรประเมินและจัดกำร

ผู้ป่วยในร้ำนยำ 
2((2)-0-4) 

566-431 เภสัชวิเครำะห์ 3  3((2)-3-4) 
575-402 กฎหมำยและจริยธรรม

ส ำหรับเภสัชกร 
3((3)-0-6) 

575-403 เภสัชพฤติกรรมศำสตร์และ
กำรสื่อสำร 

2((1)-3-4) 

575-404 กำรคุ้มครองผู้บรโิภคดำ้นยำ
และสุขภำพ 1 

2((2)-0-4) 

575-421 เภสัชกรรมปฐมภูมิและกำร
สร้ำงเสริมสุขภำพ 

2(0-6-0) 

 รวม 20((15)-15-30) 



 

ปีที่ 5 

ภาคการศึกษาท่ี 1   
581-531 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 5 3((2)-3-4) 
595-521 กำรบูรณำกำรทำงเภสัช

ศำสตร ์
1(0-3-0) 

596-522 ประสบกำรณ์สหวิชำชีพ 1(0-3-0) 
xxx-xxx วิชำชีพเลือก 6(x-y-z) 
 รวม 11 
 

 

 

ปีที่ 6 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคการศึกษาท่ี 2   
596-531 กำรขึ้นทะเบียนต ำรับยำ 2((1)-3-2) 
596-561 โครงกำรด้ำนวิจัยและ

พัฒนำเภสัชภณัฑ ์
3(0-9-0) 

 หรือ  
595-561 โครงกำรด้ำนเภสัชศำสตร์

สังคมและกำรบริหำร 
3(0-9-0) 

xxx-xxx วิชำชีพเลือก 6(x-y-z) 
 รวม 11 

ฝึกปฏิบัติวิชาบังคับฝึกปฏิบัติงาน และ /หรือวิชาเลือก
ฝึกปฏิบัติงาน จ านวน 28 หน่วยกิต 
596-681 กำรฝึกปฏิบัติงำนเภสัช

กรรมอุตสำหกำรด้ำนกำร
ผลิต 1 

4 (0-16-0) 

596-682 กำรฝึกปฏิบัติงำนเภสัช
กรรมอุตสำหกำรด้ำนกำร
ประกัน และ/หรือกำรควบ
คุณภำพ 1 

4 (0-16-0) 

xxx-xxx วิชำเลือกฝึกปฏิบตัิงำน  
 รวม 28 



 

แผนการเรียนตลอดหลักสูตร 

โปรแกรมแบบก้าวหน้า 

ปีที่ 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1   
322-100 ค ำนวณศิลป ์ 2((2)-0-4) 
322-105 คณติศำสตร์และสถิตสิ ำหรับ

นักศึกษำเภสัชศำสตร ์
4((4 )-0-8) 

330-103 ชีววิทยำส ำหรับนักศึกษำเภสัช
ศำสตร์   

2(2-0-4) 

345-104 รู้ทันเทคโนโลยดีิจิทัล 2((2)-0-4) 
565-101 เคมเีภสัชพื้นฐำน  2((2)-0-4) 
575-121 นิเทศเภสัชศำสตร ์ 1(0-3-0) 
890-xxx รำยวิชำศึกษำทั่วไป สำระที่ 6 

ภำษำและกำรสื่อสำร (บังคับ) 
2((2)-0-4) 

895-001 พลเมืองที่ด ี 2((2)-0-4) 
950-102 ชีวิตที่ด ี 3((3)-0-6) 
xxx-xxx รำยวิชำศึกษำทั่วไป สำระที่ 7 

สุนทรยีศำสตร์และกีฬำ (เลือก) 
1((1)-0-2) 

xxx-xxx รำยวิชำศึกษำทั่วไป สำระที่ 7 
สุนทรยีศำสตร์และกีฬำ (เลือก) 

1((1)-0-2) 

 รวม 22((21)-3-42) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคการศึกษาท่ี 2   
001-102 ศำสตร์พระรำชำกบักำร

พัฒนำที่ยั่งยืน 
2((2)-0-4) 

315-201 ชีวิตแห่งอนำคต 2((2)-0-4) 
321-122 กำยวิภำคศำสตร์พื้นฐำน 3((2)-3-4) 
332-120 ฟิสิกสส์ ำหรับเภสัชกร 2((2)-0-4) 
388-100 สุขภำวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์ 1((1)-0-2) 
565-102 เคมีอินทรีย์ส ำหรบั

นักศึกษำเภสัชศำสตร ์
4((4)-0-8) 

595-131 พื้นฐำนเภสัชกรรม 2((1)-3-2) 
595-171 ประโยชนเ์พื่อนมนุษย ์ 1((1)-0-2) 
890-xxx รำยวิชำศึกษำทั่วไป สำระที่ 

6 ภำษำและกำรสื่อสำร 
(บังคับ) 

2((2)-0-4) 

xxx-xxx เลือกเสร ี 3(3-0-6) 
 รวม 22((20)-6-40) 
 



 

ปีที่ 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1   
328-203 ชีวเคมีพื้นฐำนส ำหรับนักศึกษำ

เภสัชศำสตร ์
3((2)-3-4) 

338-216 สรรีวิทยำส ำหรับนักศึกษำเภสัช
ศำสตร ์

5((4)-3-8) 

472-114 กบนอกกะลำ 2((2)-0-4) 
570-231 เภสัชพฤกษศำสตร์   3((2)-3-4) 
575-201 เภสัชสำธำรณสุขและระบบยำ 2((2)-0-4) 
890-xxx รำยวิชำศึกษำทั่วไป สำระที่ 6 

ภำษำและกำรสื่อสำร (เลือก) 
2((2)-0-4) 

xxx-xxx รำยวิชำศึกษำทั่วไป (เลือก) 2((2)-0-4) 
xxx-xxx เลือกเสร ี 3(x-y-z) 
 รวม 22((19)-9-38) 
 

 

 

ภาคการศึกษาท่ี 2   
001-103 ไอเดียสู่กำรเป็น

ผู้ประกอบกำร 
1((1)-0-2) 

326-201 จุลชีววิทยำและวิทยำ
ภูมิคุ้มกัน 

5((4)-3-8) 

336-202 เภสัชวิทยำส ำหรับนักศึกษำ
เภสัชศำสตร ์

6((5)-3-10) 

560-201 เภสัชโภชนศำสตร ์ 1((1)-0-2) 
570-232 พฤกษเคมี 2((1)-3-2) 
580-231 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 4((3)-3-6 
xxx-xxx รำยวิชำศึกษำทั่วไป (เลือก) 2((2)-0-4) 
 รวม 21((17)-12-34) 



 

ปีที่ 3 

ภาคการศึกษาท่ี 1   
336-321 พิษวิทยำพื้นฐำนส ำหรับนักศึกษำ

เภสัชศำสตร ์
2((2)-0-4) 

560-301 เภสัชบ ำบัดและเภสัชกรรมปฏิบัติ 1 3((3)-0-6) 
560-302 เภสัชจลนศำสตร์และชีวเภสัช

ศำสตร ์
3((3)-0-6) 

561-321 สำรสนเทศทำงเภสัชศำสตร ์ 1(0-3-0) 
565-301 เคมยีำ 1  3((3)-0-6) 
565-331 เภสัชวิเครำะห์ 1 3((2)-3-4) 
570-331 เภสัชเวท 1 3((2)-3-4) 
580-331 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 4((3)-3-6) 
 รวม 22((18)-12-36) 
 

 

 

 

ภาคการศึกษาท่ี 2   
560-303 เภสัชบ ำบัดและเภสัชกรรม

ปฏิบัติ 2 
3((3)-0-6) 

561-322 ปฏิบัติกำรเภสัชบ ำบดั 1 1(0-3-0) 
565-302 เคมยีำ 2  3((3)-0-6) 
565-332 เภสัชวิเครำะห์ 2  3((2)-3-4) 
570-332 เภสัชเวท 2  3((2)-3-4) 
575-331 บริหำรเภสัชกิจ  2((2)-0-4) 
580-332 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3  4((3)-3-6) 
595-301 เภสัชเทคโนโลยีชีวภำพและชีว

วัตถ ุ
3(3-0-6) 

 รวม 22((17)-15-34) 



 

ปีที่ 4 

 

 

 

 

 

 
 

ภาคการศึกษาท่ี 1   
560-401 เภสัชบ ำบดัและเภสัช

กรรมปฏิบัติ 3 
3((3)-0-6) 

560-402 เภสัชกรรมจ่ำยยำ 4((4)-0-8) 
561-421 ปฏิบัติกำรเภสัชบ ำบัด 2 1(0-3-0) 
565-401 เคมียำ 3 3((3)-0-6) 
575-401 ระบบอุปทำนเภสัชภณัฑ์

และกำรจัดกำร 
2(2-0-4) 

575-431 วิทยำระเบยีบวิธีวิจัยทำง
เภสัชศำสตร ์

3((2)-3-4) 

580-431 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 4 4((3)-3-6) 
596-421 สำรสนเทศด้ำนเภสัชกรรม

อุตสำหกำร 
1(0-3-0) 

 รวม 21((17)-12-34) 

ภาคการศึกษาท่ี 2   
560-403 ปฏิกิริยำไม่พึงประสงค์จำก

ยำ 
2((2)-0-4) 

560-421 ปฏิบัติกำรเภสัชกรรมจ่ำย
ยำ 

1(0-3-0) 

560-404 กำรประเมินและจัดกำร
ผู้ป่วยในร้ำนยำ 

2((2)-0-4) 

566-431 เภสัชวิเครำะห์ 3  3((2)-3-4) 
575-402 กฎหมำยและจริยธรรม

ส ำหรับเภสัชกร 
3((3)-0-6) 

575-403 เภสัชพฤติกรรมศำสตร์และ
กำรสื่อสำร 

2((1)-3-4) 

575-404 กำรคุ้มครองผู้บรโิภคดำ้น
ยำและสุขภำพ 1 

2((2)-0-4) 

575-421 เภสัชกรรมปฐมภูมิและกำร
สร้ำงเสริมสุขภำพ 

2(0-6-0) 

576-405 เศรษฐศำสตร์อตุสำหกรรม
ยำและสุขภำพเบื้องต้น 

2((2)-0-4) 

595-421 ภำษำอังกฤษส ำหรับวิชำชีพ
เภสัชกรรม 

1(0-3-0) 

 รวม 20((15)-15-30) 

ภาคการศึกษาท่ี 3  
595-481 กำรฝึกปฏิบัติงำนวิชำชีพ

เภสัชกรรม 
7(0-28-0) 

 รวม 7(0-28-0) 



 

ปีที่ 5 

ภาคการศึกษาท่ี 1   
581-531 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 5 3((2)-3-4) 
595-521 กำรบูรณำกำรทำงเภสัช

ศำสตร ์
1(0-3-0) 

596-522 ประสบกำรณ์สหวิชำชีพ 1(0-3-0) 
xxx-xxx วิชำชีพเลือก 6(x-y-z) 
xxx-xxx วิชำบัณฑิตศึกษำ 6(x-y-z) 
 รวม 17((x)-y-z) 
 

 

 
 

 

ปีที่ 6 

 

ภาคการศึกษาท่ี 2   
596-531 กำรขึ้นทะเบียนต ำรับยำ 2((1)-3-2) 
596-561 โครงกำรด้ำนวิจัยและ

พัฒนำเภสัชภณัฑ ์
3(0-9-0) 

 หรือ  
595-561 โครงกำรด้ำนเภสัชศำสตร์

สังคมและกำรบริหำร 
3(0-9-0) 

xxx-xxx วิชำชีพเลือก 6(x-y-z) 
xxx-xxx รำยวิชำวิทยำนิพนธ์ 6(x-y-z) 

 รวม 17(x-y-z) 

ฝึกปฏิบัติวิชาบังคับฝึกปฏิบัติงาน และ /หรือวิชา
เลือกฝึกปฏิบัติงาน จ านวน 28 หน่วยกิต 
596-681 กำรฝึกปฏิบัติงำนเภสัช

กรรมอุตสำหกำรด้ำนกำร
ผลิต 1 

4 (0-16-0) 

596-682 กำรฝึกปฏิบัติงำนเภสัช
กรรมอุตสำหกำรด้ำนกำร
ประกัน และ/หรือกำร
ควบคุณภำพ 1 

4 (0-16-0) 

xxx-xxx วิชำเลือกฝึกปฏิบตัิงำน  
 รวม 28 



ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 

คณะเภสัชศำสตร์ 
หลักสูตรเภสชัศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเภสชักรรมอุตสำหกำร 

001-102 ศำสตร์พระรำชำกับกำร
พัฒนำที่ย่ังยืน 

2((2)-0-4) 

 The King’s Philosophy and 
Sustainable Development 

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความส าคัญ  
และเป้าหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักการทรงงาน หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา การ
พัฒนาตามศาสตร์พระราชา และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
การวิเคราะห์การน าศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ใน
พื้นที่ระดับบุคคล องค์กรธุรกิจหรือชุมชนในระดับท้องถิ่น  
และระดับประเทศ  

Meaning, principles, concept, 

importance and goal of the philosophy of 

sufficiency; work principles, understanding and 

development  

of the King’s philosophy and sustainable 

development;an analysis of application of the 

King’s philosophy in the area of interest 

including individual, business or community 

sectors in local and national level 

001-103 ไอเดียสู่ควำมเป็น
ผู้ประกอบกำร 

1((1)-0-2) 

 Idea to Entrepreneurship 
ก าร เป็ น ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก าร  ก าร วิ เค ร าะ ห์

สภาพแวดล้อมธุรกิจ การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ  
การจัดท าแนวคิดธุรกิจด้วยเครื่องมือทางธุรกิจสมัยใหม่ 

Introduction to new entrepreneur creation; 

business environment analysis; survey for 

business opportunity analysis; using business 

models with modern business tools 

 

315-201 ชีวิตแห่งอนำคต 2((2)-0-4 
 Life in the Future 

การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมโลกในอนาคต 
เทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยี พลังงานสะอาด 
เท ค โน โลยี ส ารส น เท ศกั บ ก าร ใช้ ชี วิ ต ใน อน าค ต 
ปัญญาประดิษฐ์ 

Climate change in the future; biotechnology 

and nanotechnology; clean energy; information 

technology for living in the future; artificial 

intelligence 

321-122 กำยวิภำคศำสตร์พ้ืนฐำน 3((2)-3-4) 
 Essential Anatomy 

ความรู้พื้นฐานทางกายวิภาคศาสตร์ ส่วนประกอบ
และการท างานของอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์  

Essential knowledge of anatomy, 

structures, components and functions of organs of 

human body 

322-100 ค ำนวณศิลป์ 2((2)-0-4) 
 The Art of Computing 

คณิตศาสตร์รอบตัว ตัวแบบทางคณิตศาสตร์
เพื่อการด าเนินชีวิต อัตราดอกเบี้ยค่ารายปี การรวบรวม
และจัดการข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นและการ
น าเสนอ 

Mathematics in surrounding; mathematical 

modeling for life; interest rate; annuity; 

collection and management data; introduction 

to data analysis and presentation 



 

322-105 คณิตศำสตร์และสถิติ
ส ำหรับนักศึกษำเภสัช
ศำสตร์ 

4((4)-0-8) 

 Mathematics and Statistics for 
Pharmacy Students 

ฟังก์ ชันและกราฟ ลิมิตและความต่อเนื่อง 
อนุพันธ์และการประยุกต์  ปริพันธ์และการประยุกต์ 
อนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปรและการประยุกต์ สมการ
เชิงอนุพันธ์สามัญอย่างง่าย ระบบสมการเชิงเส้น สถิติ
พรรณนา การพินิจพิเคราะห์ข้อมูล  ความน่าจะเป็น การ
แจกแจงปรกติ การแจกแจงของการชักตัวอย่าง การ
ประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว การถดถอยเชิงเส้นเชิงเดียวและ
สหสัมพันธ์  

Functions and graphs; limits and continuity; 

derivatives and applications; integrals and 

applications; derivatives of functions of several 

variables and applications; elementary ordinary 

differential equations; linear equation system; 

descriptive statistics; exploratory data analysis; 

probability; normal distribution; sampling 

distributions; estimation and hypothesis testing;  

one-way analysis of variance;  simple linear 

regression and correlation 

326-201 จุลชีววิทยำและวิทยำ
ภูมิคุ้มกนั 

5((4)-3-8) 

 The King’s Philosophy and 
Sustainable Development 

รำยวิชำบังคับก่อน : 328-203, 330-103 
จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกัน รูปร่างลักษณะ และ

สมบัติต่าง ๆ ของ เช้ือจุลินทรีย์ ได้แก่ แบคทีเรีย ไวรัส รา 
และปรสิต การท าให้เกิดโรคในคน การวินิจฉัยโรค การ
รักษา การป้องกัน และการควบคุมโรค 

Microbiology and immunology focuses 
on morphology and biological properties of 
microbes including bacteria, viruses, fungi and 
parasites in relation to human diseases, immune 
responses, diagnosis, treatment, prevention and 
control of the diseases 

 
328-203 ชีวเคมีพื้นฐำนส ำหรับ

นักศึกษำเภสัชศำสตร์ 
3((2)-3-4) 

 Basic Biochemistry for Pharmacy 
Students 

รำยวิชำบังคับก่อน : 565-102 
ความหมาย หลักการ แนวคิด ความส าคัญ 

และเป้าหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักการทรงงาน หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา การ
พัฒนาตามศาสตร์พระราชา และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
การวิเคราะห์การน าโครงสร้างและหน้าที่ของสารชีว
โมเลกุล และฮอร์โมน หลักการเบื้องต้นของไบโอเอน
เน อ ร ์เจ ต ิก ส ์ ป ฎ ิก ิร ิย า ที ่เ กี ่ย ว ข ้อ งก ับ เอ น ไซ ม์ 
กระบวนการเมแทบอลิซึมที่ส าคัญในสิ่งมีชีวิตชนิดยูคาริ
โอตและโปรคาริโอต รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างวิถี
และวัฏจ ักรต ่าง ๆ กระบวนการสร้างโปรต ีน การ
ควบคุมการแสดงออกของยีน และอณูชีววิทยาเบื้องต้น 
รวมทั ้งการแยกและศึกษาลักษณะของสารประกอบ
ชีวภาพ และ จลนศาสตร์ของเอนไซม์  

Structure and function of biomolecules 

and hormones. The basic concepts of 

bioenergetics and enzymatic reactions. The main 

pathways of intermediary metabolism and its 

inter-relationship in Eukaryotes and Prokaryotes. 

Protein biosynthesis, regulation of gene 

expression, and basic molecular biology. 

Practical work on the isolation and 

characterization of biological compounds and 

enzyme kinetics. 



 

330-103 ชีววิทยำส ำหรับนักศึกษำ
เภสัชศำสตร์ 

2(2-0-4) 

 Biology for Pharmacy 
สารประกอบภายในเซลล์ โครงสร้างและหน้าที่

ของเซลล์และออร์แกเนล การขนส่งสารผ่านเยื่อหุ้ม การ
สื่อสารระหว่างเซลล์ พันธุศาสตร์ของเมนเดล โครโมโซม 
วัฏจักรเซลล์ การกลายพันธุ์และการเกิดมะเร็งเบื้องต้น 
โครงสร้างจีโนม การถ่ายทอดข้อมูลพันธุกรรม การหายใจ
ระดับเซลล์ และการสังเคราะห์ด้วยแสง กลไกการป้องกัน
ตัวเองและสารทุติยภูมิ  ก าเนิดของสิ่ งมี ชีวิต ความ
หลากหลายและการจัดหมวดหมู่ของพืช โครงสร้างและ
หน้าที่ของเนื้อเยื่อพืช การเจริญของสัตว์ โครงสร้างและ
การท างานของระบบอวัยวะต่างๆ ของสัตว์ 

Chemistry of life; structures and 

functions of cells and organelles; membrane 

transport and cell signaling; classical genetics; 

chromosome; cell cycle; mutation and 

carcinogenesis; genome structure; pattern of 

inheritance; cellular respiration and 

photosynthesis; defensive mechanism and 

secondary metabolite; origin of life; plant 

diversity and classification plants; plant forms 

and functions; animal development; animal 

structures and functions 

332-120 ฟิสิกส์ส ำหรับเภสชักร 2((2)-0-4) 
 Physics for Pharmacists 

กลศาสตร์ ของไหล ความร้อน คลื่น ทัศน
ศาสตร์  ไฟฟ้าและแม่ เหล็ก  อะตอมและนิวเคลียส 
กัมมันตรังสีและการแผ่รังสีจากการเป็นไอออน 

Mechanics; fluid; heat; waves; optics; 

electricity and magnetism; atom and nucleus; 

radioactivity and ionizing radiation 

 

336-202 เภสัชวิทยำส ำหรับ
นักศึกษำเภสัชศำสตร์ 

6((5)-3-10) 

 Pharmacology for Pharmacy 
Students 

ห ล ัก ก า ร ทั ่ว ไป ท า ง เภ ส ัช ว ิท ย า  เภ ส ัช
จลนศาสตร์ สมบัติทางเภสัชวิทยา ผลทางเภสัชวิทยา
เน้นความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางเคมีกับการ
ออกฤทธิ ์ของยา กลไกการออกฤทธิ ์ ประโยชน์ทาง
การแพทย์ ข้อบ่งชี้ทางการรักษา และผลอันไม่พ ึง
ประสงค์ของยา โดยเลือกศึกษาจากยาต้นแบบของยา
ที ่ม ีผลต่อระบบประสาทรอบนอก ระบบประสาท
ส่วนกลาง ระบบหัวใจและหลอดเลือด ไตและระบบ
ทางเดินอาหาร ออตาคอยด์และระบบต่อมไร้ท่อ ยา
ต้านจุลชีพและปรสิต ยารักษามะเร็ง อันตรกิริยาต่อ
กันระหว่างยา 

General principles of pharmacology; 

pharmacokinetics; pharmacological properties, 

pharmacological effects of drug, emphasizing  

on structure-activity relationships, mechanism 

of action, therapeutic uses, indications and 

adverse drug effects, selected drug prototypes 

affecting peripheral nervous system, central 

nervous system, cardio-vascular system, 

kidneys and gastrointestinal system, autacoids 

and endocrine system, antimicrobials and 

antiparasitic drugs, and anticancer drugs; drug 

interactions 



 

336-321 พิษวิทยำพ้ืนฐำนส ำหรับ
นักศึกษำเภสัชศำสตร์ 

2((2)-0-4) 

 Basic Toxicology for Pharmacy 
Students 

รำยวิชำบังคับก่อน : 336-202 
การจ าแนกชนิดของสารพิษ แหล่งที่มา สมบัติ

ทางเคมีและฟิสิกส์ การประเมินความเป็นพิษ จลนศาสตร์
ของสารพิษ ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดพิษ กลไกของการเกิด
พิษของยาและสารเคมีต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย 
อาการและอาการแสดงของการเป็นพิษ การแก้พิษ การ
บ าบัดรักษา การตรวจวิเคราะห์สารพิษชนิดต่าง ๆ และ
บางหัวข้อจะจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  

Classification, sources, physico-chemical 

properties of toxic agents; toxicity testing and 

evaluation; kinetics of toxic agents, factors 

affecting toxicity; mechanisms of systematic 

toxicity of drugs and chemicals; signs and 

symptoms of poisoning and treatment; analysis 

of toxic agents; problem base learning (PBL) and 

case study in some topics 

338-216 สรีรวิทยำส ำหรับ
นักศึกษำเภสัชศำสตร์ 

5((4)-3-8) 

 Physiology for Pharmacy Students 
กลไกการควบคุมการท างานของอวัยวะและ

กระบวนการต่าง ๆ ในร่างกาย ระบบการท างานของ
ร่างกายที่ประกอบด้วย ระบบกล้ามเนื้อและประสาท 
ระบบหมุนเวียนเลือด และระบบหายใจ เพื่อให้เข้าใจ
พื้นฐานทางสรีรวิทยาของการออกฤทธ์ิของยา 

Control mechanisms of organ function 

and processes in the body; the body system of 

which includes muscular and nervous system, 

circulatory system and respiratory system to 

understand physiological bases of drug action 

 

345-104 รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล 2((2)-0-4) 
 Digital Technology Literacy 

การเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในปัจจุบัน
และแนวโน้มในอนาคตอย่างเข้าใจและปลอดภัย ฝึกฝนการใช้
งานโปรแกรมประยุกต์ที่จ าเป็นต่อการท างาน การฝึกใช้งานแอป
พลิเคชันในคลาวด์  คอมพิวติ้ง เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

Learn and utilize current technology 

and future trends in a secure and 

understandable way; practice the applications 

needed to work; uses of cloud computing 

applications for work effectively 

388-100 สุขภำวะเพ่ือเพ่ือนมนุษย ์ 1((1)-0-2) 
 Health for All 

หลักการและขั้นตอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน 
ปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในสถานการณ์จ าลอง  
ปัญหาสุขภาพจิตที่พบบ่อย สัญญาณเตือน การประเมิน
และการดูแลเบื้องต้นของอาการทางจิต การดูแลสุขภาพ
ตามวัย แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับสุขภาพและการสร้างเสริม
สุขภาพ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

Principle and steps of basic life support, 

practice of basic life support in simulated 

situation; common mental health problems, 

warning signs, initial assessment and care; 

concepts of health and health promotion; first 

aid 

472-114 กบนอกกะลำ 2((2)-0-4) 
 Creative Thinking 

ความคิดคร่อมกรอบและการกระจายความคิด ; 
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผ่านการระดมสมอง ; แผนผัง
ความคิด ; การปรับมุมมองใหม่ และ การเล่นบทบาท
สมมุติ 



Thinking out of the box and generate ideas; 

developing creativity thinking through brainstorming; 

mind mapping; reframing and role playing (จัดการเรียน

การสอนเป็นภาษาอังกฤษ) 

560-201 เภสัชโภชนศำสตร์  1((1)-0-2) 
 Pharmaceutical Nutrition 

บทบาทและหน้าที่ของสารอาหาร การประเมิน
ภาวะโภชนาการและความต้องการสารอาหารในผู้ป่วย
ทั่ วไปและผู้ป่ วยกลุ่ มพิ เศษ  รูปแบบของภาวะทุพ
โภชนาการ หลักการทั่วไปในการให้โภชนบ าบัด  

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 

560-301 เภสัชบ ำบัดและเภสชั
กรรมปฏิบัติ 1 

3((3)-0-6) 

 Pharmacotherapy and Pharmacy 
Practice I 

พยาธิสรีรวิทยาการเกิดโรค การแปลผลการ
ตรวจร่างกายที่เกิดจากพยาธิสภาพของโรค การใช้ยา
เทคนิคพิเศษ ทักษะการให้ค าแนะน าปรึกษาและการ
สื่อสารการบริบาลทางเภสัชกรรมอย่างเป็นระบบ 
มาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม ระบบยา การประกัน
คุณภาพของงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล ระบบการ
กระจายยาในโรงพยาบาล กระบวนการจ่ายยาที่ดีและ
ความปลอดภัยด้านยา พยาธิสรีรวิทยา การวินิจฉัย เภสัช
บ าบัด และ การติดตามการบ าบัดรักษาด้วยยาตาม
หลักฐานเชิงประจักษ์ในผู้ที่มีความผิดปกติของทางเดิน
หายใจ หัวใจ และ หลอดเลือด ผู้ป่วยเบาหวานและภาวะ
เมแทบอลิกซินโดรม 

Pathophysiology; physical examination; 

special technique drug use; communication and 

patient counseling skills; systematic approach in 

pharmaceutical care; standards for pharmacy 

professional, drug systems, hospital pharmacy 

quality assurance, hospital drug distribution 

systems, good dispensing practices,  medication 

safety; pathophysiology, diagnosis, pharmacotherapy 

and drug therapy monitoring based on 

evidenced-based standards in patient with 

respiratory, cardiovascular disorders; diabetes 

mellitus and metabolic syndromes 

560-302 เภสัชจลนศำสตร์และชีว
เภสัชศำสตร์ 

3((3)-0-6) 

 Pharmacokinetics and 
Biopharmaceutics 

หลักพื้นฐานของเภสัชจลนศาสตร์และชีวเภสัช
ศาสตร์  กระบวนการที่ น าส่ งยาเข้าสู่ ร่างกาย และ
กระบวนการในร่างกายที่จะกระท าต่อยาที่ได้รับ  ได้แก่ 
การดูดซึม การกระจายตัว เมแทบอลิซึม และการขับออก
โม เลกุ ลยาหรือ เมทาบอไลท์ ของยา  การท านาย
พารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์ ของยาโดยใช้หลักทาง
คณิตศาสตร์ ประยุกต์ใช้หลักการทางเภสัชจลนศาสตร์ใน
การค านวณ ขนาดยาและปรับแผนการใช้ยาเพื่อให้เหมาะ
กับผู้ป่วยแต่ละรายในสภาวะโรคที่เป็นอยู่ 

Principles of pharmacokinetics and 

biopharmaceutics; delivery of a drug molecule 

into the body, and the processes the body  

involved with the molecules including  

absorption, distribution, metabolism, and 

excretion; factors influencing these process; 

prediction of pharmacokinetic parameters using 

mathematical theory; apply pharmacokinetic 

concepts for dosage calculation and 

optimization drug therapy in individual patients 

and their conditions 



 

560-403 ปฏิกิริยำไม่พึงประสงค์
จำกยำ 

2((2)-0-4) 

 Adverse Drug Reactions 
การจ าแนกประ เภทของปฏ ิก ิร ิย า ไม ่พ ึง

ประสงค์จากยา การเฝ้าระวังติดตามปฏิกิริยาไม่พึง
ป ระส งค ์จ ากย า  ก ารส ืบ ห าป ระ เม ิน และบ ัน ท ึก
ปฏิกิร ิยาไม่พึงประสงค์ที ่ส งสัยว่า เกิดจากยา การ
จัดการผู้ป่วยเฉพาะรายเพื่อแก้ไขปัญหา การจัดการ
เชิงระบบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์
จากยาที่ป้องกันได้ 

Classification of adverse drug 

reactions; adverse drug reaction monitoring; 

investigation, assessment, and documentation  

of adverse events related to suspected drug; 

resolving of adverse drug reactions in the 

individual case; creating a system to avoid 

preventable adverse drug reactions 

560-404 กำรประเมินและจัดกำร
ผู้ป่วยในร้ำนยำ 

2((2)-0-4) 

 Patient Assessment and 
Management in Community 
Pharmacy 

การประเมินอาการของผู้ป่วยที่พบบ่อยในร้าน
ยา การประเมินผู้ป่วยเพื่อการตัดสินใจส่งต่อไปพบแพทย์
หรือจ่ายยาในร้านยา 

Patient assessment for common 

symptoms  

in community pharmacy; patient assessment 

for decision to refer or dispense medications 

in community pharmacy 

 

 

 

 

560-421 ปฏิบัติกำรเภสัชกรรมจ่ำยยำ 1(0-3-0) 
 Dispensing Pharmacy Laboratory 

ปฏิบัติการฝึกปฏิบั ติซักประวัติผู้ ป่ วยการ
ประเมินผู้ป่วยเพื่อการตัดสินใจส่งต่อผู้ป่วยไปพบแพทย์ 
หรือการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในร้านยาภายใต้การ
ดูแลของเภสัชกรประจ าร้านยาโดยค านึงถึงสิทธิผู้ป่วย 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

Laboratory practice for history 

taking, patient assessment for decision to 

refer  

or provide pharmaceutical care under the 

supervision of community pharmacists with 

consideration of patient’s right, moral and 

professional ethics 

560-541 กำรบริบำลทำงเภสัช
กรรมในผู้สูงอำยุ 

2((2)-0-4) 

 Pharmaceutical Care in Geriatrics 
ก า ร เป ลี่ ย น แ ป ล งท างส รี ร วิ ท ย า  เภ สั ช

จลนศาสตร์ เภสัชพลศาสตร์ในผู้สูงอายุโรคที่พบบ่อยใน
ผู้สูงอายุ แบบแผนขนาดยาส าหรับผู้สูงอายุ บทบาทของ
เภสัชกร การปรับเปลี่ ยนพฤติกรรม โภชนศาสตร์ 
กายภาพบ าบัด สมุนไพร การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม 
นวัตกรรมและงานวิจัยในผู้สูงอายุ 

Alterations of physiology, pharmacokinetics 

and pharmacodynamics in aging; common 

diseases in aging; drug regimen for aging; role 

of pharmacist; behavioral changes; nutrition;  

physical therapy; herb usage; holistic care; 

innovation and research in aging 



 

560-542 กำรจัดกำรภัยพิบัติ
เบ้ืองต้นและกำรเตรียม
ควำมพร้อมด้ำนยำใน
สถำนกำรณ์ภัยพิบัติ 

2((2)-0-4) 

 Basic Management for Disasters 
and Medication Preparedness for 
Disasters 

ภัยพิบัติรูปแบบต่าง ๆ และผลกระทบ การ
เตรียมพร้อมและการรับมือสถานการณ์ การฟื้นคืนสู่
สภาพปกติและการฟื้นฟู เครื่องมือในการจัดการภัย
พิบัติ การเตรียมการด้านยาเพื่อรองรับภัยพิบัติแต่ละ
แบบ การบริหารจัดการด้านยาอย่างเหมาะสม 

Types of disasters and consequences; 

preparation and response; recovery and 

rehabilitation; tools for disaster management; 

medication preparedness for each disaster; 

proper medication management 

560-543 กำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล
ในประชำกรกลุม่พิเศษ 

2((2)-0-4) 

 Rational Drug Use in Special 
Populations 

การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในประชากรกลุ่มพิเศษ 
ได้แก่ ผู้สูงอายุ สตรีตั้งครรภ ์สตรีให้นมบุตร ผู้ป่วยเด็ก ผู้ป่วย
โรคตับ และผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังประยุกต์ใช้หลักการทางเภสัช
จลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ในการเลือกใช้ยาเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและลดภาวะแทรกซ้อนจากยาในผู้ป่วยกลุ่ม
พิเศษ 

Rational drug use in special populations, 

including elderly, pregnant women, 

breastfeeding women, pediatrics, patients with 

liver and  

kidney diseases; Apply pharmacokinetics and 

pharmacodynamics concepts to enhance 

pharmacotherapeutic outcomes and minimize 

drug-related complications in special 

populations 

560-544 ยำที่ออกฤทธิ์ต่อจิต
ประสำท 

2((2)-0-4) 

 Neuropsychoactive Drugs 
ก า ร แ บ ่ง ป ร ะ เภ ท ย า ที ่อ อ ก ฤ ท ธิ ์ต ่อ จ ิต

ประสาท สารเสพติด สารที่ท าให้เกิดอาการประสาท
หลอน ผลทางเภสัชวิทยา ประโยชน์ในการรักษา พิษ 
และการแก้ไขพิษที ่เกิดขึ ้นจากการใช้ยาหรือสาร
เหล่านี้ 

Classification of psychoactive drugs; 

substance abuse; hallucinogenic drugs; 

pharmacological effects; therapeutic benefits; 

toxicity and detoxification 

560-545 กำรใช้ยำในโรคติดเชื้อ 2((2)-0-4) 
 Drugs Used in Infectious Diseases 

การแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการจุล
ชีววิทยาอุบัติการณ์และกลไกการดื้อยาต้านจุลชีพการ
จัดท าแบบแผนความไวเช้ือต่อยาต้านจุลชีพการควบคุม
ก ากับดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมเภสัชบ าบัด
ในผู้ป่วยโรคติดเชื้อที่พบบ่อยในประเทศไทย 

Microbiological laboratory 

interpretation; incidence and mechanism of 

antimicrobial resistance; antibiogram; antimicrobial 

stewardship; pharmacotherapy in common 

infectious diseases in Thailand 



 

560-546 กำรวิจัยทำงคลินิก 2((2)-0-4) 
 Clinical Research Associate 

การทดสอบทางคลินิก จริยธรรมในการวิจัยทาง
คลินิก แนวทางการวิจัยทางคลินิกที่ดี รูปแบบการวิจัยทาง
คลินิก โครงร่างการวิจัยทางคลินิก ขนาดตัวอย่างในการท าวิจัย
ทางคลินิก การสุ่มตัวอย่างและการปกปิด การขอความยินยอม 
การบริหารจัดการข้อมูลในงานวิจัยทางคลินิก การรายงานผล
ระหว่างการวิจัย การก ากับดูแลการวิจัยทางคลินิก การ
ตรวจสอบการวิจัยทางคลินิก  

Clinical trials; clinical research ethics; good 

clinical practice guideline; clinical research design; 

clinical research protocol; sample size calculation for 

clinical research; sampling and blinding; informed 

consent; data management in clinical trials; interim 

clinical trials; clinical trials monitoring; clinical trials 

audition 

560-671 กำรฝึกปฏิบัติงำนกำรจัดกำร
ด้ำนยำในโรงพยำบำล 

4(0-16-0) 

 Drug Management Clerkship in 
Hospital 

รำยวิชำบังคับก่อน: 595-481 
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพที่ครอบคลุมการจัดการ

ทรัพยากร การจัดการคุณภาพ การจัดการความเสี่ยง และการ
จัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง กระบวนการ และ
ผลลัพธ์ท่ีพึงได้ ของระบบยาในโรงพยาบาล ซึ่งมีองค์ประกอบ
หลัก 4 องค์ประกอบ คือ การคัดเลือกยา การจัดซื้อจัดหา 
การกระจายยา และการใช้ยา ความเช่ือมโยงระหว่าง
องค์ประกอบเหล่านี้ และความเกี่ยวเนื่องกันของระบบยากับ
ระบบอื่น ๆ ในการส่งมอบบริการสุขภาพของโรงพยาบาลโดย
มีจ านวนช่ัวโมงการฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 240 ช่ัวโมง 

Professional clerkship covering resources 

management, quality management, risk management 

and information management employed for 

structures, processes and outcomes of hospital drug 

system composing of 4  main components; 

selection, procurement, distribution and utilization; 

linkage among these components and relevance 

between drug system and other systems to deliver 

health care services; total clerkship hour is not less 

than 240 hours 

560-672 กำรฝึกปฏิบัติงำนกำร
บริบำลทำงเภสัชกรรม
ด้ำนสำรสนเทศทำงยำ 

4(0-16-0) 

 Pharmaceutical Care Clerkship in 
Drug Information Service 

รำยวิชำบังคับก่อน: 595-481 
ฝึกปฏิบัติตอบค าถามการให้บริการข้อมูลยาให้แก่

ผู้ป่วย ประชาชน และบุคลากรสาธารณสุข การสืบค้นข้อมูล
จากแหล่งต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ แล้วน ามาวิเคราะห์เพื่อ
ประเมินคุณค่าวรรณกรรม และประมวลค าตอบเพื่อตอบ
ค าถามโดยค านึงถึงข้อมูลของผู้ป่วยเฉพาะราย  ฝึกการใช้
ทักษะทางการสื่อสาร ทั้งด้านการพูดและการเขียนเพื่อสื่อสาร
ค าตอบไปยังบุคลากรวิชาชีพสุขภาพ  หรือผู้ป่วยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  การเขียนเอกสารโมโนกราฟยาเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด ฝึกการท าสารสนเทศ
เช่น จดหมายข่าว โปสเตอร์ และแผ่นพับเพื่อเผยแพร่ความรู้
ด้านยา แก่บุคลากรวิชาชีพสุขภาพหรือผู้ป่วย โดยมีจ านวน
ช่ัวโมงการฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 240 ช่ัวโมง 

Practicing to answer drug information service 

questions to patients, public and health care 

professionals, systematical retrieving and critical 

evaluation of different types of drug literatures, 

communicating verbally and in written to answer drug 

information service questions; preparing drug 

monograph for pharmacy and therapeutic committee; 

preparing drug information materials e.g. letters, 

posters, pamphlets for health care professionals, 

public and patients; total clerkship hour is not less 

than 240 hours 



560-673 กำรฝึกปฏิบัติงำนกำร
เตรียมผสมยำเคมีบ ำบัด 

4(0-16-0) 

 Chemotherapeutic Drug 
Preparation Clerkship 

รำยวิชำบังคับก่อน: 595-481 
ฝึกการเตรียมยาเคมีบ าบัดส าหรับผู้ป่วยเฉพาะ

รายการ ทบทวนใบสั่งยาเคมีบ าบัดเพื่อค านวณขนาดยา การ
ตรวจสอบความคงตัว ความไม่เข้ากันกับสารน้ าอื่นที่ใช้เป็นตัว
ท าละลาย การเก็บรักษา การขนส่งและท าลายยาเคมีบ าบัด
โดยมีจ านวนช่ัวโมงการฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 240 ช่ัวโมง 

Practicing to prepare chemotherapeutic drugs 

for individual patients, reviewing chemotherapeutic 

drug prescription to calculate drug dose, examine 

drug stability and incompatibility with other 

intravenous fluid used as solvent; handling, 

transportation and discarding chemotherapeutic 

drugs; total clerkship hour is not less than 240 hours 

560-674 กำรฝึกปฏิบัติงำนกำร
เตรียมผสมสำรอำหำร
ทำงหลอดเลือด 

4(0-16-0) 

 Parenteral Nutrition Preparation 
Clerkship 

รำยวิชำบังคับก่อน: 595-481 
ฝึกปฏิบัติเตรียมอาหารทางหลอดเลือดส าหรับ

ผู้ป่วยเฉพาะรายทบทวนการสั่งให้อาหารทางหลอดเลือดเพื่อ
ค านวณหาปริมาณของเหลวและพลังงานท่ีต้องการรวมทั้ง 
โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน อิเล็กโทรไลต์ วิตามิน และเกลือ
แร่ที่ผู้ป่วยแต่ละรายต้องการ รวมทั้งปริมาณสารอาหารแต่ละ
ชนิดที่ผู้ป่วยควรได้รับ การตรวจสอบความคงตัว ความไม่เข้า
กันกับสารน้ าอื่นที่ใช้ในการเตรียม โดยมีจ านวนช่ัวโมงการฝึก
ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 240 ช่ัวโมง 

Practicing to prepare parenteral nutrition for 

individual patients; reviewing parenteral nutrition 

order to calculate fluid and caloric requirement, 

including protein, carbohydrate, lipid, electrolyte, 

vitamins and trace element requirement for 

individual patients; examining stability and 

incompatibility with other intravenous fluid used in 

the preparation; total clerkship hour is not less than 

240 hours 

560-675 กำรฝึกปฏิบัติงำนกำร
เตรียมยำเคมีบ ำบัดและ
สำรอำหำรที่ให้ทำงหลอด
เลือด 

4(0-16-0) 

 Chemotherapeutic Drug and 
Parenteral Nutrition Preparation 
Clerkship 

รำยวิชำบังคับก่อน: 595-481 
ฝึกปฏิบัติการเตรียมยาเคมีบ าบัดและสารอาหารที่

ให้ทางหลอดเลือดส าหรับผู้ป่วยเฉพาะราย การทบทวนใบสั่ง
ยาเคมีบ าบัดเพื่อค านวณขนาดยา การเก็บรักษา การขนส่ง
และท าลายยาเคมีบ าบัดฝึกปฏิบัติเตรียมอาหารทางหลอด
เลือดส าหรับผูป้่วยเฉพาะราย โดยทบทวนการสัง่ให้อาหารทาง
หลอดเลือดเพื่อค านวณหาปริมาณของเหลวและพลังงานท่ี
ต้องการ รวมทั้ง โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน อิเล็กโทรไลต์ 
วิตามิน และเกลือแร่ที่ผู้ป่วยแต่ละรายต้องการ ตรวจสอบ
ความคงตัว และความไม่เข้ากันกับสารน้ าอื่นที่ใช้ในการเตรียม
โดยมีจ านวนช่ัวโมงการฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 240 ช่ัวโมง 

Practicing to prepare chemotherapeutic  

drug and parenteral nutrition for individual patients, 

reviewing chemotherapeutic drug prescription to 

calculate drug dose; handling, transportation and 

discarding chemotherapeutic drugs; preparing of 

parenteral nutrition for individual patients by 

reviewing parenteral nutrition order to calculate fluid 

and caloric requirement, including proteins, 

carbohydrates, lipids, electrolytes, vitamins and trace 

elements requirement for individual patient; examining 

stability and 

 incompatibility of chemotherapeutic drugs and 



parenteral nutrition with other intravenous fluids used in 

the preparation;  total clerkship hour is not less than 240 

hours 

560-676 กำรฝึกปฏิบัติงำนกำรท ำ
วิจัยทำงคลินิก 

4(0-16-0) 

 Clinical Research Clerkship I 
รำยวิชำบังคับก่อน:  575-432 

บทบาทการเป็นผู้ประสานงานในการท าวิจัย
ท า งค ล ิน ิก ใน บ ร ิษ ัท ย า  ส ัง เก ต แ ล ะ เข ้า ร ่ว ม ใน
กระบวนการท าวิจัยทางคลินิก เช่น การตรวจสอบ
และติดตามก ากับการท าวิจัยทางคลินิกของผู้ร่วมวิจัย
ในแหล่งวิจัยทางคลินิกต่าง ๆ การปิดการท าวิจัยและ
การเขียนรายงานสรุปผลการวิจัยโดยมีจ านวนชั่วโมง
การฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 240 ช่ัวโมง 

Role of a clinical research coordinator 

in the drug company; observing and participating  

in the clinical research process such as 

audition and inspection of coordinating 

researchers in the clinical research sites; 

participating in clinical research close out and 

writing report conclusion; total clerkship hour 

is not less than 240 hours 

560-677 กำรฝึกปฏิบัติงำนกำรท ำ
วิจัยทำงคลินิก 2 

4(0-16-0) 

 Clinical Research Clerkship II 
รำยวิชำบังคับก่อน: 560-676 

ฝึกปฏิบัติการบริบาลทางเภสัชกรรมในบทบาท
ของผู้ประสานงานในการท าวิจัยทางคลินิกในการวิจัย ทั้งใน
ด้านการวางแผน การเตรียมการ การด าเนินการวิจัย และ
ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการวิจัยทางคลินิกและกฎจริยธรรมต่าง ๆ การ
สื่อสารข้อมูลหรือข้อค้นพบระหว่างผู้ประสานงานในการท า
วิจัยทางคลินิกของบริษัทยา บุคลากรวิชาชีพสุขภาพที่
ร่วมงานวิจัยและหน่วยงานรัฐโดยมีจ านวนช่ัวโมงการฝึก
ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 240 ช่ัวโมง 

Practicing in roles of clinical research 

associate in clinical trials including planning, 

preparation, implementation and review of 

related documents to ensure the compliance to 

good clinical practice and various ethical 

standards associate, pharmaceutical companies, 

health care professionals and regulatoryagencyies; 

total clerkship hour is not less than 240 hours 

560-678 กำรฝึกปฏิบัติงำนใน
บทบำทเภสัชกร
ครอบครัว 

4(0-16-0) 

 Pharmaceutical Care Clerkship in 
Family Pharmacist 

ฝึกปฏิบัติการบริบาลทางเภสัชกรรมในการ
ดูแลสุขภาพครอบครัวแบบองค์รวม การเยี่ยมผู้ป่วยที่
บ้าน การป้องกันและแก้ปัญหาที่สัมพันธ์กับการใช้ยา
ร่วมกับบุคลากรการแพทย์และครอบครัวการท าความ
เข้าใจชีวิต ความเชื่อและพฤติกรรมทางสุขภาพ ทุกข์
ของผู้ป่วยและครอบครัว การดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจของ
ความเป็นมุนษย์ การสื ่อสารกับผู ้ป ่วย ผู ้ดูแลผู ้ป่วย 
และบุคลากรทางการแพทย์ การให้ค าปรึกษาเรื่องยา
และการติดตามการใช้ยาโดยมีจ านวนชั่วโมงการฝึก
ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 240 ช่ัวโมง 

Practicing to provide pharmaceutical care  

in holistic family medicine; home visit;prevention 

and problem solving of drug related problems 

with health care provider and family; learning to 

understand life, health belief, health behaviors 

and suffering of patient and family; humanized 

care; communication with patient, caregiver and 

health care provider; drug counselingand drug 

monitoring; total clerkship hour isnotlessthan 

240 hours 



 

561-321 สำรสนเทศทำงเภสัช
ศำสตร์ 

1(0-3-0) 

 Information in Pharmaceutical 
Sciences 

แหล่งข้อมูลประเภทต่าง ๆ การค้นคว้า การ
ประมวลข้อมูล การประเมินบทความวิจัยทางคลินิกที่
เกี่ยวข้องกับยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพการรับและการ
ตอบค าถามอย่างเป็นระบบ การอ้างอิงและการเขียน
เอกสารอ้างอิงและบริการสารสนเทศทางยา 

Drug information resources, searching, 

integrating information and evaluation of clinical 

research literatures related to drugs and 

pharmaceutical products; systematic approach 

to answering questions, writing references and 

citation, drug information service 

561-322 ปฏิบัติกำรเภสัชบ ำบัด 1 1(0-3-0) 
 Pharmacotherapy Laboratory I 

ปฏิบัติการฝึกรวบรวมข้อมูลผู้ป่วย แปลผลทาง
ห้องปฏิบัติ การซักประวัติ วิเคราะห์ใบสั่งยา จ่ายยาและ
ให้ค าแนะน าการใช้ยาตามหลักการจ่ายยาที่ดี  การ
ประสานรายการยาในสถานการณ์จ าลอง 

Laboratory practice for data gathering, 

laboratory data interpretation, patient history 

taking, prescription analysis, dispensing medications; 

and patient counseling for medication  

use according to good dispensing practice; 

medication reconciliation in simulated situation 

561-421 ปฏิบัติกำรเภสัชบ ำบัด 2 1(0-3-0) 
 Pharmacotherapy Laboratory II 

ปฏิบัต ิการฝึกรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์
ข้อมูลผู้ป่วย วางแผนการรักษาจ่ายยาและให้ค าแนะน า
ผู ้ป่วยในสถานการณ์จ าลอง การจัดยาเขียนฉลากยา
และให้ค าแนะน าภายใต้การดูแลของเภสัชกรประจ า

ร ้า น ย า โด ย ค า น ึง ถ ึง ส ิท ธ ิผู ้ป ่ว ย จ ร ิย ธ ร ร ม แ ล ะ
จรรยาบรรณวิชาชีพบนพื้นฐานของพหุวัฒนธรรมการ
ปฐมพยาบาลและกู้ชีพพื้นฐานการประเมินและแก้ไข
ปัญหาผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ 

Laboratory practice for patient data 

gathering, data assessment, therapeutic plan, 

dispensing and counseling in simulated situation; 

drug dispensing and patient counseling under  

the supervision of community pharmacistswith 

consideration of patient’s right, moral and 

professional ethics based on the plurality; first 

aids and basic life support; patient systematic 

approach 

565-101   เคมีเภสัชพ้ืนฐำน 2((2)-0-4) 
 Basic Pharmaceutical Chemistry 

เคม ีพื ้น ฐานที ่เกี ่ย วข้องก ับ งานทางเภส ัช
กรรม ปริมาณสารสัมพันธ์ สารละลายและสมบัติของ
สารละลาย จลนพลศาสตร์เคมี โครงสร้างอะตอมและ
ตารางธาตุ พันธะเคมีและสารประกอบเชิงซ้อน กรด -
เบส สมดุลเคมี ปฏิกิริยาทางเคมีทางเภสัชกรรม  

Basic chemistry in pharmaceutics; 

stoichiometry; solutions and their properties; 

chemical kinetics; atomic structure; chemical 

periodicity; chemical bonding and complexation; 

acid-base; chemical equilibria; chemical reaction 

in pharmaceutics 



 

565-102 เคมีอินทรีย์ส ำหรับ
นักศึกษำเภสัชศำสตร์ 

4((4)-0-8) 

 Organic Chemistry for Pharmacy 
Students 

รำยวิชำบังคับก่อน: 565-101 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการตั้งช่ือ โครงสร้าง 

ปฏิกิริยา และคุณสมบัติของไฮโดรคาร์บอนชนิดแอลิแฟ
ติ ก และแอโรแมติ ก  และอนุพั นธ์ของมัน  รวมทั้ ง 
แอลกอฮอล์  เอสเทอร์ อีเทอร์  แอลดีไฮด์  คีโทน แอมีน  
แอ ไมด์  แ ล ะอื่ น  ๆ   เน้ น เคมี แ ล ะคุณ สมบั ติ ข อ ง
สารประกอบและพอลิเมอร์ของสารธรรมชาติ เภสัช
สังเคราะห์และทางการแพทย์อื่น ๆ รวมถึงกระบวนการ
สังเคราะห์ยาและความคงตัวทางเคมี 

Basic knowledge of nomenclature, 

structures, reactions, and properties of aliphatic 

and aromatic hydrocarbons and their derivatives, 

including alcohol, 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, including 

drug synthesis process and chemical stability 

565-301 เคมียำ 1 3((3)-0-6) 
 Medicinal Chemistry I 

ฤทธิ์ของยาบนพื้นฐานทางเคมีของโมเลกุลยาที่
สัมพันธ์กับเภสัชพลศาสตร์และเภสัชจลนศาสตร์ การ
จดจ าระดับโมเลกุลระหว่างยาและเป้าหมายยา ที่อยู่บน
พี้นฐานความสัมพันธ์ของโครงสร้างเคมีของโมเลกุลยาต่อ
คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ คุณสมบัติทางสเตอริโอเคมี
และฤทธิ์ของยา  กระบวนการคิดค้น ออกแบบและพัฒนา
โมเลกุลยาใหม่เริ่มจากการหาเป้าหมายยา การหาโมเลกุล
ต้นแบบ การดัดแปลงโครงสร้างของโมเลกุลต้นแบบ และ
การศึกษาทางคลินิค หลักการดัดแปลงโครงสร้างเคมีที่
เกี่ยวข้องกับการแทนที่ด้วยหมู่ฟังช่ันและหมู่ไอโซสเตียร์ 

รวมการถึงการดัดแปลงสเตอริโอเคมี เคมีเกี่ยวกับเมตาโบ
ลิซึมของยา การออกแบบโมเลกุลยาโปรดรัก หลักการทาง
เคมีและเภสัชที่มีผลต่อฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา โดยเน้น
ความสัมพันธ์โครงสร้างและฤทธิ์ การเกิดอันตรกิริยากับ
ตัวรับยา กลไกการออกฤทธิ์ คุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ซึ่ง
สัมพันธ์กับการดูดซึม การกระจาย เมตาบอลิซึม การขับ 
และผลข้างเคียง ตลอดจนข้อบ่งใช้ทางเภสัชวิทยาของยา
จากธรรมชาติ สังเคราะห์ กึ่งสังเคราะห์ ในกลุ่มยาระบบ
ประสาทอัตโนมัติ ระบบหัวใจหลอดเลือด และ กลุ่มยา
เบาหวาน  

Chemical basis of drug action via drug 

target with respect to its pharmacodynamics and 

pharmacokinetics; molecular recognition in drug 

action relating to drug’s structure and its 

physicochemical and stereo-chemical properties; 

processes of new drug discovery and design  

from target identification, lead discovery and 

optimization and clinical trials; principle of 

structural modification in lead optimization 

emphasizing in choices of functional groups and 

isosteric replacement as well as stereo-chemical 

exploration; chemical basis in metabolic profile 

of drug; design of prodrugs; 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 autonomic 

nervous system agents, cardiovascular agents 

and antidiabetic drugs 



 

565-302 เคมียำ 2 3((3)-0-6) 
 Medicinal Chemistry II 

หลักการทางเคมีและเภสัชที่มีผลต่อฤทธิ์ทาง
เภสัชวิทยา โดยเน้นความสัมพันธ์โครงสร้างและฤทธิ์ 
การเกิดอันตรกิริยากับตัวรับยา กลไกการออกฤทธิ์ 
คุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ซึ่งสัมพันธ์กับการดูดซึม การ
กระจาย  เมตาบอล ิซ ึม  การข ับ  และผลข้าง เค ีย ง 
ตลอดจนข้อบ่งใช้ทางเภสัชวิทยาของยาจากธรรมชาติ 
สังเคราะห์ ก่ึงสังเคราะห์ ในกลุ่มยา ต้านเช้ือแบคทีเรีย 
ยาต้านปรสิต ยาต้านเช้ือรา ยาต้านไวรัส ไวตามินและ
สารที่เกี่ยวข้อง สารช่วยวินิจฉัยส าหรับถ่ายภาพอวัยวะ 
และการรักษาด้วยแสง และยาต้านฮีสตามีน 

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, antiparasitic agents, 

antifungal agents, antiviral agents, vitamins and 

related compounds, organ imaging agents, 

photochemotherapy and antihistaminic agents 

565-331 เภสัชวิเครำะห์ 1  3((2)-3-4) 
 Pharmaceutical Analysis I 

การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ การค านวณส าหรับ
การวิเคราะห์เชิงปริมาณยาและเภสัชภัณฑ์  เทคนิคสเปก
โทรโฟโตเมตรี และเทคนิคโครมาโทกราฟีส าหรับเภสัช
วิเคราะห์ การตรวจวิเคราะห์เอกลักษณ์ยาตามวิธีในต ารา
ยา การจัดการคุณภาพและเอกสารส าหรับห้องปฎิบัติการ
เภสัชวิเคราะห์  

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 

565-332 เภสัชวิเครำะห์ 2 3((2)-3-4) 
 Pharmaceutical Analysis II 

ข้อก าหนดมาตรฐานคุณภาพเภสัชภัณฑ์ การ
ตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ทางเภสัชกรรม 
การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของเภสัชภัณฑ์ การควบคุม
คุณภาพและประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ์ เกณฑ์การขึ้น
ทะเบียนต ารับยา การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ด้วยวิธี
อื่น ๆ 

Specifications of pharmaceutical 

product quality; analytical method validation; 

pharmaceutical products specification; quality 

control and quality assurance of pharmaceutical 

products; registration of the pharmaceutical 

products; miscellaneous quality control for 

pharmaceutical products 



 

565-401 เคมียำ 3 3((3)-0-6) 
 Medicinal Chemistry III 

หลักการทางเคมีและเภสัชที่มีผลต่อฤทธิ์ทาง
เภสัชวิทยา โดยเน้นความสัมพันธ์โครงสร้างและฤทธิ์ 
การเกิดอันตรกิริยากับตัวรับยา กลไกการออกฤทธิ์ 
คุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ซึ่งสัมพันธ์กับการดูดซึม การ
กระจาย  เมตาบอล ิซ ึม  การข ับ  และผลข้าง เค ีย ง 
ตลอดจนข้อบ่งใช้ทางเภสัชวิทยาของยาจากธรรมชาติ 
สังเคราะห์ กึ่งสังเคราะห์ ในกลุ่มยา สเตียรอยด์และ
ฮอร์โมน ยาบรรเทาปวดนาร์โคติก ยาต้านอักเสบที่ไม่
ใช้สเตอรอย์ ยารักษาโรคเกาต์ ยาไทรอยด์ ยาต้านจุล
ชีพ เฉพาะที ่ ยาก ันชัก  ยากระตุ ้นการท า งานของ
ประสาทส่วนกลาง ยารักษาโรคพาร์กินสัน ยากล่อม
ประสาท ยานอนหลับ ยาต้านอาการทางจิต ยากด
ประสาทส่วนกลางอื่นๆ ยาต้านมะเร็ง ยากดภูมิคุ้มกัน 
ฮีมาโทโพอิทิกโกรทแฟคเตอร์ อาทิ ยาอีริโทรโพอิติน 
ยารักษาแผลเปปติก ยาสลบ และ ยาชาเฉพาะที่ 

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 steroids and 

hormones, narcotic analgesic and non-steroidal 

antiinflammatory agents, agents for the 

treatment of gout, thyroid drugs, calcium 

homeostasis, local anti-infective agents, 

antiepileptic drugs, CNS stimulants, anti-

parkinsonism, sedative and hypnotics, 

antipsychotics and other CNS depressants, 

antineoplastic agents and immunosuppressive 

agents, haematopoetic growth factor e.g. 

erythropoietin, agents for the treatment of 

peptic ulcer, anesthetic and local anesthetics 

565-541 เป้ำหมำยยำ 3((3)-0-6) 
 Drug Target 

การจ าแนก ประเภทชีวโมเลกุลขนาดใหญ่ที่
เป็นเป้าหมายยา คุณสมบัติทางเภสัชวิทยาและหน้าที่
ข อ ง เป ้า ห ม า ย ย า ที ่เ ป ็น ช ีว โม เล ก ุล ข น า ด ให ญ่  
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างสามมิติระดับโครงสร้าง
อะตอมและหน้าที่ของเป้าหมายยา  ความสัมพันธ์ของ
การจดจ าและอันตรกิริยาที่จ าเพาะระดับโครงสร้าง
อะตอมระหว่างยาและเป้าหมายยา การน าข้อมูลทาง
โครงสร้างสามมิติระดับอะตอมของเป้าหมายยามาใช้
ทางเภสัช-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 



 

565-542 กำรวิเครำะห์ข้อมูล
สุขภำพ 

2((2)-0-4) 

 Data Analysis in Healthcare 
ความฉลาดรู้ทางข้อมูลสุขภาพ พื้นฐานการ

วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ การบริหารจัดการฐานข้อมูล
เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้โปรแกรมสเปรตชีท การน าเสนอข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ระบบรายงานอัจฉริยะเบื้องต้น ทักษะเบื้องต้นในการ
พัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์อัจฉริยะ 

Health data literacy; basic big data 

analysis; basic database management for data 

analysis; data analysis by using spreadsheet 

software; basic presentation by using business 

intelligence software; basic skills in application 

development on smart devices 

565-543 กำรผลิตและควบคุม
คุณภำพชีววัตถุ 

2((2)-0-4) 

 Production and Quality Control of 
Biological Products 

การพัฒนาการผลิต และการควบคุมคุณภาพชีว
วัตถุ ได้แก่ วัคซีน แอนติบอดี โปรตีนและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง กระบวนการต้นน้ า กระบวนการปลายน้ า 
ยาชีววัตถุคล้ายคลึง 

Development, production and QC of 

biological products e.g. vaccines, antibodies, 

proteins and other products; upstream 

processing; downstream processing; biosimilars 

565-544 เภสัชพันธุศำสตร์และ
กำรแพทย์แม่นย ำ 

1(1-0-2) 

 Pharmacogenomics and Precision 
Medicine 

พื้นฐาน ท่ีมา และการพัฒนาด้านฟาร์มาโคจีโน
มิกส์; จีโนไทป์, ฟีโนไทป์, ความแปรปรวนด้านจีน, การใช้

ยาอย่างปลอดภัย, ปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์ของยา; แนว
ทางการรักษาที่เป็นไปได้; การทดสอบด้านฟาร์มาโคจีโน
มิกส์ทางคลินิกและการน าไปใช้ ; การพัฒนายาที่อาศัย
พื้นฐานด้านฟาร์มาโคจีโนมิกส์; บทบาทของฟาร์มาโคจีโน
มิกส์ต่อการแพทย์แม่นย าและแนวทางในอนาคต ; 
ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง  

Basics, origins, and development of 

pharmacogenomics; genotype, phenotype, 

genetic variation, drug safety, and adverse drug 

reactions; therapeutic promises; pharmacogenomic 

tests in the clinical setting and clinical 

implementation; pharmacogenomics based drug 

development; the role of pharmacogenomics in 

precision medicine and future prospects; 

regulatory guidelines 

566-431 เภสัชวิเครำะห์ 3 3((2)-3-4) 
 Pharmaceutical Analysis III 

การวิ เคราะห์ เภสัชภัณ ฑ์ โดยใช้ เครื่ องมื อ
วิเคราะห์ด้วยเทคนิคแมสสเปกโทรสโกปี นิวเคลียร์แมก
เนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี และอินฟราเรดสเปกโท
รสโกปีส าหรับการท านายโครงสร้างโมเลกุลของยา การ
วิเคราะห์ทางสเปกโทรสโกปีระดับอะตอม การวิเคราะห์
ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีท่ีต่อเชื่อมกับแมสสเปกโทรสโก
ปี การศึกษาความคงสภาพของเภสัชภัณฑ์ หลักการ
ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของวิธีทดสอบ หลักเกณฑ์
ปฏิบัติที่ดีในห้องปฏิบัติการ 

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; chromatography-mass 

spectroscopy, pharmaceutical stability study; 



principle of analytical method validation, Good 

Laboratory Practice (GLP) 



 

566-541 สัมมนำทำงเภสัชเคม ี 1(0-3-0) 
 Seminar in Pharmaceutical 

Chemistry 
การค้นคว้าข้อมูลอย่างเป็นระบบในเรื่องที่

น่าสนใจเกี่ยวกับเคมีเภสัช การวิเคราะห์เภสัชภัณฑ์ การ
สังเคราะห์ยาและสารช่วย และเทคโนโลยี ชีวภาพ 
วิเคราะห์และประเมินข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้า เพื่อ
น าเสนอและอภิปราย 

Information searching involved 

particular topic dealing with pharmaceutical 

chemistry, pharmaceutical analysis, drug and 

excipient synthesis and pharmaceutical 

biotechnology; data analysis and evaluation for 

presentation and discussion 

566-542 กำรประยุกต์คอมพิวเตอร์
ทำงเภสัชเคม ี

1(0-3-0) 

 Computer Application in 
Pharmaceutical Chemistry 

การใช้คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องด้าน
เคมีเภสัช การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่เกี่ยวข้องกับการท า
วิจัยด้านเภสัชศาสตร์ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการ
น าเสนองานทางด้านเภสัชศาสตร์ 

Utilization of computer software related 

to pharmaceutical chemistry; computer software 

related to pharmaceutical research; utilization of 

computer software package for presentation in 

pharmaceutical sciences 

566-543 ทฤษฎีและเทคนิคกำร
สังเครำะห์ยำ 

2((1)-3-2) 

 Principles and Techniques in Drug 
Synthesis 

เทคนิคเบื้องต้นในการสังเคราะห์ตัวยาที่เป็น
สารอินทรีย์  และอนินทรีย์ ทฤษฎี และการปฏิบัติการใน
การเกิดปฏิกิริยาเคมีต่าง ๆ 

Basic technique in synthesis of organic 

and inorganic drug; theory and practice in 

chemical reactions 

566-544 เทคนิคกำรตรวจสอบ
โครงสร้ำงยำ 

2((1)-3-2) 

 Techniques in structure 
elucidation of drugs 

เทคนิคขั้นสูงในการแยกการพิสูจน์เอกลักษณ์
และการหาโครงสร้างของยาหรือสารที่มีฤทธิ์ทางเภสัช
วิทยา 

Advance technique in identification and 

molecular structure elucidation of drugs or 

pharmacological active compounds 

566-545 หัวข้อวิจัยทำงเภสัชเคม ี 2(0-6-0) 
 Research Topics in 

Pharmaceutical Chemistry 
การศึกษาอิสระเพื่อแสวงหาการวิจัยใน

หัวข้อที่สนใจด้านเภสัชเคมีซึ่ งรวมถึง เคมียา เภสัช
วิ เค ร า ะ ห์ แ ล ะ เภ สั ช เท ค โน โล ยี ชี ว ภ า พ  ผ่ า น
กระบวนการวิจัยภายใต้การแนะน าและการควบคุมดูแล
ของคณาจารย์ 

Independent study to pursue research 

topics of interests in pharmaceutical chemistry 

including medicinal chemistry, pharmaceutical 

analysis and pharmaceutical biotechnology 

through the research process under the 

guidance and supervision of a faculty member 



 

566-546 เภสัชเทคโนโลยีชีวภำพ: 
หลักกำรและกำรประยุกต์ 

2((1)-3-2) 

 Pharmaceutical Biotechnology: 
Concepts and Applications 

เท ค น ิค ขั ้น ส ูงท า งพ ัน ธ ุว ิศ ว ก ร ร ม  ก า ร
วิเคราะห์ย ีน  การแสดงออกของยีน การวิเคราะห์
โปรตีน การประยุกต์ใช้เทคนิคพันธุวิศวกรรมทางเภสัช
ศาสตร์ ปฏิบ ัต ิการที ่เกี ่ยวข้องกับ เทคนิคทางพันธุ
วิศวกรรม 

Advanced techniques in genetic 

engineering; gene analysis; gene expression; 

protein analysis; applications of genetic 

engineering in pharmaceutical sciences, 

laboratory practices in genetic engineering  

566-547 ชีวเภสชัวิเครำะห์ 2((1)-3-2) 
 Biopharmaceutical Analysis 

หลักการ ขั้นตอน เครื่องมือและเทคนิคในการ
วิ เคราะห์ ยาและสารที่ เกี่ ยวข้ องในตั วอย่ างชี วภาพ  
เช่น เลือด พลาสมา ปัสสาวะ น้ าลาย และการประยุกต์ใช้ใน
กระบวนการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์  

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 

566-548 เภสัชวิเครำะห์ 4 2((1)-3-2) 
 Pharmaceutical Analysis IV 

การว ิเค ราะห ์เพื ่อควบค ุมค ุณ ภาพยาใน
รูปแบบต่าง ๆ ทั ้งด ้านคุณภาพและมาตรฐานตาม
ข้อก าหนดของเภสัชต ารับ การใช้คุณสมบัติ ทางเคมี 
ฟิสิกส์และหมู่ฟังก์ชันทางเคมีของยาในการวิเคราะห์
และควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ การวิเคราะห์เภสัช

ภัณฑ์โดยใช้หลักการทางไฟฟ้าและแสง การศึกษา
ความคงสภาพของเภสัชภัณฑ์ 

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; 

pharmaceutical analysis based on 

electrochemical and optical properties; 

pharmaceutical stability 

566-549 เภสัชวิเครำะห์ 5 2((1)-3-2) 
 Pharmaceutical Analysis V 

เครื่องมือและเทคนิคโครมาโทกราฟีข้ันสูง ได้แก่ 
โครมาโทกราฟีชนิดของเหลวสมรรถนะสูงด้วยการสร้าง
อนุพันธ์ การแยกด้วยระบบการปรับตัวพา โครมาโทกราฟี
แผ่นบางสมรรถนะสูง โครมาโทกราฟี  ชนิดของเหลว
สมรรถนะสูงที่เช่ือมต่อกับแมสสเปกโทรสโกปี แกสโคร
มาโทกราฟีสมรรถนะสูงที่เช่ือมต่อกับแมสสเปกโทรสโกปี 
อิเล็กโทรโฟริซิสแบบประยุกต์ การวิเคราะห์เชิงอุณหภูมิ 
ส าหรับกระบวนการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์  

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 



 

566-550 เภสัชวิเครำะห์ 6 2((1)-3-2) 
 Pharmaceutical Analysis VI 

การวิเคราะห์หาปริมาณยาในเชิงปริมาณและ
คุณภาพขั้นสูง โดยอาศัยเครื่องมือต่างๆ เช่น วิธีด้าน
เอ็กซเรย์ดิฟแฟรกโทเมตรี การวิเคราะห์ขนาดอนุภาค 
การวิเคราะห์การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ การวิเคราะห์เชิง
ปริมาณระดับอะตอม การศึกษาทางสัณฐานวิทยาด้วย
เทคนิ คกล้ อ งจุ ลท รรศน์ อิ เล็ ก ต รอน  และการ ใช้
คอมพิ วเตอร์  เพื่ อการประยุกต์ ใช้ ในการพั ฒนาวิธี
วิเคราะห์ 

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 determination using electron 
microscope and application of computer in 
analytical method development 

 
566-551 เคมีของสำรประกอบทำง

เภสัชกรรม 
2((2)-0-4) 

 Chemistry of Pharmaceutical 
Compounds 

ภาพรวมและการพิจารณาเกี่ยวกับเคมีอินทรีย์
ของสารประกอบทางเภสัชกรรม: คุณสมบัติทางเคมี
กายภาพ เช่นความเป็นกรด-ด่าง สเตอริโอไอโซเมอร์ การ
ละลาย ตลอดจนการสังเคราะห์ และความคงตัว 

An overview and consideration of the 
organic chemistry in the pharmaceutical 
compounds:  Physicochemical properties such 
as acidity-basicity, stereoisomerism and 
solubility. their synthesis and stability 

 
 
 
 
 

 
 

570-101 สมุนไพรในงำน
สำธำรณสุขมลูฐำน 

1(1-0-2) 

 Medicinal Plants in Primary Health 
Care 

บทน าการศึ กษาแนวคิ ดสมุ น ไพ รใน งาน
สาธารณสุขมูลฐาน เพื่อทราบหลักการจ าแนกโรคที่ใช้ใน
งานสาธารณสุขมูลฐาน  อาการของโรค การเลือก
สมุนไพรในสาธารณสุขมูลฐานใช้ในการรักษา บรรเทา
อาการโรค และการรู้จักพืชสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูล
ฐาน  คุณประโยชน์และวิธีการน าพืชสมุนไพรมาใช้ 

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 พืชพิษ 1(1-0-2) 
 Poisonous Plants 

รายการพืชเสพติดในประเทศไทยตาม พรบ ยา
เสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 
ลักษณะของพืช ส่วนที่ใช้ โดยเฉพาะพืชเสพติดในภาคใต้ 
สารออกฤทธ์ิเสพติด อันตรายที่เกิดกับสุขภาพ และการใช้
ผิดแผน 

List of narcotic plant in the Royal 
Decree of Narcotics A.D. 1 9 7 9  and 2 0 1 9 ; the 
botanical aspect, and part used, especially 
native narcotic plant, active narcotic ingredient, 
health hazard and drug abuse 



 

570-231 เภสัชพฤกษศำสตร์ 3((2)-3-4) 
 Pharmaceutical Botany 
รำยวิชำบังคับก่อน : 330-103 

การจ าแนกพืชสมุนไพร หลักการและพื้นฐาน
ของการพิสูจน์เอกลักษณ์พืชสมุนไพรในระดับมหภาคและ
จุลทรรศน์ลักษณะ สรรพคุณและวิธีการใช้พืชสมุนไพรใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะพืชสมุนไพรในท้องถิ่นภาคใต้ และ
พืชเศรษฐกิจที่มีความส าคัญต่อระบบการแพทย์และ
สาธารณสุข ทั้งในฐานะของแหล่งที่มาของยาแผนปัจจุบัน 
ยาแผนโบราณและสมุนไพรเพื่ อการใช้ในการแพทย์
ทางเลือก รวมถึงพืชสมุนไพรเพื่อการใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพ และภาคปฏิบัติ
การที่เรียนควบคู่กัน 

Medicinal plant identification; concept 
and principle in macroscopic and microscopic 
identification of medicinal plants; uses and 
indications of medicinal plants particularly those 
endemic to Southern Thailand, and plants of 
economically importance in the medical and 
health care systems as sources of modern 
medicines, traditional medicines, and alternative 
medicines, including those used in dietary 
supplements and health cares; and concurrent 
laboratory practices. 

 
570-232 พฤกษเคม ี 2((1)-3-2) 
 Phytochemistry 
รำยวิชำบังคับก่อน : 570-231 

ความรู้เบื้องต้นและเทคนิคพื้นฐานในการศึกษา
ด้านเภสัชเวทและพฤกษเคมี ได้แก่ การแบ่งกลุ่มสารทุติย
ภูมิจากพืชสมุนไพรตามโครงสร้างทางเคมี คุณสมบัติทาง
เคมี และกายภาพของสารทุติยภูมิ การสกัด การแยกสาร 
ตลอดจนการทดสอบกลุ่มสารเบื้องต้นของสมุนไพรและ
สารสกัด นวัตกรรมทางเทคนิคพฤกษเคมี 

Basic knowledge and fundamental 
techniques in pharmacognosy and phytochemistry, 

chemical classification of secondary metabolites 
from medicinal plants, their chemical and  
physical properties, extraction, separation, basic 
phytochemical screening of medicinal plants  
and plant extracts, innovative technique in 
phytochemistry 

 
570-331 เภสัชเวท 1 3((2)-3-4) 
 Pharmacognosy I 
รำยวิชำบังคับก่อน : 570-232 

ประวัติของวิทยาการด้านเภสัชเวทและเคมีของ
สมุนไพร แหล่งสืบค้นข้อมูลด้านสมุนไพร การศึกษา
ลักษณะของสมุนไพร และเครื่องยาทางมหภาค และ 
จุลภาค องค์ประกอบทางเคมี ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของ
สมุนไพรและ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีศักยภาพในการ
น ามาใช้เป็นยารักษาโรคจากระบบต่างๆได้แก่ ระบบหัวใจ
และหลอดเลือด ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบประสาท 
ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบฮอร์โมนและ
ต่อมไร้ท่อ โรคติดเช้ือ โรคผิวหนัง โรคเอดส์และมะเร็ง 
กรณี ศึกษาและการอภิปราย ที่ เกี่ยวข้องกับการใช้
สมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเพื่อการบ าบัดรักษา
โรคจากระบบดังกล่าว 

Historical aspects in the disciplines of 

pharmacognosy and chemistry of medicinal plants; 

databases and literature survey on medicinal 

plants; macroscopic and microscopic 

characterizations of medicinal plants and crude 

drugs, chemical constituents and related 

pharmacological activities of potential medicinal 

plants and natural products for treatments of 

diseases in cardiovascular, renal, nervous, 

respiratory, gastrointestinal, endocrine and 

autacoid systems, infectious, skin diseases, AIDS 

and cancers; laboratory on case studies and 

discussions on the usage of medicinal plants and 



herbal products for the treatment of the diseases 

mentioned above 



 

570-332 เภสัชเวท 2 3((2)-3-4) 
 Pharmacognosy II 
รำยวิชำบังคับก่อน : 570-331 

กระบวนการค้นพบยาจากธรรมชาติ แนวคิด
เกี่ ย วกับสมุ น ไพรในปั จจุบั น  ข้ อก าหนดสมุน ไพร 
มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ และการขึ้นทะเบียนยา
สมุนไพร บัญชียาจากสมุนไพร แนวคิด และการวิจัยเชิง
คลินิก ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารฟังก์ชัน การใช้
และข้อควรระวัง ข้อบังคับทางกฎหมายของผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว อันตรกิริยาระหว่างสมุนไพร-สมุนไพร/สมุนไพร-
ยา 

Discovery of drug from natural origin, 

current concept of medicinal plants; herbal 

monograph, standardization, quality control and 

registration; national list of herbal medicines, 

policy and clinical investigation; dietary 

supplements and functional foods, usage and 

precaution, legal regulation; herb-herb/herb drug 

interactions 

570-541 หลักฐำนเชิงประจกัษข์อง
สมุนไพร 

2((2)-0-4 

 Evidence Based Herbal Medicine 
หลักการและแนวคิดพื้นฐานของเวชศาสตร์เชิง

ประจักษ์ การประยุกต์ใช้กระบวนการทางเวชศาสตร์เชิง
ประจักษ์ส าหรับยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 
ซึ่งประกอบด้วยการตั้งค าถาม การสืบค้นข้อมูลและการ
ทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์ข้อมูล
หรือการวิเคราะห์อภิมาน และการสรุปหลักฐานเพื่อ
ประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจทางคลินิก 

Principles and basic concept concepts 

of evidence-based medicine; evidence based-

medicine approach for herbal medicines 

including formulation questions, systematic 

information search and review; data analysis or 

meta-analysis and appraising the evidence and 

its application for clinical decision making 

570-542 กัญชำและกระท่อมทำง
กำรแพทย์ 

2((2)-0-4 

 Medical Cannabis and Kratom 
นโยบายการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์

ในประเทศไทย กฎหมาย และการก ากับดูแลการใช้
กัญชาทางการแพทย์ การจ าแนกสายพันธุ์ องค์ประกอบ
ทางเคมีในกัญชา การตรวจวิเคราะห์กัญชา ระบบเอน
โดแคนนาบินอยด์ และ เภสัชวิทยาของแคนนาบินอยด์ 
ผลิตภัณฑ์กัญชาเพื ่อประโยชน์ทางการแพทย์ เภสัช
จลนศาสตร์ และ อันตรกิริยาระหว่างยากับสาร THC 
และ CBD การใช้กัญชาในการแพทย์ดั้งเดิม ค าแนะน า
การใช้กัญชาทางการแพทย์ ระบบการเฝ้าระวังและ
จ ัด ก า รป ัญ ห าผ ล ิต ภ ัณ ฑ ์ก ัญ ช า ใน ป ระ เท ศ ไท ย 
องค์ประกอบทางเคมีในพืชกระท่อม เภสัชวิทยา กลไก
การออกฤทธิ ์ของ สารออกฤทธิ์ ศักยภาพการน าพืช
กระท่อมมาใช้ทางการแพทย์ 

Medical cannabis policy in Thailand; law 

and regulation; cannabis strains, chemical 

constituents, chemical analysis; 

endocannabinoid system and pharmacological 

activities  

of cannabis; medical cannabis products; 

pharmacokinetic and cannabis-drug interaction 

of THC and CBD; cannabis in traditional use; 

guidance on cannabis form use; Thai 

pharmacovigilance system for cannabis; Kratom 

and chemical constituents; pharmacological 

activities and mechanism of action of Kratom; 

potential of medical kratom in Thai health care 

system 



 

571-541 ปัญหำพิเศษทำงเภสัช

เวท 

2(0-6-0) 

 Special Problem in 

Pharmacognosy 

รำยวิชำบังคับก่อน : 570-332 

ปัญหาพิเศษทางเภสัชเวทภายใต้การดูแลของอาจารย์
ผู้สอน ได้แก่ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร ฤทธิ์ทางชีวภาพ
ของสมุนไพร พฤกษเคมี เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากทะเล 
เทคโนโลยีชีวภาพของสมุนไพร และ การศึกษาทางเภสัชเวท 

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 กำรสกัดและตรวจ

เอกลักษณ์สำรจำก

ผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ 

2((1)-3-2) 

 Separation and Identification of 

Natural Product 

แนวคิดและขั้นตอนในการวิจัย และพัฒนายา
จากสมุนไพร การตรวจสอบสารเคมีในพืช การสกัดแยก
สารและการท าให้สารบริสุทธิ์ การพิสูจน์เอกลักษณ์ ของ
สารจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติโดยอาศัยคุณสมบัติทาง
กายภาพ คุณสมบัติทางเคมีร่วมกับเทคนิคสเปกโทรสโกปี 
ได้แก่ อินฟราเรด (ไออาร์) นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ 
(เอ็นเอ็มอาร์) และ แมสสเปกโทรสโกปี (เอ็มเอส) 

Concept and process 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 กำรตรวจสอบฤทธิ์ทำง

ชีวภำพของผลิตภัณฑ์

ธรรมชำติ 

2((2)-0-4) 

 Biological Activity Determination 

of Natural Products 

การตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจาก
สมุนไพร การประเมินค่าโดยการแสดงผลในหลอดทดลองหรือ
ต่อสิ่งมีชีวิตบางชนิด 

Biological activity determination of crude 

extract from natural products; in vitro or living 

organisms evaluation 

571-544 กำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

สมุนไพร 

2((1)-3-2) 

 Medicinal Plant Tissue Culture 

เหนี่ยวน าการสร้างเนื้อเยื่อและเซลล์เพาะเลี้ยง การ
เพิ่มการสร้างสารทุติยภูมิในเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงของพืชสมุนไพร
ด้วยวิธีการปรับปรุงสูตรอาหาร อิลิซิเตช่ัน การตรึงเซลล์ การ
เพาะเลี้ยงแบบสองตัวกลาง การคัดเลือกพันธุ์และการขยายพันธุ์
พืชสมุนไพรในหลอดทดลอง และการประยุกต์ใช้การเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืชในการศึกษาวิถีชีวสังเคราะห์ของพืช การศึกษาด้าน
เอนไซม์ในพืช และ การศึกษาพันธุวิศวกรรมของพืช 

Induction of callus and cell suspension 

culture; 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 กำรแพทย์ทำงเลือก 2((2)-0-4) 

 Alternative Medicine 

ค าจ ากัดความ หลักการและแนวความคิดของ
การแพทย์ทางเลือก และการแพทย์ผสมผสาน แบบต่าง ๆ 
การประยุกต์ ใช้การแพทย์ทางเลือกและการแพทย์
ผสมผสานกับระบบการดูแลสุขภาพ 

Definitions, principles, concepts of 

alternative and complementary medicines; 

applications of alternative and complementary 

medicines in health care system 

571-546 กำรผลิตยำสมุนไพร 2((2)-0-4) 

 Herbal Medicine Production 

องค์ประกอบในการผลิตยาสมุนไพร  การ
ควบคุมและประกันคุณภาพยาสมุนไพร การขออนุญาต
ผลิตยาสมุนไพร การขอขึ้นทะเบียนต ารับยาสมุนไพร การ
ออกแบบเกี่ยวกับฉลากและเอกสารก ากับยาสมุนไพร  
กฎหมายที่เกี่ยวกับยาสมุนไพรในระดับอุตสาหกรรม 

Composition of herbal medicine production; 

quality control and herbal medicine quality 

assurance; permission of herbal medicine 

production; herbal medicine registration; herbal 

medicine labelling and leaflet design; laws 

related to herbal medicine for industry level 

571-547 อณูชีววิทยำพืช 2((2)-0-4) 

 Plant Molecular Biology 

สารพันธุกรรม การจัดล าดับดีเอ็นเอ และการ
แสดงออกของยีน เทคนิคพื้นฐานส าหรับเทคโนโลยีชีวภาพ
ด้านพืช การโคลนยีน พอลิเมอเรสเชนรีแอกช่ัน เครื่องหมาย

ทางโมเลกุล และการใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือก 
และการพิสูจน์พืช จีโนมพืช การถ่ายยีนเข้าสู่พืช การใช้พืช
ตัดแต่งยีนเพื่อผลิตสารเภสัชกรรม 

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 สำรผลิตภัณฑ์ธรรมชำติที่

มีฤทธิ์ทำงชีวภำพ 

2((2)-0-4) 

 Biologically Active Natural 

Products 

สารจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ 
โดยเฉพาะสารหรือสมุนไพรที่มีเพิ่งมีการจัดจ าหน่ายใน
ท้องตลาด ซึ่งมีการศึกษาก่อนการศึกษาทางคลินิก และ
ทางคลินิกที่ชัดเจน โดยเน้นถึง แหล่งที่มา ชีวสังเคราะห์ 
คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพ กลไกการออกฤทธิ์ 
ความสัมพันธ์ระหว่างสูตรโครงสร้างและการออกฤทธิ์ 
กระบวนการวิจัยและพัฒนา การผลิต การขึ้นทะเบียน 
หรือประเด็นอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

Biologically active natural products, 

especially herbal medicine or plant-based 

substance that newly available in market with 

full of pre-clinical and clinical data; biological 

active natural product sources; biosynthesis; 

chemical and physical properties; mechanisms 

and  

targets of actions; structure-activity relationships; 

research and development process; manufacturing 

process; registration process and other related 

data 



 

571-549 สำรสนเทศทำงพืช

สมุนไพร 

1((1)-0-2) 

 Medicinal Plant Information 

การสืบค้นข้อมูลทางสมุนไพร ชนิดของข้อมูล 
แหล่งข้อมูลสมุนไพร ฐานข้อมูลสมุนไพร การวิเคราะห์
ข้อมูลสมุนไพร 

Searching for data of medicinal plants; 

type of database; resources of medicinal plants; 

data database of herbal medicines; evaluation 

of medicinal data 

571-550 เภสัชต ำรับสมนุไพรไทย 2((1)-3-2) 

 Thai Herbal Pharmacopoeia 

การจัดท าข้อก าหนดสมุนไพรและผลิตภัณฑ์
สมุนไพร ในเภสัชต ารับสมุนไพรไทย การประเมินและ
ควบคุมคุณภาพยาสมุนไพร 

Preparation for specification of 

medicinal plants and herbal products in Thai 

Herbal Pharmacopoeia; quality controls for 

medicinal plants and herbal products 

571-551 โภชนเภสัชศำสตร์และ

อำหำรเพ่ือสุขภำพ 

2((2)-0-4) 

 Nutraceuticals and Dietary 

Products 

ค าอธิบายรายวิชา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และ
อาหารเพื่อสุขภาพ โภชนเภสัชศาสตร์ ได้แก่สารอาหาร
และสารออกฤทธิ์ในอาหารที่ส่งผลต่อร่างกาย กลไกการ
ออกฤทธ์ิ การให้ค าแนะน าในการใช้ ข้อควรระวังในการใช้
ผลิตภัณฑ์ แนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อ
สุขภาพ กฏหมายที่เกี่ยวข้องกบังานด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 

Dietary supplement and functional 

food; nutraceuticals including nutrients and 

natural active compound that affect 

physiological function; mechanism of action; 

giving advice and precautions of health dietary 

products; idea in development of functional 

health food; law and regulations on functional 

health food 

575-121 นิเทศเภสัชศำสตร์ 1(0-3-0) 

 Pharmacy Orientation 

ประวัติ และพัฒนาการด้ านเภสัชกรรมทั้ งใน
ประเทศและต่างประเทศ ความรับผิดชอบและขอบข่ายของ
วิชาชีพเภสัชกรรมในสาขาต่าง ๆ การศึกษาเภสัชศาสตร์ 
จรรยาบรรณ ของวิ ชาชีพ  องค์ กรทางวิ ชาชีพ  และ
ความสัมพันธ์ของวิชาชีพเภสัชกรรมกับสาขาวิชาชีพอื่น  

National and international views of history and 

development of pharmacy; responsibilities and scopes of 

pharmacy in various professions; pharmacy education; 

ethics for pharmacists; professional organizations; 

relationship between pharmacy profession and other 

related professions 



 

575-201 เภสัชสำธำรณสุขและ

ระบบยำ 

2((2)-0-4) 

 Public Health and Drug System 

แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพและการสาธารณสุข ระบบ
สุขภาพ ระบบสาธารณสุข ระบบยา บทบาทหน้าที่ของเภสัชกร
ในระบบสุขภาพ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับงานเภสัชกรรม การ
สร้างเสริมสุขภาพ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ 
ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาระบบยา เภสัชระบาดวิทยา  

Concepts of health and public health; health 

systems; public health systems; 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; pharmacoepidemiology 

575-331 บริหำรเภสัชกิจ 2((2)-0-4) 

 Pharmacy Administration 

หลักการและทฤษฎีการบริหารจัดการ การน า
ศาสตร์การจัดการและเครื่องมือการบริหารจัดการ มา
ประยุกต์ใช้ในบริบททางเภสัชกรรม ได้แก่ ทฤษฎีระบบ 
และการจัดการเชิงระบบ การจัดการการเปลี่ยนแปลง 
การจัดการความเสี่ยง การจัดการคุณภาพ การประกัน
คุณภาพ การจัดการข้อมูลสารสนเทศ ตลอดไปจนถึง 
ภาวะผู้น า และจริยธรรมการบริหารทางเภสัชกรรม 

Principles and theories of administration  

and management applications of managerial sciences 

and tools in pharmacy context: system theory  

and systems management, change management,  

risk management, quality management and 

assurance, information management as well as 

leadership  

and ethical aspect of pharmacy management 

575-401 ระบบอุปทำนเภสชัภัณฑ์

และกำรจัดกำร 

2(2-0-4) 

 Pharmaceutical Supply System 

and Management 

รำยวิชำบังคับก่อน : 575-331 

กระบวนการส่ งมอบยาและผลิ ตภัณ ฑ์ ที่
เกี่ยวข้องจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภคภายในและระหว่าง
ประเทศ แนวคิดการจัดการห่วงโซ่คุณค่า การประกัน
คุณภาพ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 
บทบาทเภสัชกรในห่ วงโซ่อุปทานและกระจายยา 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี การวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพของระบบห่วงโซ่ และระเบียบกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง 

Process of delivering pharmaceutical and 

relating products supply from manufacturer to 

consumers; domestic and international operation; 

concept of value chain management, quality 

assurance, and related information technology 

systems ; the roles of pharmacist in pharmaceutical 

supply chain and drug distribution, relating innovation 

and technology, Analysis for efficacy improvement in 

chain system ,and related regulations 



 

575-402 กฎหมำยและจริยธรรม

ส ำหรับเภสัชกร 

3((3)-0-6) 

 Law and ethics for pharmacists 

ความรู้ เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ กฎ ห มายทั่ ว ไป  
พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง และประกาศที่เกี่ยวกับยา 
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยาเสพติดให้โทษ วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อ
จิตและประสาท อาหาร เครื่องส าอาง เครื่องมือแพทย์ 
วัตถุอันตราย กฎหมายที่เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม  หลักจริยธรรมในการปฏิบัติงานทางเภสัช
กรรม พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค  
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พระราชบัญญัติสถานพยาบาล 
และกฎหมายอื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง  

Introduction to law; various public 

health laws including acts, rules and relevant 

declarations regarding drugs, herbal products, 

narcotics, psychotropic drugs, food, cosmetics, 

medical devices, dangerous substances; laws 

regarding pharmacy profession; ethics in 

pharmacy practice; laws on consumer 

protection, patent, sanatorium and related laws 

575-403 เภสัชพฤติกรรมศำสตร์

และกำรสื่อสำร 

2((1)-3-4) 

 Behavioral Pharmacy and 

Communication Skill 

ปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อสุขภาพ ความเจ็บป่วย 
พฤติกรรมสุขภาพ และการใช้ยาในสังคมไทย  ทฤษฎีทาง
จิตวิทยาสังคมและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภคที่อธิบาย
พฤติกรรมสุขภาพและการประยุกต์ใช้เพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรวิชาชีพด้าน
สุขภาพและผู้ป่วยตลอดจนผลกระทบที่ เกิดขึ้น การ
สื่อสารกับผู้ป่วยและบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยค านึงถึงพหุ

วัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิผล การน าเสนอความรู้ทาง
วิชาชีพโดยใช้สื่อหรือช่องทางที่เหมาะสม เน้นการฝึกเพื่อ
พัฒนาทักษะการสื่อสารที่จ าเป็น 

Social factors affecting health status, illness, 

health behaviors and drug use behaviors in Thai 

society; psychological theories and consumer 

behavior theories explaining health behaviors and 

their application in behavioral change; the 

relationship between health professionals and 

patients and its consequences;  the effective and 

multicultural-concerned communication with 

patients and related person; the professional 

academic presentation in suitable medias and 

channels, focused on training for improving essential 

communication skills 

575-404 กำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำน

ยำและสุขภำพ 1 

2((2)-0-4) 

 Consumer protection in drugs and 

health I 

รำยวิชำบังคับก่อน : 575-201 

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านยาและสุขภาพ แนวทาง และกระบวนการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในการปฏิบัติงานทางเภสัชกรรมในระบบยาและ
สุขภาพ มาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภค การศึกษาชุมชน 
และการสนับสนุนให้ ชุมชนให้มีศักยภาพในการบริโภค
ผลิตภัณฑ์ยาและสุขภาพอย่างปลอดภัย  

Principles and concepts related to 

consumer protection in drugs and health; 

consumer protection approaches and processes 

in pharmacy practice in drug and health system; 

related law and enforcement; community study 



and community empowerment in safe 

consumption of drug and health products 

575-421 เภสัชกรรมปฐมภูมิและ

กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

2(0-6-0) 

 Pharmacy Practice in Primary Care 

and Health Promotion 

รำยวิชำบังคับก่อน : 575-201 

ความรู้ เครื่องมือ และทักษะที่จ าเป็นส าหรับ
การท างานเภสัชกรรมปฐมภูมิและชุมชน หลักการ 
กระบวนการ และบทบาทของเภสัชกรในงานเภสัช
กรรมปฐมภูมิและชุมชน การจัดการระบบสุขภาพ
ช ุม ชน  ก ารส ร ้า ง เส ร ิม ส ุขภ าพ  การด ูแ ลส ุขภ าพ
ครอบครัวแบบองค์รวม หลักการเยี ่ยมผู้ป่วยที ่บ้าน 
การค ้นห าป ัญ หาจากการ ใช ้ย าและหาทางแก ้ไข 
ป้องกันปัญหาร่วมกับผู้ป่วย ครอบครัว บุคลากรทาง
การแพทย์และชุมชน  

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; holistic family 

medicine; home health care; identification 

drug related problems and solving with 

patient family and/or community 

575-431 วิทยำระเบียบวิธีวิจัยทำง

เภสัชศำสตร์ 

3((2)-3-4) 

 Research Methodology in 

Pharmacy 

รำยวิชำบังคับก่อน : 322-105 

ความหมายและชนิดของการวิจัย การก าหนด
ประเด็นการวิจัย การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด
การวิจัย การออกแบบการวิจัย การวัด วิธีการเก็บข้อมูล การ
เลือกตัวอย่างและขนาดตัวอย่าง การประเมินบทความวิจัย
และการตัดสินใจเชิงวิชาชีพที่อิงหลักฐาน การเขียนโครงร่าง
การวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติ จริยธรรมการวิจัย 

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 

575-541 วิทยำศำสตร์ข้อมูล

ส ำหรับเภสัชกร 

3((3)-0-6) 

 Data Science for Pharmacist 

หลักการ และแนวคิดวิทยาศาสตร์ข้อม ูล
เบื ้องต้น การปรับปรุงข้อมูลดิบ การวิเคราะห์เพื ่อ
ท านาย การเรียนรู้โดยคอมพิวเตอร์ และเครื่องมือการ
วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่อื่น ๆ จุดแข็ง ข้อจ ากัด และ
การประยุกต์ใช้เครื่องมือเหล่านี้ในงานนโยบาย และ
อุตสาหกรรม ตลอดไปจนถึงการตระหนักถึงผลที่ไม่ได้
คาดหวังซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการใช้เครื่องมือต่างๆ และ
การฝึกฝนการใช้เครื ่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลขนาด
ใหญ่เหล่านี้ในองค์กรด้านสุขภาพ และนโยบายสุขภาพ 

Introduction to data science, data 

manipulation, predictive analytics, machine 

learning and other big data analytic 

techniques; strengths and limitations of these 

tools and their applications for policy and 



industry; awareness of potential unintended 

consequences of these tools; practice to 

apply data analytic tools to health 

institutions and policies 

575-542 กำรประกอบกำรทำง

เภสัชกรรม 

3((2)-3-4) 

 Pharmacy Entrepreneurship 

การออกแบบธุรกิจและการประกวด การ
วิเคราะห์ความต้องการและโอกาสทางการตลาด การน า
นวัตกรรมเภสัชกรรมสู่การปฏิบัติและสร้างมูลค่าเพิ่ม การ
วางแผนการลงทุนและการจัดการความเสี่ยง การพัฒนา
คุณลักษณะผู้ประกอบการ  

Business modeling and pitching; market 

needs and opportunity analysis; implementing 

pharmacy innovations to practice and value-added 

creation; investment planning and risk management; 

entrepreneur characteristics development 

575-545 กำรจัดกำรกำรเข้ำถึงยำ

ของผู้ป่วย 

2((2)-0-4) 

 Patient Access Management to 

Medicine 

รำยวิชำบังคับก่อน: 576-405 หรือ 575-406 

แนวทาง และรูปแบบการจัดการเพื่อให้ผู้ป่วย
เข้าถึงยา ทั้งที่ด าเนินการโดยอุตสาหกรรมยา และผู้จ่าย
ในระบบสุขภาพ ข้อมูล และวิธีการออกแบบข้อตกลง
รูปแบบต่าง ๆ เพื่อการเข้าถึงยาของผู้ป่วย การประเมิน 
และติดตามผลกระทบของข้อตกลงชนิดต่าง ๆ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดกับระบบสุขภาพ 

Approaches and methods to manage 

patient access to medicine both from industry 

and payer sides; data information needed and 

process to design the contracts/agreements  

for patient access to medicine; evaluation and 

monitoring the impacts of the contracts/agreements 

ensuring efficiency of health system 

575-546 กำรตลำดเภสัชกรรม 2((2)-0-4) 

 Pharmaceutical Marketing 

การประยุกต์หลักการตลาดส าหรับอุตสาหกรรม
ยาและการให้บริการด้านบริบาลเภสัชกรรม การวิจัย
ตลาด การจัดท าแผนการตลาดเภสัชกรรมและการ
ออกแบบกลยุทธ์การตลาด ความเป็นวิชาชีพของเภสัชกร
การตลาด  

Application of marketing principle for 

pharmaceutical industry and pharmaceutical 

care service; marketing research; marketing 

planning and strategy formulation for pharmacy; 

marketing pharmacist professionalism 

575-547 หลักกำรและกำรน ำไปใช้

ด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพ 

2((2)-0-4) 

 Principle and Application of 

Quality Management 

รำยวิชำบังคับก่อน: 575-331 

แนวคิดเรื่องการจัดการคุณภาพ การประกัน
คุณภาพในองค์การ ระบบการบริหาร การวางแผน การเข้าสู่
ระบบคุณภาพ การจัดการความเสีย่ง ประสบการณ์การพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง การประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางด้านการ
ประกันคุณภาพกับการปฎิบัติจริงในองค์การทางเภสัชกรรม
ทั้งการผลิตและการบริการ 

Concepts of quality management; 

quality assurance in firms; management system; 

planning, and implementation of quality 

system; risk management; experiences of 



continuous quality improvement; applications 

of quality assurance theories to real practice in 

service and manufacturing pharmacy 

organizations  

576-405 เศรษฐศำสตร์

อุตสำหกรรมยำและ

สุขภำพเบ้ืองต้น 

2((2)-0-4) 

 Basic Economic of Pharmaceutical 

and Health Care Industry 

รำยวิชำบังคับก่อน : 575-431 

เศรษฐศาสตร ์อ ุตสาหกรรมยา และการ
บริการสุขภาพเบื้องต้น ระบบการเงิน และการคลัง
ด ้านยา  และส ุขภ าพ  การว ิเค ราะห ์ และต ิดตาม
ค่าใช้จ่ายด้านยา มาตรการการควบคุมค่าใช้จ่ายด้าน
ยา การประเมินเทคโนโลยีทางแพทย์ การตั ้งราคา 
และการควบคุมราคายา เครื่องมือทางการเงิน และ
การประยุกต์ใช้เพื่อการตัดสินใจในองค์กรทางสุขภาพ 
และนโยบาย 

Basic of the economic of pharmaceutical 

and health care industry; drug and health care 

financing system; analysis and monitoring of 

pharmaceutical expenditure; pharmaceutical 

cost containment measures; pharmaceutical 

pricing approach and price control measures; 

financial tools and applications on decision in 

health institution and policy 

580-231 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 4((3)-3-6) 

 Pharmaceutical Technology I 

ทฤษฎีและปฏิบัติการ การตั้งต ารับยาเตรียม 
หลักการเตรียมยาเบื ้องต้นและระดับอุตสาหกรรม 

ปัจจัยที่มีผลต่อความคงตัว และการควบคุมคุณภาพ
ของยาในรูปแบบของเหลวใส 

Theory and practice, formulation 

development; laboratory and industrial 

productions; factors influencing stabilities, and 

quality control of homogeneous liquid 

preparations 

580-331 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 4((3)-3-6) 

 Pharmaceutical Technology II 

รำยวิชำบังคับก่อน : 580-231 

ทฤษฎีและปฏิบัติการ การตั้งต ารับยาเตรียม 
หลักการเตรียมยาเบื ้องต ้นและระดับอุตสาหกรรม 
ปัจจัยที่มีผลต่อความคงตัว และการควบคุมคุณภาพของ
ยาในรูปแบบของเหลวกระจายตัว ยาเตรียมประเภทกึ่ง
แข็ง และยาเตรียมของแข็งที่ผลิตโดยใช้เบ้าพิมพ์  

Theory and practice, formulation 

development; laboratory and industrial 

productions; factors influencing stabilities, and 

quality control of heterogeneous liquids, 

semisolid and molded solid dosage forms  

580-332 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 4((3)-3-6) 

 Pharmaceutical Technology III 

รำยวิชำบังคับก่อน : 580-331 

ทฤษฎีและปฏิบัติการ การตั้งต ารับยาเตรียม 
หลักการเตรียมยาเบื ้องต้นและระดับอุตสาหกรรม 
ปัจจัยที่มีผลต่อความคงตัว และการควบคุมคุณภาพ
ของยาในรูปแบบของแข็ง การเตรียมยาส าหรับผู้ป่วย
เฉพาะราย แอโรโซล และแนวความคิดใหม่ในระบบ
น าส่งยา  

Theory and practice, formulation 

development; laboratory and industrial 



productions; factors influencing stabilities, and 

quality control of solid preparations, 

extemporaneous preparations, aerosols and 

novel concept in drug delivery system 

580-431 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 4 4((3)-3-6) 

 Pharmaceutical Technology IV 

รำยวิชำบังคับก่อน : 580-332 

ทฤษฎีและปฏิบัติการการเตรียมยาปราศจาก
เชื้อ ระบบอ านวยความสะดวกในการผลิตอาหารที่ให้
ทางหลอดเลือด เคมีบ าบัด เภสัชภัณฑ์รังสี ยาเตรียมที่
ใช ้ก ับตา ปัจจ ัยที ่ม ีผลต่อความคงตัว การควบคุม
คุณภาพของยาปราศจากเช้ือ และหลักเกณฑ์ที่ดีในการ
ผลิตและการปฏิบัติงานด้านเภสัชอุตสาหกรรม 

Theory and practice; preparation  

of sterile products; production facilities;  

total parenteral nutrition; chemotherapy; 

radiopharmaceuticals; ophthalmic preparations; 

factors influencing stabilities; quality control of 

sterile products; good manufacturing practice in 

industrial pharmacy 

581-531 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 5 3((2)-3-4) 

 Pharmaceutical Technology V 

รำยวิชำบังคับก่อน : 580-431 

ทฤษฎีและปฏิบ ัต ิการการพัฒนาต ารับยา
เตรียมแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพ
ของต ารับยาเตรียมที่พัฒนาขึ้นตามเอกสารมาตรฐาน
เภสัชต ารับ การเตรียมต ารับในระดับขยายการผลิต
เพื ่ออ ุตสาหกรรม การประก ันค ุณ ภาพ  และการ
จัดเตรียมข้อมูลเอกสารการผลิต 

Theory and practice in pharmaceutical 

preparations development; quality evaluation 

and quality control of pharmaceutical products; 

scale up process; quality assurance; and prepare 

manufacturing document of pharmaceutical 

products  

581-541 กำรวำงผัง และกำร

ปฏิบัติงำนด้ำนเภสชั

อุตสำหกรรม 

3(2-3-4) 

 Plant layout and Unit Operation 

ก า ร ก า ห น ด ที ่ตั ้ง แ ล ะ แ ผ น ผ ัง โ ร ง ง า น
อุตสาหกรรมยา การจัดสิ่งแวดล้อมที่ดีในโรงงาน การ
จัดระบบบ าบัดของเสีย การจัดวางระบบอ านวยความ
สะดวก อุปกรณ์และหลักการที่เกี่ยวข้องกับหลักการ
ปฏิบัติที่ดีในการผลิตยา 

Site selection and architectural 

consideration in design of pharmaceutical  

plant layout; management of good factory 

environment; waste product management 

system; pharmaceutical process utility 

management according to good manufacturing 

procedure 

581-543 วิทยำกำรเคร่ืองส ำอำง 3(2-3-4) 

 Cosmetic Sciences 

ส ่วนประกอบที ่ส าค ัญ ของ เค รื ่อ งส าอ าง 
วิธีการเตรียมและตั้งต ารับ การเลือกใช้ภาชนะบรรจุ 
การตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานเครื่องส าอาง 

Important ingredients in cosmetics; 

preparation and formulation; packaging 

selection; quality inspection and control of 

cosmetics 



 

581-544 กำรพัฒนำต ำรับยำ 3(2-3-4) 

 Formulation Development 

รำยวิชำบังคับก่อน : 580-431 

แนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยา ชีวเภสัช
ก ร รม ขอ งผ ล ิต ภ ัณ ฑ ์ย าที ่ไ ด ้ร ับ ก ารพ ัฒ น า  ก า ร
ด าเนินการผลิตในทางเภสัชกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
การพัฒนา การประเมินคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่
พัฒนา 

Concepts in drug product formulation 

development; biopharmaceutics for pharmaceutical 

product development; unit operation for 

pharmaceutical product development; pharmaceutical 

product evaluation and characterizations 

581-545 ปัญหำพิเศษทำง

เทคโนโลยีเภสัชกรรม 

3(0-9-0) 

 Special Problem in Pharmaceutical 

Technology 

ปัญหาพิเศษด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรมภายใต้
การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อเป็นพ้ืนฐานการท าวิจัย
ในอนาคต 

Special problems in pharmaceutical 

technology under adviser supervision leading to 

future research 

581-546 จุลชีววิทยำทำง

เทคโนโลยีเภสัชกรรม 

3(2-3-4) 

 Microbiology in Pharmaceutical 

Technology 

รำยวิชำบังคับก่อน : 580-431 

หลักการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ การ
น าจุลินทรีย์มาใช้ประโยชน์ทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม 
เข่น การผลิต การวิจัย และการวิเคราะห์ บทบาท
จุลินทรีย์ที ่มีผลกระทบต่อกระบวนการผลิตยาและ
เครื่องส าอาง การควบคุมคุณภาพด้านจุลชีววิทยาของ
เภสัชภัณฑ์ 

Principle of biosafety; use of 

microbiology in pharmaceutical technology i.e. 

production, research and analytical purpose; 

role of microbiology affecting to drug and 

cosmetic production; microbiological 

pharmaceutical quality control 

581-547 เทคโนโลยีเภสัชกรรมขัน้

สูง 

3(2-3-4) 

 Advanced Pharmaceutical 

Technology 

รำยวิชำบังคับก่อน : 580-431 

ทฤษฎีและปฏิบัติการ การพัฒนาและการ
ประยุกต์ใช้ด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรมขั้นสูงที่เกี่ยวกับ
การเตรียมประเภทต่าง ๆ เช่น ยาเตรียมประเภท
ของเหลว ยาเตรียมประเภทกึ ่งแข็ง และยาเตรียม
ประเภทของแข็ง 

Theory and practice in development 

and application of advanced pharmaceutical 

technology for pharmaceutical preparations, 

liquid, semisolid and solid formulations 



 

581-548 กำรก ำหนดคุณลักษณะ

เฉพำะทำงยำใน

โรงพยำบำล 

2(2-0-4) 

 Hospital Drug Specification 

การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะทางยาในเภสัช
ภ ัณ ฑ ์ร ูปแบบของแข็ง  ของเหลว กึ ่งแข ็ง และยา
ปราศจากเชื้อ มาตรฐานเภสัชต ารับส าหรับการอ้างอิง
ในการจัดท าข้อก าหนดคุณลักษณะเฉพาะทางยา การ
พิจารณาคัด เลือกผลิตภัณฑ์ยาส าหรับ เภส ัชกรใน
โรงพยาบาล การแปลผลจากใบรับรองคุณภาพยา 

Drug specification in solid, liquid, semisolid 

and sterile dosage forms; pharmacopoeial standard 

for citation in drug specification procedure; drug 

products selected consideration for hospital 

pharmacists, interpretation of certificate of analysis 

581-549 เภสัชบรรจุภัณฑ ์ 2(2-0-4) 

 Pharmaceutical Packaging 

รำยวิชำบังคับก่อน : 580-431 

ระบบการบรรจุเภสัชภัณฑ์ วัสดุที่น ามาใช้ผลิต
ภาชนะ การออกแบบภาชนะบรรจุที่เหมาะสม มีคุณภาพ 
วิธีการบรรจุ การควบคุมคุณภาพของบรรจุภัณฑ์ 

Packaging system; material and 

design of pharmaceutical packaging; filling 

method; quality control of pharmaceutical 

packaging 

595-131 พ้ืนฐำนเภสัชกรรม  2((1)-3-2) 

 Basics in Pharmacy 

รูปแบบเภสัชภัณฑ์ เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียน
วิชาชีพเภสัชกรรม เรียนรู้และฝึกปฏิบัติพื้นฐานของการวัดและ
การค านวณทางเภสัชกรรม ครอบคลุมการเตรียมยา การตรวจ
วิเคราะห์ และการบริหารยา 

Pharmaceutical dosage forms as a basis for 

pharmacy professional education; learn and practice 

the basics of pharmaceutical measurement and 

calculation, covering pharmaceutical preparation, 

pharmaceutical analysis and medicine administration 

595-171 ประโยชน์เพ่ือนมนษุย ์ 1((1)-0-2) 

 Benefit of Mankinds 

การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้  เน้น
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน 
หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์
เป็นกิจท่ีหนึ่ง 

The Integrative activities emphasizing the 

philosophy of sufficiency economy, work principles, 

understanding and development of King’s 

philosophy for the benefits of mankind 

595-301 เภสัชเทคโนโลยีชีวภำพ

และชีววัตถ ุ

3(3-0-6) 

 Pharmaceutical Biotechnology and 

Biological Products 

แนวคิดเกี่ยวกับชีววิทยาโมเลกุล พันธุวิศวกรรม การ
เพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การท าให้บริสุทธิ์ 
การผลิตและควบคุมคุณภาพยาชีววัตถุ การตรวจสอบความ
ถูกต้องของกระบวนการผลิต การศึกษาความคงตัว ยาชีววัตถุ
คล้ายคลึง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในทางเภสัชกรรม 

Concepts in molecular cell biology; 

genetic engineering; animal cell culture; plant 

tissue culture; purification; production and 

quality control of biological products; process 



validation; stability study; biosimilars and 

applications  

of biotechnology in pharmaceutical sciences 

595-421 ภำษำอังกฤษส ำหรับ

วิชำชีพเภสชักรรม 

1(0-3-0) 

 English for Pharmacy Professional 

การใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเภสัช
กรรม การเขียนรายงานฉบับย่อทางวิทยาศาสตร์ รายงาน
ผู้ป่วย รายงานการวิเคราะห์ และจดหมายโต้ตอบสื่อสารที่
เกี่ยวกับด้านเภสัชกรรม การอ่านและสรุปย่อรายงานและ
คู่มือทางวิทยาศาสตร์ การอ่านกฎระเบียบข้อบังคับ และ
ศัพท์เทคนิคในทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ การ
ให้ค าแนะน าปรึกษาด้านการดูแลสุขภาพและการใช้ยา 
การน าเสนอและการสัมภาษณ์ และภาคปฏิบัติที่สัมพันธ์
กับหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 

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 กำรฝึกปฏิบัติงำนวิชำชีพ

เภสัชกรรม 

7(0-28-0) 

 Pharmacy Clerkship 

ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ง าน ด้ า น เภ สั ช ก ร รม  ใน
โรงพยาบาลและสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนในส่วน
ราชการ หรือเอกชน  จ านวนช่ัวโมงการเตรียมความพรอ้ม
และการฝึกปฏิบัติงาน 420 ช่ัวโมง เป็นการฝึกปฏิบัติใน
โรงพยาบาล และสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน แหล่ง
ละไม่น้อยกว่า 200 ช่ัวโมง 

Pharmacy clerkship in hospital (not less 

than 200 hours) and community pharmacy (not 

less than 200  hours) either of public or private 

sectors; total clerkship and preparing sessions 

are not less than 420 hours 

595-521 กำรบูรณำกำรทำงเภสัช

ศำสตร์ 

1(0-3-0) 

 Pharmacy  Integration 

การบูรณาการองค์ความรู้ทางเภสัชกรรมคลินิก 
เทคโนโลยีเภสัชกรรม เภสัชเคมี เภสัชพฤกษศาสตร์ เภสัช
ศาสตร์สังคมและการบริหาร และ การบูรณาการข้าม
ศาสตร์ทางเภสัชกรรม 

Knowledge integration in clinical pharmacy, 

pharmaceutical technology, pharmaceutical chemistry, 

pharmacognosy, social and administrative pharmacy 

and interdisciplinary integration in pharmacy 

595-526 แนวคิดใหม่ด้ำนยำและ

เภสัชภัณฑ ์

1(0-3-0) 

 Novel Concept of Drug and 

Pharmaceutical Products 

ยาใหม่แนวคิดใหม่ในการพัฒนายาและรูปแบบ
น าส่งยาใหม่ เปรียบเทียบข้อดี/ข้อเสียและคุณสมบัติต่างๆ
กับผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีเดิมการคัดเลือกยา 

New drugs, novel concepts in drug 

development and drug delivery systems; 

comparison of advantages/disadvantages and 

variousproperties with the existing products and 

technologies, product selections 



 

595-561 โครงกำรด้ำนเภสัช

ศำสตร์สังคมและกำร

บริหำร 

3(0-9-0) 

 Project in Social and 

Administrative Pharmacy 

งานวิจัยด้านเภสัชศาสตร์สังคม บริหารเภสัชกิจ 
การตลาดเภสัชกรรม และเภสัชสาธารณสุข ภายใต้การ
ดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 

Research project in social and administrative 

pharmacy, pharmaceutical marketing and public 

health under supervision of academic advisor 

596-421 สำรสนเทศด้ำนเภสชั

กรรมอุตสำหกำร 

1(0-3-0) 

 Industrial Pharmacy Information 

การฝึกค้น การประมวลข้อมูล และการประเมิน
คุณค่าของบทความวิจัยทางเภสัชศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับยา
และผลิตภัณฑ์สุขภาพ เน้นด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ 

Searching, integrating information and 

evaluation of pharmaceutical sciences research 

literatures related to drug and pharmaceutical 

products, emphasize on industrial pharmacy 

596-522 ประสบกำรณ์สหวิชำชีพ 1(0-3-0) 

 Inter-professional Experience 

ประสบการณ์การท างานแบบสหสาขาวิชาชีพ
ด้านสุขภาพ หรือ การวิจัยพัฒนาทางเภสัชศาสตร์  

Experience in inter- or transprofrssional 

practice in healthcare or pharmaceutical 

research and development 

 

596-531 กำรขึ้นทะเบียนต ำรับยำ 2((1)-3-2) 

 Drug Registration 

กฎเกณฑ์  ข้อก าหนด และขั้นตอนการขึ้น
ทะเบียนต ารับยา ฝึกปฏิบัติการแปลความกฎระเบียบ ข้อ
หนด สืบค้น ประเมิน และสกัดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เตรียม
เป็นเอกสารตามข้อก าหนดส าหรับการขอขึ้นทะเบียน
ต ารับยา 

Regulations, requirements and procedure  

of drug registration; practice to translate the 

regulations and requirements; searching and 

assessing related evidences; retrieve the 

essential information to prepare the dossier for 

drug registration 

596-561 โครงกำรด้ำนวิจัยและ

พัฒนำเภสัชภัณฑ ์

3(0-9-0) 

 Project in Pharmaceutical 

Research and Development 

งานวิจัยด้านเคมีเภสัช ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
และทางเทคโนโลยี เภสัชกรรม ภายใต้การดูแลของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

Research project in pharmaceutical 

chemistry, natural products and pharmaceutical 

technology under supervision of academic 

advisor 



 

596-681 กำรฝึกปฏิบัติงำนเภสชั

กรรมอุตสำหกำรด้ำน

กำรผลิต 1 

4 (0-16-0), 

8 (0-32-0), 

12 (0-48-0), 

16 (0-64-0), 

20 (0-80-0), 

24 (0-96-0), 

28 (0-112-0) 

 Industrial Pharmacy Clerkship in 

Production I 

การฝึกปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมอุตสาหการที่
เกี่ยวกับกระบวนการผลิตในโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์แผน
ปัจจุบัน จ านวนช่ัวโมงการเตรียมความพร้อมและการฝึก
ปฏิบัติงานรวม 6, 12, 18, 24, 30, 36 หรือ 42 สัปดาห์  

Clerkship in industrial pharmacy 

(manufacturing process in certified pharmaceutical 

plants); total clerkship and preparing sessions are 

6, 12, 18, 24, 30, 36 or 42 weeks 

596-682 กำรฝึกปฏิบัติงำนเภสชั

กรรมอุตสำหกำรด้ำน

กำรประกัน และ/หรือ

กำรควบคุณภำพ 1 

4 (0-16-0), 

8 (0-32-0), 

12 (0-48-0), 

16 (0-64-0), 

20 (0-80-0), 

24 (0-96-0), 

28 (0-112-0) 

 Industrial Pharmacy Clerkship in 

Quality Assurance and/or Quality 

Control I 

การฝึกปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมอุตสาหการที่
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ และ/หรือควบคุมคุณภาพใน
โรงงานผลิตยาแผนปัจจุบัน จ านวนช่ัวโมงการเตรียมความ

พร้อมและการฝึกปฏิบัติงานรวม 6, 12, 18, 24, 30, 36 
หรือ 42 สัปดาห์ 

Clerkship in industrial pharmacy (quality 

assurance and/or quality control in certified 

pharmaceutical plants); total clerkship and 

preparing sessions are 6, 12, 18, 24, 30, 36 or 42 

weeks 

596-683 กำรฝึกปฏิบัติงำนเภสชั

กรรมอุตสำหกำรด้ำน

กำรผลิต 2 

4 (0-16-0), 

8 (0-32-0), 

12 (0-48-0), 

16 (0-64-0), 

 หรือ  

20 (0-80-0) 

 Industrial Pharmacy Clerkship in 

Production II 

การฝึกปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมอุตสาหการที่
เกี่ยวกับกระบวนการผลิตของเภสัชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขภาพ หรือเครื่องส าอางในสถานประกอบการ หรือ
หน่วยงานอื่น จ านวนช่ัวโมงการเตรียมความพร้อมและ
การฝึกปฏิบัติงานรวม 6, 12, 18, 24, หรือ 30  สัปดาห์  

Clerkship in industrial pharmacy 

(manufacturing process of health/pharmaceutical 

products or cosmetic in pharmaceutical and 

medical organization); total clerkship and 

preparing sessions are 6, 12, 18, 24, or 30 weeks 



 

596-684 กำรฝึกปฏิบัติงำน

เภสัชกรรมอุตสำ

หกำรด้ำนกำรประกัน 

และ/หรือกำรควบ

คุณภำพ 2 

4 (0-16-0),  

8 (0-32-0),  

12 (0-48-0), 

16 (0-64-0), 

หรือ  

20 (0-80-0) 

 

 Industrial Pharmacy Clerkship in 

Quality Assurance and/or Quality 

Control II 

การฝึกปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมอุตสาหการที่
เกี่ยวกับงานด้านการประกัน การควบคุมคุณภาพ และ/
หรือการวิเคราะห์ยา ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เครื่องส าอาง 
หรือสารในชีววัตถุ ในสถานประกอบการหรือหน่วยงาน
อื่น จ านวนช่ัวโมงการเตรียมความพร้อมและการฝึก
ปฏิบัติงานรวม 6, 12, 18, 24, หรือ 30 สัปดาห์ 

Clerkship in industrial pharmacy (quality 

assurance and/or quality control of drug, health 

products or cosmetic or foreign substances in 

pharmaceutical and medical organization); total 

clerkship and preparing sessions are 6 , 1 2 , 1 8 , 

24, or 30 weeks 

596-685 กำรฝึกปฏิบัติงำน

ด้ำนกำรวิจัย และ/

หรือพัฒนำทำงเภสัช

ศำสตร์ 

4 (0-16-0),  

8 (0-32-0),  

12 (0-48-0), 

16 (0-64-0), 

หรือ  

20 (0-80-0) 

 Research and development 

Clerkship in Pharmaceutical 

Sciences 

การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านการวิจัย และพัฒนา
ทางเภสัชศาสตร ์ด้านการสกัด การสังเคราะห์ การพัฒนาสูตร
ต ารับ และ/หรือ อ่ืน ๆ ท่ี เกี่ยวกับยา สมุนไพร อาหาร 
เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์ สุขภาพ หรือผลิตภัณฑ์ จาก
เทคโนโลยีชีวภาพ  จ านวนช่ัวโมงการเตรียมความพร้อมและ
การฝึกปฏิบัติงานรวม 6, 12, 18, 24, หรือ 30 สัปดาห์ 

Clerkship in research and development 

in Pharmaceutical sciences (extraction, synthesis, 

formulation etc.) involved modern/traditional 

medicines, food, cosmetic, healthcare or 

biotechnology products and/or others related; 

total clerkship and preparing sessions are 6 , 12 , 

18, 24, or 30 weeks 

596-686 กำรฝึกปฏิบัติงำน

วิชำชีพเภสชักรรม

ด้ำนทะเบียน

ผลิตภัณฑ ์

4 (0-16-0),  

8 (0-32-0),  

12 (0-48-0), 

16 (0-64-0), 

หรือ  

20 (0-80-0) 

 Clerkship of Pharmacy 

Professional Practice for Product 

Registration 

การฝึกปฏิบัติงานด้านการใช้กฎหมายและ
ทักษะวิชาชีพทางเภสัชกรรมส าหรับการขึ้นทะเบียนยา
แผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหาร 
เครื่องส าอาง และ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จ านวนช่ัวโมง
การเตรียมความพร้อมและการฝึกปฏิบัติงานรวม 6 , 12, 
18, 24, หรือ 30 สัปดาห์ 

Practice of professional skills for regulatory 

registration of pharmaceuticals and related products 

i.e. traditional drugs, healthcare products, foods, 



cosmetics and others; total clerkship and preparing 

sessions are 6, 12, 18, 24, or 30 weeks 

596-687 กำรฝึกปฏิบัติงำน

วิชำชีพเภสชักรรม

ด้ำนกำรคุ้มครอง

ผู้บริโภค 

4 (0-16-0),  

8 (0-32-0),  

12 (0-48-0), 

16 (0-64-0), 

หรือ  

20 (0-80-0) 

 Clerkship of Pharmacy 

Professional Practice for Consumer 

Protection 

การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านยา สมุนไพร อาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
เครื่องส าอาง และ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การขึ้นทะเบียน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ การเฝ้าระวังและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ด้านสุขภาพในชุมชน การแก้ปัญหาเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งแก่ชุมชนในการดูแลสุขภาพ และการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนผู้บริโภคด้านสุขภาพ จ านวนช่ัวโมงการเตรียม
ความพร้อมและการฝึกปฏิบัติงานรวม 6 , 12, 18, 24, 
หรือ 30 สัปดาห์ 

Professional practice of consumer 

protection in real situation for drugs, herbal 

substances, foods, health products, cosmetics 

and related products i.e. product registration, 

health risk surveillance in community; problem 

solving projects to strengthen community’s 

healthcare, and consumer’s complaint 

management; total clerkship and preparing 

sessions are 6, 12, 18, 24, or 30 weeks 

 

 

 

 

596-688 กำรฝึกปฏิบัติงำน

ด้ำนบริหำรเภสัชกิจ 

4 (0-16-0), 

 8 (0-32-0), 

12 (0-48-0), 

16 (0-64-0), 

หรือ  

20 (0-80-0) 

 Clerkship of Pharmacy 

Administration 

การฝึกทักษะการจัดการเพื่อการบริการเภสัช
กรรมในหน่วยงานและองค์การที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ได้แก่ การจัดการระบบยา การจัดการ
วิชาชีพและธรรมาภิบาล การจัดการเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ การจัดการความเสี่ยง ระบบควบคุมและการ
ประกันคุณภาพ จ านวนช่ัวโมงการเตรียมความพร้อมและ
การฝึกปฏิบัติงานรวม 6, 12, 18, 24, หรือ 30 สัปดาห์ 

Practice of management skills for 

pharmacy service in various public and private 

health settings i.e. drug system management, 

professional management and good governance, 

information and technology management, risk 

management, system control and quality 

assurance; total clerkship and preparing sessions 

are 6, 12, 18, 24, or 30 weeks 



 

596-689 กำรฝึกปฏิบัติงำน

ด้ำนกำรตลำดเภสัช

กรรม 

4 (0-16-0),  

8 (0-32-0),  

12 (0-48-0), 

16 (0-64-0), 

หรือ  

20 (0-80-0) 

 Clerkship of Pharmaceutical 

Marketing 

การฝึกทักษะการตลาดและวิชาชีพส าหรับ
การตลาดเภสัชกรรมและการน าเสนอข้อมูลยาแก่บคุลากร
ทางการแพทย์ ผู้ใช้ยาและสาธารณะ ได้แก่ การสื่อสาร
ข้อมูลยาแก่บุคลากรวิชาชีพทางการแพทย์ การจัดท าสื่อ
เพื่อการสื่อสารและการเผยแพร่ การวิเคราะห์ตลาด การ
จัดท าแผนและสร้างกลยุทธ์การตลาด  การเสริมสร้าง
บุคลิกภาพวิชาชีพ และการตัดสินใจเชิงจรรยาบรรณ
วิชาชีพ จ านวนช่ัวโมงการเตรียมความพร้อมและการฝึก
ปฏิบัติงานรวม 6, 12, 18, 24, หรือ 30 สัปดาห์ 

Practice of marketing and professional 

skills for pharmaceutical marketing and drug 

information delivery to health professionals, 

drug users and public i.e. medical message 

communication to health professionals, 

academic presentation, media creation and 

dissemination, marketing analysis and strategic 

planning, professional personality training, and 

ethical decision making; total clerkship and 

preparing sessions are 6, 12, 18, 24, or 30 weeks 

 

 

596-690 กำรฝึกปฏิบัติงำน 4 (0-16-0),  

ด้ำนเภสัชกรรมปฐม

ภูม ิ

8 (0-32-0),  

12 (0-48-0), 

16 (0-64-0), 

หรือ  

20 (0-80-0) 

 Clerkship of Primary Care 

Pharmacy 

ฝึกการบริบาลทางเภสัชกรรมในการบริการปฐม
ภูมิแก่ผู้ป่วยที่บ้านและสุขภาพครอบครัวแบบองค์รวมตาม
สภาพจริง การดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ 
การป้องกันโรคและและการส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ การ
เยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน การค้นหาปัญหาสุขภาพและการ
ติดตามใช้ยาของผู้ป่วยที่บ้าน การให้ค าปรึกษารและการ
ให้การศึกษาด้านการใช้ยาแก่ผู้ป่วย ครอบครัว และผู้ดูแล 
การแก้ปัญหาสุขภาพแบบองค์รวมและการส่งเสริม
สุขภาพร่วมกับครอบครัวและชุมชน และการสร้าง
เครือข่ายการป้องกันโรค จ านวนช่ัวโมงการเตรียมความ
พร้อมและการฝึกปฏิบัติงานรวม 6, 12, 18, 24, หรือ 30 
สัปดาห์ 

Practice of pharmaceutical care in 

primary care services for patients at home and 

holistic family pharmacy in real situation, 

humanistic care, disease prevention and health 

promotion i.e. home visit, identification of drug 

related problems and drug use follow up, drug 

counseling and education for patients, family 

and care givers, holistic approach for problem 

solving and health promotion in community, 

networking for health prevention program; total 

clerkship and preparing sessions are 6 , 1 2 , 1 8 , 

24, or 30 weeks 



 

596-691 กำรฝึกปฏิบัติงำน

ด้ำนนวัตกรรมกำร

ปฏิบัติทำงเภสัชกรรม

สังคมและกำรบริหำร 

4 (0-16-0),  

8 (0-32-0),  

12 (0-48-0), 

16 (0-64-0), 

หรือ  

20 (0-80-0) 

 Clerkship of Innovative Practice in 

Social and Administrative 

Pharmacy 

ฝึกการริเริ่มเชิงสร้างสรรค์วิธีการปฏิบัติทาง
เภสัชกรรมสังคมและการบริหาร การประยุกต์ศาสตร์หรือ
แนวคิดใหม่ในการจัดการ การค้นหาทักษะที่จ าเป็น การ
ทดลองปฏิบั ติ ในสถานการณ์ จริ งและการติ ดตาม
ประเมินผล จ านวนช่ัวโมงการเตรียมความพร้อมและการ
ฝึกปฏิบัติงานรวม 6, 12, 18, 24, หรือ 30 สัปดาห์ 

Practice of creative skills in social and 

administrative pharmacy, applying of innovative 

maneuver for pharmacy administration, defining 

critical skills for practice, trial practice in real 

situation and evaluation; total clerkship and 

preparing sessions are 6, 12, 18, 24, or 30 weeks 

890-001 สรรสำระภำษำอังกฤษ 2((2)-0-4) 

 Essential English 

โค ร งส ร้ า งท า ง ไว ย า ก ร ณ์ แ ล ะ ค า ศั พ ท์
ภาษาอังกฤษที่ เป็นสาระส าคัญ การออกเสียง ทักษะ
พื้นฐานการฟัง พูด อ่าน และเขียนระดับประโยค และ
ข้อความสั้น ๆ 

Essential English grammatical structures 

and vocabulary; pronunciation; basic skills in 

listening, speaking, reading, and writing 

sentences and short messages 

890-002 ภำษำอังกฤษใน

ชีวิตประจ ำวัน 

2((2)-0-4) 

 Everyday English 

การฟังและการอ่านภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาใกล้
ตัวและไม่ซับซ้อน เพื่อจับใจความส าคัญและรายละเอียด 
ไวยากรณ์และส านวนภาษาส าหรับการพูดและเขียนเพื่อ
สื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

Listening and reading in English on 

familiar, straightforward topics for main ideas 

and details; grammatical structures and 

expressions for everyday spoken and written 

communication 

890-003 ภำษำอังกฤษพร้อมใช ้ 2((2)-0-4) 

 English on the Go 

การฟังและการอ่านภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหัวข้อ
ที่เป็นปัจจุบัน เพื่อความเข้าใจ การสรุปความและการ
ตีความ ไวยากรณ์และส านวนภาษาที่ซับซ้อนส าหรับการ
พูดและเขียนเพื่อสื่อสารในบริบทท่ีหลากหลาย 

English listening and reading on current 

topics for comprehension, summarization and 

interpretation; complex grammatical structures 

and expressions for everyday spoken and 

written communication in various contexts 

890-004 ภำษำอังกฤษยุคดิจิทลั 2((2)-0-4) 

 English in the Digital World 

การฟังและอ่านภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล การ
พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นต่อสาระที่ฟังและอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณ 



Listening and reading in English in the 

digital world; critically responding to listening 

and reading texts through speaking and writing 

890-005 ภำษำอังกฤษเชิงวิชำกำร 2((2)-0-4) 

 English for Academic Success 

การฟังและการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
การวิเคราะห์สารเชิงวิชาการ การพูดและการเขียนเพื่อ
แสดงความคิดเห็นต่อสารอย่างมีวิจารณญาณ 

English listening and reading in 

academic contexts; analyzing and responding 

critically to academic texts through speaking and 

writing 

895-001 พลเมืองท่ีดี 2((2)-0-4) 

 Good Citizens 

บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบต่อสังคมใน
ฐานะพลเมือง การจัดระเบียบทางสังคม กฎหมาย สิทธิ
เสรีภาพ ความเสมอภาค  การอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุ
วัฒนธรรม 

Role; duty and social responsibility as  

a citizen; social organization; law; right; liberty; 

equality; living together in a multicultural society 

950-102 ชีวิตที่ดี 2((2)-0-4) 

 Happy and Peaceful Life 

การมีสติและความรู้สึกตัว ความสุขของชีวิต 
การรู้เท่าทันตนเองและสังคม การเข้าใจ ยอมรับ และ
เคารพความแตกต่างหลากหลาย ทักษะการสื่อสารในการ
ท างาน การแก้ปัญหาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ การใช้ชีวิต
ในสังคมที่มีความหลากหลาย 

Consciousness and mindfulness; happiness; 

self-awareness; social literacy; understanding  

and respecting diversity; communication and 

collaboration skills; creative problem-solving; 

living in diversity 



รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    

วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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