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หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ได้เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี (6 ปี) จ านวน 2 
หลักสูตร คือ  

1. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557 
ได้รับปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต หรือ  ภ.บ. (เภสัชกรรมอุตสาหการ) 
                                        Pharm.D. (Industrial Pharmacy) 

2. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557 
ได้รับปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต หรือ  ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)  

Pharm. D. (Pharmaceutical Care)  
 

สามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : คู่มือการศึกษาปริญญาตรี 2560    
http://clpd.psu.ac.th/edubachelor/2560/  ประกอบด้วย โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา ค าอธิบายรายวิชา  

 
 

 
ความแตกต่างของสาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ และ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม  

 สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ  แบ่งออกเป็น 2 โปรแกรม คือ โปรแกรมปกติ และโปรแกรมแบบก้าวหน้า   
1. โปรแกรมปกติ   มุ่งเน้นสร้างเภสัชกรในภาคอุตสาหกรรมยา ได้แก่   

• เภสัชกรด้านการผลิตที่มีความช านาญในการพัฒนาระบบคุณภาพและการผลิตยา สมุนไพร เภสัชภัณฑ์ 
สุขภาพ อาหาร และเครื่องส าอาง รวมทั้งมีความสามารถในการวิจัยพัฒนาคิดค้นยาใหม่หรือต ารับยาใหม่ๆ    
• เภสัชกรด้านการตลาดยา สร้างผู้เชี่ยวชาญในการเสนอข้อมูลยาและเภสัชภัณฑ์สุขภาพ 
• เภสัชกรด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสร้างศักยภาพที่จะเป็นผู้น าระดับสูงขององค์กรธุรกิจ  

อย่างไรก็ตามเภสัชกรที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ยังคงสามารถปฏิบัติงานเป็นเภสัชกรในร้านยา  หรือใน
สถานบริการสุขภาพได้  เช่น การจ่ายยา การผลิตยาในโรงพยาบาล  การจัดซื้อและจัดหายาเข้ามาใช้ในโรงพยาบาล  
แต่จะมีความรู้และทักษะในการดูแลด้านการใช้ยาในผู้ป่วยในเชิงลึกไม่มากเท่ากับผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาการ
บริบาลทางเภสัชกรรม 

2. โปรแกรมแบบก้าวหน้า (Honors Program) เป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาในหลักสูตรสาขา
เภสัชกรรมอุตสหาการที่มีศักยภาพสูงให้มีโอกาสเรียนรายวิชาระดับปริญญาโท-เอก  ในขณะที่ยังศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี ท าให้สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก โดยมีระยะเวลาการศึกษาในระดับปริญญา
โท-เอกลดลง  
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 สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม  
มีเป้าหมายเพื่อผลิตเภสัชกรที่มีความรู้ ทักษะ และความช านาญในการให้การบริบาลทางเภสัชกรรม เพื่อ

ดูแลการใช้ยาในผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย  สามารถเป็นที่ปรึกษาเรื่องการใช้ยาให้กับบุคลากรทาง
การแพทย์ได้ และสามารถประสานงานและท างานเป็นทีมร่วมกับสหวิชาชีพ   ในขณะเดียวกันก็มีความรู้ด้านเภสัช
กรรมอุตสาหการในเรื่องยา สมุนไพร  เภสัชภัณฑ์สุขภาพ  และอาหาร รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ ในระดับที่
สามารถประยุกต์กับงานบริบาลทางเภสัชกรรมได้  
          อาชีพที่สามารถประกอบได้ภายหลังส าเร็จการศึกษา:  เภสัชกรในสถานบริการสุขภาพ   เภสัชกรชุมชน (ร้าน
ยา)  เภสัชกรการตลาด (บริษัทยา) เภสัชกรคุ้มครองผู้บริโภค (สาธารณสุขจังหวัด)  เภสัชกรนักวิจัยและพัฒนา  เภสัช
กรในสถาบันการศึกษา   ส าหรับเภสัชกรการผลิต ประกันคุณภาพ และขึ้นทะเบียนยา (โรงงาน) นั้น ผู้ส าเร็จ
การศึกษาในสาขานี้สามารถปฏิบัติงานได้ในระดับหนึ่งแต่จะไม่มีความรู้และทักษะมากเท่ากับผู้ส าเร็จการศึกษาใน
สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ   

 
การเรียนการสอนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต   

1. ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2558  
2. ปฏิทินการศึกษา   
3. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : กองทะเบียนและประมวลผล  
http://reg.psu.ac.th/   
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โครงสร้างหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 
ชื่อย่อปริญญา        ภาษาไทย           ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)     

               ภาษาอังกฤษ      Pharm.D. (Pharmaceutical Care) 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  โปรแกรมแบบปกติ  236 หน่วยกิต 

 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (30 หน่วยกิต) 
  1) สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์                                     
   4 หน่วยกิต 
  2) สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ  
    5 หน่วยกิต 
  3) สาระที่ 3 การเป็นผู้ประกอบการ  
    1 หน่วยกิต 
  4) สาระที่ 4 การอยู่อยา่งรู้เท่าทัน และ การรู้ดิจิทัล  
    4 หน่วยกิต 
  5) สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข  
   4 หน่วยกิต 
  6) สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร  
   6 หน่วยกิต 
  7) สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา  
   2 หน่วยกิต 
  8) รายวิชาศึกษาทั่วไปอื่นๆ (เลือกเรียน)  
   4 หน่วยกิต 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ  (200 หน่วยกิต) 
  1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 37 หน่วยกิต  
  2) กลุ่มวิชาชีพ (บังคับ) 163 หน่วยกิต  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต 
 
รายวิชา  
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต 
ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้ 
1) สาระที ่1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์ 
จ านวน 4 หน่วยกิต 
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท่ียั่งยืน 2((2)-0-4) 
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย์  1((1)-0-2) 
595-171 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์  1((1)-0-2) 
2) สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ  
จ านวน 5 หน่วยกิต 
950-101 จิตวิวัฒน ์          1((1)-0-2)  
950-102 ชีวิตที่ด ี           2((2)-0-4)  
895-001 พลเมืองที่ดี          2((2)-0-4) 
3) สาระที่ 3 การเป็นผู้ประกอบการ จ านวน 1 หน่วยกิต 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ        1((1)-0-2) 

4) สาระที่ 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทัน และ การรู้ดิจิทัล 
จ านวน 4 หน่วยกิต ประกอบด้วย 

- การอยู่อย่างรู้เท่าทัน 2 หน่วยกิต 
315-201 ชีวิตแห่งอนาคต            2((2)-0-4) 

- การรู้ดิจิทัล 2 หน่วยกิต 
345-104 รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล                  2((2)-0-4) 
5) สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและ
ตัวเลข จ านวน 4 หน่วยกิต ประกอบด้วย 

- การคิดเชิงระบบ 2 หน่วยกิต 
472-114 กบนอกกะลา           2((2)-0-4)  
(จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ) 

- การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 2 หน่วยกิต 
895-010 การคิดกับพฤติกรรมพยากรณ์        2((2)-0-4) 
6) สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร จ านวน 6 หน่วยกิต 
ประกอบด้วย 

 890-001 สรรสาระภาษาอังกฤษ          2((2)-0-4) 
 890-002 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน         2((2)-0-4) 
 890-003 ภาษาอังกฤษพร้อมใช้                 2((2)-0-4) 
 890-004 ภาษาอังกฤษยุคดิจิทัล                 2((2)-0-4) 
 890-005 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ               2((2)-0-4) 
   (ก าหนดกลุ่มผู้เรียนตามศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษของ

นักศึกษา) 
 และรายวิชาศึกษาทั่วไปภาษาอังกฤษในสาระที่ 6 เลือก

เรียน อีก 2 หน่วยกิต 
 7) สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬาจ านวน 2 หน่วยกิต 
 8) รายวิชาศึกษาทั่วไปอื่นๆ (เลือกเรียน)  
 จ านวน 4 หน่วยกิต (นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาศึกษา

ทั่วไปส าหรับนักศึกษารหัส 61 เป็นต้นไป ตามความสนใจ) 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ  จ านวน 200 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จ านวน 37 หน่วยกิต 
321-222 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน                3(2-3-4)            
322-105 คณิ ตศาสตร์ส าหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์                     

                                                           3(3-0-6) 
324-104 เคมีพื้นฐาน                                3(3-0-6) 
324-222 เคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น  3(3-0-6) 
325-105 ปฏิบัติการเคมีหลักมูล                  1(0-3-0) 
326-201 จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน        5(4-3-8) 
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 328-302 ชีวเคมีพื้นฐาน                         3(3-0-6) 
 328-331 ปฏิบัติการชีวเคมี 1                     1(0-3-0) 

330-106 ชีววิทยา                                    3(3-0-6) 
 331-106 ปฏิบัติการชีววิทยา                        1(0-3-0) 
 332-120 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ               2(2-0-4) 

338-216 สรีรวิทยาส าหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 5(4-3-8) 
565-101 เคมีอินทรีย์ส าหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 4(4-0-8) 
2) กลุ่มวิชาชีพ (บังคับ) จ านวน 163 หน่วยกิต   
2.1) รายวิชาด้านการใช้ยาในผู้ป่วย จ านวน 70 หน่วยกิต 
336-206 เภสัชวิทยาส าหรับการบริบาลทางเภสัชกรรม  
  6(5-3-10) 
336-322 พิษวิทยาพื้นฐานส าหรับการบริบาลทางเภสัชกรรม
  3(2-3-4) 
560-201 เภสัชโภชนศาสตร์พื้นฐาน            1(1-0-2) 
560-202 บทน าเภสัชบ าบัด 2(1-3-2) 
560-301 เภสัชจลนศาสตร์ 3(3-0-6) 
560-302 เภสัชกรรมจ่ายยา 4(4-0-8) 
560-401 การประเมินผู้ป่วยในร้านยา 2(1-3-2) 
562-221 ประสบการณ์ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม 
   1(0-3-0) 
562-222 สารสนเทศทางยา 1 1(0-3-0) 
562-301 เภสัชบ าบัดและเภสัชกรรมปฏิบัติ 1    3(3-0-6) 
562-302 เภสัชบ าบัดและเภสัชกรรมปฏิบัติ 2    3(3-0-6) 
562-321 ปฏิบัติการเภสัชบ าบัดและเภสัชกรรมปฏิบัติ 1     
   1(0-3-0) 
562-322 ปฏิบัติการเภสัชบ าบัดและเภสัชกรรมปฏิบัติ 2     
   1(0-3-0) 
562-323 ปฏิบัติการเภสัชกรรมจ่ายยาส าหรับนักศึกษา 
  สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม 1(0-3-0) 
562-401 เภสัชบ าบัดและเภสัชกรรมปฏิบัติ 3 4(4-0-8) 
562-402 เภสัชบ าบัดและเภสัชกรรมปฏิบัติ 4 4(4-0-8) 
562-421 ปฏิบัติการเภสัชบ าบัดและเภสัชกรรมปฏิบัติ 4     
   2(0-6-0) 
562-422 ปฏิบัติการเภสัชบ าบัดและเภสัชกรรมปฏิบัติ 4     
   2(0-6-0) 
562-423 สารสนเทศทางยา 2 1(0-3-0) 
562-501 เภสัชบ าบัดและเภสัชกรรมปฏิบัติ 5 4(4-0-8) 
562-521 ปฏิบัติการเภสัชบ าบัดและเภสัชกรรมปฏิบัติ 5     
   1(0-3-0) 
562-522 การประเมินคุณค่าวรรณกรรม  2(0-6-0) 
562-523 การประยุกต์ใช้สารสนเทศและการประเมิน 
      คุณค่าทางวรรณการรม 2(0-6-0) 
562-531 ทักษะด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม  3(1-6-2) 
562-532 แนะน าการฝึกปฏิบัติงานด้านการบริบาล 
      ทางเภสัชกรรม  3(1-6-2) 

562-261 สัมมนาการบริบาลทางเภสัชกรรม 1(0-3-0) 
562-571 โครงการด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม 3(0-9-0)  
570-401 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 1(1-0-2)  
575-432 ทักษะการให้บริการทางเภสัชกรรม 2(1-3-2) 
575-433 เภสัชกรรมปฏิบัติในหน่วยบริการปฐมภูมิ 
  และชุมชน 3(1-6-2) 
 

2.2) รายวิชาด้านตัวยาและผลิตภัณฑ์ จ านวน 37 หน่วยกิต 
565-301 เภสัชวิเคราะห์ 1 2(2-0-4) 

 565-302 เภสัชวิเคราะห์ 2   2(2-0-4) 
 565-303 เคมียา 1   3(3-0-6) 
 565-321 ปฏิบัติการเภสัชวิเคราะห์ 1  1(0-3-0) 
 565-322 ปฏิบัติการเภสัชวิเคราะห์ 2  1(0-3-0) 
 565-401 เคมียา 2   3(3-0-6) 
 565-402 เคมียา 3   3(3-0-6) 
 570-201 เภสัชพฤกษศาสตร์  2(2-0-4) 
 570-221 ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์ 1(0-3-0) 
 570-301 เภสัชเวท 1 3(3-0-6) 
 570-302 เภสัชเวท 2 2(2-0-4) 
 570-321 ปฏิบัติการเภสัชเวท 1 1(0-3-0) 
 570-322 ปฏิบัติการเภสัชเวท 2 1(0-3-0) 
 580-231 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 4(3-3-6) 
 580-232 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 4(3-3-6) 
 580-331 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 4(3-3-6) 
  
2.3) รายวิชาด้านเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร  
จ านวน 20 หน่วยกิต   
 575-121 นิเทศเภสัชศาสตร์ 1(0-3-0) 
 575-231 เภสัชสาธารณสุข 2(1-3-2) 
 575-331 บริหารเภสัชกิจ  3(2-3-4) 
 575-403 การจัดการร้านยา 2(2-0-4) 
 575-404 กฎหมายและจริยธรรมของเภสัชกร 3(3-0-6) 
 575-431 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ 3(2-3-4) 
 577-401 เภสัชเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 2(2-0-4) 
 577-402 เภสัชพฤติกรรมศาสตร์  2(2-0-4) 
 577-403 การจัดการเภสัชกรรมโรงพยาบาล     2(2-0-4) 
 
2.4) รายวิชาเชิงบูรณาการเภสัชศาสตร์ จ านวน 1 หน่วยกิต 

595-421 ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพเภสัชกรรม  1(0-3-0) 
 

2.5) รายวิชาด้านการฝึกปฏิบัติงาน จ านวน 35 หน่วยกิต 
  2.5.1)  วิชาบังคับฝึกปฏิบัติงาน จ านวน 27 หน่วยกิต 
 562-641 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม 
  ผู้ป่วยนอก  4(0-16-0) 
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 562-642 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมชุมชน  
     4(0-16-0) 
 562-643 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม  
  ด้านสารสนเทศทางยา 4(0-16-0) 
 562-644 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม 
  ด้านอายุรศาสตร์ 4(0-16-0) 
 562-645 การฝึกปฏิบัติงานการจัดการด้านยาในโรงพยาบาล 
     4(0-16-0) 
 595-481 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม 7(0-28-0) 
  2.5.2)  วิชาเลือกฝึกปฏิบัติงาน จ านวน 8 หน่วยกิต  
 โดยเลือกจากรายวิชาดังนี้ 
 562-646 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม 
   ผู้ป่วยวิกฤติ  4(0-16-0) 
 562-647 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม 
   ด้านโรคติดเช้ือ 4(0-16-0) 
 562-648 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม 
   ด้านเภสัชจลนศาสตร์คลินิก 4(0-16-0)  
 562-649 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม 
   ด้านโรคทางระบบประสาท 4(0-16-0) 
 562-650 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม 
   ผู้ป่วยเด็ก  4(0-16-0) 
 562-651 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม 
   ด้านศัลยกรรม 4(0-16-0) 
 562-652 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม 
   ด้านโรคจิตเวช 4(0-16-0) 
 562-653 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม 
   ด้านโรคมะเร็ง 4(0-16-0) 
 562-654 การฝึกปฏิบัติงานการเตรียมผสมยาเคมีบ าบัด 
     4(0-16-0) 
 562-655 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม 
   ด้านโรคมะเร็งและการเตรียมยาเคมีบ าบัด 
     4(0-16-0) 
     562-656 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม 
   ด้านโภชนศาสตร์คลินิก 4(0-16-0) 
 562-657 การฝึกปฏิบัติงานการเตรียมผสมสารอาหาร 
   ทางหลอดเลือดด า 4(0-16-0) 
 562-658 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมและ 
   การเตรียมอาหารทางหลอดเลือดด า 4(0-16-0) 
 562-659 การฝึกปฏิบัติงานการเตรียมยาเคมีบ าบัดและ 
   สารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือด 4(0-16-0) 
 562-680 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม 
   ด้านอายุรศาสตร์ช้ันสูง 4(0-16-0) 
 562-681 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม 
   ด้านเภสัชกรรมชุมชนช้ันสูง 4(0-16-0) 
  

    562-682 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม 
   ด้านอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
     4(0-16-0) 
 562-683 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม 
   ด้านโรคเฮชไอวี 4(0-16-0) 
 562-684 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม 
   ด้านคลินิกยาวาร์ฟาริน 4(0-16-0) 
 562-685 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม 
   ด้านโรคเรื้อรัง 4(0-16-0) 
 562-686 การฝึกปฏิบัติงานการท าวิจัยคลินิก 4(0-16-0) 
 562-687 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม 
   ด้านโรงพยาบาลชุมชน 4(0-16-0) 
 562-688 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม 
   ด้านโรคไต  4(0-16-0) 
 562-689 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม 
   ด้านศัลยกรรมระบบประสาท 4(0-16-0)  
 575-681 การฝึกปฏิบัติงานการจัดการเภสัชกรรมชุมชน 1 
     4(0-16-0) 
 575-682 การฝึกปฏิบัติงานการจัดการเภสัชกรรมชุมชน 2 
     4(0-16-0) 
 575-683 การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ 4(0-16-0) 
 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 
 347-203 ชีวสถิติ                                       3(2-2-5) 

และ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ  ที่สนใจที่
เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือมหาวิทยาลัย
อื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเปิดสอน อีก 3 หน่วย
กิต  

 
***ค าอธิบายรายวิชาศึกษาทั่วไป ส าหรับนักศึกษารหัส 61 เป็น

ต้นไป  
ดูที ่

http://www.eduservice.psu.ac.th/index.php/agencies-
sub/curriculum-unit-sub?id=175 

*** ค ำอธิบำยรำยวิชำ กลุ่มวิชาชีพ ในเอกสำรแนบหมำยเลข 5 
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แผนการศึกษาตลอดหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 
 
ปีที่ 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
322-105 คณิตศาสตร์ส าหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 3(3-0-6) 
324-104 เคมีพื้นฐาน 3(3-0-6) 
325-105 ปฏิบัติการเคมีหลักมูล 1(0-3-0) 
330-106 ชีววิทยา 3(3-0-6) 
331-106 ปฏิบัติการชีววิทยา 1(0-3-0) 
575-121 นิเทศเภสัชศาสตร์ 1(0-3-0) 
345-104 รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล                      2((2)-0-4) 
890-xxx รายวิชาภาษาอังกฤษ             2((2)-0-4) 
895-010 การคิดกับพฤติกรรมพยากรณ์            2((2)-0-4) 
xxx-xxx  สุนทรียศาสตร์และกีฬา  1((1)-0-2) 
xxx-xxx  สุนทรียศาสตร์และกีฬา  1((1)-0-2) 
xxx-xxx  วิชาศึกษาทั่วไป (เลือกเรียน)            2((2)-0-4) 

                         รวม               22(19-9-38) 

321-222 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน                   3(2-3-4) 
324-222 เคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น                   3(3-0-6) 
332-120 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ                 2(2-0-4) 
347-203 ชีวสถิติ                                        3(2-2-5) 
565-101 เคมีอินทรีย์ส าหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์                                                             
                                                            4(4-0-8) 
890-xxx รายวิชาภาษาอังกฤษ            2((2)-0-4) 
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท่ียั่งยืน  
       2((2)-0-4) 
595-171 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 1((1)-0-2) 
315-201 ชีวิตแห่งอนาคต 2((2)-0-4)  
 
                       รวม           22(20-5-41) 

 
ปีที่ 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
328-302 ชีวเคมีพื้นฐาน         3(3-0-6)    
328-331 ปฏิบัติการชีวเคมี 1         1(0-3-0) 
338-216 สรีรวิทยาส าหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 5(4-3-8) 
560-201 เภสัชโภชนศาสตร์พื้นฐาน         1(1-0-2) 
562-221 ประสบการณ์ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม 
    1(0-3-0) 
575-231 เภสัชสาธารณสุข  2(1-3-2) 
580-231 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1                   4(3-3-6) 
472-114 กบนอกกะลา   2((2)-0-4)  
890-xxx รายวิชาภาษาอังกฤษ   2((2)-0-4) 
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย์                  1((1)-0-2) 
                                 รวม               22(17-15-34)  1((1)-0-2) 

326-201 จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน            5(4-3-8)   
336-206 เภสัชวิทยาส าหรับการบริบาล  
            ทางเภสัชกรรม                               6(5-3-10)   
560-202 บทน าเภสัชบ าบัด                            2(1-3-2) 
562-222 สารสนเทศทางยา 1                         1(0-3-0)  
570-201 เภสัชพฤกษศาสตร์                           2(2-0-4) 
570-221 ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์              1(0-3-0)  
580-232 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2                     4(3-3-6) 
                                       
 
 
                                       รวม          21(15-18-30) 

   
หมายเหตุ: การลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร ให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เร่ือง เกณฑ์การเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปสาระบังคับเรียน สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร 
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรปกติ วิทยาเขตหาดใหญ่ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป (เอกสาร
หมายเลข 3) 
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ปีที่ 3 
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

336-322 พิษวิทยาพื้นฐานส าหรับการบริบาลทาง 
  เภสัชกรรม          3(2-3-4) 
560-301 เภสัชจลนศาสตร์         3(3-0-6) 
562-301 เภสัชบ าบัดและเภสัชกรรมปฏิบัติ 1  3(3-0-6) 
562-321 ปฏิบัติการเภสัชบ าบัดและเภสัชกรรมปฏิบัติ 1 
    1(0-3-0) 
565-301 เภสัชวิเคราะห์ 1  2(2-0-4) 
565-321 ปฏิบัติการเภสัชวิเคราะห์ 1 1(0-3-0) 
570-301 เภสัชเวท 1  3(3-0-6)                                            
570-321 ปฏิบัติการเภสัชเวท 1   1(0-3-0) 
580-331 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3  4(3-3-6) 
                     
                                     รวม     21(16-15-32) 

560-302 เภสัชกรรมจ่ายยา   4(4-0-8) 
562-323 ปฏิบัติการเภสัชกรรมจ่ายยาส าหรับนักศึกษา 
            สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม 1(0-3-0) 

562-303 เภสัชบ าบัดและเภสัชกรรมปฏิบัติ 2  3(3-0-6) 
562-321 ปฏิบัติการเภสัชบ าบัดและเภสัชกรรม     
            ปฏิบัติ 2   1(0-3-0) 
565-302 เภสัชวิเคราะห์ 2   2(2-0-4)   
565-303 เคมียา 1   3(3-0-6) 
565-322 ปฏิบัติการเภสัชวิเคราะห์ 2 1(0-3-0) 
570-302 เภสัชเวท 2 2(2-0-4) 
570-322 ปฏิบัติการเภสัชเวท 2 1(0-3-0)  
575-331 บริหารเภสัชกิจ 3(2-3-4) 

      รวม       21(16-15-32) 
 

ปีที่ 4 
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

562-401 เภสัชบ าบัดและเภสัชกรรมปฏิบัติ 3  4(4-0-8) 
562-421 ปฏิบัติการเภสัชบ าบัดและเภสัชกรรมปฏิบัติ 3 
    2(0-6-0) 
565-401 เคมียา 2          3(3-0-6) 
570-401 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร         1(1-0-2) 
575-431 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ 3(2-3-4) 
575-432  ทักษะการให้บริการทางเภสัชกรรม 2(1-3-2) 
577-401 เภสัชเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  2(2-0-4) 
577-402 เภสัชพฤติกรรมศาสตร์  2(2-0-4) 
577-403 การจัดการเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2(2-0-4) 
595-421 ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพเภสัชกรรม 1(0-3-0)
   รวม         22(17-15-34) 

560-401 การประเมินผู้ป่วยในร้านยา 2(1-3-2) 
562-423 สารสนเทศทางยา 2  1(0-3-0) 
562-402 เภสัชบ าบัดและเภสัชกรรมปฏิบัติ 4  4(4-0-8) 
562-421 ปฏิบัติการเภสัชบ าบัดและเภสัชกรรม                                       
            ปฏิบัติ 4  2(0-6-0) 
565-402 เคมียา 3 3(3-0-6) 
575-403 การจัดการร้านยา 2(2-0-4) 
575-404 กฎหมายและจริยธรรมของเภสัชกร    3(3-0-6) 
575-433 เภสัชกรรมปฏิบัติในหน่วยบริการปฐมภูมิ 
   และชุมชน 3(1-6-2) 
                          
                                      รวม     20(15-15-30) 

 
ภาคการศึกษาที่  3 

 

595-481 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม   7(0-28-0)       
                                   รวม                7(0-28-0) 
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ปีที่ 5 
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

562-501 เภสัชบ าบัดและเภสัชกรรมปฏิบัติ 5  4(4-0-8) 
562-521 ปฏิบัติการเภสัชบ าบัดและเภสัชกรรมปฏิบัติ 5 
    1(0-3-0) 
562-531 ทักษะด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม 
    3(1-6-2) 
562-532 การประเมินคุณค่าวรรณกรรม 2(0-6-0) 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ         1((1)-0-2) 
xxx-xxx  วิชาศึกษาทั่วไป (เลือกเรียน)            2((2)-0-4) 
                    
 
                                   รวม         13(8-15-16) 

562-523 การประยุกต์ใช้เภสัชสนเทศและ 
 การประเมินคุณค่าวรรณกรรม 2(0-6-0) 
562-532 แนะน าการฝึกปฏิบัติงานด้าน 
 การบริบาลทางเภสัชกรรม 3(1-6-2) 
562-561 สัมมนาการบริบาลทางเภสัชกรรม 1(0-3-0) 
562-571 โครงการด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม 
    3(0-9-0) 
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี  3(x-y-z) 
895-001 พลเมืองที่ดี             2((2)-0-4) 
950-101 จิตวิวัฒน์              1((1)-0-2)  
950-102 ชีวิตที่ดี                   2((2)-0-4) 
                      รวม           17(x-y-z) 

 
ปีที่ 6 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
ฝึกปฏิบัติวิชาบังคับฝึกปฏิบัติงาน และ /หรือวิชาเลือกฝึก
ปฏิบัติงาน จ านวน 4 รายวิชา จ านวน 16 หน่วยกิต 

ฝึกปฏิบัติวิชาบังคับฝึกปฏิบัติงาน และ / หรือวิชาเลือกฝึก
ปฏิบัติงาน  จ านวน 3 รายวิชา จ านวน 12  หน่วยกิต 
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ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับการลงทะเบียนและการเรียนการสอน 
 

 1. การลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์ เป็นไปตามแผนการศึกษาที่หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตก าหนดในแต่ละชั้นปี 
การลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ระบบสารสนเทศนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (https://sis-
hatyai2.psu.ac.th/WebRegist2005/) โดยใช้ Username และ Password จาก PSU Passport เพื่อลงทะเบียนเรียน ดูผล
การลงทะเบียนเรียน และดูผลการเรียนจากเว็บไซต์นี้  

  
 
2. กรณีลงทะเบียนไม่เป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด นักศึกษาต้องยื่นค าร้องและกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม 

(ดาวน์โหลดแบบฟอร์มค าร้องได้ที่ http://reg.psu.ac.th/) เสนออาจารย์ที่ปรึกษา และยื่นค าร้องที่หน่วยทะเบียนและ
ประเมินผล เพื่อขออนุมัติผู้บริหาร และสิ้นสุดที่คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก าหนดให้นักศึกษาปกติลงทะเบียนในภาคปกติได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่
เกิน 22 หน่วยกิต ยกเว้นนักศึกษาในภาวะรอพินิจและนักศึกษาในภาวะวิกฤต ลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 16 หน่วยกิต  

3. การลงทะเบียนเรียนในกรณีที่รายวิชาบังคับก่อนได้สัญลักษณ์ E  นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอลงทะเบียนเป็น
กรณีพิเศษ เพื่อขออนุมัติอาจารย์ผู้สอนหรือหัวหน้าภาควิชา และสิ้นสุดที่คณะเภสัชศาสตร์  โดยนักศึกษาขอรับแบบฟอร์มที่
หน่วยทะเบียนและประเมินผล คณะเภสัชศาสตร์  หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มค าร้องได้ที่ 
http://service.pharmacy.psu.ac.th/ 

4. การลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เร่ือง เกณฑ์การ
เรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปสาระบังคับเรียน สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรปกติ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป (เอกสารแนบหมายเลข 3) ซึ่งมีข้อมูลโดยสรุปดังนี้  

4.1. นักศึกษาที่มีคะแนนวิชาภาษาอังกฤษจากการสอบ O-NET ได้ต่ ากว่าร้อยละ 30 ให้ลงทะเบียนเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ คือ 890-001 สรรสาระภาษาอังกฤษ (2 หน่วยกิต) โดยไม่นับหน่วยกิตสะสม (audit)  แผนการลงทะเบียนเป็น
ดังนี้ 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1  ลงทะเบียนวิชา 890-001 สรรสาระภาษาอังกฤษ (2 หน่วยกิต) เพื่อปรับพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษ มีการวัดและประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ S (ผลการเรียนเป็นที่พอใจ) และสัญลักษณ์ U (ผลการเรียนไม่
เป็นที่พอใจ) นักศึกษาที่ได้สัญลักษณ์ U สามารถลงทะเบียนเรียนวิชา 890-002 และ 890-003 ในภาคการศึกษาถัดไป
ได้แต่จะต้องลทะเบียนเรียนรายวิชา 890-001 และผ่านการวัดและประเมินผลใหม่ให้ได้สัญลักษณ์ S ก่อนส าเร็จ
การศึกษา  
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ลงทะเบียนเรียนวิชา 890-002 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน (2 หน่วยกิต)  
ชั้นปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน  ลงทะเบียนเรียนวิชา 890-003 ภาษาอังกฤษพร้อมใช้ (2 หน่วยกิต) 
4.2. นักศึกษาที่มีคะแนนวิชาภาษาอังกฤษจากการสอบ O-NET ได้ระหว่างร้อยละ 31-50 ให้ลงทะเบียนเรียนวิชา 

890-002  และ 890-003  
4.3. นักศึกษาที่มีคะแนนวิชาภาษาอังกฤษจากการสอบ O-NET ได้ระหว่างร้อยละ 51-70 ให้ลงทะเบียนเรียนวิชา 

890-003 และ 890-004 
4.4. นักศึกษาที่มีคะแนนวิชาภาษาอังกฤษจากการสอบ O-NET ได้ระหว่างร้อยละ 71 ขึ้นไป ให้ลงทะเบียนเรียนวิชา 

890-004 และ 890-005 

https://sis-hatyai2.psu.ac.th/WebRegist2005/
https://sis-hatyai2.psu.ac.th/WebRegist2005/
http://service.pharmacy.psu.ac.th/


10 
5. การอ่านหน่วยกิต  

ตัวเลขหน้าวงเล็บหมายถึงหน่วยกิตรวมทั้งหมด 
     ตัวเลขในวงเล็บ  ตัวที่ 1: บรรยาย (1 หน่วยกิต = 1 ชม/สัปดาห์) 
                      ตัวที่ 2: ปฏิบัติการ (1 หน่วยกิต = 3 ชม/สัปดาห์) 
             ตัวที่ 3: ศึกษาด้วยตนเอง 

   ตัวอย่างเช่น  4(3-3-6) หมายถึง วิชา 4 หน่วยกิต ใน 1 สัปดาห์ เป็นบรรยาย  3 ชม  ปฏิบัติการ  3 ชม และศึกษาด้วย
ตนเอง 6 ชม. 

6. นโยบายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้านการเรียนการสอน  
         1)  ให้จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในแต่ละรายวิชา > 30% ของชั่วโมงที่สอน โดยอาจใช้สื่อการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ หรือบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ   
         2)  ให้มีการสอนแบบ active learning โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน > 30 % ของจ านวนชั่วโมง
ตามหน่วยกิต ตัวอย่างวิธีสอนแบบ active learning เช่น อภิปราย คิดวิเคราะห์ ค้นคว้าด้วยตนเอง ใช้ปัญหาเป็นฐาน ใช้
กรณีศึกษา ฯลฯ  
 7. การเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชา 
    นั ก ศึ ก ษ าที่ ได้ รั บ อ นุ มั ติ ใ ห้ ย้ า ย ค ณ ะ  ห รื อ ป ระ เภ ท วิ ช า  ห รื อ ส าข าวิ ช า  ห รื อ ผู้ ที่ เค ย ศึ ก ษ า ใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แล้วผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยได้อีก ให้ยื่นค าร้องเพื่อขออนุมัติเทียบโอนหรือรับ
โอนรายวิชา อย่างช้าภายในสัปดาห์แรกที่ย้ายเข้าศึกษาหรือสัปดาห์แรกที่เข้าศึกษา และให้คณะแจ้งผลการพิจารณาก่อน
สิ้นสุดการสอบกลางภาคของภาคการศึกษานั้นๆ หากนักศึกษาไม่ด าเนินการตามเวลาที่ก าหนด จะไม่มีสิทธิ์ขออนุมัติเทียบ
โอนหรือรับโอนรายวิชาใดๆ ในภายหลังอีก  

8. การวัดและประเมินผลการศึกษา 
8.1. การจัดสอบหลักมี   2  ครั้ง  คือ สอบกลางภาค และปลายภาค   นอกจากนั้นในแต่ละรายวิชาอาจมีการจัด

สอบเพื่อประเมินผลเป็นระยะ หรือนอกตารางสอบหลักได้  การสอบกลางภาคและปลายภาคตามตารางสอบที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด  ให้นักศึกษาไปสอบตามคณะที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน  

- ในกรณีที่นักศึกษาป่วยหรือมีเหตุอ่ืนที่ท าให้ไม่สามารถเข้าสอบตามปกติได้   ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอผ่อนผันการ
สอบตามแบบฟอร์มค าร้องที่ก าหนด  ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ผู้สอน  และคณะกรรมการประจ าคณะเป็นผู้พิจารณา
การขอผ่อนผัน  
 - ในกรณีที่การสอบเวลาตรงกัน นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอกักตัวสอบตามแบบฟอร์มที่กองทะบียนฯ ก าหนด 

8.2. การประเมินผลรายวิชาต่างๆ ที่นับหน่วยกิตจะประเมินเป็นระดับขั้นซึ่งแทนด้วยสัญลักษณ์ตัวอักษร คือ    
A B+ B C+ C D+      D    และ E 

(ส่วนสัญลักษณ์อ่ืนๆ อ่านได้จากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ http://reg.psu.ac.th/ : เร่ืองระเบียบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 

9. สถานภาพการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยจะน าผลการศึกษาของนักศึกษาแต่ละคนมาค านวณเป็นแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม เพื่อก าหนด
สถานภาพของนักศึกษา สถานภาพของนักศึกษามี 3 ประเภท คือ 

9.1. นักศึกษาปกติ หมายถึง นักศึกษาที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป 
9.2. นักศึกษาในภาวะวิกฤต หมายถึง นักศึกษาที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.00-1.99 ในภาคการศึกษา

แรกที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
9.3. นักศึกษาในภาวะรอพินิจ หมายถึง นักศึกษาที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.00  และมีสิทธิ์อยู่ใน

ภาวะรอพินิจได้  3  คร้ัง  
นักศึกษาที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยครบ 2 ภาคการศึกษาแล้ว และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาค

การศึกษาที่สอง ตั้งแต่ 1.25 แต่ไม่ถึง 2.00 หรือนักศึกษาปกติที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.50  แต่ไม่ถึง 2.00  
ในภาคการศึกษาถัดไป  จะได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่ 1 

http://reg.psu.ac.th/
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นักศึกษาที่อยู่ในภาวะรอพินิจครั้งที่ 1 ที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.70 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาค

การศึกษาถัดไป จะได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่ 2  
นักศึกษาที่อยู่ในภาวะรอพินิจครั้งที่ 2 ที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.90 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาค

การศึกษาถัดไป จะได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่ 3 
10. การลา  
10.1. ลาป่วยหรือลากิจ การลาไม่เกิน 7 วันต้องได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอน และแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาทราบ 

หากลาเกิน 7 วันต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดี โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา  และนักศึกษามารับแบบฟอร์มที่หน่วยทะเบียน
และประเมินผล คณะเภสัชศาสตร์  หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มค าร้องได้ที่ http://service.pharmacy.psu.ac.th/ 

10.2. ลาพักการศึกษา นักศึกษามีสิทธิ์ลาพักการศึกษาได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน และใน 2 ภาคการศึกษา
แรก (คือ ภาค 1 และภาค 2 ของปีที่ 1) นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลาพักการศึกษา  ยกเว้นกรณีป่วย หรือถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับ
ราชการทหารกองประจ าการ หรือได้รับทุนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ และในการลาพักการศึกษานั้น นักศึกษาจะต้องช าระ 
ค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา ทุกภาคการศึกษา ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด ตามแบบฟอร์มที่กองทะเบียนฯ ก าหนด 

10.3. ลาออกจากการศึกษา นักศึกษาจะต้องมีใบรับรองจากผู้ปกครอง ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีหรือผู้แทน 
เพื่อขออนุมัติต่ออธิการบดี ตามแบบฟอร์มที่กองทะเบียนฯ ก าหนด 
  11. การพน้สภาพการเป็นนักศึกษา 
 นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีต่อไปนี้ 

1) ตายหรือลาออก 
2) ถูกให้ออก หรือไล่ออก เนื่องจากต้องโทษทางวินัย 
3) ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ โดยไม่ได้รับการอนุมัติให้ลาพัก

การศึกษา 
4) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.00 ในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
5) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.25 ในภาคการศึกษาปกติที่สองที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
6) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.50 ยกเว้นนักศึกษาที่เร่ิมเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยในสองภาค

การศึกษาแรก 
7) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.70 ในภาคการศึกษาปกติถัดไป หลังจากได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่ 1 
8) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.90 ในภาคการศึกษาปกติถัดไป หลังจากได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่ 2 
9) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไป หลังจากได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่ 3 

 
12. นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีจะได้รับปริญญาเกียรตินิยม  ปริญญาเกียรตินิยม 2 ระดับคือ 

   12.1. เกียรตินิยมอันดับ 1 ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 1 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
1) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึน้ไป 
2) ไม่เคยได้ค่าระดับคะแนนต่ ากว่า 2.00 หรือสัญลักษณ์ F หรือ U ในรายวิชาใดๆ 
3) ใช้เวลาศึกษาไม่เกินจ านวนปีการศึกษาต่อเนื่องกันตามแผนการศึกษาของสาขาวิชาที่จะได้รับปริญญา 
4) ไม่เคยเป็นผู้มีประวัติได้รับการลงโทษเนื่องจากผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

     12.2. เกียรตินิยมอนัดับ 2 ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 2 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
1)  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป แต่เป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 1 
2)  ไม่เคยได้ค่าระดับคะแนนต่ ากว่า 2.00 ในรายวิชาเอกใดๆ ของหลักสูตรนั้น 
3)  ไม่เคยได้รับระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ์ F หรือ U ในรายวิชาใดๆ 
4)  ใช้เวลาศึกษาไม่เกินจ านวนปีการศึกษาต่อเนื่องกันตามแผนการศึกษาของสาขาวิชาที่จะได้รับปริญญา 
5)  ไม่เคยเป็นผู้มีประวัติได้รับการลงโทษเนื่องจากผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
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13. การส าเร็จการศึกษาและการรับพระราชทานปริญญาบัตร  

                นักศึกษาต้องเรียนทุกรายวิชาครบตามหลักสูตร และมีคุณสมบัติครบตามระเบียบของมหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ และตามระเบียบคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2557 (เอกสำรแนบหมำยเลข 1) ซึ่งมีเกณฑ์สรุปโดยย่อดังนี้  

1. มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในทุกรายวิชาตามหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2.00   
2. มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาชีพเภสัชศาสตร์ไม่ต่ ากว่า 2.00 และ 
3. ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด (เอกสำรแนบหมำยเลข 2) 

นักศึกษาจะต้องส ารวจตนเองในการเรียนตามแผนการศึกษาและโครงสร้างของหลักสูตร แบบฟอร์มในเอกสำรแนบ
หมำยเลข 6 กองทะเบียนและประมวลผลจะแจ้งให้นักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ยื่นเร่ืองขอส าเร็จการศึกษา และขอ
หนังสือรับรองการส าเร็จการศึกษา และใบประมวลผลการศึกษา (transcript) ตามแนวปฎิบัติในการยื่นขอส าเร็จการศึกษา
ผ่านเว็บไซต์ (http://reg.psu.ac.th/graduatenew/index.aspx)  

- การขอส าเร็จการศึกษาผ่านเว็บไซต์ให้นักศึกษาด าเนินการในภาคการศึกษาสุดท้ายที่เรียน ครบทุกรายวิชาและ
จ านวนหน่วยกิตตามโครงสร้างหลักสูตร นักศึกษาทุกคนต้องยื่นขอส าเร็จการศึกษาผ่านเว็บไซต์ และปฏิบัติตามที่โปรแกรม
แนะน า 

- ในกรณีที่ไม่ส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ยื่นขอ ให้นักศึกษายื่นขอส าเร็จการศึกษาผ่าน 
ทางเว็บไซต์ใหม่ทุกคร้ังในภาคการศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 
   กองทะเบียนฯ จะแจ้งข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตรทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
(http://www.psu.ac.th) โดยจะไม่แจ้งข่าวให้ทราบด้วยจดหมาย จึงขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจากเว็บไซต์ข้างต้น 
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ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
 

 นักศึกษาแต่ละคนจะมีอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน (อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่านจะดูแลนักศึกษาหลายคน )  ตลอด
หลักสูตรการศึกษา  (ยกเว้นกรณีอาจารย์ลาศึกษาต่อจะมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาใหม่) 
 อาจารย์ที่ปรึกษาจะท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการเรียน หรือวิชาการเป็นหลักและให้ค าปรึกษาด้านการ
ด าเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย และเร่ืองอื่น ๆ  นักศึกษาชั้นปี 1 รับเข้าปีการศึกษา 2561  มีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ คณาจารย์
ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก ซึ่งมีสถานที่ตั้งของภาควิชาที่ชั้น 3 อาคาร 1  โทร 074-288871   
 

แนวทางพิจารณาการรับนักศึกษากรณีที่ย้ายคณะหรือประเภทวิชาหรือสาขาวิชา   
 

หลักเกณฑ์การรับนักศึกษาย้ายคณะ มีดังนี้ 
1. ต้องผ่านการสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในรายวิชาเช่นเดียวกันกับคณะ 

เภสัชศาสตร์ โดยได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าคะแนนต่ าสุดของคะแนนรวมของผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะ
เภสัชศาสตร์ในระบบเดียวกัน ประเภทเดียวกัน และปีการศึกษาเดียวกัน  และ 

2. ต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาโทษทางวินัยนักศึกษา รวมทั้งโทษอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง
กับสถานภาพนักศึกษา และ 

3. ต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมหรือดัชนีสะสม ณ วันที่ยื่นค าร้อง ไม่ต่ ากว่า 3.00 จากคณะ/สาขาวิชาเดิม   
หลักเกณฑ์การรับนักศึกษาย้ายสาขาวิชา มีดังนี้ 

1. กรณีคะแนนสอบเข้าศึกษาต่อที่คณะเภสัชศาสตร์ของนักศึกษามากกว่าคะแนนต่ าสุดของสาขาวิชาที่จะ 
ขอย้ายในปีนั้น ก็จะสามารถรับนักศึกษาได้ และให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าคณะฯ  

2. กรณีที่ได้คะแนนสอบเข้าไม่ถึงคะแนนต่ าสุดของสาขาวิชาที่จะขอย้าย ในปีนั้น นักศึกษาจะต้องมีผลการเรียน
เฉลี่ยภาคการศึกษาที่ 1 ไม่ต่ ากว่า 3.25 

ขั้นตอนการพิจารณา 
1. นักศึกษาต้องตรวจสอบคุณสมบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์การรับนักศึกษาย้ายคณะหรือย้ายสาขาวิชา 
2.   นักศึกษายื่นค าร้องที่งานบริการการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์  ภายในวันที่ 31 มีนาคม    
3. คณะกรรมการประจ าคณะเภสัชศาสตร์  จะพิจารณาการขอย้ายคณะหรือย้ายสาขาวิชา และแจ้งผลการ

พิจารณาให้นักศึกษาทราบ  
4. จะอนุมัติให้นักศึกษาย้ายเข้าศึกษาในคณะหรือสาขาวิชาใหม่ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาถัดไป 
ทั้งนี้จะไม่รับพิจารณาการรับนักศึกษาย้ายคณะหรือย้ายสาขาวิชาที่นอกเหนือจากประกาศฉบับนี้  

ยกเว้นในกรณีที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเภสัชศาสตร์  เป็นกรณีพิเศษ       
 สอบถามข้อมูลก่อนยื่นเร่ืองที่หน่วยทะเบียนและประเมินผล คณะเภสัชศาสตร์ 
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การฝึกปฏิบัติงานหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 
 

ตามโครงสร้างหลักสูตรของสภาเภสัชกรรม ก าหนดให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์มีประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติงานด้าน
วิชาชีพในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2,000 ชั่วโมง  โดยแบ่งเป็น  

1. การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพบังคับในโรงพยาบาลและร้านยาไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมง โดยมุ่งให้นักศึกษามี
ประสบการณ์วิชาชีพ ความรู้ และทักษะเบื้องต้นในการจัดการและให้การให้บริการ  ในการฝึกปฏิบัติงานจะแบ่งเป็นการฝึก
ปฏิบัติในโรงพยาบาล 1 ผลัด (5 สัปดาห์/ผลัด) และฝึกปฏิบัติในร้านยา 1 ผลัด โดยจะเร่ิมการฝึกปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดการ
เรียนในชั้นปีที่ 4    

2. การฝึกปฏิบัติงานวิชาชพเฉพาะสาขาไม่น้อยกว่า 1,600 ชั่วโมง ซึ่งจะฝึกปฏิบัติในชั้นปีที่ 6  ทั้งนี้เพื่อสร้าง
ประสบการณ์และความคุ้นเคยในการปฏิบัติการในวิชาชีพเภสัชกรรมและสามารถใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือก
ประกอบวิชาชีพที่ตนถนัดได้ และเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน เภสัชกรรมสาขาต่างๆ เพื่อเรียนรู้และ
พัฒนาทัศนคติในการท างาน จริยธรรมวิชาชีพ และ มนุษย์สัมพันธ์ในการท างานร่วมกับผู้อื่น   

การฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม แบ่งออกเป็น 7 
ผลัด  โดยมีผลัดบังคับฝึก 5 ผลัด (6 สัปดาห์/ผลัด) คือ 1) การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก 2) การบริบาลทางเภสัช
กรรมอายุรศาสตร์ 3) การบริบาลทางเภสัชกรรมในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (ร้านยา) 4) การบริบาลทางเภสัชกรรม
ด้านสารสนเทศทางยา และ 5) การจัดการด้านยาในโรงพยาบาล  ส่วนอีก 2 ผลัดที่เหลือนักศึกษาสามารถเลือกฝึกปฏิบัติใน
ด้านที่สนใจ  คณะฯ จะท าหน้าที่จัดหาแหล่งฝึกปฏิบัติงานที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่สภาเภสัชกรรรมก าหนด เพื่อให้นักศึกษา
ได้เลือกฝึกปฏิบัติตามความเหมาะสม      

 
การสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

 

นักศึกษาต้องสอบวัดความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ตามที่สภาเภสัช
กรรมก าหนด โดยผู้เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไปจะมีการสอบ 2 คร้ังคือ เมื่อส าเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 4 และชั้น
ปีที่ 6 โดยต้องสอบการวัดความรู้ส าหรับชั้นปีที่ 4 ให้ผ่านก่อนจึงจะสอบการวัดความรู้ในชั้นปีที่ 6 ได้ (เอกสำรแนบหมำยเลข 
4) 
 

แบบฟอร์มค าร้อง 
 

แบบฟอร์มค าร้องต่างๆ ของกองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถดาวน์โหลดจาก
เว็บไซต์ http://reg.psu.ac.th/ เช่น ค าร้องขอลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตเกิน-น้อยกว่าก าหนด ขอกักตัวสอบ ขอเลื่อนสอบ 
ลาพักการศึกษา ขอย้ายสาขาวิชา ขอเทียบโอนรายวิชาที่เรียนมาแล้ว ขอลาออก เป็นต้น   

แบบฟอร์มค าร้องของหน่วยทะเบียนและประเมินผล งานบริการการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์  คือ  
1. ค ารอ้งขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีวิชาบังคับก่อน  โดยผลการเรียนวิชาบังคับก่อนเป็นสัญลักษณ์ E   
2. ค าร้องขอลาป่วยหรือลากิจ  (เอกสำรแนบหมำยเลข 7) 

ให้นักศึกษามารับค าร้องได้โดยตรงที่งานบริการการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ (อาคาร 1 ชั้น 2) หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มค า
ร้องได้ที่ http://service.pharmacy.psu.ac.th/ 
 

 
 

การติดต่อที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ 
งานบริการการศึกษา: อาคาร 1 ชั้น 2   โทรศัพท์/โทรสาร 074-218503   
ผู้ดูแลด้านการลงทะเบียนเรียน :   คุณปาณิสรา บุญสนอง  โทร.  074-288823 
           คุณพัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง โทร. 074-288822 

http://reg.psu.ac.th/
http://service.pharmacy.psu.ac.th/
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ผู้ดูแลการสอบภาษาอังกฤษและ IT : คุณพัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง โทร. 074-288822 
ผู้ดูแลด้านการสอบ :    คุณสุวนีย์    เพชรชูกุล  โทร. 074-288818 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  :    ผศ.ดร.ลือลักษณ์   ล้อมลิ้ม  โทร. 074-288820   
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ  :   ดร.สิริมา สิตะรุโน   โทร. 074-288818 
หน่วยกิจการนักศึกษา : อาคาร 1 ชั้น 1   โทรศัพท์ 074-288834   
ผู้ดูแลด้านกิจการนักศึกษา :   คุณอภิเดช  เลนุกูล       โทร.  074-288834 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา :      ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ  สงคราม    โทร.  074-288833 
 
 

บริการและสวัสดิการนักศึกษา 
 

สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวกับนักศึกษาผ่านทางเว็บไซต์ ดังนี้ 
http://student.psu.ac.th กองกิจการนักศึกษา 
 งานพิเศษ    รถไฟฟ้า ม.อ.  วินัยนักศึกษา 
 ทรานสคริปกิจกรรม ทะเบียนบ้านนักศึกษา กีฬา  
 เงินกู้ ก.ย.ศ.  พัฒนา อบรม  Knowledge Center 
 ทุนท างานแลกเปลี่ยน หอพักนักศึกษา  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 
 นักศึกษาวิชาทหาร เงินยืมฉุกเฉิน  PSU Jobs Search 
 ศึกษาต่อ   ทุนการศึกษา  สุขภาพ-อุบัติเหตุ 
http://www/eduservice.psu.ac.th กองบริการการศึกษา 
 หลักสูตรปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา 
http://reg.psu.ac.th กองทะเบียนและประมวลผล 
 ขอหนังสือรับรองนักศึกษาและทรานสคริป  ระบบสารสนเทศนักศึกษา (SIS) 
 ตรวจสอบตารางเรียน/ ตารางสอบ   ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ 
 การส่งระดับขั้นผลการเรียนผ่านเว็บ   ขอส าเร็จการศึกษา 
 ข้อมูลประวัตินักศึกษา (สน.1-2)   ปฏิทินการศึกษา 
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม    ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 ข้อมูลสารสนเทศ     ข่าวสารกองทะเบียน 
 ระเบียบมหาวิทยาลัย 
 
http://www.clib.psu.ac.th หอสมุด (ส านักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง) 
 เวลาเปิดท าการ 
 ภาคเรียนปกติ  จันทร์-ศุกร ์ 08.30-22.00 น. 
    เสาร-์อาทิตย์ 09.00-19.30 น.  
 ภาคเรียนฤดูร้อน  จันทร์-ศุกร์ 08.30-19.30 น. 
    เสาร ์  09.00-16.30 น. 
    อาทิตย์  ปิดท าการ 
 ปิดภาคเรียน  จันทร์-ศุกร ์ 08.30-16.30 น. 
    เสาร-์อาทิตย์ ปิดท าการ 
 ก่อนสอบ 2 สัปดาห์ จันทร์-ศุกร ์ 08.30-23.30 น. 
    เสาร-์อาทิตย์ 09.00-21.30 น. 

หยุดวันนักขัตฤกษ์   
 

http://student.psu.ac.th/
http://www/eduservice.psu.ac.th
http://reg.psu.ac.th/
http://www.clib.psu.ac.th/
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http://lib.med.psu.ac.th หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ 
 เวลาเปิดท าการ 
    จันทร์-ศุกร ์ 07.30-21.30 น. 
    เสาร-์อาทิตย์ 08.30-16.30 น. 
    วันนักขัตฤกษ์  ปิดท าการ 
ไปรษณีย์โทรเลข 
 ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข ตั้งอยู่ที่ส านักงานอธิการบดี ชั้น 1  

เวลาเปิดท าการ   จันทร์-ศุกร ์ 08.30-16.00 น. 
   เสาร ์  09.00-12.00 น. 
   อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์  ปิดท าการ 

ธนาคาร 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ตั้งอยู่ด้านหลังอาคารส านักงานอธิการบดี 
 สถานที่บริการเงินด่วน ATM 

 : : ด้านหน้าธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
 : : บริเวณชั้น 1 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
 : : บริเวณชั้นล่างหอพักนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ 
 : : บริเวณอาคารกิจกรรมนักศึกษา 
 : : บริเวณหน้าสโมสรนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ 

 ธนาคารกรุงเทพ ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  
 
ร้านยาเภสัช ม.อ. (สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน) 
 ตั้งอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
 เวลาเปิดท าการ  จันทร์-ศุกร ์ 08.30-18.00 น. 
    เสาร-์อาทิตย์ 10.00-17.00 น. 
    วันนักขัตฤกษ์   ปิดท าการ 
สถานีบริการน้ ามัน 
 บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) ตั้งอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
 เปิดบริการทุกวัน 07.00-19.30 น. 
 
การท าบัตรผ่านเข้า-ออกมหาวิทยาลัย ส าหรับรถจักรยายนต์และรถยนต์ 
 สถานที่ติดต่อท าบัตร (ฟรี) ณ งานรักษาความปลอดภัย กองอาคารสถานที่ (บริเวณประตูศรีตรัง) 
 เอกสารประกอบ 
 1. ส าเนาสมุดคู่มือทะเบียนรถ หรือส าเนาใบเสร็จซื้อขายรถ กรณีรถใหม่ยังไม่มีทะเบียน 
 2. ใบขับขี ่
 3. ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา 
  
ก าหนดเปิด-ปิด ประตูทางเข้าออกมหาวิทยาลัย 
 : : ประตูใหญ่ (สี่แยกไฟแดง)    เปิดตลอด 24 ชั่วโมง 
 : : ประตูทางด้านทิศเหนือ (ประตูศรีตรัง)  06.00-18.00 น. 
 : : ประตูหน้าโรงพยาบาลสงขลานครินทร์  05.00-22.00 น. 
 : : ประตูหน้าวัดโคกนาว    06.00-20.00 น. (ทางออกเท่านั้น) 
 : : ประตูทางด้านถนนปุณกัณฑ์ (ประตู 109)  06.00-22.00 น. 
                  กรณีรถจักรยานยนต์เข้าออกได้เฉพาะบุคลากรและนักศึกษาเท่านั้น  

http://lib.med.psu.ac.th/
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เบอร์โทรศัพท์ติดต่อส าคัญภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
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 เอกสารแนบหมายเลข 1   
(ส าเนา) 

ระเบียบคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ว่าด้วยเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

คณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2557 
 

      เพื่อให้บัณฑิตของคณะเภสัชศาสตร์ มีความรู้ทางด้านวิชาชีพเภสัชกรรม ตามความมุ่งหมายแห่งการผลิตบัณฑิต
อย่างมีคุณภาพ และเป็นการรักษามาตรฐานการศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์ ฉะนั้นอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31(2) 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2522 ประกอบกับมติ คณะกรรมการประจ าคณะเภสัชศาสตร์ในคราว
ประชุมคร้ังที่  5/2557 เม่ือวันที่  14  พฤษภาคม  2557  ได้ออกระเบียบไว้ ดังนี้ 
      ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยเกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2557” 
      ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป 
      ข้อ 3. นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ จะส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่สังกัดได้ จะต้องมีคุณสมบัติ 
ดังต่อไปนี้ 
            (3.1) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีและ 
            (3.2) มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยของรายวิชาด้านวิชาชีพเภสัชศาสตร์ที่เปิดสอนโดยคณะเภสัชศาสตร์ตาม
หลักสูตรที่ศึกษา โดยจะต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 
      ข้อ 4. กรณีที่มีการเรียนรายวิชาใดมากกว่า 1 ครั้ง และเป็นรายวิชาที่สามารถน ามาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
ตามข้อ 3 (3.2) ได้  ให้ใช้ผลการเรียนครั้งที่ดีที่สุดของรายวิชานั้นๆ เพียงครั้งเดียวมาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย 
      ข้อ 5. กรณีที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะเภสัชศาสตร์ เป็นรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีให้น าผล
การเรียนของรายวิชานั้นๆ มารวมค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยตามข้อ 3 (3.2) ด้วย 
      ข้อ 6. ให้ประธานกรรมการวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
      ข้อ 7. บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์อ่ืนใดของคณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งประกาศก่อนหน้านี้ ที่มีข้อความขัด
หรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
  

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
 ประกาศ  ณ  วันที่   31   ตุลาคม   2557  
 

        (ลงชื่อ)    สิริรัศมิ์   ปิ่นสุวรรณ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรัศมิ์   ปิ่นสุวรรณ) 
            คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 

ส าเนาถูกต้อง 
 
(นางจิฬานุช   อิสโม) 
นักวิชาการศึกษา ช านาญการพิเศษ  
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เอกสารแนบหมายเลข 5 

 
ค าอธิบายรายวิชาศึกษาทั่วไป 

 
001-102    2((2)-0-4)  
ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ย่ังยืน 
The King’s Philosophy and Sustainable 
Development 
รายวิชาบังคับก่อน: -  
 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 
 
388-100    1((1)-0-2) 
สุขภาวะเพ่ือเพ่ือนมนุษย์ 
Health for All 
รายวิชาบังคับก่อน: -  
 หลักการและขั้นตอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน 
ปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในสถานการณ์จ าลอง  
ปัญหาสุขภาพจิตที่พบบ่อย สัญญาณเตือน การประเมิน
และการดูแลเบื้องต้นของอาการทางจิต การดูแลสุขภาพ
ตามวัย แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสุขภาพและการสร้าง
เสริมสุขภาพ 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 
(หมายเหตุ : การวัดและประเมินผลเป็นสัญลักษณ์: 
G,P,F)  
       G (Distinction)  หมายความว่า    ผล
การศึกษาอยู่ในข้ันดี 

      P (Pass)           หมายความว่า    ผล
การศึกษาอยู่ในข้ันพอใช้ 
      F (Fail)            หมายความว่า    ผล
การศึกษาอยู่ในข้ันตก 
 
595-171    1((1)-0-2) 
ประโยชน์เพ่ือนมนุษย์ 
Benefit of Mankinds 
รายวิชาบังคับก่อน: - 
การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้  เน้นหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน หลักการ
เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่
หนึ่ง     
 The Integrative activities emphasizing 
the philosophy of sufficiency economy, work 
principles, understanding and development of 
King’s philosophy for the benefits of mankind 
 
950-101    1((1)-0-2)  
จิตวิวัฒน์ 
New Consciousness 
รายวิชาบังคับก่อน: - 
 การเกิดจิตปัจจุบันขณะมีสติ หรือความรู้สึกตัวอยู่กับ
กายในปัจจุบัน จิตสงบ เป็นกลางในชีวิตประจ าวัน การ
ประยุกต์ใช้สติในการเรียน และท ากิจกรรมต่างๆ การใช้
สติ ใคร่ค รวญ ดู ความคิ ดและอารมณ์  เข้ า ใจการ
เปลี่ยนแปลงของอารมณ์ เข้าใจระบบสมมติปรุงแต่งของ
จิต เข้าใจตนเองและผู้อื่นอย่างมีความสุขและแบ่งปัน
 Creation of new consciousness or 
mindfulness, self – awareness in the present 
moment, peaceful and neutral mind in daily 
life; application of mindfulness in learning and 
doing all activities, use of mindfulness to see 
thoughts and emotions, understanding the 
changes of emotions; understanding one’s self 
and others with happiness and sharing 
 
950-102    2((2)-0-4)  
ชีวิตที่ดี 
Happy and Peaceful Life 
รายวิชาบังคับก่อน: - 
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ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความสุขของชีวิต การ
เข้าใจและยอมรับความแตกต่างและความหลากหลาย 
การท างานอย่างเป็นทีม การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ทักษะ
การสื่อสารและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในสังคมพหุ
ลักษณ์  
 Various multi cultures; happiness of life; 
understanding and acceptance of the 
difference and variousness; team work; live in 
peace; communication skills and creative 
solving the problems in multiple pattern 
society    
 
895-001    2((2)-0-4) 
พลเมืองท่ีดี 
Good Citizens 
รายวิชาบังคับก่อน: - 
  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสังคม
ในฐานะพลเมือง การจัดระเบียบทางสังคม กฎหมาย 
สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค  การอยู่ร่วมกันภายใต้
สังคมพหุวัฒนธรรม 
  Role; duty and social responsibility as 
a citizen; social organization; law; right; liberty; 
equality; living together in a multicultural 
society             
 
001-103    1((1)-0-2) 
ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ 
Idea to Entrepreneurship 
รายวิชาบังคับก่อน: - 
การเป็นผู้ประกอบการ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ธุรกิจ การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การจัดท าแนวคิด
ธุรกิจด้วยเครื่องมือทางธุรกิจสมัยใหม่ 
   Introduction to new entrepreneur 
creation; business environment analysis; survey 
for business opportunity analysis; using business 
models with modern business tools 
 
315-201    2((2)-0-4) 
ชีวิตแห่งอนาคต 
Life in the Future 
รายวิชาบังคับก่อน: - 
 การเปลี่ ยนแปลงสภาพแวดล้อมโลกในอนาคต 
เทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยี พลังงานสะอาด 
เทค โน โลยี ส ารสน เทศกับ ก ารใช้ ชี วิ ต ใน อน าคต 
ปัญญาประดิษฐ์ 

 Climate change in the future; biotechnology 
and nanotechnology; clean energy; information 
technology for living in the future; artificial 
intelligence 
 
345-104    2((2)-0-4) 
รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล 
Digital Technology Literacy 
รายวิชาบังคับก่อน: - 

การเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใน
ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตอย่างเข้าใจและปลอดภัย 
ฝึกฝนการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ที่จ าเป็นต่อการ
ท างาน การฝึกใช้งานแอปพลิเคชันในคลาวด์คอมพิวติ้ง 
เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
  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 
 
472-114    2((2)-0-4)  
กบนอกกะลา 
Creative Thinking 
รายวิชาบังคับก่อน: - 
 ความคิดคร่อมกรอบและการกระจายความคิด; พัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ผ่ านการระดมสมอง ; แผนผั ง
ความคิด; การปรับมุมมองใหม่ และ การเล่นบทบาท
สมมุติ 
   Thinking out of the box and generate ideas; 
developing creativity thinking through 
brainstorming; mind mapping; reframing and 
role playing 
(จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ) 
 
895-010    2((2)-0-4) 
การคิดกับพฤติกรรมพยากรณ์ 
Thinking and Predictable Behavior 
รายวิชาบังคับก่อน: - 

การคิดเชิงระบบ การแก้ปัญหา พฤติกรรม
ศาสตร์ การตัดสินใจ การท านายพฤติกรรม 
 Systematic thinking; problem solving; 
behavioral science;decision making; behavior 
prediction 
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890-001    2((2)-0-4) 
สรรสาระภาษาอังกฤษ 
Essential English 
รายวิชาบังคับก่อน: - 
 โครงสร้างทางไวยากรณ์และค าศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีเป็น 
สาระส าคัญ การออกเสียง ทักษะพื้นฐานการฟัง พูด อ่าน  
และเขียนระดับประโยค และข้อความสั้น ๆ 
  Essential English grammatical structures and  
vocabulary; pronunciation; basic skills in listening,  
speaking, reading, and writing sentences and short  
messages 
 
890-002    2((2)-0-4) 
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
Everyday English 
รายวิชาบังคับก่อน: - 
  การฟังและการอ่านภาษาอังกฤษท่ีมีเนื้อหาใกล้ตัวและ 
ไม่ซับซ้อน เพื่อจับใจความส าคัญและรายละเอียด ไวยากรณ์ 
และส านวนภาษาส าหรับการพูดและเขียนเพื่อสื่อสารใน 
ชีวิตประจ 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     2((2)-0-4) 
ภาษาอังกฤษพร้อมใช้ 
English on the Go 
รายวิชาบังคับก่อน: - 
 การฟังและการอ่านภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหัวข้อท่ีเป็น 
ปัจจุบัน เพื่อความเข้าใจ การสรุปความและการตีความ  
ไวยากรณ์และส านวนภาษาที่ซับซ้อนส าหรับการพูดและ 
เขียนเพื่อสื่อสารในบริบทท่ีหลากหลาย 
 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     2((2)-0-4) 
ภาษาอังกฤษยุคดิจิทัล 
English in the Digital World 
รายวิชาบังคับก่อน: - 
 การฟังและอ่านภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล การพูดและ 
เขียนแสดงความคิดเห็นต่อสาระที่ฟังและอ่านอย่างมี 
วิจารณญาณ 

 Listening and reading in English in the digital  
world; critically responding to listening and reading  
texts through speaking and writing 
 
890-005     2((2)-0-4) 
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
English for Academic Success 
รายวิชาบังคับก่อน: - 
 การฟังและการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ การ 
วิเคราะห์สารเชิงวิชาการ การพูดและการเขียนเพื่อแสดง 
ความคิดเห็นต่อสารอย่างมีวิจารณญาณ 
 English listening and reading in academic  
contexts; analyzing and responding critically to  
academic texts through speaking and writing 
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ค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 
 

ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก 
  
560-201                             1(1-0-2) 
เภสัชโภชนศาสตร์พ้ืนฐาน  
Basic Pharmaceutical Nutrition  
รายวิชาบังคับก่อน: -  
 บทบาทและหน้าที่ของสารอาหาร การประเมิน
ภาวะโภชนาการและความต้องการสารอาหาร ในผู้ป่วย
ทั่ วไปและผู้ป่ วยกลุ่ มพิ เศษ รูปแบบของภาวะทุพ
โภชนาการ หลักการทั่ วไปในการให้   โภชนบ าบัด 
หลักการเบื้องต้นในการให้อาหารทางหลอดเลือด และ
การให้อาหารทางสาย 
 Role and function of nutrients; 
assessment of nutrition status and nutrient 
requirement in general and special patients; 
types of malnutrition; general principles of 
nutritional therapy; basic principle of parenteral 
nutrition and enteral nutrition 
560-202                               2(1-3-2) 
บทน าเภสัชบ าบัด                                                                                
Introduction to Pharmacotherapy   
รายวิชาบังคับก่อน: 336-202 หรือเรียนควบคู่กัน  
 ความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการบริบาลทาง
เภสัชกรรมอย่างเป็นระบบ มาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม  
ระบบยา การประกันคุณภาพของงานเภสัชกรรมใน
โรงพยาบาลและร้านยา ระบบการกระจายยา และ
กระบวนการจ่ายยาที่ดีในโรงพยาบาลและร้านยา  ความ
ปลอดภัยด้านยา ทักษะการซักประวัติโรคและการใช้ยา 
การประเมินผู้ป่วยทางคลินิกอย่างเป็นระบบ  แนวคิด
เบื้องต้นเกี่ยวกับการทักษะการให้ค าแนะน าปรึกษาและ
การสื่อสาร  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  เภสัชจลนศาสตร์
และเภสัชพลศาสตร์ในเด็ก ผู้สูงอายุ  สตรีตั้งครรภ์หรือให้
นมบุตร 
 Essential foundation for systematic 
approach in pharmaceutical care provision; 
standards for pharmacy professional practice; 
drug systems, quality assurance in  
hospital pharmacy and community pharmacy; 
drug distribution systems and good dispensing 
process in hospital and community pharmacy 
settings; medication safety; skills for medical 
and medication history taking; systematic 
clinical assessment of patients; basic concepts 

of counseling and communication skills; basic 
first aids; pharmacokinetics and pharmaco-
dynamics in pediatric, geriatric, and pregnancy 
or lactating women 
560-301                                3(3-0-6) 
เภสัชจลนศาสตร์ 
(Pharmacokinetics) 
รายวิชาบังคับก่อน: 322-103  
 องค์ประกอบที่มีผลต่อคุณค่าทางชีวภาพของ
ยาในร่างกาย เช่น การดูดซึม การกระจายตัว           เม
แทบอลิซึม การขับถ่ายของยา ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์
และเภสัชจลนศาสตร์ของกระบวนการเหล่านี้ และการ
ออกแบบแผนการใช้ยาที่เหมาะสม 
 Components affecting biological value 
of drug in the body such as absorption, 
distribution, metabolism and excretion, 
mathematical theory and pharmacokinetics of 
these processes, optimization and design of 
dosage regimens 
560-302                                  4(4-0-8) 
เภสัชกรรมจ่ายยา 
Dispensing Pharmacy  
รายวิชาบังคับก่อน: 560-202  
 การซักประวัติ และการจัดการโรคที่พบบ่อยใน
ร้านยา และเภสัชบ าบัดในโรคดังกล่าวตามมาตรฐานหรือ
แนวปฏิบัติการรักษาที่มาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
ผลิตภัณฑ์ที่ เกี่ยวข้องในรูป แบบพิ เศษ วัคซีนและ
ผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ   
 Patient interview and management of 
common diseases in community pharmacy; 
pharmacotherapy in these diseases based on 
evidenced-based standards or treatment 
guidelines; relevant products in special dosage 
forms; vaccine and biological products 
560-401                                   2(1-3-2) 
การประเมินผู้ป่วยในร้านยา 
Patient Assessment in Community Pharmacy  
รายวิชาบังคับก่อน: 560-302   
 การประเมินอาการของผู้ป่วยที่พบบ่อยในร้าน
ยา  การประเมินผู้ป่วยเพื่อการตัดสินใจส่งต่อผู้ป่วยไปพบ
แพทย์หรือจ่ายยาในร้านยา  
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 Patient assessment for symptoms that 
frequently encounter in community pharmacy; 
patient assessment for decision to refer or 
dispense medications in community pharmacy 
562-221                  1(0-3-0)   
ประสบการณ์ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม 1(0-3-0) 
Experience in Pharmaceutical Care  
รายวิชาบังคับก่อน : -  
 การสังเกตการปฏิบัติงานของเภสัชกรในสถาน
ปฏิบัติงานต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาล และร้านยา การสร้าง
ความตระหนักถึงความส าคัญ บทบาทหน้าที่ของเภสัชกร 
ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ และความส าคัญขององค์
ความรู้และทักษะต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานดูแล
ผู้ป่วย    
 Observation of pharmacist working at 
the sites including hospitals and community 
pharmacies; creating of realization for 
important, roles and functions of pharmacists; 
professional responsibilities; need of knowledge 
and essential skills to provide patient care 
services 
562-222                        1(0-3-0) 
สารสนเทศทางยา 1  1(0-3-0) 
Drug Information I   
รายวิชาบังคับก่อน : -  
 ฝึกปฏิบัติการค้นคว้าและการได้ข้อมูลเกี่ยวยา
และเภสัชบ าบัดจากแหล่งข้อมูลตติยภูมิที่อยู่ ในรูป
หนังสือและอิเล็กทรอนิกส์ การน าข้อมูลที่ได้มาประเมิน 
บูรณาการ และน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ การเขียน
เอกสารอ้างอิง 
 Practicing of searching and retrieving 
drug and pharmacotherapy information from 
the tertiary sources including textbooks and 
electronic; effectively evaluation, integration, 
presentation of the retrieved information; 
reference citation important, roles and 
functions of pharmacists; professional 
responsibilities; need of knowledge and 
essential skills to provide patient care services 
562-301                                3(3-0-6) 
เภสัชบ าบัดและเภสัชกรรมปฏิบัติ 1   3(3-0-6) 
Pharmacotherapy and Pharmacy Practice I   
รายวิชาบังคับก่อน: 336-306 และ 560-202   
 พยาธิสรีรวิทยาการเกิดโรค การวินิจฉัย เภสัช
บ าบัด และโภชนศาสตร์บ าบัดในผู้ป่วยที่มีภาวะไม่สมดุล
ของกรด-ด่างและอิเล็กโทรไลต์  ผู้ป่วยโรคไต โรคระบบ

ทางเดินปัสสาวะ โรคทางสูตินรีเวชและโรคระบบเลือด 
การประเมินผู้ป่ วยทางคลินิกอย่างเป็นระบบ  ตาม
มาตรฐานหรือแนวปฏิบัติการรักษาที่มาจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ การติดตามการบ าบัดรักษาด้วยยา  การให้
ค าแนะน าปรึกษาแก่ผู้ป่วยเฉพาะราย  
 Pathophysiology,  diagnosis, pharmaco-
therapy, and nutrition therapy in patient with 
acid-base and electrolyte imbalances, kidney 
diseases, urologic diseases, gynecologic 
diseases, and hematologic diseases based on 
evidenced-based standards or treatment 
guidelines; drug therapy monitoring; individual 
patient counseling 
562-302                         3(3-0-6) 
เภสัชบ าบัดและเภสัชกรรมปฏิบัติ 2      3(3-0-6)      
Pharmacotherapy and Pharmacy Practice II  
รายวิชาบังคับก่อน: 562-301  
 พยาธิสรีรวิทยาการเกิดโรค การวินิจฉัย และ
เภสัชบ าบัดในโรคติดเช้ือ และโรคระบบทางเดินหายใจ
ตามมาตรฐานหรือแนวปฏิบัติการรักษาที่มาจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์  การติดตามการบ าบัดด้วยยา การให้
ค าแนะน าปรึกษาแก่ผู้ป่วยเฉพาะราย ยาเทคนิคพิเศษที่
ใช้กับโรคดังกล่าว การประเมินการใช้ยา 
 Pathophysiology, diagnosis and 
pharmacotherapy in infectious diseases and 
respiratory diseases based on evidenced-based 
standards or treatment guidelines; drug therapy 
monitoring; individual patient counseling; drug 
products in special dosage forms for these 
diseases; drug use evaluation 
562-321                    1(0-3-0) 
ปฏิบัติการเภสัชบ าบัดและเภสัชกรรมปฏิบัติ 1     
Pharmacotherapy and Pharmacy Practice 
Laboratory I  
รายวิชาบังคับก่อน: 562-301 หรือเรียนควบคู่กัน 
 ปฏิบัติการฝึกสัมภาษณ์ผู้ป่วย  การจ่ายยาตาม
กระบวนการจ่ายยาที่ดี  การให้บริบาลทางเภสัชกรรม ใน
โรงพยาบาลและร้านยา อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพส าหรับผู้ป่วยโดยค านึงถึงสิทธิผู้ป่วย 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยหัวข้อปฏิบัติการ 
สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาเภสัชบ าบัดและเภสัชกรรม 
ปฏิบัติ 1 
 Laboratory practicing for patient 
interview; dispensing medications in accordance 
with good dispensing process; providing 
accurate, safe and effective pharmaceutical care 
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to patients in hospital and community 
pharmacy setting with consideration of patient’s 
right, moral  and professional ethics; practice 
topics related to those in the course of 
pharmacotherapy and pharmacy practice I 
562-322                  1(0-3-0) 
ปฏิบัติการเภสัชบ าบัดและเภสัชกรรมปฏิบัติ 2      
Pharmacotherapy and Pharmacy Practice 
Laboratory II  
รายวิชาบังคับก่อน: 562-302 หรือเรียนควบคู่กัน 
 ปฏิบัติการฝึกสัมภาษณ์ผู้ป่วย  การจ่ายยาตาม
กระบวนการจ่ายยาที่ดี  การให้บริบาลทางเภสัชกรรม ใน
โรงพยาบาลและร้านยา อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพส าหรับผู้ป่วยโดยค านึงถึงสิทธิผู้ป่วย 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยหัวข้อปฏิบัติการ
สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาเภสัชบ าบัดและเภสัชกรรม
ปฏิบัติ 2 
 Laboratory practicing for patient 
interview, dispensing medications in accordance 
with good dispensing process; providing 
accurate, safe and effective pharmaceutical care 
to patients in hospital and community 
pharmacy setting with consideration of patient’s 
right, moral and professional ethics; practice 
topics related to those in the course of 
pharmacotherapy and pharmacy practice II 
562-323                       1(0-3-0) 
ปฏิบัติการเภสัชกรรมจ่ายยาส าหรับนักศึกษาสาขาวิชา
การบริบาลทางเภสัชกรรม 1(0-3-0) 
Dispensing Pharmacy Laboratory for 
Pharmaceutical Care Students  
รายวิชาบังคับก่อน: 560-302 หรือเรียนควบคู่กัน  
 ปฏิบัติการฝึกสัมภาษณ์ผู้ป่วย  การจ่ายยาตาม
กระบวนการจ่ายยาที่ดี  การให้บริบาลทางเภสัชกรรมใน
ร้านยา อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพส าหรับ
ผู้ป่วยโดยค านึงถึงสิทธิผู้ป่วย จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ โดยหัวข้อปฏิบัติการสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา
เภสัชกรรมจ่ายยา 
 Laboratory practicing for patient 
interview, dispensing medications in accordance 
with good dispensing process; providing 
accurate, safe and effective pharmaceutical care 
to patients in community pharmacy setting with 
consideration of patient’s right, moral and 
professional ethics; practice topics related to 
those in the course of dispensing pharmacy 

562-401                           4(4-0-8) 1(0-3-0)3-0) 
เภสัชบ าบัดและเภสัชกรรมปฏิบัติ 3 4(4-0-8) 
Pharmacotherapy and Pharmacy Practice III  
รายวิชาบังคับก่อน: 562-302  
 พยาธิสรีรวิทยาการเกิดโรค การวินิจฉัย เภสัช
บ าบัด และโภชนศาสตร์บ าบัดในโรคระบบต่อมไร้ท่อ 
และโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ตามมาตรฐานหรือ
แนวปฏิบัติการรักษาที่มาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ การ
ติดตามการบ าบัดด้วยยา การให้ค าแนะน าปรึกษาแก่
ผู้ป่วยเฉพาะราย อันตรกิริยาระหว่างยา 
 Pathophysiology, diagnosis, pharmaco-
therapy and nutrition therapy in endocrino-logic 
diseases and cardiovascular diseases based on 
evidenced-based standards or treatment 
guidelines; drug therapy monitoring; individual 
patient counseling; drug interaction 
562-402                                4(4-0-8) 
เภสัชบ าบัดและเภสัชกรรมปฏิบัติ 4 4(4-0-8) 
Pharmacotherapy and Pharmacy Practice IV  
รายวิชาบังคับก่อน: 562-401  
 พยาธิสรีรวิทยาการเกิดโรค การวินิจฉัย และ
เภสัชบ าบัดและโภชนศาสตร์บ าบัดในโรคระบบทางเดิน
อาหาร โรคระบบประสาท โรคทางจิตเวช โรคระบบ
กระดูกและข้อ ตามมาตรฐานหรือแนวปฏิบัติการรักษา
ที่มาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ การติดตามการบ าบัดด้วย
ยา การให้ค าแนะน าปรึกษาแก่ผู้ป่วยเฉพาะราย 
 Pathophysiology, diagnosis, pharmaco-
therapy, and nutrition therapy in gastro-
intestinal diseases, neurological diseases, 
psychiatric diseases and bone and joint diseases 
based on evidenced-based standards or 
treatment guidelines; drug therapy monitoring; 
individual patient counseling 
562-421                               2(0-6-0) 
ปฏิบัติการเภสัชบ าบัดและเภสัชกรรมปฏิบัติ 3    
Pharmacotherapy and Pharmacy Practice 
Laboratory III  
รายวิชาบังคับก่อน: 562-401 หรือเรียนควบคู่กัน 
 ปฏิบัติการฝึกสัมภาษณ์ผู้ป่วย  การจ่ายยาตาม
กระบวนการจ่ายยาที่ดี การให้บริบาลทางเภสัชกรรม ใน
โรงพยาบาลและร้านยา อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพโดยค านึงถึงสิทธิผู้ป่วย จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ  โดยหัวข้อปฏิบัติการสอดคล้องกับ
เนื้อหารายวิชาเภสัชบ าบัดและเภสัชกรรมปฏิบัติ 3 
 Laboratory practicing for  patient 
interview, dispensing medications in accordance 
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with good dispensing process; providing 
accurate, safe and effective pharmaceutical care 
to patients in hospital and community 
pharmacy setting with consideration of patient’s 
right, moral and professional ethics; practice 
topics related to those in the course of 
pharmacotherapy and pharmacy practice III 
562-422                               2(0-6-0) 
ปฏิบัติการเภสัชบ าบัดและเภสัชกรรมปฏิบัติ 4  
Pharmacotherapy and Pharmacy Practice 
Laboratory IV  
รายวิชาบังคับก่อน: 562-402 หรือเรียนควบคู่กัน 
 ปฏิบัติการฝึกสัมภาษณ์ผู้ป่วย  การจ่ายยาตาม
กระบวนการจ่ายยาที่ดี  การให้บริบาลทางเภสัชกรรมใน
โรงพยาบาลและร้านยา อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพโดยค านึงถึงสิทธิผู้ป่วย จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ  โดยหัวข้อปฏิบัติการสอดคล้องกับ
เนื้อหารายวิชาเภสัชบ าบัดและเภสัชกรรมปฏิบัติ 4 
 Laboratory practicing for patient 
interview, dispensing medications in accordance 
with good dispensing process; providing 
accurate, safe and effective pharmaceutical care 
to patients in hospital and community 
pharmacy setting with consideration of patient’s 
right, moral and professional ethics; practice 
topics related to those in the course of 
pharmacotherapy and pharmacy practice IV 
562-423                      1(0-3-0) 
สารสนเทศทางยา 2  
Drug Information II  
รายวิชาบังคับก่อน: 562-222 
 ปฏิบัติการค้นคว้าและการได้ข้อมูลด้านเภสัช
ศาสตร์ เช่น การคิดค้นยาใหม่ ระบบน าส่งยา เภสัช
เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์สมุนไพร  
จากแหล่งข้อมูลระดับ  ตติยภูมิ ทุติยภูมิและปฐมภูมิ 
หลักการต่าง ๆ ในการตอบค าถามเพื่ องานบริการ
สารสนเทศทางยา ได้แก่ การวิเคราะห์ค าถาม การเลือก
และสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลระดับต่าง ๆ อย่างเป็น
ระบบ การประเมินข้อมูล ประมวลข้อมูลและการ
สังเคราะห์ข้อมูลให้เป็นค าตอบ การสื่อสารค าตอบทั้งทาง
วาจาและการเขียน  
 Practice for systematic searching or 
retrieving pharmaceutical science information 
such as drug discovery, drug delivery systems, 
pharmaceutical chemical products, dietary 
supplements, and herbal products; systematic 

approach to answering pharmacy-related 
questions including question analysis, searching 
and retrieving information, evaluating and 
integrating information; communicating the 
answer via written and verbal  
562-501                                4(4-0-8) 
เภสัชบ าบัดและเภสัชกรรมปฏิบัติ 5 4(4-0-8) 
Pharmacotherapy and Pharmacy Practice V  
รายวิชาบังคับก่อน: 562-402  
 พยาธิสรีรวิทยาการเกิดโรค การวินิจฉัย เภสัช
บ าบัด และโภชนศาสตร์บ าบัดในผู้ป่วยวิกฤต ผู้ป่วย
โรคมะเร็ง และผู้ป่วยเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ ตามมาตรฐาน
หรือแนวปฏิบัติการรักษาที่มาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
การติดตามการบ าบัดด้วยยา  การให้ค าแนะน าปรึกษา
แก่ผู้ป่วยเฉพาะราย โภชนศาสตร์ส าหรับผู้ป่วยที่นอน
โรงพยาบาลซึ่งรับประทานไม่ได้  การปฐมพยาบาล
เบื้องต้นและการนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพ  ยาที่ใช้กับสัตว ์
 Pathophysiology, diagnosis, pharmaco-
therapy and nutrition therapy in critically–ill 
patients, cancer patients and organ-transplant 
patients based on evidenced-based standards 
or treatment guidelines; drug therapy 
monitoring; individual patient counseling; 
nutritional supports for hospitalized patients 
who cannot eat; basic first aids and 
cardiopulmonary resuscitation; veterinary drugs 
562-521                 1(0-3-0) 
ปฏิบัติการเภสัชบ าบัดและเภสัชกรรมปฏิบัติ 5  
Pharmacotherapy and Pharmacy Practice 
Laboratory V   
รายวิชาบังคับก่อน: 562-501 หรือเรียนควบคู่กัน 
 ปฏิบัติการฝึกสัมภาษณ์ผู้ป่วย  การจ่ายยาตาม
กระบวนการจ่ายยาที่ดี  การให้บริบาลทางเภสัชกรรม ใน
โรงพยาบาลและร้านยา อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพโดยค านึงถึงสิทธิผู้ป่วย จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ  โดยหัวข้อปฏิบัติการสอดคล้องกับ
เนื้อหารายวิชาเภสัชบ าบัดและเภสัชกรรมปฏิบัติ 5 
 Laboratory practicing for patient 
interview, dispensing medications in accordance 
with good dispensing process; providing 
accurate, safe and effective pharmaceutical care 
to patients in hospital and community 
pharmacy setting with consideration of patient’s 
right, moral and professional ethics; practice 
topics related to those in the course of 
pharmacotherapy and pharmacy practice V 
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562-522                              2(0-6-0) 
การประเมินคุณค่าวรรณกรรม 
Literature Evaluation  
รายวิชาบังคับก่อน: 562-423  
 ฝึกปฏิบัติประเมินคุณค่าบทความวิจัยทาง
คลินิกที่เกี่ยวข้องกับยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ   ในด้าน
การออกแบบงานวิจัย วิธีการวิจัย และการแปลผล
การศึกษาทางสถิติ    
 Practicing to evaluate clinical research 
articles regarding medications and health 
products in various aspects including study 
design, methodology, statistical analysis and 
interpretation of results  
562-523                              2(0-6-0) 
การประยุกต์ใช้เภสัชสนเทศและการประเมิน 
คุณค่าวรรณกรรม                        
Drug Information Application and Literature 
Evaluation   
รายวิชาบังคับก่อน: 562-522  
 ประยุกต์การสืบค้นข้อมูลยาจากแหล่งข้อมูลทุก
ระดับอย่างเป็นระบบและการประเมินคุณค่าวรรณกรรม
เพื่อน ามาใช้ในการบริบาลผู้ป่วย  การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูลยาที่ได้เพื่อตอบค าถามหรือน าเสนอ
ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร 
เครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์สมุนไพร การสื่อสารข้อมูลถึง
ผู้รับอย่างมีประสิทธิภาพ  การฝึกปฏิบัติผ่านกรณีศึกษา  
การเตรียมเอกสารข้อมูลยาเพื่อเผยแพร่ส าหรับผู้ป่วยและ
บุคลากรสาธารณสุข    
 Applying systematic literature search 
and literature evaluation to the patient care; 
analysis and synthesis information in responding 
to pharmaceutical queries involving 
medications, dietary supplements, cosmetics 
and herbal products; formulating and provision 
of the response effectively; case-based 
practicing; preparing a written document to 
communicate with patients and other 
healthcare providers  
562-531                              3(1-6-2) 
ทักษะด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม  3(1-6-2) 
Skills in Pharmaceutical Care   
รายวิชาบังคับก่อน: 562-501  
 ทักษะทางคลินิกที่จ าเป็นในการให้การบริบาล
ทางเภสัชกรรม  การสัมภาษณ์และซักประวัติ  การแปล
ผลทางห้องปฏิบัติการ การสร้างแบบบันทึกข้อมูล เพื่อ
รวบรวมข้อมูลทางคลินิกที่จ าเป็นต่อการประเมินผู้ป่วย 

การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวอย่างเป็น
ระบบ เพื่อให้สามารถให้การบริบาลทางเภสัชกรรมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในเรื่องของความเจ็บป่วย
กับการใช้ยาบ าบัด รวมถึงการติดตามอาการไม่พึ ง
ประสงค์จากยา การประเมินการใช้ยา การให้บริการ
ค าแนะน าและปรึกษาในเรื่องยาแก่ผู้ป่วยโดยค านึงถึง
สิทธิผู้ป่วย จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในการ
บริบาลทางเภสัชกรรม  
 Essential clinical skills for 
pharmaceutical care provision; patient interview 
and history taking; laboratory interpretation; 
creating documentation form for compilation of 
clinical data necessary for assessing patient’s 
clinical status; systematic analysis and synthesis 
of the data to accomplish an effective 
pharmaceutical care focusing on 
pharmacotherapy, adverse drug reaction 
monitoring, drug use evaluation and patient 
drug counseling with consideration of patient’s 
right, moral and professional ethics 
562-532                              3(1-6-2) 
แนะน าการฝึกปฏิบัติงานด้านการบริบาลทาง     
เภสัชกรรม   
Introduction to Pharmaceutical Care 
Clerkship   
รายวิชาบังคับก่อน: 562-531  
 องค์ความรู้ทางด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม
ในหัวข้อท่ีจ าเป็นในการฝึกปฏิบัติงาน  จริยธรรมและการ
ประพฤติตัวท่ีเหมาะสมกับผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข
อื่น การทบทวนเวชระเบียนและบันทึกข้อมูลผู้ป่วย  การ
ค้นหาปัญหาและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่มี
ความเกี่ยวเนื่องจากการใช้ยา  การบันทึกที่เกี่ยวข้องกับ
การบริบาลทางเภสัชกรรม  การฝึกปฏิบัติงานจริงใน
โรงพยาบาลและร้านยาในการสัมภาษณ์ผู้ป่วยเพื่อเก็บ
ประวัติการใช้ยา ประเมินความร่วมมือในการใช้ยาของ
ผู้ป่วย การร่วมดูแลผู้ป่วยกับบุคลากรทางการแพทย์อื่น 
การให้ค าแนะน าในการใช้ยาแก่ผู้ป่วย และการน าเสนอ
กรณีศึกษาจากกรณีของผู้ป่วยจริง 
 Essential knowledge for pharma-
ceutical care clerkship; ethical and appropriate 
professional conducts in dealing with patients 
and other healthcare providers; reviewing 
patient’s medical records and creating a patient 
profile; identifying and proposed solving 
method for drug related problems (DRPs); 
documentation in pharmaceutical care; 
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practicing in hospital and community pharmacy 
settings for medication-history taking, assessing 
patients’ adherence to medications, providing 
pharmaceutical care in collaboration with other 
health care providers; patient drug counseling; 
case study presentation  
562-561                              1(0-3-0) 
สัมมนาการบริบาลทางเภสัชกรรม 
Seminar in Pharmaceutical Care  
รายวิชาบังคับก่อน: -  
 ค้นคว้าข้อมูลอย่างเป็นระบบจากวรรณกรรม
ทางการแพทย์และการบริบาลทางเภสัชกรรม ประเมิน
การศึกษาในหัวข้อที่สนใจอย่างวิเคราะห์วิจารณ์ การ
น าเสนอและอภิปรายสิ่งที่ค้นคว้าได้ 
 Systematic medical and pharma-
ceutical care literature searching; critical 
evaluation, presentation and discussion of 
research paper relevant to the topic of interest  
562-571                              3(0-9-0) 
โครงการด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม    
Project in Pharmaceutical Care   
รายวิชาบังคับก่อน: -  
 งานวิจัยที่เกี่ยวกับหรือสนับสนุนงานบริบาล
ทางเภสัชกรรมภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา การ
เขียนสรุปผลงานวิจัยเป็นรูปเล่ม การน าเสนอผลการวิจัย
ในการประชุมหรือตีพิมพ์เผยแพร่ 
 Conducting a research in pharma-
ceutical care or associated pharmaceutical care 
services under supervision of advisor; writing a 
research report; communicating the research 
findings either by academic meeting 
presentation or publication 
562-641                              4(0-16-0) 
การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม 
ผู้ป่วยนอก                                4(0-16-0) 
Pharmaceutical Care Clerkship in Ambulatory 
Care Patients  
รายวิชาบังคับก่อน: 595-481  
 ฝึกปฏิบัติการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วย
นอก การสัมภาษณ์ผู้ป่วยและรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยเพื่อหา
ประวัติการใช้ยาและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยา ร่วมมือกับ
บุคคลากรวิชาชีพสุขภาพอื่น และ/หรือผู้ป่วยเพื่อแก้ไข
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยาที่เกิดขึ้นจริงและ/หรือป้องกัน
ปัญหาที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุดในการ
รักษา การให้ความรู้และแนะน าปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วย

แต่ละรายเกี่ยวกับโรคและยา  โดยมีจ านวนช่ัวโมงการฝึก
ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 240 ช่ัวโมง 
 Practicing to provide pharmaceutical 
care in ambulatory care setting; interviewing 
patients and gathering patients’ information in 
order to identify drug histories and drug related 
problems (DRPs), collaboration with other 
health care professionals and/or patients to 
solve actual DRPs and/or to prevent potential 
DRPs in order to achieve optimal treatment 
outcome; educating and counseling individual 
patients regarding to diseases and medications; 
total clerkship hour is not less than 240 hours 
562-642                              4(0-16-0) 
การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม 
ในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน  
Pharmaceutical Care Clerkship in Community 
Pharmacy  
รายวิชาบังคับก่อน: 595-481  
 ฝึกปฏิบัติการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในสถาน
ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน การซักประวัติความเจ็บป่วย
เพื่อประเมินและหาสาเหตุของโรค การจ่ายยาตามความ
เหมาะสม และ/หรือส่งต่อผู้ป่วยแต่ละรายไปพบแพทย์
ตามความจ าเป็น  การจ่ายยาตามใบสั่ งแพทย์ การ
สัมภาษณ์ผู้ป่วยเพื่อหาประวัติการใช้ยาและปัญหาที่
เกี่ยวกับการยา การจัดท าแบบบันทึกประวัติปัญหา
สุขภาพและการใช้ยาของผู้ป่วยแต่ละราย การให้ความรู้
และแนะน าปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วยแต่ละรายเกี่ยวกับโรค
และยา โดยมีจ านวนช่ัวโมงการฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 
240 ช่ัวโมง 
 Practicing to provide pharmaceutical 
care to patients in community pharmacy; 
obtaining patients’ medical history to assess 
and identify health related problems; 
dispensing appropriate medications and/or 
referring individual patients to the doctors as 
needed according to their health related 
problems; filling prescription, interviewing 
patients for drug histories and drug related 
problems; preparing individual patient record to 
document health problems and medication 
history; educating and counseling individual 
patients regarding diseases and medications; 
total clerkship hour is not less than 240 hours 
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562-643                              4(0-16-0) 
การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม 
ด้านสารสนเทศทางยา 
Pharmaceutical Care Clerkship in Drug 
Information Service 
รายวิชาบังคับก่อน: 595-481 
 ฝึกปฏิบัติตอบค าถามการให้บริการข้อมูลยา
ให้แก่ผู้ป่วย ประชาชน และบุคลากรสาธารณสุขการ
สืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ แล้วน ามา
วิเคราะห์เพื่อประเมินคุณค่าวรรณกรรม และประมวล
ค าตอบเพื่อตอบค าถามโดยค านึงถึงข้อมูลของผู้ป่วย
เฉพาะราย  ฝึกการใช้ทักษะทางการสื่อสารทั้งด้านการ
พูดและการเขียนเพื่อสื่อสารค าตอบไปยังบุคลากรวิชาชีพ
สุขภาพ  หรือผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ฝึกการท า
สารสนเทศเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านยาแก่บุคลากรวิชาชีพ
สุขภาพหรือผู้ป่วย โดยมีจ านวนช่ัวโมงการฝึกปฏิบัติงาน
ไม่น้อยกว่า 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 
562-644                              4(0-16-0) 
การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม 
ด้านอายุรศาสตร์ 
Pharmaceutical Care Clerkship in Internal 
Medicine  
รายวิชาบังคับก่อน: 595-481  
 ฝึกปฏิบัติการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วย
อายุรกรรม รวบรวมและประเมินข้อมูลของผู้ป่วยจาก
แหล่งต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์หาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยา  ท า
การแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยาที่เกิดขึ้นจริงและ/หรือ
ป้องกันปัญหาที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นร่วมกับบุคลากร
วิชาชีพสุขภาพอื่น และ/หรือตัวผู้ป่วยเองเพื่อให้ได้
ผลลัพธ์สูงสุดในการรักษา การให้ความรู้และแนะน า
ปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วยแต่ละรายเกี่ยวกับโรคและยา โดย
มีจ านวนช่ัวโมงการฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 240 ช่ัวโมง 
 Practicing to provide pharmaceutical 
care to internal medicine patients, gathering 

and evaluating patients’ information from 
various sources to identify drug related 
problems (DRPs), collaboration with other 
health care professionals and/or patients to 
solve actual DRPs and/or to prevent potential 
DRPs in order to achieve optimal treatment 
outcome; educating and counseling individual 
patients regarding diseases and medications; 
total clerkship hour is not less than 240 hours 
562-645                              4(0-16-0) 
การฝึกปฏิบัติงานการจัดการด้านยาในโรงพยาบาล 
Drug Management Clerkship in Hospital   
รายวิชาบังคับก่อน: 595-481 
 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพที่ครอบคลุมการจัดการ
ทรัพยากร การจัดการคุณภาพ การจัดการความเสี่ยง 
และการจั ด ก ารข้ อมู ลที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ โค รงส ร้ า ง 
กระบวนการ และผลลัพธ์ที่พึ งได้  ของระบบยาใน
โรงพยาบาล ซึ่งมีองค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ คือ 
การคัดเลือกยา การจัดซื้อจัดหา การกระจายยา และการ
ใช้ยา ความเช่ือมโยงระหว่างองค์ประกอบเหล่านี้ และ
ความเกี่ยวเนื่องกันของระบบยากับระบบอื่น ๆ ในการส่ง
มอบบริการสุขภาพของโรงพยาบาล โดยมีจ านวนช่ัวโมง
การฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 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 
562-646                              4(0-16-0) 
การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม 
ผู้ป่วยวิกฤต 
Pharmaceutical Care Clerkship in Critical Care 
Patients  
รายวิชาบังคับก่อน: 595-481 
 ฝึกปฏิบัติการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วย
วิกฤต รวบรวมและประเมินข้อมูลของผู้ป่วยจากแหล่ง
ต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์หาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยา  ท าการ
แก้ไขปัญหาที่ เกี่ยวข้องกับยาที่ เกิดขึ้นจริงและ /หรือ
ป้องกันปัญหาที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นร่วมกับบุคลากร
วิชาชีพสุขภาพอื่น และ/หรือตัวผู้ป่วยเองเพื่อให้ได้
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ผลลัพธ์สูงสุดในการรักษา โดยมีจ านวนช่ัวโมงการฝึก
ปฏิบัติงานไม่นอ้ยกว่า 240 ช่ัวโมง 
 Practicing to provide pharmaceutical 
care to critically ill patients, gathering and 
evaluating patients’ information from various 
sources to identify drug related problems 
(DRPs), collaboration with other health care 
professionals and/or patients to solve actual 
DRPs and/or to prevent potential DRPs in order 
to achieve optimal treatment outcome; total 
clerkship hour is not less than 240 hours 
562-647                              4(0-16-0) 
การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้าน 
โรคติดเชื้อ  
Pharmaceutical Care Clerkship in Infectious 
Diseases  
รายวิชาบังคับก่อน: 595-481  
 ฝึกปฏิบัติการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วย
โรคติดเช้ือ รวบรวมและประเมินข้อมูลของผู้ป่วยจาก
แหล่งต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์หาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยา  ท า
การแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยาที่เกิดขึ้นจริงและ/หรือ
ป้องกันปัญหาที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นร่วมกับบุคลากร
วิชาชีพสุขภาพอื่นและ/หรือตัวผู้ป่วยเองเพื่อให้ได้ผลลัพธ์
สูงสุดในการรักษา การให้ความรู้และแนะน าปรึกษาด้าน
ยาแก่ผู้ป่วยแต่ละรายเกี่ยวกับโรคและยา โดยมีจ านวน
ช่ัวโมงการฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 240 ช่ัวโมง 
 Practicing to provide pharmaceutical 
care to patients with infectious diseases, 
gathering and evaluating patients’ information 
from various sources to identify drug related 
problems (DRPs), collaboration with other 
health care professionals and/or patients to 
solve actual DRPs and/or to prevent potential 
DRPs in order to achieve optimal treatment 
outcome; educating and counseling individual 
patients regarding diseases and medications; 
total clerkship hour is not less than 240 hours 
562-648                              4(0-16-0) 
การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านเภสัช
จลนศาสตร์คลินิก 
Pharmaceutical Care Clerkship in Clinical 
Pharmacokinetics 
รายวิชาบังคับก่อน: 595-481 
 ฝึกปฏิบัติน าความรู้ทางเภสัชจลนศาสตร์คลินิก
มาใช้ในการบริบาลทางเภสัชกรรม  แนะน าขนาดยาและ
แผนการให้ยาที่เหมาะสมส าหรับผู้ป่วยเฉพาะราย วาง

แผนการตรวจวัดระดับยาในซีรัมและของเหลวในร่างกาย 
แก้ไขและป้องกันปัญหาการใช้ยาของผู้ป่วย โดยมีจ านวน
ช่ัวโมงการฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 240 ช่ัวโมง 
 Practicing to apply clinical 
pharmacokinetic knowledge into 
pharmaceutical care practice, recommending 
appropriate drug dosing and regimen for 
individual patients, planning to obtain drug 
concentration in serum and body fluid, solving 
and preventing patients’ drug related problems; 
total clerkship hour is not less than 240 hours  
562-649                              4(0-16-0) 
การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม 
ด้านโรคทางระบบประสาท              
Pharmaceutical Care Clerkship in Neurologic 
Diseases   
รายวิชาบังคับก่อน: 595-481 
 ฝึกปฏิบัติการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วย
โรคทางระบบประสาท รวบรวมและประเมินข้อมูลของ
ผู้ป่วยจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์หาปัญหาที่เกี่ยวข้อง
กับยา  ท าการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยาที่เกิดขึ้นจริง
และ/หรือป้องกันปัญหาที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นร่วมกับ
บุคลากรวิชาชีพสุขภาพอื่น และ/หรือตัวผู้ป่วยเองเพื่อให้
ได้ผลลัพธ์สูงสุดในการรักษา การให้ความรู้และแนะน า
ปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วยแต่ละรายเกี่ยวกับโรคและยา โดย
มีจ านวนช่ัวโมงการฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 240 ช่ัวโมง 
 Practicing to provide pharmaceutical 
care to patients with neurologic diseases, 
gathering and evaluating patients’ information 
from various sources to identify drug related 
problems (DRPs), collaboration with other 
health care professionals and/or patients to 
solve actual DRPs and/or to prevent potential 
DRPs in order to achieve optimal treatment 
outcome educating and counseling individual 
patients regarding to diseases and medications; 
educating and counseling individual patients 
regarding to diseases and medications; total 
clerkship hour is not less than 240 hours 
562-650                             4(0-16-0) 
การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยเด็ก 
Pharmaceutical Care Clerkship in Pediatrics   
รายวิชาบังคับก่อน: 595-481  
 ฝึกปฏิบัติการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วย
เด็ก รวบรวมและประเมินข้อมูลของผู้ป่วยจากแหล่งต่าง 
ๆ เพื่อวิเคราะห์หาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยา  ท าการแก้ไข
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ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยาที่เกิดขึ้นจริงและ/หรือป้องกัน
ปัญหาที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นร่วมกับบุคลากรวิชาชีพ
สุขภาพอื่น และ/หรือตัวผู้ป่วยเองเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุด
ในการรักษา การให้ความรู้และแนะน าปรึกษาด้านยาแก่
ผู้ป่วยแต่ละรายเกี่ยวกับโรคและยา โดยมีจ านวนช่ัวโมง
การฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 240 ช่ัวโมง 
 Practice to provide pharmaceutical care 
principle to pediatric patients, gathering and 
evaluating patients’ information from various 
sources to identify drug related problems 
(DRPs), collaboration with other health care 
professionals and/or patients to solve actual 
DRPs and/or to prevent potential DRPs in order 
to achieve optimal treatment outcome; 
educating and counseling individual patients 
regarding to diseases and medications; total 
clerkship hour is not less than 240 hours 
562-651                              4(0-16-0) 
การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม 
ด้านศัลยกรรม 
Pharmaceutical Care Clerkship in Surgery  
รายวิชาบังคับก่อน: 595-481  
 ฝึกปฏิบัติการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วย
ศัลยกรรม รวบรวมและประเมินข้อมูลของผู้ป่วยจาก
แหล่งต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์หาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยา  ท า
การแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยาที่เกิดขึ้นจริงและ/หรือ
ป้องกันปัญหาที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นร่วมกับบุคลากร
วิชาชีพสุขภาพอื่น และ/หรือตัวผู้ป่วยเองเพื่อให้ได้
ผลลัพธ์สูงสุดในการรักษาการให้ความรู้และแนะน า
ปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วยแต่ละรายเกี่ยวกับโรคและยา โดย
มีจ านวนช่ัวโมงการฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 240 ช่ัวโมง 
 Practicing to provide pharmaceutical 
care to surgical patients, gathering and 
evaluating patients’ information from various 
sources to identify drug related problems 
(DRPs), collaboration with other health care 
professionals and/or patients to solve actual 
DRPs and/or to prevent potential DRPs in order 
to achieve optimal treatment outcome, 
educating and counseling individual patients 
regarding to diseases and medications; 
educating and counseling individual patients 
regarding to diseases and medications; total 
clerkship hour is not less than 240 hours 
 
 

562-652                              4(0-16-0) 
การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม 
ด้านโรคจิตเวช 
Pharmaceutical Care Clerkship in Psychiatric 
Diseases  
รายวิชาบังคับก่อน: 595-481 
 ฝึกปฏิบัติการน าหลักการบริบาลทางเภสัช
กรรมมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช รวบรวมและประเมิน
ข้อมูลของผู้ป่วยจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์หาปัญหา
ที่เกี่ยวข้องกับยา  ท าการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยาที่
เกิดขึ้นจริงและ/หรือป้องกันปัญหาที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้น
ร่วมกับบุคลากรวิชาชีพสุขภาพอ่ืน และ/หรือตัวผู้ป่วยเอง
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุดในการรักษา การให้ความรู้และ
แนะน าปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วยแต่ละรายเกี่ยวกับโรคและ
ยา โดยมีจ านวนช่ัวโมงการฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 240 
ช่ัวโมง 
 Practicing to provide pharmaceutical 
care to psychiatric patients, gathering and 
evaluating patients’ information from various 
sources to identify drug related problems 
(DRPs), collaboration with other health care 
professionals and/or patients to solve actual 
DRPs and/or to prevent potential DRPs in order 
to achieve optimal treatment outcome; 
educating and counseling individual patients 
regarding to diseases and medications; total 
clerkship hour is not less than 240 hours 
562-653                              4(0-16-0) 
การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม 
ด้านโรคมะเร็ง 
Pharmaceutical Care Clerkship in Oncologic 
Diseases  
รายวิชาบังคับก่อน: 595-481  
 ฝึกปฏิบัติการน าหลักการบริบาลทางเภสัช
กรรมมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง รวบรวมและ
ประเมินข้อมูลของผู้ป่วยจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์
หาปัญหาที่ เกี่ยวข้องกับยา  ท าการแก้ ไขปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับยาที่เกิดขึ้นจริงและ/หรือป้องกันปัญหาที่มี
แนวโน้มจะเกิดขึ้นร่วมกับบุคลากรวิชาชีพสุขภาพอื่น
และ/หรือตัวผู้ป่วยเองเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุดในการ
รักษาการให้ความรู้และแนะน าปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วย
แต่ละรายเกี่ยวกับโรคและยา โดยมีจ านวนช่ัวโมงการฝึก
ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 240 ช่ัวโมง 
 Practicing to provide pharmaceutical 
care to cancer patients, gathering and 
evaluating patients’ information from various 
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sources to identify drug related problems 
(DRPs), collaboration with other health care 
professionals and/or patients to solve actual 
DRPs and/or to prevent potential DRPs in order 
to achieve optimal treatment outcome; 
educating and counseling individual patients 
regarding to diseases and medications; total 
clerkship hour is not less than 240 hours 
562-654                              4(0-16-0) 
การฝึกปฏิบัติงานการเตรียมผสมยาเคมีบ าบัด 
Chemotherapeutic Drug Preparation 
Clerkship  
รายวิชาบังคับก่อน: 595-481  
 ฝึกการเตรียมยาเคมีบ าบัดส าหรับผู้ป่วยเฉพาะ
รายการ ทบทวนใบสั่งยาเคมีบ าบัดเพื่อค านวณขนาดยา 
การตรวจสอบความคงตัว ความไม่เข้ากันกับสารน้ าอื่นที่
ใช้เป็นตัวท าละลาย การเก็บรักษา การขนส่งและท าลาย
ยาเคมีบ าบัด โดยมีจ านวนช่ัวโมงการฝึกปฏิบัติงานไม่
น้อยกว่า 240 ช่ัวโมง 
 Practicing to prepare chemothera-
peutic 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 
562-655                              4(0-16-0) 
การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม 
ด้านโรคมะเร็งและการเตรียมยาเคมีบ าบัด 
Pharmaceutical Care in Oncologic Disease 
and Chemotherapeutic Drug Preparation 
Clerkship                 
รายวิชาบังคับก่อน: 595-481 
 ฝึกการเตรียมยาเคมีบ าบัดส าหรับผู้ป่วยเฉพาะ
ราย  ทบทวนใบสั่งยาเคมีบ าบัดเพื่อค านวณขนาดยา การ
ตรวจสอบความคงตัว ความไม่เข้ากันกับสารน้ าอื่นที่ใช้
เป็นตัวท าละลาย  เก็บรักษา ขนส่งและท าลายยาเคมี
บ าบัด  น าหลักการบริบาลทางเภสัชกรรมมาใช้ในการ
ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ร่วมกับบุคลากรวิชาชีพสุขภาพอื่น 
และ/หรือตัวผู้ป่วยเองเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยาที่
เกิดขึ้นจริง และ /ห รื อป้ อ งกั น ปั ญ ห าที่ มี
แนวโน้มจะเกิดขึ้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุดในการรักษา  ให้
ความรู้และแนะน าปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วยแต่ละราย
เกี่ยวกับโรคและยา โดยมีจ านวนช่ัวโมงการฝึกปฏิบัติงาน
ไม่น้อยกว่า 240 ช่ัวโมง 

 Practicing to prepare chemothera-
peutic drug 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; providing 
pharmaceutical care to cancer patients, 
collaboration with other health care 
professionals and/or patients to solve actual 
drug related problems (DRPs) and/or to prevent 
potential DRPs in order to achieve optimal 
treatment outcome; educating and counseling 
individual patients regarding to diseases and 
medications; total clerkship hour is not less 
than 240 hours 
562-656                              4(0-16-0) 
การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม 
ด้านโภชนศาสตร์คลินิก 
Pharmaceutical Care Clerkship in Clinical 
Nutrition  
รายวิชาบังคับก่อน: 595-481  
 การประยุกต์โดยน าความรู้ด้านโภชนศาสตร์
คลินิกมาใช้ในการให้บริบาลทางเภสัชกรรม  ทบทวนการ
สั่งให้อาหารทางหลอดเลือดเพื่อค านวณหาปริมาณ
ของเหลวและพลั งงานที่ ต้ องการ รวมทั้ งโปรตี น 
คาร์โบไฮเดรต ไขมัน อิเล็กโทรไลต์ วิตามิน และเกลือแร่
ที่ ผู้ ป่ วยแต่ ละรายต้องการ  ติ ดตามผู้ป่ วยที่ ได้ รับ
สารอาหารโดยวิธีพิเศษ เช่น อาหารทางหลอดเลือดด า 
หรือทางสายให้ อาหาร  ทั้ งด้ านประสิทธิผลและ
ภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดขึ้น  ร่วมมือกับบุคลากรวิชาชีพ
สุขภาพอื่นเพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาของผู้ป่วยที่
เกี่ยวกับอาหาร โดยมีจ านวนช่ัวโมงการฝึกปฏิบัติงานไม่
น้อยกว่า 240 ช่ัวโมง 
 Applying clinical nutrition knowledge 
into pharmaceutical care practice; reviewing 
parenteral nutrition order to calculate fluid and 
caloric requirement, including protein, 
carbohydrate, lipid, electrolyte, vitamins and 
trace element requirement for individual 
patients support;  monitoring patients who 
receive specialized nutrition support such as  
parenteral and enteral nutrition for efficacy and 
complications; collaborating with other health 
care professionals to solve and prevent 
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patients’ problems regarding to nutrition; total 
clerkship hour is not less than 240 hours 
562-657                              4(0-16-0) 
การฝึกปฏิบัติงานการเตรียมผสมสารอาหาร 
ทางหลอดเลือด  
Parenteral Nutrition Preparation Clerkship   
รายวิชาบังคับก่อน: 595-481 
 ฝึกปฏิบัติเตรียมอาหารทางหลอดเลือดส าหรับ
ผู้ป่วยเฉพาะราย ทบทวนการสั่งให้อาหารทางหลอดเลือด
เพื่อค านวณหาปริมาณของเหลวและพลังงานที่ต้องการ
รวมทั้ง โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน อิ เล็กโทรไลต์ 
วิตามิน และเกลือแร่ที่ผู้ป่วยแต่ละรายต้องการ รวมทั้ง
ปริมาณสารอาหารแต่ละชนิดที่ผู้ป่วยควรได้รับ การ
ตรวจสอบความคงตัว ความไม่เข้ากันกับสารน้ าอื่นที่ใช้ใน
การเตรียม โดยมีจ านวนช่ัวโมงการฝึกปฏิบัติงานไม่น้อย
กว่า 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 
562-658                              4(0-16-0) 
การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมและ 
การเตรียมอาหารทางหลอดเลือด  
Pharmaceutical Care and Preparation in 
Parenteral Nutrition Clerkship 
รายวิชาบังคับก่อน: 595-481 
 ฝึกปฏิบัติเตรียมอาหารทางหลอดเลือดส าหรับ
ผู้ป่วยเฉพาะราย โดยทบทวนการสั่งให้อาหารทางหลอด
เลือดเพื่อค านวณหาปริมาณของเหลวและพลังงานที่
ต้องการ  โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน อิเล็กโทรไลต์ 
วิตามิน และเกลือแร่ที่ผู้ป่วยแต่ละรายต้องการ  การ
ตรวจสอบความคงตัว และความไม่เข้ากันกับสารน้ าอื่นที่
ใช้ในการเตรียม การติดตามผู้ป่วยที่ได้รับสารอาหารโดย
วิธีพิเศษ เช่นอาหารทางหลอดเลือดด า หรืออาหารที่ให้
ทางสายทั้งด้านประสิทธิผล และภาวะแทรกซ้อนที่อาจ
เกิดขึ้น ร่วมมือกับบุคลากรสาธารณสุขอื่นเพื่อแก้ไขและ
ป้องกันปัญหาของผู้ป่วยที่เกี่ยวกับการให้อาหาร โดยมี
จ านวนช่ัวโมงการฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 240 ช่ัวโมง 
 Practicing to prepare parenteral 
nutrition for individual patients by 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; monitoring patients who receive 
specialized nutrition support such as  parenteral 
and enteral nutrition for efficacy and 
complications; collaborating with other health 
care professionals to solve and prevent 
patients’ problems regarding to nutrition 
support; total clerkship hour is not less than 
240 hours  
562-659                              4(0-16-0) 
การฝึกปฏิ บั ติ งานการเต รียมยาเคมีบ าบั ดและ
สารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือด 
Chemotherapeutic Drug and Parenteral 
Nutrition Preparation Clerkship  
รายวิชาบังคับก่อน: 595-481  
 ฝึ กป ฏิ บั ติ ก า ร เต รี ย ม ย า เค มี บ าบั ด แล ะ
สารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดส าหรับผู้ป่วยเฉพาะราย 
การทบทวนใบสั่งยาเคมีบ าบัดเพื่อค านวณขนาดยา การ
ตรวจสอบความคงตัว ความไม่เข้ากันกับสารน้ าอื่นที่ใช้
เป็นตัวท าละลาย การเก็บรักษา การขนส่งและท าลายยา
เคมีบ าบัด ฝึกปฏิบัติเตรียมอาหารทางหลอดเลือดส าหรับ
ผู้ป่วยเฉพาะราย โดยทบทวนการสั่งให้อาหารทางหลอด
เลือดเพื่อค านวณหาปริมาณของเหลวและพลั งงานที่
ต้องการ รวมทั้ง โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน  อิเล็กโทร
ไลต์ วิตามิน และเกลือแร่ที่ผู้ป่วยแต่ละรายต้องการ   
ตรวจสอบความคงตัว และความไม่เข้ากันกับสารน้ าอื่นที่
ใช้ในการเตรียม โดยมีจ านวนช่ัวโมงการฝึกปฏิบัติงานไม่
น้อยกว่า 240 ช่ัวโมง 
 Practicing to prepare chemothera-
peutic 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 



43 
parenteral nutrition with other intravenous 
fluids used in the preparation; total clerkship 
hour is not less than 240 hours  
562-680                              4(0-16-0) 
การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม 
ด้านอายุรศาสตร์ขั้นสูง 
Pharmaceutical Care Clerkship in Advanced 
Internal Medicine   
รายวิชาบังคับก่อน: 595-481 
 ฝึกปฏิบัติการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยใน
แผนกอายุรกรรม รวบรวมและประเมินข้อมูลของผู้ป่วย
จากแหล่งต่าง ๆ เพื่อหาประวัติการใช้ยาและปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับยา ร่วมกับบุคลากรวิชาชีพสุขภาพอื่น และ/
หรือตัวผู้ป่วยเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยาที่เกิดขึ้น
จริงและ/หรือป้องกันปัญหาที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นเพื่อให้
ได้ผลลัพธ์สูงสุดในการรักษา ออกแบบกระบวนการเพื่อ
ป้องกันและจัดการปัญหาที่ เกี่ ยวกับยาและความ
คลาดเคลื่อนทางยาที่พบบ่อยในการให้บริการบริบาลทาง
เภสัชกรรม จัดท าแผนเพื่อริเริ่มและประเมินผลลัพธ์การ
บริบาลทางเภสัชกรรม โดยมีจ านวนช่ัวโมงการฝึก
ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 240 ช่ัวโมง 
 Practicing to provide pharmaceutical  
care to patients in internal medicine, gathering 
and evaluating patients’ information from 
various sources to identify drug histories and 
drug related problems (DRPs); collaborating with 
other health care professionals and/or patients 
to solve actual DRPs and/or to prevent 
potential DRPs in order to achieve optimal 
treatment outcomes; design the process for 
preventing and managing drug related problems 
and medication errors frequently detected in 
pharmaceutical care service; developing plan to 
initiate and evaluate pharmaceutical care 
outcome; total clerkship hour is not less than 
240 hours  
562-681                              4(0-16-0) 
การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม 
ด้านเภสัชกรรมชุมชนขั้นสูง 
Pharmaceutical Care Clerkship in Advanced 
Community Pharmacy  
รายวิชาบังคับก่อน: 595-481  
 ฝึกปฏิบัติโดยน าแนวคิดการบริบาลทางเภสัช
กรรมมาใช้ในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ให้
บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วย โดยการหาประวัติผู้ป่วย 
ประเมินข้อมูลของผู้ป่วย และตัดสินใจในการจ่ายยาหรือ

ส่งต่อผู้ป่วยไปพบแพทย์  การให้บริบาลทางเภสัชกรรม
ในผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง  การติดตามผู้ป่วยในระยะยาว  
การจัดท าแฟ้มประวัติผู้ป่วยเกี่ยวกับการใช้ยา  การคัด
กรองผู้ป่วยเพื่ อค้นหาปัจจัยเสี่ยงส าหรับโรคเรื้อรัง  
ปัญหาจากการใช้ยา  ตลอดจนการพิจารณาส่งต่อผู้ป่วย
อย่างเป็นระบบ การให้บริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ  
การให้บริการเชิงรุกกับชุมชน และการพัฒนางานใน
รูปแบบโครงการในร้านยา โดยมีจ านวนช่ัวโมงการฝึก
ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 240 ช่ัวโมง 
 Practicing to provide pharmaceutical 
care concept in the community pharmacy; 
providing pharmaceutical care to patients by 
obtaining patients’ history, evaluating patients’ 
data and making decision to dispense 
medications or to refer patients to see the 
doctors; providing pharmaceutical care to 
patients with chronic patients; monitoring 
patients in long term; creating patient 
medication history profile; screening patients to 
identify risk factors for chronic disease, drug 
related problems and considering to refer 
patients to the doctors as systematic approach; 
providing health promotion and proactive 
service to community; developing mini-project 
for quality improvement in the community 
pharmacy; total clerkship hour is not less than 
240 hours 
562-682                              4(0-16-0) 
การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม 
ด้านอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
Pharmaceutical Care Clerkship in Adverse 
Product Reactions   
รายวิชาบังคับก่อน: 595-481 
 ฝึกปฏิบัติการบริบาลทางเภสัชกรรมในการ
ประเมิน ติดตาม และรายงานอาการไม่พึงประสงค์จาก
การใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพในสถานบริการสาธารณสุข   
การรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อน ามา
ประเมินหาสาเหตุและความรุนแรงของอาการไม่พึง
ประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ การจัดการแก้ไข
ปัญหาและวางแผนป้องกันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์
จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพซ้ าแก่ผู้ป่วยเฉพาะราย  
รายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ที่เกิดขึ้น การจัดการฐานข้อมูลและการให้ข้อมูลด้าน
ความปลอดภัยในการใช้ยาแก่ประชาชนทั่วไป และ
บุคลากรวิชาชีพสุขภาพอื่น เพื่อให้เกิดประโยชน์และ
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ความปลอดภัยสูงสุดในการรักษาผู้ป่วย โดยมีจ านวน
ช่ัวโมงการฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 240 ช่ัวโมง 
 Practicing to provide pharmaceutical 
care to evaluate, monitor and report the 
adverse product reactions (APRs) in health care 
institutes; gathering patients’ information in 
order to evaluate the causality and severity of 
APRs; planning to manage and prevent of APRs 
recurring in individual patient, reporting APRs; 
managing the database and providing drug 
safety information to people and/or other 
health care professionals to achieve the 
optimal and safety treatment outcome; total 
clerkship hour is not less than 240 hours 
562-683                                4(0-16-0) 
การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม 
ด้านโรคเอชไอวี 
Pharmaceutical Care Clerkship in HIV Disease   
รายวิชาบังคับก่อน: 595-481  
 ฝึกปฏิบัติการบริบาลทางเภสัชกรรมในการดูแล
ผู้ป่วยโรคติดเช้ือเอชไอวี  สัมภาษณ์ผู้ป่วย รวบรวมและ
ประเมินข้อมูลผู้ป่วยจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อหาประวัติการ
ใช้ยาและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยา  ร่วมมือกับบุคลากร
วิชาชีพสุขภาพอ่ืนและ/หรือผู้ป่วยในการเพื่อแก้ไขปัญหา
ที่เกี่ยวข้องกับยาที่เกิดขึ้นจริงและ/หรือป้องกันปัญหาที่มี
แนวโน้มจะเกิดขึ้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุดในการรักษา  
การให้ความรู้และแนะน าปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วยแต่ละ
รายเกี่ยวกับโรคและยา โดยมีจ านวนช่ัวโมงการฝึก
ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 240 ช่ัวโมง 
 Practicing to provide pharmaceutical 
care to HIV infected patients; interviewing 
patients, gathering and evaluating patients’ 
information from various sources in order to 
identify drug histories and drug related 
problems (DRPs), collaborating with other 
health care professionals and/or patients to 
solve actual DRPs and/or to prevent potential 
DRPs in order to achieve optimal treatment 
outcome; educating and counseling individual 
patients regarding to diseases and medications; 
total clerkship hour is not less than 240 hours  
562-684                              4(0-16-0) 
การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม 
ด้านคลินิกยาวาร์ฟาริน 
Pharmaceutical Care Clerkship in Warfarin 
Clinic  

รายวิชาบังคับก่อน: 595-481  
 ฝึกปฏิบัติการบริบาลทางเภสัชกรรมในการดูแล
ผู้ป่วยท่ีรับยาวาร์ฟาริน สัมภาษณ์ผู้ป่วยและรวบรวมและ
ประเมินข้อมูลของผู้ป่วยจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อหาประวัติ
การใช้ยาและปัญหาที่ เกี่ยวข้องกับยา  ร่วมมือกับ
บุคลากรวิชาชีพสุขภาพอื่นและ/หรือตัวผู้ป่วยเองเพื่อ
แก้ไขปัญหาที่ เกี่ยวข้องกับยาที่ เกิดขึ้นจริงและ/หรือ
ป้องกันปัญหาที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์
สูงสุดในการรักษา การให้ความรู้และแนะน าปรึกษาด้าน
ยาแก่ผู้ป่วยแต่ละรายเกี่ยวกับโรคและยา โดยมีจ านวน
ช่ัวโมงการฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 240 ช่ัวโมง 
 Practicing to provide pharmaceutical 
care to patients who received warfarin; 
interviewing patients, gathering and evaluating 
patients’ information from various sources in 
order to identify drug histories and drug related 
problems (DRPs); collaborating with other 
health care professionals and/or patients to 
solve actual DRPs and/or to prevent potential 
DRPs in order to achieve optimal treatment 
outcome; educating and counseling individual 
patients regarding to diseases and medications; 
total clerkship hour is not less than 240  hours  
562-685                              4(0-16-0) 
การฝึกปฏิบัติงานการให้บริบาลทางเภสัชกรรม 
ด้านโรคเร้ือรัง 
Pharmaceutical Care Clerkship in Chronic 
Diseases  
รายวิชาบังคับก่อน: 595-481 
 ฝึกปฏิบัติการบริบาลทางเภสัชกรรมในการดูแล
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  สัมภาษณ์ผู้ป่วยรวบรวมและประเมิน
ข้อมูลของผู้ป่วยจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อหาประวัติการใช้ยา
และปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยา  ร่วมมือกับบุคลากรวิชาชีพ
สุขภาพอื่น และ/หรือตัวผู้ป่วยเองเพื่อแก้ไขปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับยาที่เกิดขึ้นจริงและ/หรือป้องกันปัญหาที่มี
แนวโน้มจะเกิดขึ้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุดในการรักษา 
การให้ความรู้และแนะน าปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วยแต่ละ
รายเกี่ยวกับโรคและยา โดยมีจ านวนช่ัวโมงการฝึก
ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 240 ช่ัวโมง 
 Practicing to provide pharmaceutical 
care to patients with chronic diseases; 
interviewing patients, gathering and evaluating 
patients’ information from various sources to 
identify drug histories and drug related 
problems (DRPs); collaborating with other 
health care professionals and/or patients to 
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solve actual DRPs and/or to prevent potential 
DRPs in order to achieve optimal treatment 
outcome; educating and counseling individual 
patients regarding to diseases and medications; 
total clerkship hour is not less than 240 hours 
562-686                              4(0-16-0) 
การฝึกปฏิบัติงานการท าวิจัยทางคลินิก 
Clinical Research Clerkship   
รายวิชาบังคับก่อน:  575-432  
 บทบาทการเป็นผู้ประสานงานในการท าวิจัย
ท างค ลิ นิ ก ใน บ ริ ษั ท ย า   สั ง เก ต แ ล ะ เข้ า ร่ วม ใน
กระบวนการท าวิจัยทางคลินิก เช่น การตรวจสอบและ
ติดตามก ากับการท าวิจัยทางคลินิกของผู้ร่วมวิจัยในแหล่ง
วิจัยทางคลินิกต่าง ๆ การปิดการท าวิจัยและการเขียน
รายงานสรุปผลการวิจัย  โดยมีจ านวนช่ัวโมงการฝึก
ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 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 
562-687                              4(0-16-0) 
การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม 
ด้านโรงพยาบาลชุมชน 
Pharmaceutical Care Clerkship in Community 
Hospital  
รายวิชาบังคับก่อน: 595-481  
 ฝึกปฏิบัติการบริบาลทางเภสัชกรรมในการดูแล
ผู้ป่วยในโรงพยาบาลชุมชน รวบรวมและประเมินข้อมูล
ของผู้ป่วยจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์หาปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับยา ท าการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยาที่
เกิดขึ้นจริงและ/หรือป้องกันปัญหาที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้น  
ร่วมมือกับบุคลากรวิชาชีพสุขภาพอื่นและ/หรือตัวผู้ป่วย
เองเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุดในการรักษา การให้ความรู้และ
แนะน าปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วยแต่ละรายเกี่ยวกับโรคและ
ยา โดยมีจ านวนช่ัวโมงการฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 240 
ช่ัวโมง 
 Practicing to provide pharmaceutical 
care to patients in community hospital; 
gathering and evaluating patients’ information 
from various sources to identify drug related 
problems (DRPs); collaborating with other 
health care professionals and/or patients to 

solve actual DRPs and/or to prevent potential 
DRPs in order to achieve optimal treatment 
outcome; educating and counseling individual 
patients regarding to diseases and medications; 
total clerkship hour is not less than 240 hours 
562-688                              4(0-16-0) 
การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม 
ด้านโรคไต   
Pharmaceutical Care Clerkship in Renal 
Disease  
รายวิชาบังคับก่อน: 595-481 
 ฝึกปฏิบัติการบริบาลทางเภสัชกรรมในการดูแล
ผู้ป่วยโรคไต  รวบรวมและประเมินข้อมูลของผู้ป่วยจาก
แหล่งต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์หาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยา  ท า
การแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยาที่เกิดขึ้นจริงและ/หรือ
ป้องกันปัญหาที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้น  ร่วมมือกับบุคลากร
วิชาชีพสุขภาพอื่น และ/หรือตัวผู้ป่วยเองเพื่อให้ได้
ผลลัพธ์สูงสุดในการรักษาการให้ความรู้และแนะน า
ปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วยแต่ละรายเกี่ยวกับโรคและยา โดย
มีจ านวนช่ัวโมงการฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 240 ช่ัวโมง 
 Practicing to provide pharmaceutical 
care to patients with kidney diseases; gathering 
and evaluating patients’ information from 
various sources to identify drug related 
problems (DRPs); collaborating with other 
health care professionals and/or patients to 
solve actual DRPs and/or to prevent potential 
DRPs in order to achieve optimal treatment 
outcome; educating and counseling individual 
patients regarding to diseases and medications; 
total clerkship hour is not less than 240 hours 
562-689                              4(0-16-0) 
การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม 
ด้านศัลยกรรมประสาท                    
Pharmaceutical Care Clerkship in Neurosurgery  
รายวิชาบังคับก่อน: 595-481 
 ฝึกปฏิบัติการบริบาลทางเภสัชกรรมในการดูแล
ผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท รวบรวมและประเมินข้อมูลของ
ผู้ป่วยจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์หาปัญหาที่เกี่ยวข้อง
กับยา  ท าการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยาที่เกิดขึ้นจริง
และ/หรือป้องกันปัญหาที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นร่วมกับ
บุคลากรวิชาชีพสุขภาพอื่นและ/หรือตัวผู้ป่วยเองเพื่อให้
ได้ผลลัพธ์สูงสุดในการรักษา การให้ความรู้และแนะน า
ปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วยแต่ละรายเกี่ยวกับโรคและยา โดย
มีจ านวนช่ัวโมงการฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 240 ช่ัวโมง 
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 Practicing to provide pharmaceutical 
care to neurosurgical patients; gathering and 
evaluating patients’ information from various 
sources to identify drug related problems 
(DRPs); collaborating with other health care 
professionals and/or patients to solve actual 

DRPs and/or to prevent potential DRPs in order 
to achieve optimal treatment outcome; 
educating and counseling individual patients 
regarding to diseases and medications; total 
clerkship hour is not less than 240 hours 
  

 
 
 

565-101                                4(4-0-8) 
เคมีอินทรีย์ส าหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์  
Organic Chemistry for Pharmacy Students  
รายวิชาบังคับก่อน: 324-104 
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการตั้ งช่ือ โครงสร้าง 
ปฏิกิริยา และคุณสมบัติของไฮโดรคาร์บอนชนิดแอลิแฟติก
และแอโรแมติก และอนุพันธ์ รวมทั้ง แอลกอฮอล์  เอส
เทอร์ อีเทอร์ แอลดีไฮด์  คีโทน แอมีน  แอไมด์ และอื่น ๆ  
เน้นเคมีและคุณสมบัติของสารประกอบและพอลิเมอร์ของ
สารธรรมชาติ เภสัชสังเคราะห์และทางการแพทย์อื่น ๆ  
 Basic knowledge of nomenclature, 
structures,  reactions, and properties of aliphatic 
and aromatic hydrocarbons and their derivatives, 
including alcohols, esters, ethers, aldehydes, 
ketones, amines, amides and others, emphasis  
on the chemistry and properties of natural and 
synthetic pharmaceuticals and other medically 
related compounds and polymers 
565-301                                 2(2-0-4) 
เภสัชวิเคราะห์ 1   
Pharmaceutical Analysis I  
รายวิชาบังคับก่อน: 565-101 
 ต ารายาที่ทางการรับรอง ข้อก าหนดมาตรฐานคุณภาพ
ยาและเภสัชภัณฑ์ หลักการพื้นฐานและสถิติของการตรวจ
วิเคราะห์ยาและเภสัชภัณฑ์  การตรวจวิเคราะห์ด้วยการ
ไทเทรต การตรวจคุณสมบัติทางสเตอริโอเคมีของยาและ
เภสัชภัณฑ์ การวิเคราะห์เชิงความร้อนของยาและเภสัช
ภัณฑ์และการตรวจวิเคราะห์ตามข้อก าหนดในต ารายา  
 Official pharmacopoeias; standard 
quality requirement of pharmaceuticals; basic 
principles and statistics of pharmaceutical 
analysis; analysis by titrimetric analysis; 
stereochemistry of drugs and measurement of 
optical rotation; thermal behavior and thermal 
analysis according to pharmacopoeia standard 
 
 

565-302                                2(2-0-4) 
เภสัชวิเคราะห์ 2  
Pharmaceutical Analysis II 
รายวิชาบังคับก่อน: 565-301 
 การใช้เครื่องมือวิเคราะห์  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  
565-303                                3(3-0-6) 
เคมียา 1   
Medicinal Chemistry I 
รายวิชาบังคับก่อน: 336-202, 328-302 และ 565-101   
 หลักการออกแบบยา หลักการทางเคมีและ
เภสัชที่มีผลต่อฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา โดยเน้นความสัมพันธ์
โครงสร้างและฤทธิ์ การเกิดอันตรกิริยากับตัวรับยา กลไก
การออกฤทธิ์ คุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ซึ่งสัมพันธ์กับการ
ดูดซึม การกระจาย เมแทบอลิซึม และการขับออก 
ตลอดจนข้อบ่งใช้ทางเภสัชวิทยาของยาจากธรรมชาติ ยา
สังเคราะห์ หรือยากึ่งสังเคราะห์  ของยาในกลุ่มยาต้าน
เบาหวาน ยาไทรอยด์ สมดุลของแคลเซียม ยาในระบบ
ประสาทอัตโนมัติ สเตียรอยด์และฮอร์โมน 
 Principle of drug design; chemical and 
pharmaceutical principles influencing 
pharmacological activity with emphasis on 
structure activity relationship, receptor 
interaction and mechanism of drug action, 
physicochemical properties in relation to 
absorption, distribution, metabolism and 

                                                                        ภาควิชาเภสัชเคมี 
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excretion, as well as pharmacological indication 
of natural-, synthesized-, or semi-synthesized-
drugs in different groups including anti-diabetic 
drugs, thyroid drugs, calcium homeostasis, 
autonomic nervous system agents, steroids and 
hormones 
565-321                              1(0-3-0) 
ปฏิบัติการเภสัชวิเคราะห์ 1  
Pharmaceutical Analysis Laboratory I 
รายวิชาบังคับก่อน: 565-301 หรือเรียนควบคู่กัน  
 ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาเภสัช
วิเคราะห์ 1 การศึกษาต ารายา โมโนกราฟ และข้อก าหนด
มาตรฐานคุณภาพ ฝึกปฏิบัติเทคนิคพื้นฐานของการตรวจ
วิเคราะห์ยาและเภสัชภัณฑ์ การตรวจวิเคราะห์ด้วยการ
ไทเทรต การตรวจวิเคราะห์ตามข้อก าหนดในต ารายา และ
การเตรียมตัวอย่างเพื่อการตรวจวิเคราะห์เภสัชภัณฑ์ 
 Laboratory correspond to 
pharmaceutical analysis 1 course, study of 
official pharmacopoeias, monograph and quality 
requirement of pharmaceuticals, basic 
techniques practice used in pharmaceutical 
analysis, titrimetric method, analysis according to 
the requirement of pharmacopoeia and sample 
preparation for pharmaceutical analysis   
565-322                                 1(0-3-0) 
ปฏิบัติการเภสัชวิเคราะห์ 2  
Pharmaceutical Analysis Laboratory II 
รายวิชาบังคับก่อน: 565-302 หรือเรียนควบคู่กัน  
 ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาเภสัช
วิเคราะห์ 2, การฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือวิเคราะห์โดย
เทคนิคสเปกโทรโฟโตเมตรี  และโครมาโทกราฟีส าหรับ
เภสัชวิเคราะห์  การตรวจวิเคราะห์เอกลักษณ์ยา  ฝึก
ทักษะการวิเคราะห์เภสัชภัณฑ์ การอ่านและแปลผลการ
วิเคราะห์  และการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของเภสัช
ภัณฑ์ 
 Laboratory correspond to 
pharmaceutical analysis 2 course, instrumental 
analysis practice using pectrophotometric and 
chromatographic techniques for pharmaceutical 
analysis, drug identification, practical skill in 
pharmaceuticals analysis, certificate of analysis 
interpretation and pharmaceuticals products 
specification definition 
565-401                               3(3-0-6) 
เคมียา 2  
Medicinal Chemistry II 

รายวิชาบังคับก่อน: 565-303 
 หลักการทางเคมีและเภสัชที่มีผลต่อฤทธิ์ทาง
เภสัชวิทยา โดยเน้นความสัมพันธ์โครงสร้างและฤทธิ์ การ
เกิดอันตรกิริยากับตัวรับยา กลไกการออกฤทธิ์ คุณสมบัติ
ทางเคมีฟิสิกส์ซึ่งสัมพันธ์กับการดูดซึม การกระจาย เม
แทบอลิซึม และการขับออก ตลอดจนข้อบ่งใช้ทางเภสัช
วิทยาของยาจากธรรมชาติ ยาสังเคราะห์ ยากึ่งสังเคราะห์ 
ในกลุ่มยาในระบบหัวใจและหลอดเลือด ยาต้านฮีสตามีน 
ยารักษาโรคกระเพาะ วิตามินและสารที่เกี่ยวข้อง ยาใน
ระบบประสาทกลาง ยาบรรเทาปวดในกลุ่มสารเสพติด ยา
ต้านอักเสบท่ีไม่ใช่สเตียรอยด์ 
 Chemical and pharmaceutical 
principles influencing pharmacological activity 
with emphasis on structure activity relationship, 
receptor interaction and mechanism of drug 
action, physicochemical properties in relation to 
absorption, distribution, metabolism and 
excretion, as well as pharmacological indication 
of natural-, synthesized-, or semi-synthesized-
drugs in different groups including cardiovascular 
agents, antihistaminic agents, agents for the 
treatment of peptic ulcer, vitamins and related 
compounds, central nervous system agent, 
narcotic analgesic and non-steroidal anti-
inflammatory agents   
565-402                               3(3-0-6) 
เคมียา 3   
Medicinal Chemistry III 
รายวิชาบังคับก่อน: 565-401 
 หลักการทางเคมีและเภสัชที่มีผลต่อฤทธิ์ทาง
เภสัชวิทยา โดยเน้นความสัมพันธ์โครงสร้างและฤทธิ์ การ
เกิดอันตรกิริยากับตัวรับยา กลไกการออกฤทธิ์ คุณสมบัติ
ทางเคมีฟิสิกส์ซึ่งสัมพันธ์กับการดูดซึม การกระจาย เม
แทบอลิซึม การขับออก และอาการข้างเคียง ตลอดจนข้อ
บ่งใช้ทางเภสัชวิทยาของยาจากธรรมชาติ ยาสังเคราะห์ 
ยากึ่งสังเคราะห์ ในกลุ่มยาต้านเช้ือแบคทีเรีย ยาต้านจุล
ชีพเฉพาะที่ ยาต้านปรสิต ยาต้านเชื้อรา ยาต้านไวรัส ยา
ต้านมะเร็ง ยากดภูมิคุ้มกัน สารช่วยวินิจฉัยโดยการ
ถ่ายภาพอวัยวะ และการรักษาด้วยแสง 
 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 
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of natural-, synthesized-, or semi-synthesized-
drugs in different groups including antibiotic and 
antibacterial agents, local anti-infective agents, 
anti-parasitic agents, antifungal agents, antiviral 
agents, antineoplastic agents, 

immunosuppressive agent, organ imaging agents 
and photochemotherapy 

 
 

 
 
 

570-201                                   2(2-0-4) 
เภสัชพฤกษศาสตร์    
Pharmaceutical Botany 
รายวิชาบังคับก่อน: 330-106, 331-106 
 สัณฐานวิทยาของพืชมีดอก หลักการจ าแนกพืช 
การพิสูจน์เอกลักษณ์ และอนุกรมวิธานของพืชมีดอกถึง
ระดับวงศ์ เน้นวงศ์พืชที่มีสมาชิกเป็นพืชเศรษฐกิจ พืช
สมุนไพรที่ส าคัญในประเทศ และพืชสมุนไพรที่ เป็น
แหล่งที่มาของยาแผนปัจจุบัน จุลกายวิภาคศาสตร์และ
เนื้ อ เยื่ อวิทยาของพืชมี ดอก พืชสมุน ไพรเพื่ องาน
สาธารณสุขมูลฐาน 
 Morphology of flowering plants; 
classification, identification, and taxonomy to 
the families of flowering plants, particularly 
emphasizing families comprised of economic 
plants, Thai medicinal plants, and plants 
utilized as sources of currently used medicines; 
microanatomy and histology of flowering 
plants; medicinal plants for primary health 
cares  
570-221                                1(0-3-0) 
ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์   
Pharmaceutical Botany Laboratory 
รายวิชาบังคับก่อน: 570-201 หรือเรียนควบคู่กัน 
 ปฏิบัติการที่ควบคู่ไปกับรายวิชา 570-201 
เภสัชพฤกษศาสตร์  สัณฐานวิทยาของพืชมีดอก การ
พิสูจน์ เอกลักษณ์  และตัวอย่างพืชสมุนไพรหรือพืช
เศรษฐกิจเรียงตามอนุกรมวิธานของพืชมีดอกในระดับ
วงศ์ การเตรียมตัวอย่างเนื้อเยื่อเพื่อการศึกษาจุลกาย
วิภาคของพืชมีดอก และเนื้อเยื่อวิทยาพืช ตัวอย่างพืช
สมุนไพรเพื่องานสาธารณสุขมูลฐาน 
 Laboratory study parallel to 
Pharmaceutical Botany (570-201); morphology 
of flowering plants; identification and selected 
specimens of medicinal plants and economic 
plants based on plant taxonomy to the level of 
families; specimen preparation for microscopic 

study of flowering plants; medicinal plants for 
primary health cares  
570-301             3(3-0-6) 
เภสัชเวท 1      
Pharmacognosy I 
รายวิชาบังคับก่อน : 565-101, 570-201, 570-221 
 ประวัติของวิทยาการด้านเภสัชเวทและเคมี
ของสมุนไพร ความรู้ เบื้องต้นและเทคนิคพื้นฐานใน
การศึกษาด้านเภสัชเวทและพฤกษเคมี สมุนไพรและ
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร  ที่มีองค์ประกอบหลักทางเคมี
เป็ น เม แ ท บ อ ไล ต์ ป ฐม ภู มิ แ ล ะ ทุ ติ ย ภู มิ ใน ก ลุ่ ม
คาร์โบไฮเดรต โปรตีนและกรดอะมิโน เมแทบอไลต์ทุติย
ภูมิจากวิถีชีวสังเคราะห์แบบโพลีคีไทด์  ชิกิเมต และ
เทอร์ปีนอยด์ 
 Historical aspects in the disciplines of 
pharmacognosy and chemistry of medicinal 
plants; fundamentals and basic techniques for 
pharmacognostic and phytochemical studies; 
medicinal plants and natural products 
containing primary and secondary metabolites 
of carbohydrates, proteins and amino acids, 
and secondary metabolites from polyketide, 
shikimate, and terpenoid biosynthetic pathways 
570-302                          2(2-0-4) 
เภสัชเวท 2 
Pharmacognosy II    
รายวิชาบังคับก่อน: 570-301, 570-321 
 พืชสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่มี
องค์ประกอบหลักทางเคมี เป็นแอลคาลอยด์และ
สารประกอบไนโตรเจนอื่น ๆ นอกเหนือจากกรดอะมิโน
และโปรตีน กระบวนการพัฒนายาสมุนไพรสู่ยาแผน
ปัจจุบัน ข้อก าหนดสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ใน
เภสัชต ารับสมุนไพรไทย การประเมินและควบคุม
คุณภาพยาสมุนไพร  รายการบัญชียาจากสมุนไพรใน
บัญชียาหลักแห่งชาติ  การขึ้นทะเบียนต ารับยาสมุนไพร 
 Medicinal plants and natural  products 
containing alkaloids and non-protein 
nitrogenous compounds; process in drug 

                                             ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ 
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development from medicinal plants and natural 
products; specification of medicinal plants and 
herbal products in Thai Herbal Pharmacopoeia; 
quality controls for medicinal plants and herbal 
products; and list of herbal medicines in the 
National List of Essential Medicines, herbal 
medicine registration  
570-321                                1(0-3-0) 
ปฏิบัติการเภสัชเวท 1  
Pharmacognosy Laboratory I 
รายวิชาบังคบัก่อน: 570-301 หรือเรียนควบคู่กัน 
 ปฏิบัติการที่ควบคู่ไปกับวิชาเภสัชเวท 1 (570-
301) เทคนิคและปฏิบัติการทางเภสัชเวทและพฤกษเคมี 
ตั วอย่ า งพื ชสมุ น ไพ รและ เค รื่ อ งย าสมุ น ไพ รที่ มี
องค์ประกอบหลักทางเคมีเป็นเมแทบอไลต์   ปฐมภูมิ
และทุติยภูมิกลุ่มคาร์โบไฮเดรต โปรตีนและกรดอะมิโน 
และเมแทบอไลต์ทุติยภูมิจากวิถีชีวสังเคราะห์แบบโพลีคี
ไทด์  ชิกิ เมต และเทอร์ปีนอยด์  และการสกัดแยก
องค์ประกอบหลักทางเคมี และการทดสอบสารเมแทบอ
ไลต์ดังกล่าว   
 Laboratory study parallel to 
Pharmacognosy I (570-301); lab techniques in 
pharmacognostic studies and phytochemistry ; 
medicinal plants and crude drugs containing  
primary and secondary metabolites of  
carbohydrates, proteins and amino acids, and 
secondary metabolites of  polyketide, 
shikimate, and terpenoid biosynthetic pathways, 
extraction and chemical tests for metabolites as 
stated 
570-322                               1(0-3-0) 
ปฏิบัติการเภสัชเวท 2  
Pharmacognosy Laboratory II 
รายวิชาบังคับก่อน: 570-302 หรือเรียนควบคู่กัน 
 ปฏิบัติการที่ควบคู่ไปกับวิชาเภสัชเวท 2 (570-
302) การทดสอบคุณสมบัติทางเคมีและการสกัดของสาร

กลุ่มแอลคาลอยด์ ตัวอย่างพืชและเครื่องยาสมุนไพรที่มี
แอลคาลอยด์เป็นส่วนประกอบ การสกัดและทดสอบฤทธิ์
ทางชีวภาพของสารสกัดจากสมุนไพร การเตรียมยาและ
เครื่องส าอางผสมสมุนไพร ปฏิบัติวิเคราะห์สมุนไพรตาม
ข้อก าหนดของเภสัชต ารับสมุนไพรไทย ในการควบคุม
คุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร  
 Laboratory study parallel to 
Pharmacognosy II (570-302); testing and 
extraction and tests for alkaloid, and  medicinal 
plants and crude drugs containing alkaloids; 
biological activity test of herbal extract; 
preparations for traditional medicines and 
cosmetics with herbal products; standardization 
and quality control for medicinal plants  
according to monograph in Thai Herbal 
Pharmacopoeia 
570-401                                   1(1-0-2) 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
Dietary Supplements 
รายวิชาบังคับก่อน: - 

ค าจ ากัดความ และการจัดแบ่งประเภทของ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร กฎหมายที่ใช้ควบคุมผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร แหล่งที่มาทางธรรมชาติของผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร ประโยชน์ การใช้และข้อควรระวังในการใช้
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อันตรกิริยาระหว่างสมุนไพร และ
ยาแผนปัจจุบัน 

Definition and classification; legal 
regulation of dietary supplements, natural 
sources of dietary supplement; uses, usages and 
precautions of dietary supplements; herbal-drug 
interaction 
 

  
 
  
 

575-121                                    1(0-3-0) 
นิเทศเภสัชศาสตร์ 
Pharmaceutical Orientation  
รายวิชาบังคับก่อน: -    
 ประวัติและพัฒนาการด้านเภสัชกรรมทั้งใน
ประเทศและต่ างประเทศ   ความรับผิดชอบและ

ขอบข่ายของวิชาชีพเภสัชกรรมในสาขาต่าง ๆ  เภสัช
กรรมกับการพัฒนาประเทศ  เภสัชศาสตร์ศึกษา 
จรรยาบรรณของวิชาชีพ   องค์กรทางวิชาชีพและ
ความสัมพันธ์ของวิชาชีพเภสัชกรกับสาขาวิชาชีพอ่ืน 
 National and international views of 
history and development of pharmacy; 

                                                            ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ 
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responsibilities and scopes of pharmacy in 
various professional fields and country 
development; pharmacy education; code of 
ethics for pharmacists; professional 
organizations and relationship between 
pharmacy profession and other related 
professions 
575-231                                 2(1-3-2)  
เภสัชสาธารณสุข 
Public Health Pharmacy   
รายวิชาบังคับก่อน: -    
 แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพและการสาธารณสุข 
ระบบสุขภาพ ระบบสาธารณสุข ระบบยา บทบาท
หน้าที่ของเภสัชกรในระบบสุขภาพ นโยบายที่เกี่ยวข้อง
กับงานเภสัชกรรม การสร้างเสริมสุขภาพ การคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านอาหารและยา ปัญหาและแนวทางการ
แก้ปัญหาสาธารณสุข การประกันสุขภาพ เภสัชระบาด
วิทยา  
 Concepts of health and public health; 
health systems, public health systems and 
drug system; roles and responsibilities of 
pharmacist in health systems; policies related 
to pharmacy; health promotion; food and drug 
consumer protection; public health problems 
and methods for solving; health insurance; 
pharmacoepidemiology 
575-331                                3(2-3-4) 
บริหารเภสัชกิจ   
Pharmacy Administration  
รายวิชาบังคับก่อน: -                   

 หลักการบริหารขั้นพื้นฐานและทฤษฎีการ
จัดการ ความคิดรวบยอดและรูปแบบการจัดการเภสัช
กรรมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การเรียนรู้
บริบทและแนวทางเชิงระบบ การใช้ศาสตร์การจัดการ
และเครื่องมือการบริหารในทางเภสัชกรรม พ้ืนฐานด้าน
เภสัชเศรษฐศาสตร์  ภาวะผู้น า และจริยธรรมการ
บริหารทางเภสัชกรรม  

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

575-403                                 2(2-0-4) 
การจัดการร้านยา 
Drugstore Management  
รายวิชาบังคับก่อน: -    
 บทบาทและหน้าที่ของเภสัชกรรมชุมชนใน
ระบบสุขภาพ เภสัชกรกับความเป็นผู้ประกอบการ การ
ประยุกต์เครื่องมือการจัดการส าหรับกิจการ การเงิน
และการควบคุม กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง การ
พัฒนาวิชาชีพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต        
 Roles and functions of community 
pharmacy in health system; pharmacist and 
entrepreneurship; application of management 
tools to pharmacy business; finance and 
control, laws and relating regulations, 
professional development and lifelong 
learning  
575-404                                  3(3-0-6) 
กฎหมายและจริยธรรมของเภสัชกร           
Law and Ethics for Pharmacists  
รายวิชาบังคับก่อน: -    
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป  และ
กฎหมายสาธารณสุขต่าง ๆ ได้แก่ พระราชบัญญัติ 
กฎกระทรวง และประกาศที่เกี่ยวกับยา ยาเสพติดให้
โทษ วัตถุที่ ออกฤทธิ์ต่ อจิตและประสาท อาหาร 
เครื่องส าอาง เครื่องมือแพทย์  และวัตถุอันตราย 
พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบวิชาชีพเภสัช-กรรม  
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค  
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร  และกฎหมายอื่น ๆ  ที่
เกี่ยวข้อง; หลักจริยธรรมในการปฏิบัติงานทางเภสัช
กรรม 
 Introduction to law, various public 
health laws including acts, rules and relevant 
declarations regarding drugs, narcotics, 
psychotropic drugs, food, cosmetics, medical 
devices, dangerous substances, laws regarding 
pharmacy profession, consumer protection, 
patent and related laws, ethics in pharmacy 
practice 
575-431                               3(2-3-4)   
วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์  
Research Methodology in Pharmacy 
รายวิชาบังคับก่อน: 347-203    
 ความหมายและชนิดของการวิจัย การก าหนด
ประเด็นการวิจัย การทบทวนวรรณกรรมและกรอบ
แนวคิดการวิจัย การออกแบบการวิจัย การวัด วิธีการ
เก็บข้อมูล การเลือกตัวอย่างและขนาดตัวอย่าง การ
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ประเมินบทความวิจัยและการตัดสินใจเชิงวิชาชีพที่อิง
หลักฐาน การเขียนโครงร่างการวิจัย การเขียนรายงาน
การวิจัย  การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ จริยธรรมการ
วิจัย  
 Definitions and classification of 
research; selection of research questions; 
literature review and conceptual framework; 
research design; measurement; data collection 
techniques; sampling and sample sizes; 
literature evaluation and evidence-based 
decision making; proposal preparation; writing 
of research report; statistical data analysis; 
research ethics 
575-432                                   2(1-3-2)                          
ทักษะการให้บริการทางเภสัชกรรม 
Pharmacy Service Skills  
รายวิชาบังคับก่อน: -    
 การสื่อสารข้อมูลด้านเภสัชกรรมกับผู้ป่วยและ
บุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ทักษะการคิด 
เทคนิคการเขียน การพูดและการฟังอย่างมีประสิทธิผล  
ใช้เทคนิคในการน าเสนอความรู้ทางวิชาชีพโดยใช้สื่อต่าง 
ๆ เน้นการฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารที่จ าเป็น 
 Pharmacy communications with 
patients and health care professionals, thinking 
skill, writing skill, effective speaking and 
listening, presentation techniques to deliver 
pharmacy knowledge via various mediums; 
focus on practicing to develop essential 
communication skills 
575-433                     3(1-6-2) 
เภสัชกรรมปฏิบัติในหน่วยบริการปฐมภูมิและชุมชน 
Pharmacy Practice in Primary Care Unit and 
Community  
รายวิชาบังคับก่อน: -  
 ความรู้ เครื่องมือ และทักษะที่จ าเป็นส าหรับ
การท างานเภสัชกรรมปฐมภูมิและชุมชน หลักการ 
กระบวนการ และบทบาทของเภสัชกรในงานเภสัช
กรรมปฐมภูมิและชุมชน การจัดการระบบสุขภาพชุมชน 
การท าแผนสุขภาวะชุมชน กระบวนการเสริมแรงให้กับ
ชุมชน การดูแลสุ ขภาพครอบครัวแบบองค์ รวม 
หลักการเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน การค้นหาทุกข์และปัญหา
จากการใช้ยาและหาทางแก้ไข ป้องกันปัญหาร่วมกับ
ผู้ป่วย ครอบครัว บุคลากรทางการแพทย์และชุมชน 
โดยมีจ านวนช่ัวโมงการฝึกปฏิบัติไม่น้อยกว่า 90 ช่ัวโมง 
 Essential knowledge, tools, and skills 
for primary care pharmacy and community; 

principle, process, and role of pharmacist in 
primary care unit and community; community 
health system management; community 
health plan; community empowerment 
process; holistic family medicine; home health 
care; identification of suffering and drug 
related problems and solving with patient 
family and/or community; total practice hour 
is not less than 90 hours 
575-681                          4(0-16-0) 
การฝึกปฏิบัติงานการจัดการเภสัชกรรมชุมชน 1 
Community Pharmacy Administration 
Clerkship I  
รายวิชาบังคับก่อน: - 
 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านการบริหาร
จัดการเภสัชกรรมชุมชนในที่ตั้ง ทักษะการจัดการ
ปฏิบัติการด้านยาและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทักษะการ
ด าเนินธุรกิจในร้านยา  การเรียนรู้การปฏิบัติการเภสัช
กรรมชุมชนที่ดีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และทักษะการ
แก้ปัญหาเพื่อให้การบริการยาแก่ผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพ 
โดยมีจ านวนช่ัวโมงการฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 240 
ช่ัวโมง 
 Practicing of community pharmacy 
management in settings; skills of operational 
management of drugs and related products; 
skill in drugstore business operation, learning 
good community pharmacy practice and 
related regulations, and problem solving skill 
for quality patient service; total clerkship hour 
is not less than 240  hours  
575-682                            4(0-16-0) 
การฝึกปฏิบัติงานการจัดการเภสัชกรรมชุมชน 2 
Community Pharmacy Administration 
Clerkship II 
รายวิชาบังคับก่อน: - 
 การฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาสมรรถนะการบริหาร
จัดการเภสัชกรชุมชนให้ มี ความสามารถในการ
ประกอบการ ประกอบด้วย ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ
ร้านยา ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและบริบทใน
สถานการณ์จริง ทักษะการวิเคราะห์เพื่อเลือกท าเลที่ตั้ง  
การก าหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ ชุมชนสัมพันธ์ การริเริ่ม
บริการในร้านยาที่เหมาะสม และการประเมินผล  โดยมี
จ านวนช่ัวโมงการฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 240 ช่ัวโมง  
 Practicing for competency developing 
professional competency in community 
pharmacy settings, acquiring entrepreneurship 
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including skills of business planning for 
community pharmacy, location analysis, 
strategy formulation, community relationship, 
initiation of professional services, and business 
evaluation; total clerkship hour is not less than 
240  hours 
575-683                    4(0-16-0) 
การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ  
Primary Care Pharmacy Clerkship   
รายวิชาบังคับก่อน: -  
 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพในการบริการปฐมภูมิ การ
ดูแลสุขภาพครอบครัวแบบองค์รวม การเยี่ยมผู้ป่วยที่
บ้าน การท าความเข้าใจชีวิต ความเชื่อ พฤติกรรม ทุกข์
ของผู้ป่วยและครอบครัว การดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจของ
ความเป็นมนุษย์ การสื่อสารกับผู้ป่วย ผู้ดูแล และ
ครอบครัว การหาปัญหาจากการใช้ยาและหาทาง
ป้องกัน แก้ไขปัญหาร่วมกับผู้ป่วย ผู้ดูแลและชุมชน 
การให้ค าปรึกษาเรื่องยา และติดตามการใช้ยาของ
ผู้ป่วยและชุมชน การศึกษาชุมชน การจัดการระบบยา
ในชุมชน การสร้างเครือข่ายและการติดต่อประสานการ
ท างานร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้องในชุมชน การวางแผน
และจัดท าโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชน
และประเมินผลโครงการ โดยมีจ านวนช่ัวโมงการฝึก
ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 240 ช่ัวโมง 
 Practicing in primary care services; 
holistic family medicine; home visit; learning to 
understand life, believe, behavior and suffering 
of patient and family; humanized care; 
communication with patient, caregiver, and 
family, identification of drug related problems 
and plan for prevention and problem solving 
with patient, care giver and community; drug 
counseling and monitoring for patient and 
community; community study; management 
of drug system in community, network 
building and coordination with related facilities 
in community; planning, implementation and 
evaluation of project for solving community 
health problem; total clerkship hour is not less 
than 240 hours. 
577-401                             2(2-0-4) 
เภสัชเศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น 
Basic Pharmacoeconomics   
รายวิชาบังคับก่อน: -  

 หลักการเบื้ องต้นทางเศรษฐศาสตร์ การ
ประเมินทางเศรษฐศาสตร์ที่ใช้กับการใช้ยา และการ
ให้บริการทางเภสัชกรรม การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย 
ศาสตร์ส าหรับการตัดสินใจ และเภสัชเศรษฐศาสตร์ 
 Basic principles of economics, 
economic evaluation of drug use and 
pharmacy practice, unit cost analysis, decision 
making sciences and pharmacoeconomics 
577-402                  2(2-0-4) 
เภสัชพฤติกรรมศาสตร์ 
Behavioral Pharmacy   
รายวิชาบังคับก่อน: -         
 ปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อสุขภาพ ความ
เจ็บป่วย  พฤติกรรมสุขภาพและการใช้ยาในสังคมไทย  
ทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคมที่อธิบายพฤติกรรมสุขภาพ  
และการประยุกต์ใช้ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร
วิชาชีพด้านสุขภาพและผู้ป่วย ตลอดจนผลกระทบที่
เกิดขึ้น 
 Social factors affecting health status, 
illness, health behaviors and drug use 
behaviors in Thai society; psychological 
theories explaining health behaviors and their 
application; the relationship between health 
professionals and patients and its 
consequences 
577-403      2(2-0-4) 
การจัดการเภสัชกรรมโรงพยาบาล         
Hospital Pharmacy Management 
รายวิชาบังคับก่อน: -    
 ระบบการใช้ยาในโรงพยาบาล บทบาทและ
หน้าที่ของเภสัชกรรมโรงพยาบาล การจัดการเภสัช
ภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ที่ เกี่ยวข้องในโรงพยาบาล การ
ประยุกต์แนวคิดและเครื่องมือการจัดการ การท างาน
เป็นทีมในการจัดการคุณภาพการใช้ยาและการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง         
 Drug use system in hospital; roles and 
functions of hospital pharmacy; management 
of pharmaceuticals and relating products in 
hospital; application of management concepts 
and tools; team working in quality 
management in medication use and 
continuous development 
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580-231                              4(3-3-6) 
เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1  
Pharmaceutical Technology I 
รายวิชาบังคับก่อน: - 
 ทฤษฏีและปฏิบัติการเทคนิคพื้นฐานในการตั้ง
ต ารับยาเตรียม ปรากฏการณ์ผิวประจัน  วิทยาศาสตร์
การไหล การบรรจุและเก็บรักษา แนะน ารูปแบบยา
เตรียมต่าง ๆ ส่วนประกอบของสูตรต ารับ หลักเบื้องต้น
ในการเตรียมยารูปแบบของเหลวใส ยาน้ ากระจายตัว
และยากึ่งแข็ง ปัจจัยที่มีผลต่อความคงตัวทางเคมี
กายภาพของยาในรูปแบบดังกล่าว 
 Theory and practice in basic 
techniques in formulation, interfacial 
phenomena, rheology, packaging; introduction 
to pharmaceutical dosage forms; principle of 
pharmaceutical preparations including 
solutions, dispersions and semisolids; factors 
influencing physical and chemical stabilities of 
these preparations  
580-232                                 4(3-3-6) 
เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2  
Pharmaceutical Technology II 
รายวิชาบังคับก่อน: 580-231 
 ทฤษฎีและปฏิบัติการการเตรียมยาปราศจาก
เชื้อ ระบบอ านวยความสะดวกในการผลิต อาหารที่ใช้
ทางหลอดเลือด เคมีบ าบัด ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ เภสัช
ภัณฑ์รังสี ยาเตรียมที่ใช้กับตา หู คอ จมูก     แอโรซอล 
ปัจจัยที่มีผลต่อความคงตัวของต ารับ กระบวนการผลิต 
บรรจุภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพของยาปราศจากเชื้อ  
  
 
 

 
 
 Theory and practice in preparation of 
sterile products, production facilities; total 
parenteral nutrition, chemotherapy, biological 
products, radiopharmaceuticals, ophthalmic, 
ear, throat, nose preparations and aerosols; 
factors influencing stabilities of these 
preparations; manufacturing process; packaging 
and quality control of sterile products 
580-331                                4(3-3-6) 
เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 
(Pharmaceutical Technology III) 
รายวิชาบังคับก่อน: 580-232 
 ทฤษฎีและปฏิบัติการการเตรียมเภสัชภัณฑ์ใน
รูปแบบยาผง ยาเหน็บ ยาเม็ดและแคปซูล การประเมิน
คุณภาพของยารูปแบบของแข็ง การเตรียมยาส าหรับ
ผู้ป่วยเฉพาะราย หลักการและกระบวนการที่ดีในการ
ผลิต เช่น จีเอ็มพี-พีไอซีเอส   ปัจจัยที่มีผลต่อความคง
ตัวทางเคมีกายภาพของต ารับยาในรูปแบบดังกล่าว 
ระบบน าส่งยารูปแบบต่าง ๆ และแนวโน้มในอนาคต 
 Theory and practice in preparation of 
powders, suppositories, tablets and capsules; 
quality control of solid dosage forms; 
extemporaneous preparations; principle and 
good manufacturing process such as GMP-
PIC/S (Good Manufacturing Practice - 
Pharmaceutical Inspection Co-operation 
Scheme); factors influencing physicochemical 
stabilities of these preparations; drug delivery 
systems and future trends 
  
 
 

 
 
 

596-301                             2(2-0-4)                                                                                   2(2-0-4) 
บทน าของเภสัชเทคโนโลยีชีวภาพ 
Introduction to Pharmaceutical 
Biotechnology  
รายวิชาบังคับก่อน: -  
 ความรู้พื้ นฐานทางเทคโน โลยี ชีวภาพที่
เกี่ยวข้องกับเทคนิคพันธุวิศวะการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
และสัตว์ การประยุกต์เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัช

ศาสตร์ในการผลิตยา  และผลิตภัณฑ์ชีวสาร เช่น วัคซีน  
เซรุ่ม  อิมมูโนกลอบูลิน    

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

                                                       ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 

 

                                                รหัสกลาง 
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595-421                          1(0-3-0)                                                                                    1(0-3-0) 
ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพเภสัชกรรม 
English for Pharmacy Professional   
รายวิชาบังคับก่อน: -  
 การใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเภสัช
กรรม  การเขียนรายงานฉบับย่อทางวิทยาศาสตร์ 
รายงานผู้ป่วย รายงานการวิเคราะห์ และจดหมาย
โต้ตอบสื่อสารที่เกี่ยวกับด้านเภสัชกรรม    การอ่านและ
สรุปย่อรายงานและคู่มือทางวิทยาศาสตร์ การอ่าน
กฎระเบียบข้อบังคับ และศัพท์เทคนิคในทางกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการแพทย์  การให้ค าแนะน าปรึกษาด้าน
การดูแลสุขภาพและการใช้ยา การน าเสนอและการ
สัมภาษณ์ และภาคปฏิบัติที่สัมพันธ์กับหัวข้อท่ีเกี่ยวข้อง 
 English for pharmacy professional, 
preparing short scientific reports, case reports, 
analytical reports and corresponding letters, 
reading and  briefing scientific reports and 
manuals; terms used in laws and regulations 
for medical sciences; health care and 
pharmacy counseling; presentation and 
interview; practice sessions  for corresponding 
topics 

595-481 7(0-28-0)                                                                                         7(0-28-0) 
การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม                   
Pharmacy Clerkship  
รายวิชาบังคับก่อน: 560-401, 561-401  
 การฝึ กปฏิ บั ติ งาน เชิ งวิชา ชีพทั่ ว ไป  ฝึ ก
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลทั้งส่วนราชการและเอกชน ฝึก
ปฏิบัติงานในร้านยาแผนปัจจุบัน โดยมีจ านวนช่ัวโมง
การฝึกงานตลอดภาคไม่น้อยกว่า   420  ช่ัวโมง   เป็น
การฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาลไม่ต่ ากว่า 200 ช่ัวโมง และ
ในร้านยาไม่ต่ ากว่า 200 ช่ัวโมง 
 General professional clerkship, 
practice in hospital including public and 
private sectors; practice  in drug store and 
other place follow the professional clerkship 
committee suggestion; total clerkship hour is 
not less than 400 hours; practice in hospital 
not less than 200 hours and in community 
pharmacy not less than 200 hours  
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 เอกสารแนบหมายเลข 6  

 
แบบฟอร์มบันทึกการเรียนรายวิชาตลอดหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557 

สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (ส าหรับนักศึกษารหัส 61 ขึ้นไป) 
 
โปรแกรมแบบปกติ จ านวน  236 หน่วยกิต  (ส าหรับบันทึกระดับขั้น) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ระดับขั้น 

 จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร     236 หน่วยกิต  
 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้  30 หน่วยกิต  
 1)  สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์  4 หน่วยกิต  

001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2((2)-0-4)  
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย์ 1((1)-0-2)  
595-171 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 1((1)-0-2)  

 2) สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ  5 หน่วยกิต  
950-101 จิตวิวัฒน์ 1((1)-0-2)  
950-102 ชีวิตที่ดี  2((2)-0-4)  
895-001 พลเมืองที่ดี 2((2)-0-4)  

 3) สาระที่ 3 การเป็นผู้ประกอบการ 1 หน่วยกิต  
001-103 ไอเดียสู่ธุรกิจ/สู่ความเป็นผู้ประกอบการ 1((1)-0-2)  

 4) สาระที่ 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทัน และ การรู้ดิจิทัล 4 หน่วยกิต  
 - การอยู่อย่างรู้เท่าทัน 2 หน่วยกิต   

315-201 ชีวิตแห่งอนาคต 2((2)-0-4)  
 - การรู้ดิจิทัล 2 หน่วยกิต   

345-104 รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล 2((2)-0-4)  
 5) สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 4 หน่วยกิต  
 - การคิดเชิงระบบ 2 หน่วยกิต   

472-114 กบนอกกะลา 2((2)-0-4)  
 - การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 2 หน่วยกิต   

895-010 การคิดกับพฤติกรรมพยากรณ์ 2((2)-0-4)  
 6) สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร 6 หน่วยกิต  
 O-NET 0-30 คะแนน   

890-001 สรรสาระภาษาอังกฤษ Audit  
890-002 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4)  
890-003 ภาษาอังกฤษพร้อมใช้ 2((2)-0-4)  
…………. รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาษาอังกฤษ ……………………………………………      2((2)-0-4)  

 O-NET 31-50 คะแนน   
890-002 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4)  
890-003 ภาษาอังกฤษพร้อมใช้ 2((2)-0-4)  
…………. รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาษาอังกฤษ ……………………………………………      2((2)-0-4)  

 O-NET 51-70 คะแนน   
890-003 ภาษาอังกฤษพร้อมใช้ 2((2)-0-4)  
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890-004 ภาษาอังกฤษยุคดิจิทัล 2((2)-0-4)  
…………. รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาษาอังกฤษ ……………………………………………      2((2)-0-4)  

 O-NET 71 คะแนน ขึ้นไป   
890-004 ภาษาอังกฤษยุคดิจิทัล 2((2)-0-4)  
890-005 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ     2((2)-0-4)  
…………. รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาษาอังกฤษ ……………………………………………      2((2)-0-4)  

 7) สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา     2 หน่วยกิต  
………… ……………………………………………     1((1)-0-2)  
………… ……………………………………………     1((1)-0-2)  

 8) รายวิชาศึกษาทั่วไปอื่นๆ (เลือกเรียน) 4 หน่วยกิต  
………… ……………………………………………     2((2)-0-4)  
………… ……………………………………………     2((2)-0-4)  

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ  แบ่งเป็นกลุ่มดังนี้             200 หน่วยกิต  
 1)  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                                            37 หน่วยกิต  

321-222 Functional  Anatomy   3(2-3-4)  
322-105      Mathematics for Pharmacy Students 3(3-0-6)  
324-104 Basic Chemistry 3(3-0-6)  
324-222 Introductory Physical Chemistry  3(3-0-6)  
325-105 Fundamental Chemistry Laboratory  1(0-3-0)  
326-201 Microbiology and Immunology 5(4-3-8)  
328-302 Basic Biochemistry  3(3-0-6)  
328-331 Biochemistry Laboratory I  1(0-3-0)  
330-106 Biology 3(3-0-6)  
331-106 Biology  Laboratory  1(0-3-0)  
332-120 Life Science Physics 2(2-0-4)  
338-216 Physiology for Pharmacy Students 5(3-8-4)  
565-101 Organic Chemistry for Pharmacy Students 4(4-0-8)  

 2)  กลุ่มวิชาชีพ (บังคับ)                                                                       163 หน่วยกิต  
 2.1 รายวิชาด้านการใช้ยาในผู้ป่วย 70  หน่วยกิต     

336-206   Pharmacology in Pharmaceutical Care 6(5-3-10)  
336-322 Basic Toxicology in Pharmaceutical Care 3(2-3-4)  
560-201 Basic Pharmaceutical  Nutrition 1(1-0-2)  
560-202 Introduction to Pharmacotherapy 2(1-3-2)  
560-301 Pharmacokinetics 3(3-0-6)  
560-302 Dispensing Pharmacy 4(4-0-8)  
560-401 Patient Assessment in Community Pharmacy 2(1-3-2)  
562-221 Experience in Pharmaceutical Care 1(0-3-0)  
562-222 Drug Information I 1(0-3-0)  
562-301 Pharmacotherapy and Pharmacy Practice I 3(3-0-6)  
562-302 Pharmacotherapy and Pharmacy Practice II 3(3-0-6)  
562-321 Pharmacotherapy and Pharmacy Practice Laboratory I 1(0-3-0)  
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562-322 Pharmacotherapy and Pharmacy Practice Laboratory II 1(0-3-0)  
561-323 Dispensing Pharmacy Laboratory for Pharmaceutical Care Students 1(0-3-0)  
562-401 Pharmacotherapy and Pharmacy Practice III 4(4-0-8)  
562-402 Pharmacotherapy and Pharmacy Practice IV 4(4-0-8)  
562-421 Pharmacotherapy and Pharmacy Practice Laboratory III 1(0-3-0)  
562-422 Pharmacotherapy and Pharmacy Practice Laboratory IV 1(0-3-0)  
562-423 Drug Information II 1(0-3-0)  
562-501 Pharmacotherapy and Pharmacy Practice V 4(4-0-8)  
562-521 Pharmacotherapy and Pharmacy Practice Laboratory V 1(0-3-0)  
562-522 Literature Evaluation 2(0-6-0)  
562-523 Drug Information Application and Literature Evaluation 2(0-6-0)  
562-531 Skills in Pharmaceutical Care 3(1-6-2)  
562-532 Introduction to Pharmaceutical Care Clerkship 3(1-6-2)  
562-561  Seminar in Pharmaceutical Care 1(0-3-0)  
562-571 Project in Pharmaceutical Care 3(0-9-0)  
570-401 Dietary Supplements 1(1-0-2)  
575-432  Pharmacy Service Skills 2(1-3-2)  
575-433 Pharmacy Practice in Primary Care Unit and Community 3(1-6-2)  

 2.2)  รายวิชาด้านตัวยาและผลิตภัณฑ์                                           37  หน่วยกิต  
565-301 Pharmaceutical Analysis I     2(2-0-4)  
565-302 Pharmaceutical Analysis II  2(2-0-4)  
565-303 Medicinal Chemistry I 3(3-0-6)  
565-321 Pharmaceutical Analysis Laboratory I 1(0-3-0)  
565-322 Pharmaceutical Analysis Laboratory II 1(0-3-0)  
565-401 Medicinal Chemistry II 3(3-0-6)  
565-402 Medicinal Chemistry III 3(3-0-6)  
570-201 Pharmaceutical Botany 2(2-0-4)  
570-221 Pharmaceutical Botany Laboratory  1(0-3-0)  
570-301 Pharmacognosy I 3(3-0-6)  
570-302 Pharmacognosy II 2(2-0-4)  
570-321 Pharmacognosy Laboratory I 1(0-3-0)  
570-322 Pharmacognosy Laboratory II 1(0-3-0)  
580-231 Pharmaceutical Technology I   4(3-3-6)  
580-232 Pharmaceutical Technology II 4(3-3-6)  
580-331 Pharmaceutical Technology III 4(3-3-6)  

 2.3)  รายวิชาด้านเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร                          20  หน่วยกิต  
575-121 Pharmaceutical Orientation 1(0-3-0)  
575-231 Public Health Pharmacy 2(1-3-2)  
575-331 Pharmacy Administration 3(2-3-4)  
575-403 Drugstore Management 2(2-0-4)  
575-404 Law and Ethics for Pharmacists 3(3-0-6)  
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575-431 Research Methodology in Pharmacy 3(2-3-4)  
577-401 Basic Pharmacoeconomics 2(2-0-4)  
577-402 Behavioral Pharmacy 2(2-0-4)  
577-403 Hospital Pharmacy Management 2(2-0-4)  

 2.4)  รายวิชาเชิงบูรณาการเภสัชศาสตร์                                           1  หน่วยกิต  
595-421 English for Pharmacy Professional 1(0-3-0)  

 2.5)  รายวิชาด้านการฝึกปฏิบัติงาน   35 หน่วยกิต    
 2.5.1 วิชาบังคับฝึกปฏิบัติงาน                    27 หน่วยกิต    

562-641 Pharmaceutical Care Clerkship in Ambulatory Care Patients 4(0-16-0)  
562-642 Pharmaceutical Care Clerkship in Community Pharmacy 4(0-16-0)  
562-643 Pharmaceutical Care Clerkship in Drug Information Service  4(0-16-0)  
562-644 Pharmaceutical Care Clerkship in Internal Medicine  4(0-16-0)  
562-645 Drug Management Clerkship in Hospital 4(0-16-0)  
595-481 Pharmacy Clerkship 7(0-28-0)  

 2.5.2 วิชาฝึกปฏิบัติงาน โดยเลือกจากรายวิชาดังนี้ 8  หน่วยกิต    
562-646 Pharmaceutical Care Clerkship in Critical Care Patients 4(0-16-0)  
562-647 Pharmaceutical Care Clerkship in Infectious Diseases 4(0-16-0)  
562-648 Pharmaceutical Care Clerkship in Clinical Pharmacokinetics 4(0-16-0)  
562-649 Pharmaceutical Care Clerkship in Neurological Diseases 4(0-16-0)  
562-650 Pharmaceutical Care Clerkship in Pediatrics 4(0-16-0)  
562-651 Pharmaceutical Care Clerkship in Surgery 4(0-16-0)  
562-652 Pharmaceutical Care Clerkship in Psychiatric Diseases 4(0-16-0)  
562-653 Pharmaceutical Care Clerkship in Oncologic Diseases 4(0-16-0)  
562-654 Chemotherapeutic Drug Preparation Clerkship 4(0-16-0)  
562-655 Pharmaceutical Care in Oncologic Disease and 

Chemotherapeutic Drug Preparation Clerkship 
4(0-16-0)  

562-656 Pharmaceutical Care Clerkship in Clinical Nutrition 4(0-16-0)  
562-657 Pareneteral Nutrition Preparation Clerkship  4(0-16-0)  
562-658 Pharmaceutical Care and Preparation in Pareneteral Nutrition 

Clerkship  
4(0-16-0)  

562-659 Chemotherapeutic Drug and Pareneteral Nutrition 
Preparation Clerkship  

4(0-16-0)  

562-680 Pharmaceutical Care Clerkship in Advanced Internal Medicine 4(0-16-0)  
562-681 Pharmaceutical Care Clerkship in Advanced Community 

Pharmacy 
4(0-16-0)  

562-682 Pharmaceutical Care Clerkship in Adverse Product Reactions 4(0-16-0)  
562-683 Pharmaceutical Care Clerkship in HIV Diseases 4(0-16-0)  
562-684 Pharmaceutical Care Clerkship in Warfarin Clinic 4(0-16-0)  
562-685 Pharmaceutical Care Clerkship in Chronic Diseases 4(0-16-0)  
562-686 Clinical Research Clerkship  4(0-16-0)  
562-687 Pharmaceutical Care Clerkship in Community Hospital 4(0-16-0)  
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562-688 Pharmaceutical Care Clerkship in Renal Diseases 4(0-16-0)  
562-689 Pharmaceutical Care Clerkship in Neurosurgery 4(0-16-0)  
575-681 Community Pharmacy Administration Clerkship I 4(0-16-0)  
575-682 Community Pharmacy Administration Clerkship II 4(0-16-0)  
575-683 Primary Care Pharmacy Clerkship  4(0-16-0)  

     ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต  
347-203 ชีวสถิติ      3(2-2-5)  
…………. …………………………………………………… 3(…-….-….)  
 
 



60 
เอกสารแนบหมายเลข 7 

 
ค าร้องขอลาป่วยหรือลากิจ   

หน่วยทะเบียนและประเมินผล งานบริการการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

วันที่………….เดือน………………พ.ศ………………. 
เรื่อง  ขอลาป่วย/ลากิจ 
เรียน  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 

ข้าพเจ้า นาย/นางสาว…………………………………………………….. รหัสนักศึกษา ………….................………ชั้น
ปีที่……. อาจารย์ที่ปรึกษาชื่อ .......................................................... ขอยื่นค าร้องต่อคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อขอลา
ป่วย/ลากิจในวันที่.......เดือน.......................พ.ศ.........ถึงวันที่......เดือน......................พ.ศ........โดยมีเหตุผลความ
จ าเป็นดังนี้ 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

                                                         ลงชื่อ……………………………………….  
                                                          (...........................................) 

                                                  โทรศัพท์....................................         
  

ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา  
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 

                                                   ลงชื่อ………………………………….. 
                                                          (………………………………..) 

ความเห็นอาจารย์ผู้สอน 
 

1. รหัสรายวิชา..........................................ความเห็นอาจารย์ผู้สอน  อนุญาต   ไม่อนุญาต 
 

                                         ลงชื่อ.....................................................(อาจารยผ์ู้สอน) 
 

2. รหัสรายวิชา..........................................ความเห็นอาจารย์ผู้สอน  อนุญาต   ไม่อนุญาต 
 

                                         ลงชื่อ.....................................................(อาจารยผ์ู้สอน) 
หมายเหตุ: นักศึกษารับแบบฟอร์มที่หน่วยทะเบียนฯ งานบริการการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ขอความเห็น
อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์  ผู้สอน และส่งค าร้องที่หน่วยทะเบียนฯ 
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REFERENCE:  ANONYMOUS: INTRODUCTION TO PHARMACEUTICAL DOSAGE FORM 

 
 
 
 
 
 
 
 

I am a Pharmacist  
I am a specialist in medications 
 I supply medicines and pharmaceuticals to those who need them. 
 I prepare and compound special dosage forms. 
 I control the storage and preservation of all medications in my care. 

I am a custodian of medical information 
 My library is ready source of drug knowledge. 
 My files contain thousands of specific drug names and tens of thousands of facts about 

them. 
 My records include the medication and health history of entire families. 
 My journals and meetings report advanced in pharmacy from around the world. 

I am a companion of the physician 
 I am a partner in the case of every patient who takes any kind of medication. 
 I am a consultant on the merits of different therapeutic agents. 
 I am the connecting link between physician and patient and the final check on the safety 

of medicines. 
I am a counselor to the patient 
 I help the patient understand the proper use of prescription medication. 
 I assist in the patient's choice of nonprescription drugs or in the decision to consult a 

physician. 
 I advise the patient on matters of prescription storage and potency. 

I am a guardian of the public health 
 My pharmacy is a center for health-care information. 
 I encourage and promote sound personal health practices 
 My services are available to at all time.  

This is my calling. This is my pride. 

 
 


