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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 าเร็จการศึกษาในสาขาการ
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
สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ   

 
การเรียนการสอนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต   

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

               ภาษาอังกฤษ      Pharm.D. (Industrial Pharmacy) 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  โปรแกรมแบบปกติ  234 หน่วยกิต 
     โปรแกรมแบบก้าวหน้า     246 หน่วยกิต 

 
โปรแกรมแบบปกต ิ
 ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  (30 หน่วยกิต) 
  1) สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์                                     
   4 หน่วยกิต 
  2) สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ  
    5 หน่วยกิต 
  3) สาระที่ 3 การเป็นผู้ประกอบการ  
    1 หน่วยกิต 
  4) สาระที่ 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทัน และ การรู้ดิจิทัล  
    4 หน่วยกิต 
  5) สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข  
   4 หน่วยกิต 
  6) สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร  
   6 หน่วยกิต 
  7) สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา  
   2 หน่วยกิต 
  8) รายวิชาศึกษาทั่วไปอ่ืนๆ (เลือกเรียน)  
   4 หน่วยกิต 
 ข. หมวดวิชาเฉพาะ  (198 หน่วยกิต) 
  1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ   37 หน่วยกิต  
  2) กลุ่มวิชาชีพ (บังคับ)   139 หน่วยกิต  
  3) กลุ่มวิชาชีพ (เฉพาะสาขา)  22 หน่วยกิต 
 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต 
โปรแกรมแบบก้าวหน้า 
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 การอยู่อย่างรู้เท่าทัน และ การรู้ดิจิทัล  
    4 หน่วยกิต 
  5) สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข  
   4 หน่วยกิต 
  6) สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร  

   6 หน่วยกิต 
  7) สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา  
   2 หน่วยกิต 
  8) รายวิชาศึกษาทั่วไปอ่ืนๆ (เลือกเรียน)  
   4 หน่วยกิต 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ  (210 หน่วยกิต) 
 1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  37 หน่วยกิต 
 2) กลุ่มวิชาชีพ (บังคับ)  139 หน่วยกิต 
 3) กลุ่มวิชาชีพ (เฉพาะสาขา)  22 หน่วยกิต 
 4) กลุ่มวิชาเฉพาะที่ต้องเรียนเพิ่มเติมส าหรับ 
     หลักสูตรโปรแกรมแบบก้าวหน้า 
     รายวิชาบัณฑิตศึกษา  6 หน่วยกิต 
        รายวิชาวิทยานิพนธ์  6 หน่วยกิต 
ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี   6 หน่วยกิต 

 
รายวิชาโปรแกรมแบบปกติและโปรแกรมแบบก้าวหน้า 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต 
ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้ 
1) สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์ 
จ านวน 4 หน่วยกิต 
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท่ียั่งยืน2((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) 
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5) สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 
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 ภาษาและการสื่ อส าร จ านวน  6 หน่ วยกิ ต 
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 าหนดกลุ่มผู้ เรียนตามศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษของ

นักศึกษา) 
 และรายวิชาศึกษาทั่วไปภาษาอังกฤษในสาระที่ 6 เลือกเรียน อีก 2 

หน่วยกิต 
 7) สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬาจ านวน 2 หน่วยกิต 
 8) รายวิชาศึกษาทั่วไปอื่นๆ (เลือกเรียน)  
 จ านวน 4 หน่วยกิต (นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป

ส าหรับนักศึกษารหัส 61 เป็นต้นไป ตามความสนใจ) 
 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ  จ านวน 198 หน่วยกิต 
โปรแกรมแบบปกต ิ
หมวดวิชาเฉพาะ 198 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จ านวน 37 หน่วยกิต 
321-222 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน                3(2-3-4)            
322-105 คณิตศาสตร์ส 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) 

 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(3-8-4) 
565-101 เคมีอินทรีย์ส าหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 4(4-0-8) 

 
2) กลุ่มวิชาชีพ (บังคับ) จ านวน 139 หน่วยกิต   
2.1) รายวิชาด้านการใช้ยาในผู้ป่วย จ านวน 36 หน่วยกิต 
336-202 เภสัชวิทยาส าหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 6(5-3-10) 
336-321 พิษวิทยาพื้นฐาน 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) 
561-301 เภสัชบ าบัด 1    3(3-0-6) 
561-321 สารสนเทศทางเภสัชศาสตร์ 1(0-3-0) 
561-322 ปฏิบัติการเภสัชกรรมจ่ายยาส าหรับนักศึกษา 
  สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ 1(0-3-0) 
561-401 เภสัชบ าบัด 2 3(3-0-6) 
561-421 ปฏิบัติการเภสัชกรรมบ าบัด 2 1(0-3-0) 
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 47 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) 
 566-401 เภสัชวิเคราะห์ 3   2(2-0-4) 
 566-421 ปฏิบัติการเภสัชวิเคราะห์ 3  1(0-3-0) 
 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) 
 581-431 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 4 4(3-3-6) 
 596-301 บทน าของเภสัชเทคโนโลยีชีวภาพ 2(2-0-4) 
 596-563 แนวคิดใหม่ด้านยาและเภสัชภัณฑ์ 1(0-3-0) 
2.3) รายวิชาด้านเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร  
จ านวน 19 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) 
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 576-301 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ 2(2-0-4) 
 576-401 ระบบอุปทานเภสัชภัณฑ์และการจัดการ 2(2-0-4) 
 576-402 แนะน าสมรรถนะวิชาชีพด้านเภสัชศาสตร์ 
   สังคมและการบริหาร  1(0-3-0) 
2.4) รายวิชาเชิงบูรณาการเภสัชศาสตร์ จ านวน 2 หน่วยกิต 

595-421 ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพเภสัชกรรม  1(0-3-0) 
 596-422 สารสนเทศด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ   1(0-3-0) 
2.5) รายวิชาด้านการฝึกปฏิบัติงาน จ านวน 35 หน่วยกิต 
  2.5.1)  วิชาบังคับฝึกปฏิบัติงาน จ านวน 15 หน่วยกิต 
 595-481 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม 7(0-28-0) 
 596-681 การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมอุตสาหการ 
   ด้านการผลิต                                4(0-16-0)      
 596-682 การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมอุตสาหการด้านการ 

  ประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ 4(0-16-0) 
  2.5.2)  วิชาฝึกปฏิบัติงานประจ าสาขาวิจัยและพัฒนา 
 เภสัชภัณฑ์ จ านวน 20  หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาดังนี้ 
 566-681 การฝึกปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา 
   เภสัชภัณฑ์ 1 4(0-16-0) 
 566-682 การฝึกปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา 
   เภสัชภัณฑ์  2 4(0-16-0) 
 566-683 การฝึกปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา 

  เภสัชภัณฑ์ 3   4(0-16-0) 
 566-684 การฝึกปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา 
   เภสัชภัณฑ์ 4 4(0-16-0) 
 566-685 การฝึกปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา 
   เภสัชภัณฑ์ 5 4(0-16-0) 
 566-686 การฝึกปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา 
   เภสัชภัณฑ์ 6 4(0-16-0) 
 566-687 การฝึกปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา 
   เภสัชภัณฑ์ 7 4(0-16-0) 
 566-688 การฝึกปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา 
   เภสัชภัณฑ์ด้านการประกันคุณภาพ 
   และการควบคุมคุณภาพ 1  4(0-16-0) 
 566-689 การฝึกปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา 
   เภสัชภัณฑ์ด้านการประกันคุณภาพ 
   และการควบคุมคุณภาพ 2  4(0-16-0) 
 566-690 การฝึกปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา 
   เภสัชภัณฑ์ด้านการผลิต  4(0-16-0) 
 566-691 การฝึกปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา 
   เภสัชภัณฑ์แบบพหุวิทยาการ 1 4(0-16-0) 
 566-692 การฝึกปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา 
   เภสัชภัณฑ์แบบพหุวิทยาการ 2 4(0-16-0) 

566-693 การฝึกปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา 
 เภสัชภัณฑ์แบบพหุวิทยาการ 3 4(0-16-0) 
571-681 การฝึกปฏิบัติงานด้านเภสัชเวท 1 4(0-16-0) 

 571-682 การฝึกปฏิบัติงานด้านเภสัชเวท 2 4(0-16-0) 
 571-683 การฝึกปฏิบัติงานด้านเภสัชเวท 3 4(0-16-0) 
 571-684 การฝึกปฏิบัติงานด้านเภสัชเวท 4 4(0-16-0) 
 571-685 การฝึกปฏิบัติงานด้านเภสัชเวท 5 4(0-16-0) 
 571-686 การฝึกปฏิบัติงานด้านเภสัชเวท 6 4(0-16-0) 
 571-687 การฝึกปฏิบัติงานด้านเภสัชเวท 7 4(0-16-0) 
 581-681 การฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีเภสัชกรรม 
   ด้านการผลิต 1   4(0-16-0) 

581-682 การฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีเภสัชกรรม 
  ด้านการผลิต 2   4(0-16-0) 
581-683 การฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีเภสัชกรรม 
  ด้านการประกันคุณภาพ 1  4(0-16-0) 
581-684 การฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีเภสัชกรรม 
  ด้านการประกันคุณภาพ 2  4(0-16-0) 
581-685 การฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีเภสัชกรรม 
  ด้านการวิจัยและพัฒนา 1  4(0-16-0) 
581-686 การฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีเภสัชกรรม 

  ด้านการวิจัยและพัฒนา 2 4(0-16-0) 
581-687 การฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีเภสัชกรรม 
  ด้านการวิจัยและพัฒนา 3 4(0-16-0) 
581-688 การฝึกปฏิบัติงานด้านการขึ้นทะเบียนยา 1  4(0-16-0) 
581-689 การฝึกปฏิบัติงานด้านการขึ้นทะเบียนยา 2  4(0-16-0) 
581-690 การฝึกปฏิบัติงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค      4(0-16-0) 
 2.5.3) วิชาฝึกปฏิบัติงานประจ าสาขา 

เภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร จ านวน  20  หน่วยกิต  
โดยเลือกจากรายวิชาดังนี้ 
575-681 การฝึกปฏิบัติงานการจัดการเภสัชกรรม 
  ชุมชน 1    4(0-16-0) 
575-682 การฝึกปฏิบัติงานการจัดการเภสัชกรรม 
  ชุมชน 2    4(0-16-0) 
575-683 การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ  4(0-16-0) 
576-681 การฝึกปฏิบัติงานการจัดการเภสัชกรรม 
  โรงพยาบาล   4(0-16-0) 
576-682 การฝึกปฏิบัติงานหัวข้อพิเศษเภสัชกรรม 

   สังคมและการบริหาร                 4(0-16-0)  
576-683 การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมการตลาด 1  4(0-16-0)  
576-684 การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมการตลาด 2  4(0-16-0)  4(0-16-0) 
576-685 การฝึกปฏิบัติงานการคุ้มครองผู้บริโภค  

   ด้านสุขภาพ 1 4(0-16-0) 
576-686 การฝึกปฏิบัติงานการคุ้มครองผู้บริโภค 

   ด้านสุขภาพ 2 4(0-16-0) 
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3) กลุ่มวิชาชีพ (เฉพาะสาขา)  22 หน่วยกิต 

  รายวิชาสัมมนา   1 หน่วยกิต 
  รายวิชาโครงการ   6 หน่วยกิต 
  วิชาประจ าสาขา 15 หน่วยกิต 
 นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนเน้นในสาขาใดสาขาหนึ่งใน 2 สาขา คือ 

3.1)  สาขาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ (Pharmaceutical  
 Research and Development) 
3.2) สาขาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร (Social  and  
 Administrative Pharmacy) 
โครงสร้างของแต่ละสาขา ประกอบด้วย 
3.1) สาขาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์   
596-561 สัมมนาทางวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์   1(0-3-0) 
596-571 โครงการด้านวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ 
   6(0-18-0) 

 วิชาประจ าสาขา 15  หน่วยกิต 
ให้นักศึกษาในสาขานี้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 
566-541 เภสัชวิเคราะห์ทางอาหาร                 2(1-3-2) 
566-542 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ทางเภสัชเคมี 1(0-3-0) 
566-543 ชีวเภสัชวิเคราะห์                           2(1-3-2) 

 566-544 เป้าหมายยา                                 3(3-0-6) 
566-545 เภสัชวิเคราะห์ 4                            2(1-3-2) 
566-546 เภสัชวิเคราะห์ 5                            2(1-3-2) 
566-547 เภสัชวิเคราะห์ 6                            2(1-3-2) 
566-548 เคมีเภสัช 1                                  2(1-3-2) 
566-549 เคมีเภสัช 2                                2(1-3-2) 
566-550 เคมีอนินทรีย์ทางเภสัชศาสตร์           2(2-0-4) 
566-551 เภสัชเทคโนโลยีชีวภาพ                   2(1-3-2) 
566-552 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ส าหรับการวิจัย 
  และพัฒนาเภสัชภัณฑ์    2(1-3-2) 

 566-553 หัวข้อวิจัยทางเภสัชเคมี 2(0-6-0) 
566-554 การควบคุมคุณภาพเครื่องส าอาง 3(2-3-4) 
571-541 ปัญหาพิเศษทางเภสัชเวท 2(0-6-0) 
571-542 การสกัดและตรวจเอกลักษณ์สารจาก 

   ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 2(1-3-2) 
571-543 การตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของ 

  ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 2(2-0-4) 
 571-544 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร 2(1-3-2) 

571-545 การแพทย์ทางเลือก 2(2-0-4) 

 571-546 กระบวนการผลิตยาสมุนไพร 2(2-0-4) 
 571-547 อณูชีววิทยาพืช 2(2-0-4) 
 571-548 หัวข้อปัจจุบันเกี่ยวกับสารผลิตภัณฑ์ 
  ธรรมชาติ  2(2-0-4) 

571-549 สารสนเทศทางเภสัชเวท 1(1-0-2) 
581-541 เทคโนโลยีเภสัชกรรมขั้นสูง 3(2-3-4) 
581-542 การวางผังโรงงานและการปฏิบัติงาน 
  ด้านเภสัชอุตสาหกรรม 2(2-0-4) 

 581-543 เภสัชบรรจุภัณฑ์ 2(2-0-4) 
581-544 การเตรียมยาเคมีบ าบัดและเภสัชภัณฑ์ 
    รังสี  2(1-3-2) 
581-545 วิทยาการเครื่องส าอาง 3(2-3-4) 
581-546 จุลชีววิทยาทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม 3(2-3-4) 
581-547 ระบบน าส่งยาแบบใหม่ 3(2-3-4) 
581-548 การประกันคุณภาพทางเภสัชกรรม 2(2-0-4) 

 581-549 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม  3(0-9-0) 
   
     3.2) สาขาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร 

596-562 สัมมนาทางเภสัชศาสตร์สังคมและ  
  การบริหาร  1(0-3-0) 

 596-572 โครงการด้านเภสัชศาสตร์สังคมและ 
   การบริหาร     6(0-18-0) 
 วิชาประจ าสาขา 15  หน่วยกิต 
 ให้นักศึกษาในสาขานี้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 
 576-541  การตลาดเภสัชกรรม 2(2-0-4) 
 576-542  การบริหารงานเภสัชสาธารณสุข 2(2-0-4) 
 576-543  การจัดการสารสนเทศเภสัชกรรม 2(2-0-4) 
 576-544 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ด้าน  
   บริหารเภสัชกิจ 2(2-0-4) 
 576-545 การวิจัยทางเภสัชธุรกิจ 3(3-0-6) 
 576-546 เภสัชธุรกิจ 3(3-0-6) 
 576-547 ระบบยา 3(3-0-6) 
 576-548 การบริหารทรัพยากรมนุษย์  
   ทางเภสัชกรรม 3(3-0-6) 
 576-549 หลักการและการน าไปใช้ด้าน 

  การจัดการคุณภาพ 3(3-0-6) 
576-550 การประยุกต์ศาสตร์การศึกษา  

  ในทางเภสัชกรรม 2(2-0-4) 
576-551 เภสัชระบาดวิทยาเบื้องต้น 2(2-0-4) 
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577-403  การจัดการเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2(2-0-4) 
  เพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิชาการ  คณะฯ อาจ
ก าหนดรายวิชาอื่น ๆ  ที่เปิดสอนใมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อสาขาวิจัยและพัฒนา 
เภสัชภัณฑ์   และสาขาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร ให้เป็น
วิชาเลือก 

  

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

และ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ  ที่สนใจที่เปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศเปิดสอน อีก 3 หน่วยกิต โดยสามารถ
เลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้ 
570-101 สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน 1(1-0-2) 
570-102 พืชพิษ 1(1-0-2) 
580-101 เครื่องส าอางในชีวิตประจ าวัน 1(1-0-2) 
580-102 เทคโนโลยีเบื้องต้นในการผลิตเครื่องส าอาง 
  2(2-0-4) 
580-103 ละตินเภสัชกรรม 1(1-0-2) 
 

โปรแกรมแบบก้าวหน้า 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต 
 เหมือนกับโปรแกรมปกติ 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ   210 หน่วยกิต 
1)  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ   37 หน่วยกิต   
 เหมือนกับโปรแกรมปกติ 
2) กลุ่มวิชาชีพ (บังคับ)         139  หน่วยกิต 
2.1) รายวิชาด้านการใช้ยาในผู้ป่วย    36  หน่วยกิต 
 เหมือนกับโปรแกรมปกติ 
2.2) รายวิชาด้านตัวยาและผลิตภัณฑ์ จ านวน 47 หน่วยกิต 
 เหมือนกับโปรแกรมปกติ 
2.3) รายวิชาด้านเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร 
จ านวน 19 หน่วยกิต  
 เหมือนกับโปรแกรมปกติ 
2.4) รายวิชาเชิงบูรณาการเภสัชศาสตร์   2 หน่วยกิต 

  เหมือนกับโปรแกรมปกติ 
2.5) รายวิชาด้านการฝึกปฏิบัติงาน จ านวน 35 หน่วยกิต 
  2.5.1)  วิชาบังคับฝึกปฏิบัติงาน จ านวน 15 หน่วยกิต 
  เหมือนกับโปรแกรมปกติ 
 2.5.2)  วิชาฝึกปฏิบัติงานประจ าสาขาวิจัยและ 
พัฒนาเภสัชภัณฑ์  จ านวน 20  หน่วยกิต  
   เหมือนกับโปรแกรมปกติ 
 2.5.3)  วิชาฝึกปฏิบัติงานประจ าสาขาเภสัชศาสตร์ 
สังคมและการบริหาร จ านวน 20  หน่วยกิต  
  เหมือนกับโปรแกรมปกติ 
3)  กลุ่มวิชาชีพ (เฉพาะสาขา)  22  หน่วยกิต 
 รายวิชาสัมมนา    1  หน่วยกิต 
 รายวิชาโครงการ    6  หน่วยกิต 
 วิชาประจ าสาขา  15  หน่วยกิต 
นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนเน้นในสาขาใดสาขาหนึ่งใน  2  
สาขา คือ 
 3.1)  สาขาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ 
(Pharmaceutical Research and Development) 
 3.2) สาขาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร 
(Social  and Administrative Pharmacy) 
โครงสร้างของแต่ละสาขา เช่นเดียวกับโปรแกรมปกติ  
4)  กลุ่มวิชาเฉพาะที่ต้องเรียนเพ่ิมเติมส าหรับหลักสูตร 

     โปรแกรมแบบก้าวหน้า 
รายวิชาบัณฑิตศึกษา  6  หน่วยกิต 
รายวิชาวิทยานิพนธ์   6  หน่วยกิต 
หมายเหตุ  วิชาเฉพาะสาขาในกลุ่มวิชาชีพ  22  
หน่วยกิต   ให้นับเป็นรายวิชาขั้นสูง เนื่องจากมีการสอนที่
ลึกซึ้งกว่ารายวิชาชีพบังคับ 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวน 6  หน่วยกิต 
 เหมือนกับโปรแกรมปกติ 

 
***ค าอธิบายรายวิชาศึกษาทั่วไป ส าหรับนักศึกษารหัส 61  

เป็นต้นไป ดูท่ี 
http://www.eduservice.psu.ac.th/index.php/agencies-

sub/curriculum-unit-sub?id=175 
 

***** ค ำอธิบำยรำยวิชำในเอกสำรแนบหมำยเลข 5 *** 
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แผนการศึกษาตลอดหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ 

 
โปรแกรมแบบปกติ 

ปีที่ 1 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

322-105 คณิตศาสตร์ส าหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์3(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) 
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              21(17-12-34)  1((1)-0-2) 

326-201 จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน            5(4-3-8)   
336-202 เภสัชวิทยาส าหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 6(5-3-10) 
560-202 บทน าเภสัชบ าบัด                            2(1-3-2)  
570-201 เภสัชพฤกษศาสตร์                           2(2-0-4) 
570-221 ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์              1(0-3-0)  
580-232 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2                     4(3-3-6) 
 
 
                                       รวม         20(15-15-30) 

  

 
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 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
336-321   พิษวิทยาพื้นฐาน         3(2-3-4) 
560-301   เภสัชจลนศาสตร์         3(3-0-6) 
561-301   เภสัชบ าบัด 1                             3(3-0-6) 
561-321  สารสนเทศทางเภสัชศาสตร์         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) 
561-322  ปฏิบัติการเภสัชกรรมจ่ายยาส าหรับ 
            นักศึกษาสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ    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) 

   576-301 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ            
     2(2-0-4) 

596-301 บทน าของเภสัชเทคโนโลยีชีวภาพ 2(2-0-4) 
                          รวม      21(17-12-34) 

 
ปีที่ 4 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
561-401 เภสัชบ าบัด 2          3(3-0-6) 
561-421 ปฏิบัติการเภสัชกรรมบ าบัด 1(0-3-0) 
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) 
576-401  ระบบอุปทานเภสัชภัณฑ์และการจัดการ 
    2(2-0-4)                                            
576-402 แนะน าสมรรถนะวิชาชีพด้านเภสัชศาสตร์ 
 สังคมและการบริหาร   1(0-3-0) 
595-421 ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพเภสัชกรรม  
                 1(0-3-0) 
596-422 สารสนเทศด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ  
                 1(0-3-0) 
                                 รวม         18(12-18-24)  

560-401 การประเมินผู้ป่วยในร้านยา 2(1-3-2) 
565-402 เคมียา 3 3(3-0-6) 
566-401 เภสัชวิเคราะห์ 3   2(2-0-4) 
566-421 ปฏิบัติการเภสัชวิเคราะห์ 3 1(0-3-0) 
575-403 การจัดการร้านยา 2(2-0-4) 
575-404 กฎหมายและจริยธรรมของเภสัชกร    3(3-0-6) 
575-433 เภสัชกรรมปฏิบัติในหน่วยบริการปฐมภูมิ 
     และชุมชน 3(1-6-2) 
581-431 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 4 4(3-3-6) 
                        
 
 
 
 
                                     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 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

596-561 สัมมนาทางวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์*  1(0-3-0) 
596-562 สัมมนาทางเภสัชศาสตร์สังคม 
 และการบริหาร**                           1(0-3-0) 
596-563 แนวคิดใหม่ด้านยาและเภสัชภัณฑ์       1(0-3-0) 
xxx-xxx วิชาประจ าสาขา                         7(x-y-z) 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ         1((1)-0-2) 
xxx-xxx  วิชาศึกษาทั่วไป (เลือกเรียน)            2((2)-0-4) 
 
   
                                     รวม     12(x-y-z) 

xxx-xxx  วิชาประจ าสาขา                            8(x-y-z) 
xxx-xxx  เลือกเสรี                                     3(x-y-z) 
596-571 โครงการด้านวิจยัและพัฒนาเภสัชภัณฑ์*                                              
                                                           6(0-18-0) 
596-572  โครงการด้านเภสัชศาสตร์สังคมและการ 
 บริหาร**                                       6(0-18-0) 
895-001 พลเมืองที่ดี             2((2)-0-4) 
950-101 จิตวิวัฒน ์             1((1)-0-2) 
950-102 ชีวิตที่ด ี                  2((2)-0-4) 

    รวม         22(x-y-z)  
 

ปีที่ 6 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 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 

 
          *สาขาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์  
          **สาขาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร 
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แผนการศึกษาตลอดหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ 
 

โปรแกรมแบบก้าวหน้า 
ปีที่ 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
322-105 คณิตศาสตร์ส าหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์3(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) 
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              21(17-12-34)  1((1)-0-2) 

326-201 จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน            5(4-3-8) 
336-202 เภสัชวิทยาส าหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 6(5-3-10) 
560-202 บทน าเภสัชบ าบัด                            2(1-3-2) 
570-201 เภสัชพฤกษศาสตร์                           2(2-0-4) 
570-221 ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์              1(0-3-0) 
580-232 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2                     4(3-3-6) 
                                       
 
 
                                       รวม         20(15-15-30) 
 

  
 

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 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

336-321   พิษวิทยาพื้นฐาน         3(2-3-4) 
560-301   เภสัชจลนศาสตร์         3(3-0-6) 
561-301   เภสัชบ าบัด 1                             3(3-0-6) 
561-321  สารสนเทศทางเภสัชศาสตร์         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) 
561-322  ปฏิบัติการเภสัชกรรมจ่ายยาส าหรับ 
             นักศึกษาสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ    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) 

   576-301  การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ            
     2(2-0-4) 

596-301 บทน าของเภสัชเทคโนโลยีชีวภาพ 2(2-0-4) 
                          รวม      21(17-12-34) 

 
ปีที่ 4 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
561-401 เภสัชบ าบัด 2          3(3-0-6) 
561-421 ปฏิบัติการเภสัชกรรมบ าบัด 1(0-3-0) 
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) 
576-401 ระบบอุปทานเภสัชภัณฑ์และการจัดการ 
    2(2-0-4) 
576-402 แนะน าสมรรถนะวิชาชีพด้านเภสัชศาสตร์ 
 สังคมและการบริหาร   1(0-3-0) 
595-421 ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพเภสัชกรรม  
                 1(0-3-0) 
596-422 สารสนเทศด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ  
                 1(0-3-0) 
xxx-xxx วิชาบัณฑิตศึกษา      2(x-y-z) 
                                 รวม         20(x-y-z)  

560-401 การประเมินผู้ป่วยในร้านยา 2(1-3-2) 
565-402 เคมียา 3 3(3-0-6) 
566-401 เภสัชวิเคราะห์ 3   2(2-0-4) 
566-421 ปฏิบัติการเภสัชวิเคราะห์ 3 1(0-3-0) 
575-403 การจัดการร้านยา 2(2-0-4) 
575-404 กฎหมายและจริยธรรมของเภสัชกร    3(3-0-6) 
575-433 เภสัชกรรมปฏิบัติในหน่วยบริการปฐมภูมิ 
     และชุมชน 3(1-6-2) 
581-431 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 4 4(3-3-6) 
xxx-xxx วิชาบัณฑิตศึกษา                       2(x-y-z)    
                    
 
 
 
 
                                     รวม         22(x-y-z) 

ภาคการศึกษาที่  3  
595-481 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม   7(0-28-0) 

                         รวม                7(0-28-0) 
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ปีที่ 5 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

596-561 สมัมนาทางวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์   1(0-3-0) 
596-563 แนวคิดใหม่ด้านยาและเภสัชภัณฑ์       1(0-3-0) 
xxx-xxx วิชาประจ าสาขา 7(x-y-z) 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ         1((1)-0-2) 
xxx-xxx  วิชาศึกษาทั่วไป (เลือกเรียน)            2((2)-0-4) 
xxx-xxx วิชาบัณฑิตศึกษา                            2(x-y-z) 
xxx-xxx รายวิชาวิทยานิพนธ์                         6(x-y-z) 
   
                                     รวม     20(x-y-z) 

xxx-xxx  วิชาประจ าสาขา                              8(x-y-z) 
xxx-xxx  เลือกเสรี                                       3(x-y-z) 
596-571 โครงการด้านวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์  6(0-18-0) 
895-001 พลเมืองที่ดี               2((2)-0-4) 
950-101 จิตวิวัฒน ์               1((1)-0-2) 
950-102 ชีวิตที่ด ี                    2((2)-0-4) 

 
    รวม         22(x-y-z)  

 
ปีที่ 6 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 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 

https://sis-hatyai2.psu.ac.th/WebRegist2005/
https://sis-hatyai2.psu.ac.th/WebRegist2005/
http://service.pharmacy.psu.ac.th/
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4.4. นักศึกษาที่มีคะแนนวิชาภาษาอังกฤษจากการสอบ O-NET ได้ระหว่างร้อยละ 71 ขึ้นไป ให้ลงทะเบียนเรียนวิชา 

890-004 และ 890-005 
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 ใ น
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  

http://reg.psu.ac.th/
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นักศึกษาที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยครบ 2 ภาคการศึกษาแล้ว และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาค

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

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. การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 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 ขึ้นไป 
2) ไม่เคยได้ค่าระดับคะแนนต่ ากว่า 2.00 หรือสัญลักษณ์ F หรือ U ในรายวิชาใดๆ 
3) ใช้เวลาศึกษาไม่เกินจ านวนปีการศึกษาต่อเนื่องกันตามแผนการศึกษาของสาขาวิชาที่จะได้รับปริญญา 
4) ไม่เคยเป็นผู้มีประวัติได้รับการลงโทษเนื่องจากผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

     12.2. เกียรตินิยมอันดับ 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 ตำมเอกสำรแนบ
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 
 

http://www.psu.ac.th/
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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 สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ 
 

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 สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ แบ่งออกเป็น 7 ผลัด  
โดยก าหนดให้ฝึกปฏิบัติในด้านการผลิตอย่างน้อย 1 ผลัด (6 สัปดาห์/ผลัด) และด้านการประกัน/ควบคุมคุณภาพอย่างน้อย 1 
ผลัด (6 สัปดาห์/ผลัด) ส่วนที่เหลือนักศึกษาสามารถเลือกฝึกปฏิบัติในด้านที่สนใจ  คณะฯ จะท าหน้าที่จัดหาแหล่งฝึก
ปฏิบัติงานที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่สภาเภสัชกรรรมก าหนด เพื่อให้นักศึกษาได้เลือกฝึกปฏิบัติตามความเหมาะสม      

 
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 าร้องขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีวิชาบังคับก่อน  โดยผลการเรียนวิชาบังคับก่อนเป็นสัญลักษณ์ E   
2. ค าร้องขอลาป่วยหรือลากิจ  (เอกสำรแนบหมำยเลข 7) 

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

 
 

การติดต่อด้านการเรียนการสอนและกิจการนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ 
งานบริการการศึกษา: อาคาร 1 ชั้น 2   โทรศัพท์/โทรสาร 074-218503   
ผู้ดูแลด้านการลงทะเบียนเรียน :   คุณปาณิสรา บุญสนอง  โทร.  074-288823 
           คุณพัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง โทร. 074-288822 
ผู้ดูแลการสอบภาษาอังกฤษและ IT : คุณพัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง โทร. 074-288822 
ผู้ดูแลด้านการสอบ :    คุณสุวนีย์    เพชรชูกุล  โทร. 074-288818 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  :    ผศ.ดร.ลือลักษณ์   ล้อมลิ้ม  โทร. 074-288820   

http://reg.psu.ac.th/
http://service.pharmacy.psu.ac.th/
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ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ  :   ดร.สิริมา สิตะรุโน   โทร. 074-288818 
หน่วยกิจการนักศึกษา : อาคาร 1 ชั้น 1   โทรศัพท์ 074-288834   
ผู้ดูแลด้านกิจการนักศึกษา :   คุณอภิเดช  เลนุกูล       โทร.  074-288834 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ :     
                                            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-ศุกร ์ 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://lib.med.psu.ac.th หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ 
 เวลาเปิดท าการ 
    จันทร์-ศุกร ์ 07.30-21.30 น. 

http://student.psu.ac.th/
http://www/eduservice.psu.ac.th
http://reg.psu.ac.th/
http://www.clib.psu.ac.th/
http://lib.med.psu.ac.th/
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    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  
 
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อส าคัญภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

 กองกิจการนักศึกษา   074 282201-5  โทรสาร 074-446975 
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  งานแนะแนวและจัดหางาน   2203-4  
  งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา   2210-1 
  งานกิจกรรมนักศึกษา   2202 
  งานวินัยและพัฒนานักศึกษา  2205 
  งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  2204 
  งานหอพักนักศึกษา   2211-2 
  งานพัฒนากีฬา    2207 
  งานธุรการ    2201, 2206 
  หน่วยสารสนเทศและนวัตกรรม  2205 

 กองบริการการศึกษา   074 282241-55 
  งานบริการวิชาการ   2243-4  โทรสาร 074-212837 
  งานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์  2248-52  โทรสาร 074-212837 
  งานวิเทศสัมพันธ์   074- 446824  โทรสาร 074-446825  
  งานธุรการ    2224  โทรสาร 074-212837 

 กองทะเบียนและประมวลผล  074 446734  โทร/โทรสาร 074-289269 
  งานรับนักศึกษา    9255-9 
  งานทะเบียนการศึกษา   9261-4 
  งานประมวลผลและส าเร็จการศึกษา  9265-8 
  งานบริหารและธุรการ   9251-4   

 หน่วยกิจการนักศึกษา 
  คณะวิทยาศาสตร์    8031-3  โทรสาร 074-446927 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์   7083 
  คณะทรัพยากรธรรมชาติ   6050 
  คณะอุตสาหกรรมเกษตร   6316 
  คณะแพทยศาสตร์    1545 
  คณะพยาบาลศาสตร์   6601 
  คณะทันตแพทยศาสตร์   7532   
  คณะเภสัชศาสตร์    8834  โทรสาร 074-212815 
  คณะวิทยาการจัดการ   7828-9 
  คณะศิลปศาสตร์    6656  โทรสาร 074-286707 
  คณะเศรษฐศาสตร์   2425 
  คณะนิติศาสตร์    2553 
  คณะการแพทย์แผนไทย   2702 
  โครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์  9116 
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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 ซึ่ งประกาศก่อนหน้านี้ 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 4 
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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 องค์กรธุรกิจหรือชุมชนในระดับ
ท้องถิ่น 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 การดูแล
สุขภาพตามวัย แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสุขภาพและการ
สร้างเสริมสุขภาพ 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 
หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เพื่อประโยชน์เพื่อน
มนุษย์เป็นกิจท่ีหนึ่ง     
 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 ใคร่ครวญ ดูความคิดและอารมณ์  เข้ าใจการ
เปลี่ยนแปลงของอารมณ์ เข้าใจระบบสมมติปรุงแต่ง
ของจิต เข้าใจตนเองและผู้ อื่นอย่างมีความสุขและ
แบ่งปัน 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: - 
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความสุขของชีวิต การ
เข้าใจและยอมรับความแตกต่างและความหลากหลาย 
การท างานอย่างเป็นทีม การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
ทักษะการสื่อสารและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ใน
สังคมพหุลักษณ์  
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 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  และความรับผิดชอบต่อ
สังคมในฐานะพลเมือง การจัดระเบียบทางสังคม 
กฎหมาย สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค  การอยู่ร่วมกัน
ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 
  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) 
ไอเดียสู่ความเปน็ผู้ประกอบการ 
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: - 
 การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมโลกในอนาคต 
เทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยี พลังงานสะอาด 
เทคโน โลยี ส ารสน เทศกับการใช้ ชีวิต ในอนาคต 
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 
รายวชิาบังคับก่อน: - 
 ความคิดคร่อมกรอบและการกระจายความคิด ; 
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผ่านการระดมสมอง; แผนผัง
ความคิด; การปรับมุมมองใหม่ และ การเล่นบทบาท
สมมุติ 
   Thinking out of the box and generate ideas; 
developing creativity thinking through 
brainstorming; mind mapping; reframing and 
role playing 
(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 
 

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  
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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 
ไม่ ซั บซ้ อน เพื่ อจับ ใจความส าคัญ และรายละเอี ยด 

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: - 
 การฟังและการอ่านภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหัวข้อที่เป็น 
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

 
ค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ 

 

ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก 
 
560-201                             1(1-0-2) 
เภสัชโภชนศาสตร์พ้ืนฐาน  
Basic Pharmaceutical Nutrition  
รายวิชาบังคับก่อน: -  
 บทบาทและหน้าที่ของสารอาหาร การประเมิน
ภาวะโภชนาการและความต้องการสารอาหาร ในผู้ป่วย
ทั่ วไปและผู้ป่วยกลุ่มพิ เศษ รูปแบบของภาวะทุพ
โภชนาการ หลักการทั่วไปในการให้   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
กระบวนการจ่ายยาที่ดี ในโรงพยาบาลและร้านยา  
ความปลอดภัยด้านยา ทักษะการซักประวัติโรคและการ
ใช้ยา การประเมินผู้ป่วยทางคลินิกอย่างเป็นระบบ  
แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการทักษะการให้ค าแนะน า
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ปรึกษาและการสื่อสาร  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  
เภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ในเด็ก ผู้สูงอายุ  
สตรีตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร 
 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 เมแทบอ
ลิซึม การขับถ่ายของยา ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์และ
เภสัชจลนศาสตร์ของกระบวนการเหล่านี้  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 และการจัดการโรคที่พบบ่อย
ในร้านยา และเภสัชบ าบัดในโรคดังกล่าวตามมาตรฐาน
หรือแนวปฏิบัติการรักษาที่มาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
ผลิตภัณฑ์ที่ เกี่ยวข้องในรูปแบบพิ เศษ วัคซี นและ
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  การประเมินผู้ป่วยเพื่อการตัดสินใจส่งต่อผู้ป่วยไป
พบแพทย์หรือจ่ายยาในร้านยา  
 Patient assessment for symptoms that 
frequently encounter in community pharmacy; 
patient assessment for decision to refer or 
dispense medications in community pharmacy 
561-301                               3(3-0-6) 
เภสัชบ าบัด 1  
Pharmacotherapy I  
รายวิชาบังคับก่อน: 560-202  
 พยาธิสรีรวิทยาและการวินิจฉัยภาวะความ
ผิดปกติของสมดุลกรดด่างและอิเล็กโทรไลต์และโรคใน
ระบบต่าง ๆ ได้แก่ โรคไต โรคติดเชื้อ โรคระบบทางเดิน
หายใจ โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคต่อมไร้ท่อ  
หลักการใช้ยาบ าบัดในโรคดังกล่าวตามมาตรฐานหรือ
แนวปฏิบัติที่มาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
 Pathophysiology and diagnosis in acid-
base and electrolyte disorders, diseases such 
as kidney diseases, infectious diseases, 
respiratory diseases, cardiovascular diseases, 
endocrinologic diseases;  principle of 
pharmacotherapy in these disorders based on 
evidenced-based standards or treatment 
guidelines  
561-321                                 1(0-3-0) 
สารสนเทศทางเภสัชศาสตร์ 
Information in Pharmaceutical Sciences  
รายวิชาบังคับก่อน: - 
 การฝึกค้น การประมวลข้อมูล และการ
ประเมินคุณค่าของบทความวิจัยทางคลินิกที่เกี่ยวข้อง
กับยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
 Searching; integrating information and 
evaluation of clinical research literatures 
related to drug and pharmaceutical products 
561-322                                  1(0-3-0) 
ปฏิบัติการเภสัชกรรมจ่ายยาส าหรับนักศึกษาสาขา 
เภสัชกรรมอุตสาหการ 
Dispensing Pharmacy Laboratory for Industrial  
Pharmacy Students 
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รายวิชาบังคับก่อน: 560-302 หรือเรียนควบคู่กัน 
 ปฏิบัติการฝึกปฏิบัติสัมภาษณ์ผู้ป่วย   การ
จ่ายยาตามกระบวนการจ่ายยาที่ดี  การให้บริบาลทาง
เภสัชกรรมในร้านยา อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพส าหรับผู้ป่วยโดยค านึงถึงสิทธิผู้ป่วย 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยหัวข้อปฏิบัติการ
สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาเภสัชกรรมจ่ายยา 
 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 
561-401                                 3(3-0-6) 
เภสัชบ าบัด 2 
Pharmacotherapy II 
รายวิชาบังคับก่อน: 561-301 
  พยาธิสรีรวิทยาและการวินิจฉัย ของโรคตับ โรค
ระบบเลือด โรคมะเร็ง โรคระบบประสาท โรคทางจิต
เวชรวมถึงการเสพติดสารต่าง ๆ หลักการเภสัชบ าบัดใน
โรคดังกล่าวตามมาตรฐานหรือแนวปฏิบัติที่มาจาก
หลักฐานเชิงประจักษ ์

Pathophysiology and diagnosis in liver 
diseases, hematologic diseases, cancer, 

neurologic diseases, psychiatric diseases 
including substance abuse; principle of 
pharmacotherapy in these diseases based on 
evidenced-based standards or treatment 
guidelines 
561-421                                    1(0-3-0) 
ปฏิบัติการเภสัชกรรมบ าบัด 2  
Pharmacotherapy Laboratory II   
รายวิชาบังคับก่อน: 560-302, 561-301  

ปฏิบัติการฝึกปฏิบัติสัมภาษณ์ผู้ป่วย   การ
จ่ายยาตามกระบวนการจ่ายยาที่ดี  การให้บริบาลทาง
เภสัชกรรม ในโรงพยาบาลและร้านยา อย่างถูกต้อง 
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพส าหรับผู้ป่วยโดยค านึงถึง
สิทธิผู้ป่วย จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดย
หัวข้อปฏิบัติการสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาเภสัช
บ าบัด 1 และเภสัชบ าบัด 2  
 Laboratory practicing for patient 
interview, dispensing medications in 
accordance with good dispensing process, 
providing accurate, safe and effective 
pharmaceutical care to patients in hospital 
and community pharmacy setting with 
consideration of patient’s right, moral and 
professional ethics; practice topics related to 
those in the course of Pharmacotherapy I and 
II 

 
 
 
 
565-101                                4(4-0-8) 
เคมีอินทรีย์ส าหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์  
Organic Chemistry for Pharmacy Students  
รายวิชาบังคับก่อน: 324-104 
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการตั้ งช่ือ โครงสร้าง 
ปฏิกิริยา และคุณสมบัติของไฮโดรคาร์บอนชนิดแอลิแฟ
ติกและแอโรแมติก และอนุพันธ์ รวมทั้ง แอลกอฮอล์ 
เอสเทอร์ อีเทอร ์แอลดีไฮด์  คีโทน แอมีน  แอไมด์ และ
อื่น ๆ  เน้นเคมีและคุณสมบัติของสารประกอบและพอลิ
เมอร์ของสารธรรมชาติ เภสัชสังเคราะห์และทางการ
แพทย์อ่ืน 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 าหนดมาตรฐาน
คุณภาพยาและเภสัชภัณฑ์ หลักการพื้นฐานและสถิติ
ของการตรวจวิเคราะห์ยาและเภสัชภัณฑ์   การตรวจ
วิเคราะห์ด้วยการไทเทรต การตรวจคุณสมบัติทางสเต
อริโอเคมีของยาและเภสัชภัณฑ์ การวิเคราะห์เชิงความ

                                                                        ภาควิชาเภสัชเคมี 
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ร้อนของยาและเภสัชภัณฑ์และการตรวจวิเคราะห์ตาม
ข้อก 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  เทคนิคส
เปกโทรโฟโตเมตรี และเทคนิคโครมาโทกราฟีส าหรับ
เภสัชวิเคราะห์  การตรวจวิเคราะห์เอกลักษณ์ยาตามวิธี
ในต ารายา การจัดการคุณภาพและเอกสารส าหรับ
ห้องปฎิบัติการเภสัชวิเคราะห์  
 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
เภ สั ช ที่ มี ผ ล ต่ อ ฤท ธิ์ ท า ง เภ สั ช วิ ท ย า  โด ย เน้ น
ความสัมพันธ์โครงสร้างและฤทธิ์ การเกิดอันตรกิริยากับ
ตัวรับยา กลไกการออกฤทธ์ิ คุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ซึ่ง
สัมพันธ์กับการดูดซึม การกระจาย เมแทบอลิซึม และ
การขับออก ตลอดจนข้อบ่งใช้ทางเภสัชวิทยาของยา
จากธรรมชาติ ยาสังเคราะห์ หรือยากึ่งสังเคราะห์ ของ
ยาในกลุ่มยาต้านเบาหวาน ยาไทรอยด์ สมดุลของ
แคลเซียม ยาในระบบประสาทอัตโนมัติ สเตียรอยด์และ
ฮอร์โมน 
 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 
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
วิ เคราะห์  1 การศึกษาต ารายา โมโนกราฟ และ
ข้อก าหนดมาตรฐานคุณภาพ ฝึกปฏิบัติเทคนิคพื้นฐาน
ของการตรวจวิเคราะห์ยาและเภสัชภัณฑ์ การตรวจ
วิเคราะห์ด้วยการไทเทรต การตรวจวิเคราะห์ตาม
ข้อก าหนดในต ารายา และการเตรียมตัวอย่างเพื่อการ
ตรวจวิเคราะห์เภสัชภัณฑ์ 
 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 
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pharmaceuticals products specification 
definition 
565-401                               3(3-0-6) 
เคมียา 2   
Medicinal Chemistry II 
รายวิชาบังคับก่อน: 565-303 
 หลักการทางเคมีและเภสัชที่มีผลต่อฤทธิ์ทาง
เภสัชวิทยา โดยเน้นความสัมพันธ์โครงสร้างและฤทธิ์ 
การเกิดอันตรกิริยากับตัวรับยา กลไกการออกฤทธิ์ 
คุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ซึ่งสัมพันธ์กับการดูดซึม การ
กระจาย เมแทบอลิซึม และการขับออก ตลอดจนข้อบ่ง
ใช้ทางเภสัชวิทยาของยาจากธรรมชาติ ยาสังเคราะห์ 
ยากึ่งสังเคราะห์ ในกลุ่มยาในระบบหัวใจและหลอด
เลือด ยาต้านฮีสตามีน ยารักษาโรคกระเพาะ วิตามิน
และสารที่ เกี่ยวข้อง ยาในระบบประสาทกลาง ยา
บรรเทาปวดในกลุ่มสารเสพติด ยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่ส
เตียรอยด์ 
 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 
การเกิดอันตรกิริยากับตัวรับยา กลไกการออกฤทธิ์ 
คุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ซึ่งสัมพันธ์กับการดูดซึม การ
กระจาย เมแทบอลิซึม การขับออก และอาการข้างเคียง 
ตลอดจนข้อบ่งใช้ทางเภสัชวิทยาของยาจากธรรมชาติ 
ยาสังเคราะห์ ยากึ่งสังเคราะห์ ในกลุ่มยาต้านเช้ือ
แบคทีเรีย ยาต้านจุลชีพเฉพาะที่ ยาต้านปรสิต ยาต้าน
เชื้อรา ยาต้านไวรัส ยาต้านมะเร็ง ยากดภูมิคุ้มกัน สาร

ช่วยวินิจฉัยโดยการถ่ายภาพอวัยวะ และการรักษาด้วย
แสง 
 Chemical and pharmaceutical 
principles influencing pharmacological activity 
with emphasis on structure activity 
relationship, receptor interaction and 
mechanism of drug action, physicochemical 
properties in relation to absorption, 
distribution, metabolism, excretion, side effect 
as well as pharmacological indication of 
natural-, synthesized-, or semi-synthesized-
drugs in different groups including antibiotic 
and antibacterial agents, local anti-infective 
agents, anti-parasitic agents, antifungal agents, 
antiviral agents, antineoplastic agents, 
immunosuppressive agent, organ imaging 
agents and photochemotherapy 
566-401                             2(2-0-4) 
เภสัชวิเคราะห์ 3  
Pharmaceutical Analysis III 
รายวิชาบังคับก่อน: 565-302 
          การวิเคราะห์ เภสัชภัณฑ์ โดยใช้เครื่องมือ
วิเคราะห์ด้วยเทคนิคแมสสเปกโทรสโกปี นิวเคลียร์แมก
เนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี และอินฟราเรดสเปกโท
รสโกปีส าหรับการท านายโครงสร้างโมเลกุลของยา การ
วิเคราะห์ทางสเปกโทรสโกปีระดับอะตอม การวิเคราะห์
ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีท่ีต่อเชื่อมกับแมสสเปก    โท
รสโกปี  การศึกษาความคงสภาพของเภสัชภัณฑ์ 
หลักการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของวิธีทดสอบ 
หลักเกณฑ์ปฏิบัติที่ดีในห้องปฏิบัติการ การขึ้นทะเบียน
ต ารับยา ทั้งยาที่มีโมเลกุลขนาดเล็กและยาที่มีความ
คล้ายกันทางชีวภาพ 
 Instrumental analysis for pharmaceu-
tical products using mass spectroscopy, 
nuclear magnetic resonance spectroscopy and 
infrared spectroscopy for structure elucidation 
of drug molecule; atomic spectroscopy for 
pharmaceutical analysis; chromatography-mass 
spectroscopy, pharmaceutical stability study; 
principle of analytical method validation, 
Good Laboratory Practice (GLP); pharmaceu-
ticals registration  both drugs with small 
molecule and biosimilar   
566-421                                 1(0-3-0)  
ปฏิบัติการเภสัชวิเคราะห์ 3  
Pharmaceutical Analysis Laboratory III  
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รายวิชาบังคับก่อน: 566-401 หรือเรียนควบคู่กัน 
 การวิเคราะห์ เภสัชภัณฑ์ โดยใช้เครื่องมือ
วิเคราะห์ด้วยเทคนิคแมสสเปกโทรสโกปี นิวเคลียร์แมก
เนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี และอินฟราเรดสเปกโท
รสโกปีส าหรับการท านายโครงสร้างโมเลกุลของยา การ
วิเคราะห์ทางสเปกโทรสโกปีระดับอะตอม การวิเคราะห์
ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีท่ีต่อเชื่อมกับแมสสเปก    โท
รส โกปี  การศึกษาความคงสภาพของเภสัชภัณฑ์ 
หลักการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของวิธีทดสอบ 
หลัก เกณฑ์ปฏิบัติที่ดีในห้องปฏิบัติการ การขึ้นทะเบียน
ต ารับยา ทั้งยาที่มีโมเลกุลขนาดเล็กและยาที่มีความ
คล้ายกันทางชีวภาพ 

Instrumental analysis for 
pharmaceutical products using mass 
spectroscopy, nuclear magnetic resonance 
spectroscopy and infrared spectroscopy for 
structure elucidation of drug molecule; atomic 
spectroscopy for pharmaceutical analysis; 
chromatography-mass spectroscopy; pharma-
ceutical stability study; principle of analytical 
method validation; Good Laboratory Practice 
(GLP); pharmaceuticals registration  both drugs 
with small molecule and biosimilar 
566-541                             2(1-3-2) 
เภสัชวิเคราะห์ทางอาหาร     
Pharmaceutical Analysis in Food  
รายวิชาบังคับก่อน: -   
 การวิเคราะห์หาปริมาณ วิตามิน เกลือแร่ ยา
และสารตกค้างในอาหารและเครื่องดื่ม เช่น  เนื้อสัตว์ 
ผัก ผลไม้ และนม  เพื่อประโยชน์ในการน าไปใช้ในการ
คุ้มครองผู้บริโภค และด้านอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
 Quantitative  analysis of vitamins, 
minerals, drugs or substances remaining in 
food and beverages  such as meat, vegetables, 
fruits and milk for the benefit in consumer 
protection and other related aspects   

566-542                                    1(0-3-0)     
การประยุกต์คอมพิวเตอร์ทางเภสัชเคมี                    
Computer Applications in Pharmaceutical 
Chemistry 
รายวิชาบังคับก่อน: -                                 
    การใช้คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องด้านเคมี
เภสัช ในการพัฒนาและออกแบบยา การใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปเพื่อการน าเสนองานทางด้านเภสัชศาสตร์ 

 Utilization of computer software related 
to pharmaceutical chemistry in drug design and 
drug development, utilization of computer 
software package for presentation in 
pharmaceutical sciences 
566-543                                 2(1-3-2) 
ชีวเภสัชวิเคราะห์  
Biopharmaceutical Analysis 
รายวิชาบังคับก่อน: - 
 หลักการ ข้ันตอน เครื่องมือและเทคนิคในการ
วิเคราะห์ยาและสารที่เกี่ยวข้องในตัวอย่างชีวภาพ เช่น 
เลือด พลาสมา ปัสสาวะ น้ าลาย และการประยุกต์ใช้ใน
กระบวนการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์  
 Principle, procedure, instruments and 
techniques in drugs and related substances 
determination in biological samples such as 
blood, plasma, urine, saliva and its application 
in pharmaceutical research and development 
process  
566-544                          3(3-0-6) 
เป้าหมายยา       
Drug Target  
รายวิชาบังคับก่อน: 565-101 หรือดุลยพินิจของ
อาจารย์ผู้สอน 
 การจ าแนก ประเภทชีวโมเลกุลขนาดใหญ่ที่
เป็นเป้าหมายยา คุณสมบัติทางเภสัชวิทยาและหน้าที่
ข อ ง เป้ าห ม าย ย าที่ เป็ น ชี ว โม เล กุ ล ข น าด ให ญ่  
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างสามมิติระดับโครงสร้าง
อะตอมและหน้าที่ของเป้าหมายยา  ความสัมพันธ์ของ
การจดจ าและอันตรกิริยาที่จ าเพาะระดับโครงสร้าง
อะตอมระหว่างยาและเป้าหมายยา การน าข้อมูลทาง
โครงสร้างสามมิติระดับอะตอมของเป้าหมายยามาใช้
ทางเภสัช-ศาสตร์ 
 Classification, types of drug target 
biomacromolecules, pharmacological 
properties and functions of drug target 
biomacromolecules, correlations of three-
dimensional (3-D) atomic structures and 
functions of drug targets; structure activity 
relationship in atomic level, recognition and 
interaction between drug molecule with drug 
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target, utilization of 3-D structural information 
in pharmaceutical sciences 

 566-545                              2(1-3-2) 
  เภสัชวิเคราะห ์ 4                          
Pharmaceutical Analysis IV  
รายวิชาบังคับก่อน: -  
 การวิ เคราะห์ เพื่ อควบคุมคุณ ภาพยาใน
รูปแบบต่าง ๆ  ทั้งด้านคุณภาพและมาตรฐานตาม
ข้อก าหนดของเภสัชต ารับ การใช้คุณสมบัติ ทางเคมี 
ฟิสิกส์และหมู่ฟังก์ชันทางเคมีของยาในการวิเคราะห์
และควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ 
 Analytical process for drugs quality 
control both qualitative and quantitative 
analysis according to pharmacopoeia standard; 
utilization of physicochemical properties and 
utilization of functional groups information in 
pharmaceutical analysis and quality control 

 566-546                               2(1-3-2) 
เภสัชวิเคราะห์ 5  
Pharmaceutical Analysis V  
รายวิชาบังคับก่อน: - 
 เครื่องมือและเทคนิคโครมาโทกราฟีขั้นสูง 
ได้แก่ โครมาโทกราฟีชนิดของเหลวสมรรถนะสูงด้วย
การสร้างอนุพันธ์ การแยกด้วยระบบการปรับตัวพา โคร
มาโทกราฟีแผ่นบางสมรรถนะสูง โครมาโทกราฟี ชนิด
ของเหลวสมรรถนะสูงที่เช่ือมต่อกับแมสสเปกโทรสโกปี 
แ ก ส โค ร ม า โท ก ร า ฟี ส ม ร ร ถ น ะ สู งที่ เ ช่ื อ ม ต่ อ
กับแมสสเปกโทรสโกปี อิเล็กโทรโฟริซิสแบบประยุกต์ 
การวิเคราะห์เชิงอุณหภูมิ ส าหรับกระบวนการวิจัยและ
พัฒนาเภสัชภัณฑ์  
 Advance chromatographic instruments 
and techniques such as derivatization and 
gradient elution techniques in high 
performance liquid chromatography, high 
performance thin layer chromatography,  high 
performance liquid chromatography with mass 
spectroscopy, high performance gas 
chromatography with mass spectroscopy; 
application of electrophoresis technique; 
thermal analysis for pharmaceutical research 
and development process 

 566-547                               2(1-3-2) 
เภสัชวิเคราะห์ 6  
Pharmaceutical Analysis VI   
รายวิชาบังคับก่อน: -  

 การวิเคราะห์หาปริมาณยาในเชิงปริมาณและ
คุณภาพขั้นสูง โดยอาศัยเครื่องมือต่างๆ เช่น วิธีด้าน
เอ็กซเรย์ดิฟแฟรกโทเมตรี การวิเคราะห์ขนาดอนุภาค 
การวิเคราะห์การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ การวิเคราะห์เชิง
ปริมาณระดับอะตอม การศึกษาทางสัณฐานวิทยาด้วย
เทคนิคกล้องจุ ลทรรศน์ อิ เล็ กตรอน  และการใช้
คอมพิวเตอร์  เพื่อการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาวิธี
วิเคราะห์ 
 Advance in qualitative and 
quantitative drug analysis using various 
instrument methods such as X-ray 
diffractometry, particle size analysis, 
quantitative analysis in atomic level, 
morphology dertermination using electron 
microscope and application of computer in 
analytical method development 
566-548                                    2(1-3-2) 
เคมีเภสัช 1                           
Pharmaceutical Chemistry I  
รายวิชาบังคับก่อน: - 
 เทคนิคเบื้องต้นในการสังเคราะห์ตัวยาที่เป็น
สารอินทรีย์  และอนินทรีย์ ทฤษฎี และการปฏิบัติการ
ในการเกิดปฏิกิริยาเคมีต่าง ๆ 
 Basic technique in synthesis of organic 
and inorganic drug, theory and practice in 
chemical reactions 
566-549                                  2(1-3-2) 
เคมีเภสัช 2    
Pharmaceutical Chemistry II  
รายวิชาบังคับก่อน: 
 เทคนิคขั้นสูงในการแยกการพิสูจน์เอกลักษณ์
และการหาโครงสร้างของยาหรือสารที่มีฤทธิ์ทางเภสัช
วิทยา 
 Advance technique in identification 
and molecular structure elucidation of drugs 
or pharmacological active compounds 
566-550                                2(2-0-4) 
เคมีอนินทรีย์ทางเภสัชศาสตร์      
Pharmaceutical Inorganic Chemistry 
รายวิชาบังคับก่อน: -  
 ไอ อ อ น จ า เป็ น แ ล ะ ไอ อ อ น ไม่ จ า เป็ น  
สารเคมีอนินทรีย์ที่ใช้เป็นตัวยาส าคัญในการออกฤทธิ์ 
ได้แก่ ยาที่ใช้ในระบบทางเดินอาหาร ยาเฉพาะที่และยา
หมวดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ เช่น  ยาตา ยาต้านรูมาติก ยา
ต้านมะเร็ง ยาที่ใช้ในช่องปาก รวมถึงยาต้านพิษและ
สารช่วยจับโลหะ 
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 Essential and non-essential ions, 
inorganic compounds used as medicines such 
as gastrointestinal drugs, drugs application to 
have local effect and miscellaneous drugs for 
example ophthalmic drugs, anti-rheumatic 
drugs, anti-cancer agents, drugs apply in oral 
cavity, including antidotes and chelating 
agents 
566-551                              2(1-3-2) 
เภสัชเทคโนโลยีชีวภาพ                                                                 
Pharmaceutical Biotechnology 
รายวิชาบังคับก่อน: -  
 เทคนิคข้ันสูงทางเทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวข้อง
กับเทคนิคพันธุวิศวกรรม   การเพิ่มปริมาณยีน การตัด
ต่อยีน  การวิเคราะห์ยีน การแสดงออกของยีน การ
วิ เค ร าะห์ โป รตี น  ก ารป ระยุ ก ต์ ใ ช้ เท ค นิ ค ท าง
เทคโนโลยี ชีวภาพทางเภสัชศาสตร์  ปฏิบัติการที่
เกี่ยวข้องกับเทคนิคพันธุวิศวกรรมและโปรตีน 
 Advanced techniques in 
biotechnology related to genetic engineering; 
gene amplification, gene cloning, gene 
analysis, gene expression, protein 
determination, applications of these 
techniques in pharmaceutical sciences, 
laboratory practice involving in genetic 
engineering and protein 
566-552                                  2(1-3-2) 
การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ส าหรับการวิจัยและพัฒนา 
เภสัชภัณฑ์   
Analytical Method Development for 
Pharmaceutical Research and Development  
รายวิชาบังคับก่อน: - 
 หลักการ ข้ันตอน เครื่องมือและเทคนิคในการ
พัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์ยาและสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องใน
กระบวนการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ รวมทั้งการ
ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของวิธีวิเคราะห์   
 Principle, procedure, instrument and 
techniques in analytical method development 
for drugs and related substances 
determination in pharmaceutical research and 
development process, including analytical 
method validation  
566-553                                 2(0-6-0)  
หัวข้อวิจัยทางเภสัชเคมี     
Research Topics in Pharmaceutical 
Chemistry 

รายวิชาบังคับก่อน: - 
 การศึกษาอิสระเพื่อแสวงหาการวิจัยในหัวข้อ
ที่สนใจด้านเภสัชเคมีซึ่งรวมถึง เคมียา เภสัชวิเคราะห์
และเภสัชเทคโนโลยีชีวภาพ ผ่านกระบวนการวิจัย
ภายใต้การแนะน าและการควบคุมดูแลของคณาจารย์ 
 Independent study to pursue research 
topics of interests in pharmaceutical chemistry 
including medicinal chemistry, pharmaceutical 
analysis and pharmaceutical biotechnology 
through the research process under the 
guidance and supervision of a faculty member 
566-554                                3(2-3-4) 
การควบคุมคุณภาพเคร่ืองส าอาง  
Quality Control of Cosmetic Products 
รายวิชาบังคับก่อน: - 
 ข้อก าหนดมาตรฐานสากลในการควบคุม
คุณภาพเครื่องส าอาง การควบคุมคุณภาพเครื่องส าอาง
ชนิดต่าง ๆ เช่น แป้ง ครีม โลชัน เจล แชมพู ครีมนวด
ผม สบู่ ฯลฯ ทั้งในด้านความคงตัวของผลิตภัณฑ์และ
คุณภาพของส่วนผสมที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ 
 Specification and international 
standard in cosmetics quality control; quality 
control of cosmetic products such as powders, 
creams, lotions, gel, shampoos, hair-
conditioner, soap, etc., including stability of 
products and quality control of 
ingredient used in preparations 
566-681                             4(0-16-0) 
การฝึกปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ 1  
Pharmaceutical Product Research and 
Development Clerkship I 
รายวิชาบังคับก่อน: -  
 การฝึกปฏิบัติงานด้านการวิจัยและพัฒนา
เภสัชภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการและขั้นตอนใน
การวิเคราะห์เภสัชภัณฑ์ โดยมีจ านวนช่ัวโมงการฝึก
ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 240 ช่ัวโมง  
 Clerkship in pharmaceutical product 
research and development involved 
processing and method for pharmaceutical 
analysis; total clerkship hour is not less than 
240 hours 
566-682                           4(0-16-0) 
การฝึกปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ 2  
Pharmaceutical Product Research and 
Development Clerkship II 
รายวิชาบังคับก่อน: -  
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 การฝึกปฏิบัติงานด้านการวิจัยและพัฒนา
เภสัชภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค และการใช้เครื่องมือ
ในการวิเคราะห์เภสัชภัณฑ์ โดยมีจ านวนช่ัวโมงการฝึก
ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 240 ช่ัวโมง 
 Clerkship in pharmaceutical product 
research and development involved analytical 
technique and instrumental analysis for 
pharmaceutical products; total clerkship hour 
is not less than 240 hours 
566-683                              4(0-16-0) 
การฝึกปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ 3  
Pharmaceutical Product Research and 
Development Clerkship III 
รายวิชาบังคับก่อน: -  
 การฝึกปฏิบัติงานด้านการวิจัยและพัฒนา
เภสัชภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการการประยุกต์ใช้
เทคนิค และเครื่องมือต่างๆในการวิเคราะห์เภสัชภัณฑ์ 
โดยมีจ านวนช่ัวโมงการฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 240 
ช่ัวโมง 
 Clerkship in pharmaceutical product 
research and development involved an 
integration and application of analytical 
technique and instrumental analysis of 
pharmaceutical products; total clerkship hour 
is not less than 240 hours 
566-684                                4(0-16-0) 
การฝึกปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ 4  
Pharmaceutical Product Research and 
Development Clerkship IV 
รายวิชาบังคับก่อน: -  
 การฝึกปฏิบัติงานด้านการวิจัยและพัฒนา
เภสัชภัณฑ์เกี่ยวกับสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในด้านของ
การสังเคราะห์ ปรับปรุง หรือวิธีวิเคราะห์สาร โดยมี
จ านวนช่ัวโมงการฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 240 ช่ัวโมง 
 Clerkship in pharmaceutical product 
research and development involved the 
synthesis, modified or analytical method of 
biological active substances; total clerkship 
hour is not less than 240 hours 
566-685                                4(0-16-0) 
การฝึกปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ 5  
Pharmaceutical Product Research and 
Development Clerkship V 
รายวิชาบังคับก่อน: -  
 การฝึกปฏิบัติงานด้านการวิจัยและพัฒนา
เภสัชภัณฑ์ด้านการปรับปรุง หรือพัฒนาวิธีวิเคราะห์

เภสัชภัณฑ์ต่างๆ โดยมีจ านวนช่ัวโมงการฝึกปฏิบัติงาน
ไม่น้อยกว่า 240 ช่ัวโมง  
 Clerkship in pharmaceutical product 
research and development involved the 
improvement and development of 
pharmaceutical analysis for pharmaceutical 
products; total clerkship hour is not less than 
240 hours   
 
566-686                              4(0-16-0) 
การฝึกปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ 6  
Pharmaceutical Product Research and 
Development Clerkship VI 
รายวิชาบังคับก่อน: -  
 การฝึกปฏิบัติงานด้านการวิจัยและพัฒนา
เภสัชภัณฑ์ด้านขั้นตอน วิธีการ และวิธีวิเคราะห์เพื่อ
ศึกษาความคงตัวของยา โดยมีจ านวนช่ัวโมงการฝึก
ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 240 ช่ัวโมง 
 Clerkship in pharmaceutical product 
research and development involved the 
process, method and analytical method for 
drug stability study; total clerkship hour is not 
less than 240 hours 
566-687                              4(0-16-0) 
การฝึกปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ 7  
Pharmaceutical Product Research and 
Development Clerkship VII 
รายวิชาบังคับก่อน: -  
 การฝึกปฏิบั ติ งานด้ าน เภสัชวิ เคราะห์ที่
เกี่ยวข้องกับขั้นตอน วิธีการ และวิธีวิเคราะห์สาร หรือ
ยาในสารชีวภาพต่างๆ โดยมีจ านวนช่ัวโมงการฝึก
ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 240 ช่ัวโมง 
 Clerkship in pharmaceutical product 
research and development involved the 
process, technique and analytical method for 
substance or drug in biological samples; total 
clerkship hour is not less than 240 hours 
566-688                       4(0-16-0)  
การฝึกปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ด้านการ
ประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ  1         
Pharmaceutical Product Research and 
Development in Quality Assurance and 
Quality Control Clerkship I 
รายวิชาบังคับก่อน: - 
 การฝึกปฏิบัติงานด้านการวิจัยและพัฒนา
เภสัชภัณฑ์ด้านการประกันคุณภาพและการควบคุม
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คุณภาพที่ เกี่ยวข้องกับระบบบริหารจัดการ ระบบ
เอกสาร ตลอดจนวิธีการและขั้นตอนต่าง ๆ ในการ
ประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพของเภสัชภัณฑ์ 
โดยมีจ านวนช่ัวโมงการฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 240 
ช่ัวโมง 
            Clerkship in pharmaceutical product 
research and development involved quality 
assurance and quality control in management; 
documentation and the process for 
pharmaceutical products; total clerkship hour 
is not less than 240 hours 

 
566-689                                 4(0-16-0) 
การฝึกปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ด้านการ
ประกันคุณภาพ และการควบคุมคุณภาพ 2  
Pharmaceutical Product Research and 
Development in Quality Assurance and 
Quality Control Clerkship II 
รายวิชาบังคับก่อน: -  
 การฝึกปฏิบัติงานด้านการวิจัยและพัฒนา
เภสัชภัณฑ์ด้านการประกันคุณภาพและการควบคุม
คุณภาพที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนในการสุ่มตัวอย่าง  และ
การตรวจวิเคราะห์ในการควบคุมและประกันคุณภาพ
ของเภสัชภัณฑ์ โดยมีจ านวนช่ัวโมงการฝึกปฏิบัติงานไม่
น้อยกว่า 240 ช่ัวโมง 
 Clerkship in pharmaceutical product 
research and development involved quality 
assurance and quality control in sampling 
process and analytical process for 
pharmaceutical products; total clerkship hour 
is not less than 240 hours 
566-690                                 4(0-16-0) 
การฝึกปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ด้านการ
ผลิต 
Pharmaceutical Product Research and 
Development in Manufacturing Clerkship  
รายวิชาบังคับก่อน: -  
            การฝึกปฏิบัติงานด้านการวิจัยและพัฒนา
เภสัชภัณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการผลิต หรือสังเคราะห์
เภสัชภัณฑ์ ตลอดจนสารช่วยในสูตรต ารับ โดยมีจ านวน
ช่ัวโมงการฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 240 ช่ัวโมง 
    Clerkship in pharmaceutical product 
research and development involved the 
manufacturing process or pharmaceutical 
synthesis including pharmaceutical ingredients; 
total clerkship hour is not less than 240 hours 

566-691                            4(0-16-0) 
การฝึกปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์แบบ 
พหุวิทยาการ 1  
Multidisciplinary Clerkship in Pharmaceutical 
Product Research and Development I 
รายวิชาบังคับก่อน: -  
 การฝึกปฏิบัติงานด้านการวิจัยและพัฒนา
เภสัชภัณฑ์ในด้านเทคโนโลยีชีวภาพ โดยอาศัยความรู้
จากหลายสาขาวิชา ในการพัฒนา หรือวิเคราะห์เภสัช
ภัณฑ์ต่างๆ โดยมีจ านวนช่ัวโมงการฝึกปฏิบัติงานไม่
น้อยกว่า 240 ช่ัวโมง 
 Clerkship in pharmaceutical product 
research and development involved the 
integration of biotechnology knowledge for 
development and analysis pharmaceutical 
products; total clerkship hour is not less than 
240 hours 
566-692                             4(0-16-0) 
การฝึกปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์แบบ 
พหุวิทยาการ 2  
Multidisciplinary Clerkship in Pharmaceutical 
Product Research and Development II 
รายวิชาบังคับก่อน: -  
 การฝึกปฏิบัติงานด้านการวิจัยและพัฒนา
เภสัชภัณ ฑ์ ในด้ านสั งเคราะห์ หรือ เปลี่ ยนแปลง
โครงสร้างทางกายภาพหรือทางเคมีของสารออกฤทธิ์ 
โดยอาศัยความรู้จากหลายสาขาวิชา ในการพัฒนา หรือ
วิเคราะห์เภสัชภัณฑ์ต่างๆ โดยมีจ านวนช่ัวโมงการฝึก
ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 240 ช่ัวโมง 
 Clerkship in pharmaceutical product 
research and development involved the 
synthesis or modified physical or chemical 
properties of active substance using an 
integration of knowledge for drug 
development and analysis for pharmaceutical 
products; total clerkship hour is not less than 
240 hours 
566-693                               4(0-16-0) 
การฝึกปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์แบบพหุ 
วิทยาการ 3   
Multidisciplinary Clerkship in Pharmaceutical 
Product Research and Development III 
รายวิชาบงัคับก่อน: -  
  การฝึกปฏิบัติงานด้านการวิจัยและพัฒนา
เภสัชภัณฑ์ในด้านการพัฒนาวิธีวิเคราะห์ โดยอาศัย
ความรู้จากหลายสาขาวิชา ในการพัฒนา หรือวิเคราะห์
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เภสัชภัณฑ์ต่างๆ โดยมีจ านวนช่ัวโมงการฝึกปฏิบัติงาน
ไม่น้อยกว่า 240 ช่ัวโมง 
 Clerkship in pharmaceutical product 
research and development involved the 

integration of knowledge for development or 
analysis pharmaceutical products; total 
clerkship hour is not less than 240 hours 

 
 
 
570-101                           1(1-0-2)   
สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน   
(Medicinal Plants in Primary Health Care) 
รายวิชาบังคับก่อน: -  
 บทน าการศึกษาแนวคิดสมุนไพรในงาน
สาธารณสุขมูลฐาน เพื่อทราบหลักการจ าแนกโรคที่ใช้ 
ในงานสาธารณสุขมูลฐาน อาการของโรค การเลือก
สมุนไพรในสาธารณสุขมูลฐานใช้ในการรักษา บรรเทา
อาการโรค และการรู้จักพืชสมุนไพรในงานสาธารณสุข
มูลฐาน  ประโยชน์และวิธีการน าพืชสมุนไพรมาใช้  
 Principles in primary health care 
project of Thailand in medicinal plants, 
diseases that can be treated with medicinal 
plants in primary health care, symptoms, 
selection of herbs in primary health care for 
treatment of diseases, botanical study, uses 
and indications of medicinal plants 
570-102                               1(1-0-2) 
พืชพิษ  
Poisonous Plants 
รายวิชาบังคับก่อน: -  
 พืชพิษและการแบ่ งประเภทของพืชพิษ 
อาการของพิษจากพืชเหล่านี้  ตลอดจนการป้องกัน 
และการปฐมพยาบาลเมื่อได้รับพิษจากพืชเหล่านี้ 
 Poisonous plants and classification, 
symptoms prevention and first aids of 
poisonous plants   
570-201                                   2(2-0-4) 
เภสัชพฤกษศาสตร์    
Pharmaceutical Botany 
รายวิชาบังคับก่อน: 330-106, 331-106 
 สัณฐานวิทยาของพืชมีดอก หลักการจ าแนก
พืช การพิสูจน์เอกลักษณ์ และอนุกรมวิธานของพืชมี
ดอกถึงระดับวงศ์  เน้นวงศ์พื ชที่ มี สมาชิกเป็นพื ช
เศรษฐกิจ พืชสมุนไพรที่ส าคัญในประเทศ และพืช
สมุนไพรที่เป็นแหล่งที่มาของยาแผนปัจจุบัน จุลกาย
วิภาคศาสตร์และเนื้อเยื่อวิทยาของพื ชมีดอก พืช
สมุนไพรเพื่องานสาธารณสุขมูลฐาน 

 Morphology of flowering plants; 
classification, identification, and taxonomy to 
the families of flowering plants, particularly 
emphasizing families comprised of economic 
plants, Thai medicinal plants, and plants 
utilized as sources of currently used 
medicines; microanatomy and histology of 
flowering plants; medicinal plants for primary 
health cares  
570-221                                1(0-3-0) 
ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์   
Pharmaceutical Botany Laboratory 
รายวิชาบงัคับก่อน: 570-201 หรือเรียนควบคู่กัน 
 ปฏิบัติการที่ควบคู่ไปกับรายวิชา 570-201 
เภสัชพฤกษศาสตร์  สัณฐานวิทยาของพืชมีดอก การ
พิสูจน์เอกลักษณ์  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 ความรู้เบื้องต้นและเทคนิคพื้นฐานใน
การศึกษาด้านเภสัชเวทและพฤกษเคมี สมุนไพรและ
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร  ที่มีองค์ประกอบหลักทางเคมี
เป็ น เม แ ท บ อ ไลต์ ป ฐม ภู มิ แ ล ะทุ ติ ย ภู มิ ใน ก ลุ่ ม
คาร์โบไฮเดรต โปรตีนและกรดอะมิโน เมแทบอไลต์ทุติย

                                             ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ 
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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 
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 
รายวิชาบังคับก่อน: 570-301 หรือเรียนควบคู่กัน 
 ปฏิบัติการที่ ควบคู่ ไปกับวิชาเภสัชเวท 1 
(570 -301) เทคนิ คและปฏิบั ติ การทางเภสัชเวท
และพฤกษเคมี  ตัวอย่างพืชสมุนไพรและเครื่องยา
สมุนไพรที่มีองค์ประกอบหลักทางเคมีเป็นเมแทบอไลต์   
ปฐมภูมิและทุติยภูมิกลุ่มคาร์โบไฮเดรต โปรตีนและ
กรดอะมิ โน  และเมแทบอไลต์ทุ ติ ยภู มิ จากวิถี ชีว
สังเคราะห์แบบโพลีคีไทด์ ชิกิเมต และเทอร์ปีนอยด์ 

และการสกัดแยกองค์ประกอบหลักทางเคมี และการ
ทดสอบสารเมแทบอไลต์ดังกล่าว   
 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) 
ปฏิบัตกิารเภสัชเวท 2  
Pharmacognosy Laboratory II 
รายวิชาบังคับก่อน: 570-302 หรือเรียนควบคู่กัน 
 ปฏิบัติการที่ ควบคู่ ไปกับวิชาเภสัชเวท 2 
(570-302) การทดสอบคุณสมบัติทางเคมีและการสกัด
ของสารกลุ่มแอลคาลอยด์ ตัวอย่างพืชและเครื่องยา
สมุนไพรที่มีแอลคาลอยด์เป็นส่วนประกอบ การสกัด
และทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากสมุนไพร 
การเตรียมยาและเครื่องส าอางผสมสมุนไพร ปฏิบัติ
วิ เคราะห์สมุนไพรตามข้อก าหนดของเภสัชต ารับ
สมุนไพรไทย ในการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร  
 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 
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570-401                                   1(1-0-2) 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร                                                      
Dietary Supplements 
รายวิชาบังคับก่อน: - 

ค าจ ากัดความ และการจัดแบ่งประเภทของ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร กฎหมายที่ใช้ควบคุมผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร แหล่งที่มาทางธรรมชาติของผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร ประโยชน์ การใช้และข้อควรระวังในการใช้
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อันตรกิริยาระหว่างสมุนไพร 
และยาแผนปัจจุบัน 

Definition and classification; legal 
regulation of dietary supplements, natural 
sources of dietary supplement; uses, usages 
and precautions of dietary supplements; 
herbal-drug interaction 
571-541                                2(0-6-0) 
ปัญหาพิเศษทางเภสัชเวท  
Special Problem in Pharmacognosy  
รายวิชาบังคับกอ่น: 570-302, 570-322   
 ปัญหาพิเศษทางเภสัชเวทภายใต้การดูแลของ
อาจารย์ผู้สอน ได้แก่ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร 
ฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพร พฤกษเคมี  เคมีของ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากทะเล เทคโนโลยีชีวภาพของ
สมุนไพร และ การศึกษาทางเภสัชเวท  
 Directed research under the 
supervision of academic adviser(s); covering 
the topics of medicinal plant tissue culture, 
biological activities of medicinal plants, 
phytochemistry, chemistry of marine natural 
products, medicinal plant biotechnology, and 
pharmacognostic study 
571-542                                 2(1-3-2) 
การสกัดและตรวจเอกลักษณ์สารจากผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ 
Separation and Identification of Natural 
Products    
รายวิชาบังคับก่อน: -  
 แนวคิดและขั้นตอนในการวิจัย และพัฒนายา
จากสมุนไพร การตรวจสอบสารเคมีในพืช การสกัดแยก
สารและการท าให้สารบริสุทธ์ิ การพิสูจน์เอกลักษณ์ของ
สารจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติโดยอาศัยคุณสมบัติทาง
กายภาพ คุณสมบัติทางเคมีร่วมกับเทคนิคสเปกโทรสโก
ปี ได้แก่ อินฟราเรด (ไออาร์) นิวเคลียร์แมกเนติกเร
โซแนนซ์ (เอ็นเอ็มอาร์) และ แมสสเปกโทรสโกปี (เอ็ม
เอส)  

 The idea and procedure in research 
and development of medicines from 
medicinal plants, extraction, separation and 
purification; identification principle by physical 
and chemical properties, including 
spectroscopy techniques i.e. infrared (IR), 
nuclear magnetic resonance (NMR) and mass 
spectrometry (MS) 
571-543                                  2(2-0-4) 
การตรวจสอบฤทธิ์ท างชีวภาพของผลิตภัณ ฑ์
ธรรมชาติ 
Biological Activity Determination of Natural 
Products 
รายวิชาบังคับก่อน: - 
 การตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัด
จากสมุนไพร การประเมินค่าโดยการแสดงผลในหลอด
ทดลองหรือต่อสิ่งมีชีวิตบางชนิด 
 Biological activity determination of 
crude extract from natural products, in vitro or 
living organisms’ evaluation 
571-544                                2(1-3-2) 
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร  
Medicinal Plant Tissue Culture  
รายวิชาบังคับก่อน: -    
 การเพิ่มการสร้างสารทุติยภูมิ ในเนื้อเยื่อ
เพาะเลี้ยงของพืชสมุนไพรด้วยวิธีการปรับปรุงสูตร
อาหาร อิลิซิเตช่ัน การตรึงเซลล์ การเพาะเลี้ยงแบบสอง
ตัวกลาง การคัดเลือกพันธุ์และการขยายพันธุ์พืช
สมุนไพรในหลอดทดลอง และการประยุกต์ใช้การ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในการศึกษาวิถีชีวสังเคราะห์ของ
พืช การศึกษาด้านเอนไซม์ในพืช และการศึกษาพันธุ
วิศวกรรมของพืช   
 Increase of secondary metabolite 
production in herbal plant tissue cultures by 
medium manipulation, elicitation, 
immobilization and two phase culture plant 
selection and micropropagation application of 
plant tissue culture in plant biosynthetic, 
enzymology and genetic engineering studies 
571-545                               2(2-0-4) 
การแพทย์ทางเลือก  
Alternative Medicine  
รายวิชาบังคับก่อน: -    
 ค าจ ากัดความ หลักการและแนวความคิดของ
การแพทย์ทางเลือก และการแพทย์ผสมผสาน แบบต่าง 
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ๆ  การประยุกต์ใช้การแพทย์ทางเลือกและการแพทย์
ผสมผสานกับระบบการดูแลสุขภาพ 
 Definitions, principles, and concepts 
of alternative and complementary medicines; 
applications of alternative and complementary 
medicines in health care system   
571-546                               2(2-0-4) 
กระบวนการผลิตยาสมุนไพร  
Process in Herbal Medicine Production  
รายวิชาบังคับก่อน: -  
 การเตรียมวัตถุดิบสมุนไพร สารปรุงแต่ง 
อุปกรณ์และเครื่องมือ ภาชนะบรรจุ กระบวนการผลิต
และการประกันคุณภาพ การขอขึ้นทะเบียนต ารับยา 
และกฎหมายยาที่เกี่ยวกับผลิตยาสมุนไพร 
 Herbal material preparation; 
pharmaceutical excipients; equipment 
packaging material; production process and 
quality assurance; registration and related laws 
571-547                               2(2-0-4) 
อณูชีววิทยาพืช 
Plant Molecular Biology  
รายวิชาบังคับก่อน: 570-302  
 สารพันธุกรรม การจัดล าดับดีเอ็นเอและการ
แ ส ด ง อ อ ก ข อ ง ยี น  เท ค นิ ค พื้ น ฐ า น ส า ห รั บ
เทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช การโคลนยีน พอลิเมอเรส
เชนรีแอกช่ัน เครื่องหมายทางโมเลกุล และการใช้
เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือก และการพิสูจน์พืช 
จีโนมพืช การถ่ายยีนเข้าสู่พืช การใช้พืชตัดแต่งยีนเพื่อ
ผลิตสารเภสัชกรรม  
 Genetic materials; organization of DNA 
and gene expression; basic technique in plant 
biotechnology, gene cloning, polymerase chain 
reaction, molecular marker and marker 
assisted selection for plant authentication; 
plant genomics, gene transfer in plants, 
molecular pharming 
571-548                                 2(2-0-4) 
หัวข้อปัจจุบันเกี่ยวกับสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
Current topics in Natural Products  
รายวิชาบังคับก่อน: 570-302 
 น วั ต ก ร รม แ ล ะแ น ว โน้ ม ให ม่ เกี่ ย ว กั บ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
 New trends and innovations in science 
and technology related to natural products 
 
 

571-549                                1(1-0-2) 
สารสนเทศทางเภสัชเวท  
Pharmacognostic Information  
รายวิชาบังคับก่อน: -   
 การสืบค้นข้อมูลทางสมุนไพร ชนิดของข้อมูล 
แหล่งข้อมูลสมุนไพร ฐานข้อมูลสมุนไพร การประเมิน
ข้อมูลสมุนไพร การเขียนบทความปริทรรศน์ 
 Searching for data of medicinal plants, 
types of database; resources of medicinal 
plants data; database of medicinal plants; 
evaluation of medicinal data, review article 
preparation  
571-681                              4(0-16-0) 
การฝึกปฏิบัติงานด้านเภสัชเวท 1 
Pharmacognosy Clerkship I 
รายวิชาบังคับก่อน: - 
 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านเภสัชเวทที่เน้น
การสกัดแยกสาร โดยเทคนิคทางพฤกษเคมี  หรือ 
เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม โดยมีจ านวนช่ัวโมง
การฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 240 ช่ัวโมง 
 Professional practice in 
pharmacognosy focus on isolation by 
phytochemical technique or pharmaceutical 
biotechnology; total clerkship hour is not less 
than 240 hours 
571-682                               4(0-16-0) 
การฝึกปฏิบัติงานด้านเภสัชเวท 2  
Pharmacognosy Clerkship II  
รายวิชาบังคับก่อน: -  
 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านเภสัชเวทขั้นสูง
ที่เน้นการสกัดแยกสาร โดยเทคนิคทางพฤกษเคมี หรือ 
เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม โดยมีจ านวนช่ัวโมง
การฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 240 ช่ัวโมง 
 Professional practice in advanced 
pharmacognosy focus on isolation by 
phytochemical technique or pharmaceutical 
biotechnology; total clerkship hour is not less 
than 240 hours 
571-683                        4(0-16-0) 
การฝึกปฏิบัติงานด้านเภสัชเวท 3  
Pharmacognosy Clerkship III  
รายวิชาบังคับก่อน: -  
 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านวิจัยและพัฒนา
ด้านเภสัชเวท  โดยมีจ านวนช่ัวโมงการฝึกปฏิบัติงานไม่
น้อยกว่า 240 ช่ัวโมง 
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 Professional practice in research and 
development in pharmacognosy total 
clerkship hour is not less than 240 hours 
571-684                                4(0-16-0) 
การฝึกปฏิบัติงานด้านเภสัชเวท 4  
Pharmacognosy Clerkship IV  
รายวิชาบังคับก่อน: -  
 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านวิจัยและพัฒนา
ด้ าน เภสัชเวทขั้นสู ง โดยมี จ านวน ช่ัวโมงการฝึก
ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 240 ช่ัวโมง  
 Professional practice in research and 
development in advanced pharmacognosy 
total clerkship hour is not less than 240 hours 
571-685                            4(0-16-0) 
การฝึกปฏิบัติงานด้านเภสัชเวท 5  
Pharmacognosy Clerkship V 
รายวิชาบังคับก่อน: - 
 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านการประยุกต์ใช้
เภสัชเวทส าหรับวิชาชีพ โดยมีจ านวนช่ัวโมงการฝึก
ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 240 ช่ัวโมง 
 Professional practice in application of 
pharmacognosy for professional total clerkship 
hour is not less than 240 hours   

571-686                        4(0-16-0) 
การฝึกปฏิบัติงานด้านเภสัชเวท 6  
Pharmacognosy Clerkship VI 
รายวิชาบังคับก่อน: - 
 การฝึกปฏิ บั ติ งานวิชาชีพด้ านคุ้ มครอง
ผู้บริโภคทางเภสัชเวท โดยมีจ านวนช่ัวโมงการฝึก
ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 240 ช่ัวโมง 
 Professional practice in consumer 
protection related to herbal products; total 
clerkship hour is not less than 240 hours 
571-687                               4(0-16-0) 
การฝึกปฏิบัติงานด้านเภสัชเวท 7  
Pharmacognosy Clerkship VII 
รายวิชาบังคับก่อน: - 
 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านเภสัชเวทและ
การตลาด โดยมีจ านวนช่ัวโมงการฝึกปฏิบัติงานไม่น้อย
กว่า 240 ช่ัวโมง 
 Professional practice in 
pharmacognosy and marketing; total clerkship 
hour is not less than 240 hours 

 
 
  
 

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; 
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 
 

                                                            ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ 
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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
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 
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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 
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 
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understand life, believe, behavior and suffering 
of patient and family; humanized care; 
communication with patient, caregiver, and 
family, identification of drug related problems 
and plan for prevention and problem solving 
with patient, care giver and community; drug 
counseling and monitoring for patient and 
community; community study; management 
of drug system in community, network 
building and coordination with related facilities 
in community; planning, implementation and 
evaluation of project for solving community 
health problem; total clerkship hour is not less 
than 240 hours. 
576-301                                 2(2-0-4) 
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ  
Drug and Health Consumer Protection  
รายวิชาบังคับก่อน:  575-232  
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ ระบบยาและสุขภาพและ
การคุ้มครองผู้บริโภค แนวทางและกระบวนการปฏิบัติ
ทางเภสัชกรรม การศึกษาชุมชนและการให้การศึกษา
ด้านยาและสุขภาพ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและการบังคับ  
 Principles and concepts related to 
drug and health consumer protection, Drug 
and Health system and consumer protection 
approaches and process in pharmacy practice, 
community study and drug and health 
education, laws and reinforcement  
576-401                                2(2-0-4) 
ระบบอุปทานเภสัชภัณฑ์และการจัดการ 
Pharmaceutical Supply System and 
Management  
รายวิชาบังคับก่อน: 575-301  
 กระบวนการส่งมอบยาและผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวข้องจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภคภายในและระหว่าง
ประเทศ แนวคิดการจัดการห่วงโซ่คุณค่าและการ
ประกันคุณภาพ บทบาทเภสัชกรในห่วงโซ่อุปทานและ
กระจายยา นวัตกรรมและเทคโนโลยี และระเบียบ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง   
 The process of pharmaceutical and 
relating products supply from manufacturer to 
consumers; domestic and international 
operation; concept of value chain 
management and quality assurance; the roles 
of pharmacist in pharmaceutical supply chain 

and drug distribution, relating innovation and 
technology and regulations 
576-402                              1(0-3-0) 
แนะน าสมรรถนะวิชาชีพด้านเภสัชศาสตร์สังคมและ
การบริหาร  
Introduction to Competencies in Social and 
Administrative Pharmacy 
รายวิชาบังคับก่อน: -   
 บทบาท เภสั ชกรในภาครั ฐและ เอกชน 
สมรรถนะวิชาชีพด้านเภสัชกรรมและการบริหาร และ
แนวทางการพัฒนาท่ีมีประสิทธิผล    
 Roles of pharmacist in government 
and private sectors; professional competency 
perspective in social and administrative 
pharmacy and effective development 
approach  
576-541                                  2(2-0-4) 
การตลาดเภสัชกรรม 
Pharmaceutical Marketing  
รายวิชาบังคับก่อน: -   
 หลักการตลาดพื้นฐาน  กระบวนการและกล
ยุทธ์การตลาดเภสัชกรรม  การตลาดและอุตสาหกรรม
ยา การประยุกต์การตลาดในการบริการเภสัชกรรม การ
น าเสนอข้อมูลยา และวิชาชีพในเภสัช-กรรมการตลาด  
 Foundation of marketing principle; 
pharmaceutical marketing process and 
strategy, marketing and drug industry, 
professional drug communication, and 
professionalism in pharmaceutical marketing 
576-542                                   2(2-0-4) 
การบริหารงานเภสัชสาธารณสุข  
Public Health Pharmacy Administration    
รายวิชาบังคับก่อน: -   
 ระบบการสาธารณสุขและการอนามัยทั้งของ
ประเทศไทยและต่างประเทศ  การจัดรูปองค์กรและ
กระบวนการในการบริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
แนวนโยบายของรัฐด้านสาธารณสุขของไทย  โดยเน้น
บทบาทและหน้าที่ของเภสัชสาธารณสุขและเภสัชกร
โรงพยาบาลในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข 
 National and international health care 
system and sanitation; organizational 
management and administration process in 
relevant departments; Thai governmental 
health policies, focus on health care related 
roles and duties of public health pharmacists 
and hospital pharmacists 
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576-543                                2(2-0-4) 
การจัดการสารสนเทศเภสัชกรรม 
Management of Pharmacy Information  
รายวิชาบังคับก่อน: -    
 ห ลั ก ก า ร จั ด ก า ร ส า ร ส น เท ศ ด้ า น ย า 
สารสนเทศเพื่ อการบริหารด้ านยา การประยุกต์
เทคโนโลยีในการจัดการด้านยา แนวคิดการวิเคราะห์
ข้อมูล และรูปแบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ  
 Principles of information management 
in pharmacy; information for drug 
management; application of technology to 
drug management; concept of information 
analysis and models of efficient information 
management  
576-544                            2(2-0-4) 
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ด้านบริหารเภสัชกิจ                                          
Computer Applications in Pharmacy 
Administration  
รายวิชาบังคับก่อน: -    
 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปซึ่งเป็นที่นิยมใช้
ทั่วไป  และโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีใช้ในทางบริหารเภสัช
กิจ เช่น โปรแกรมบริหารเวชภัณฑ์ 
 Use of contemporary pharmacy 
administration software such as software for 
inventory management 
576-545              3(3-0-6) 
การวิจัยทางเภสัชธุรกิจ                                                                       
Pharmacy Business Research  
รายวิชาบังคับก่อน: -    
 ความรู้และเทคนิคที่ประยุกต์ใช้ในการท าและ
ประเมินผลการวิจัยเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจเภสัช
กรรม ชนิดของการวิจัยทางธุรกิจ การประเมินคุณภาพ
งานวิจัยประเด็นจริยธรรมการวิจัยทางธุรกิจเภสัช -
กรรม การพัฒนาโครงร่างการวิจัย การหาปัญหาการ
วิจัย การวิจัยเชิงส ารวจและการใช้เทคนิคการวิจัยเชิง
คุณภาพ การค้นหาข้อมูลทุติ ยภูมิทางธุรกิจ การ
วางแผนการส ารวจ การออกแบบสอบถาม การ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีและการเลือกตัวอย่าง และการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  รายวิชานี้ฝึกให้นักศึกษา
ประยุกต์แนวคิด และวิธีการวิจัยทางธุรกิจที่ เรียนมา  
โดยให้นักศึกษาท าโครงการวิจัยธุรกิจขึ้นภายใต้ความ
ควบคุมของอาจารย์ผู้สอน 
 Knowledge and applied techniques to 
conduct and assess research for pharmacy 
business decision making;  types of business 
research; assessing the quality of research 

results about ethical issues in research; 
creating the research proposal; identifying 
research problems; conducting exploratory 
research and using qualitative research 
method; searching and assessing secondary 
sources of business information; planning 
surveys; designing questionnaires; and applying 
sampling theory and methods; and statistical 
data analysis; Students apply business 
research concepts and techniques by creating 
and developing a business research project 
under faculty supervision 
576-546               3(3-0-6) 
เภสัชธุรกิจ      
Pharmacy Business  
รายวิชาบังคับก่อน: -   
 มุมมองทางธุรกิจทางเภสัชกรรม การวางแผน
ธุรกิจ การบริหารจัดการ การเงินและการด าเนินงานที่
จ าเป็นต่อการท าธุรกิจทางยา การตลาดส าหรับธุรกิจ
ร้านค้าปลีก การบริหารคลัง กฎหมายและจริยธรรมทาง
ธุรกิจ 
 Pharmacy business perspective, 
business planning; essential financial and 
operating management for drug business, 
marking for retail business, inventory 
management, business laws and ethics 
576-547                                 3(3-0-6) 
ระบบยา    
Drug Systems 
รายวิชาบังคับก่อน: -   
 ความเช่ือมโยงของระบบยากับระบบอื่นๆ 
องค์ประกอบระบบยา และนโยบายที่เกี่ยวข้อง ปัญหา
ในระบบยา การจัดการความเสี่ยงด้านยา เครื่องมือท่ีใช้
ในการท างานระบบยา การจัดการข้อมูลในระบบยา 
การจัดการระบบยาในโรงพยาบาลและชุมชน 
 Interrelationship between drug 
systems with other systems; components in 
drug systems and related policies; drug system 
problems; drug risk management; tools in drug 
system; information management in drug 
system; drug management in hospital and 
community 
576-548                                3(3-0-6) 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางเภสัชกรรม  
Human Resource Management in Pharmacy  
รายวิชาบังคับก่อน: -    
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 แนวคิดในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
ในวิชาชีพเภสัชกรรม รวมถึงนโยบาย ระบบ และการ
ปฏิบัติเพื่อใช้ดึงดูด จูงใจ พัฒนาและรักษาเภสัชกรและ
ผู้ร่วมงานอ่ืน ๆ ไว้ให้ท างานต่อไป 
 Concepts of human resource 
management in pharmacy profession, 
including policies, systems, and practices for 
attracting, motivate, develop and retain 
pharmacists and other colleagues 
576-549                            3(3-0-6) 
หลักการและการน าไปใช้ด้านการจัดการคุณภาพ                                         
Principles and Application of Quality 
Management  
รายวิชาบังคับก่อน:  โดยความเห็นชอบของภาควิชา  
    แนวคิดเรื่องการจัดการคุณภาพ การประกัน
คุณภาพในองค์การ ระบบการบริหาร การวางแผน การ
เข้าสู่ระบบคุณภาพ ประสบการณ์การพัฒนาคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง การประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางด้านการ
ประกันคุณภาพกับการปฏิบัติจริงในองค์การทางเภสัช
กรรมทั้งการผลิตและการบริการ 
 Concepts of quality management, 
quality assurance in firms, management 
system, planning, and implementation of 
quality system, experiences of continuous 
quality improvement, applications of quality 
assurance theories to real   practice in service 
and manufacturing pharmacy organizations 
576-550                          2(2-0-4) 
การประยุกต์ศาสตร์การศึกษาในทางเภสัชกรรม 
Application of Education Sciences in 
Pharmacy 
รายวิชาบังคับก่อน: -   
 หลักการและทฤษฎีทางการศึกษาพื้นฐาน 
ประสบการณ์ และรูปแบบการให้ ก ารศึ กษาที่ มี
ประสิทธิผลในทางเภสัชกรรม ทักษะการให้การศึกษา
ทางด้านการใช้ยาแก่บุคคลและชุมชน การประเมิน
คุณค่าสื่อการสอนทางเภสัชกรรม และการประเมินผล
การให้การศึกษา 
 Fundamental educational principles 
and theories; experiences and effective 
educational models for pharmacy; skills in 
education of drug use for individual and 
community; evaluation of pharmacy 
educational media, and educational 
evaluation 
 

576-551                           2(2-0-4) 
เภสัชระบาดวิทยาเบ้ืองต้น  
Basic Pharmacoepidemiology 
รายวิชาบังคับก่อน: -   
 หลักการ ขอบเขต รูปแบบวิธีการศึกษา ของ
ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์ การวัดและวิเคราะห์
ปัญหาทางเภสัชระบาดวิทยา การประเมินความสัมพันธ์
ทางเภสัชระบาดวิทยาระหว่างปัญหากับปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง การประยุกต์ความรู้ด้านเภสัชระบาดวิทยาใน
ด้านเภสัชสาธารณสุข  
 Principle, scope, and design of 
pharmacoepidemiology; measurement and 
Analysis magnitude of the problems in 
pharmacoepidemiology; assessment of 
association between the problem and risk 
factors; application of knowledge in 
pharmacoepidemiology for public health 
pharmacy 
576-681           4(0-16-0) 
การฝึกปฏิบัติงานการจัดการเภสัชกรรมโรงพยาบาล 
Hospital Pharmacy Management Clerkship    
รายวิชาบังคับก่อน: -  
 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านการจัดการงาน
เภสัชกรรมในโรงพยาบาล เรียนรู้บทบาทเภสัชกรใน
ระบบบริหารภายในโรงพยาบาล  ฝึกทักษะการจัดการ
ปฏิบัติการการจัดการระบบยาในโรงพยาบาล การ
ท างานกับฝ่ายบริหารของโรงพยาบาล การจัดการ
คุณภาพในงานเภสัชกรรมและพัฒนางาน โดยมีจ านวน
ช่ัวโมงการฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 240 ช่ัวโมง 
 Professional practice in hospital 
pharmacy administration; learning pharmacist 
roles in hospital administration; training 
management skills of hospital drug system 
operation; working with hospital administrators; 
quality management and work improvement in 
hospital pharmacy; total clerkship hour is not 
less than 240  hours     
576-682               4(0-16-0) 
การฝึกปฏิบัติงานหัวข้อพิเศษเภสัชกรรมสังคมและ
การบริหาร  
Special Topic of Social and Administrative 
Pharmacy Clerkship   
รายวิชาบังคับก่อน: -  
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 ฝึกปฏิบัติงานเฉพาะเรื่องของเภสัชศาสตร์
สังคมการบริหาร เพื่อสร้างสมรรถนะวิชาชีพเภสัชกรรม
เป็นพิเศษในเรื่องที่สนใจ โดยมีจ านวนช่ัวโมงการฝึก
ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 240 ช่ัวโมง  
 Professional training in special topic of 
social and administrative pharmacy aiming to 
develop particular pharmacy professional 
competency; total clerkship hour is not less 
than 240 hours 
576-683           4(0-16-0) 
การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมการตลาด 1 
Pharmaceutical Marketing Clerkship I  
รายวิชาบังคับก่อน: -  
 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพบริษัทยา ทักษะการ
สื่อสารข้อมูลยาและนวัตกรรมแก่แพทย์และบุคลากร
ทางการแพทย์ น าเสนอเชิงวิชาการ การเสริมสร้าง
บุคลิกภาพและอุปนิสัยวิชาชีพในบริบททางธุรกิจ  และ
ความตระหนักประเด็นจริยธรรมการตลาดยา  โดยมี
จ านวนช่ัวโมงการฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 240 ช่ัวโมง 
 Professional operational practice in 
pharmaceutical company; skills of 
communicating drug information and 
innovations to physician and health 
professionals; academic presentation, and 
acquisition of professional personality and 
characteristics in business context, and ethical 
issues awareness in pharmaceutical marketing; 
total clerkship hour is not less than 240  hours 
576-684             4(0-16-0) 
การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมการตลาด 2 
Pharmaceutical Marketing Clerkship II    
รายวิชาบังคับก่อน: - 
 การฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาสมรรถนะการบริหาร
จัดการเภสัชกรรมการตลาด  ประกอบด้วยทักษะการ
เขียนแผนการตลาดเภสัชกรรมและการก าหนดกลยุทธ์
การตลาด การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ การจัดการเชิง
ปฏิบัติการ การเตรียมข้อมูลและการตัดสินใจบน
พื้นฐานของการมีข้อมูลที่ดี ทักษะการเป็นผู้น าและการ
ท างานเป็นทีม และทักษะการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม  
โดยมีจ านวนช่ัวโมงการฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 240 
ช่ัวโมง 

 Practicing for competency developing   
of pharmaceutical marketing management 
including marketing planning and strategy 
formulation; operational management; 
marketing research; preparing academic drug 
information and good practice of evidence-
based decision making; leadership and team 
working, and ethical reasoning skills; total 
clerkship hour is not less than 240  hours 
576-685            4(0-16-0) 
การฝึกปฏิบัติงานการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 1 
Health Consumer Protection Clerkship I  
รายวิชาบังคับก่อน: - 
 การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทของเภสัชกร
ด้านกระบวนการคุ้มครองผู้บริโภคทางสุขภาพจาก
สถานการณ์จริง    ฝึกทักษะปฏิบัติงานในหน้าที่การขึ้น
ทะเบียนต ารับยา อาหาร เครื่องส าอาง การเฝ้าระวัง
ความเสี่ยงด้านสุขภาพในชุมชน และทักษะการท างาน
ร่วมกับผู้ประกอบการและชุมชน  โดยมีจ านวนช่ัวโมง
การฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 240 ช่ัวโมง 
 Practicing about pharmacist role of 
health consumer protection from real 
situation; practice operating functions 
including registration process of drug, food, 
and cosmetic, health risk surveillance in 
community, and  skills in working with 
business clients and community; total 
clerkship hour is not less than 240  hours 
576-686            4(0-16-0) 
การฝึกปฏิบัติงานการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 2  
Health Consumer Protection Clerkship II  
รายวิชาบังคับก่อน: -  
 การฝึกปฏิบัติงานการบริหารจัดการงาน
คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ การวิเคราะห์ปัญหาความ
เสี่ยงด้านสุขภาพในชุมชน การวิเคราะห์พฤติกรรมการ
บริ โภค การจัดท าโครงการแก้ปัญหาและการให้
การศึกษาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนในการดูแล
สุขภาพ และการจัดการเรื่องร้องเรียนผู้บริโภคด้าน
สุขภาพ  โดยมีจ านวนช่ัวโมงการฝึกปฏิบัติงานไม่น้อย
กว่า 240 ช่ัวโมง 
  
 Practicing health consumer protection 
administration; analysis of health risk problems 
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in community; health consumer behavior 
analysis; problem solving projects and 
education to strengthen community’s 
healthcare, and consumer’ complaint 
management; total clerkship hour is not less 
than 240  hours 
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 
 

 
 
 
580-101                               1(1-0-2) 
เคร่ืองส าอางในชีวิตประจ าวัน 
Cosmetics in Daily Life 
รายวิชาบังคับก่อน: - 
 ประเภทของเครื่องส าอาง ประโยชน์และโทษ
ของเครื่องส าอาง โรคที่เกิดจากการใช้เครื่องส าอางไม่
ถูกวิธี การใช้เครื่องส าอางอย่างถูกต้อง 
 Cosmetic classifications; advantage 
and disadvantage of cosmetics; diseases from  
improperly application; the proper ways of 
cosmetic application 
580-102                                2(2-0-4) 
เทคโนโลยีเบ้ืองต้นในการผลิตเคร่ืองส าอาง 
Basic Technology in Cosmetic Production 
รายวิชาบังคับก่อน: - 
 เทคโนโลยีเบื้องต้นในการผลิตเครื่องส าอาง 
กระบวนการผลิต และปัจจัยในการผลิตเครื่องส าอางให้
มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย 
 Basic technology in cosmetic 
preparation, processing, and factors for quality 
cosmetic production with standard and safety 
580-103                              1(1-0-2) 
ละตินเภสัชกรรม  
Latin in Pharmacy 
รายวิชาบังคับก่อน: - 

หลักภาษาละตินในทางเภสัชศาสตร์ หลักการ
เขียนช่ือสาร ตัวย่อจากภาษาละตินในใบสั่งยา 
 Principles of Latin in pharmacy; 
nomenclatures; Latin abbreviations in 
prescriptions 
 

 
 
 
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 

                                                       ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 
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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 
581-431                                    4(3-3-6) 
เทคโนโลยีเภสัชกรรม 4 
Pharmaceutical Technology IV  
รายวิชาบังคับก่อน: 580-331 
 ทฤษฎีและปฏิบัติการการพัฒนาต ารับยาเตรียม
แบบต่าง ๆ การประกันคุณภาพ การขึ้นทะเบียนยา 
 Theory and practice in pharmaceutical 
preparations development, quality assurance, 
drug registration 
581-541                               3(2-3-4) 
เทคโนโลยีเภสัชกรรมขั้นสูง 
Advanced Pharmaceutical Technology  
รายวิชาบังคับก่อน: - 
 ทฤษฎีและปฏิบัติการ การพัฒนา และการ
ประยุกต์ใช้ด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรมขั้นสูงของรูปแบบ
ยาเตรียมของเหลว ยาเตรียมกึ่งแข็ง และยาเตรียม
ของแข็ง 
 Theory and practice, development 
and application of advanced pharmaceutical 

technology for liquid, semisolid and solid 
dosage forms 
581-542                                  2(2-0-4) 
การวางผังโรงงานและการปฏิบั ติงานด้านเภสัช
อุตสาหกรรม 
Plant Layout and Unit Operation in 
Industrial Pharmacy 
รายวิชาบังคับก่อน: - 
 การเลื อกท าเลที่ ตั้ งและแผนผั งโรงงาน
อุตสาหกรรมยา การจัดสิ่งแวดล้อมท่ีดี การจัดเครื่องมือ
และอุปกรณ์ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต และ
การจัดระบบบ าบัดของเสีย 
 Site selection and layout 
pharmaceutical manufacture, good 
environmental management, equipment 
management, good manufacturing practice, 
waste management 
581-543     2(2-0-4) 
เภสัชบรรจุภัณฑ์   
Pharmaceutical Packaging 
รายวิชาบังคับก่อน: - 
 ระบบการบรรจุของเภสัชภัณฑ์   คุณภาพ
ของวัสดุ การบรรจุ   การออกแบบบรรจุภัณ ฑ์ ที่
เหมาะสมและมีคุณภาพ กระบวนการบรรจุ  การ
ควบคุมคุณภาพของบรรจุภัณฑ์ 
 Packaging system of pharmaceutical 
product, packaging material quality, 
appropriate and quality design of packaging, 
packing process, quality control of packaging 
product 
581-544                              2(1-3-2) 
การเตรียมยาเคมีบ าบัดและเภสัชภัณฑ์รังสี 
Preparation of Chemotherapeutic Drugs and 
Radiopharmaceuticals 
รายวิชาบังคับก่อน: - 
 ทฤษฎี และปฏิบัติการ ข้อควรปฏิบัติ  ข้อควร
ระวังในการเตรียมยาเคมีบ าบัดและเภสัชภัณฑ์รังสี การ
ควบคุมและป้องกันระหว่างการเก็บและการขนส่ง และ
การก าจัดของเสียที่เกิดจากยาเคมีบ าบัดและเภสัชภัณฑ์
รังสี 
 Theory and practice, work practice 
guideline, precaution, safety handling of 
chemotherapeutic drugs and radiopharma-
ceuticals, storage, transportation, control and 
protection during storage and transportation 
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and waste treatment of chemotherapeutic 
drugs and radiopharmaceuticals 
581-545                               3(2-3-4) 
วิทยาการเคร่ืองส าอาง 
Cosmetic Sciences   
รายวิชาบังคับก่อน: - 
 ทฤษฎีและปฏิบัติการการเตรียมผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอาง การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ การตรวจสอบ
และควบคุมมาตรฐานเครื่องส าอาง 
 Theory and practice in cosmetic 
preparations, packaging selection, quality 
inspection and control of cosmetics 
581-546                                3(2-3-4) 
จุลชีววิทยาทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม 
Microbiology in Pharmaceutical Technology 
รายวิชาบังคับก่อน: - 
 ทฤษฎีและปฏิบั ติการทางจุล ชีววิทยาที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเภสัชกรรม และเครื่องส าอาง 
 Theory and practice in microbiology 
related to pharmaceutical technology and 
cosmetics 
581-547                             3(2-3-4) 
ระบบน าส่งยาแบบใหม่ 
Novel Drug Delivery Systems 
รายวิชาบังคับก่อน: - 
 ทฤษฎีและปฏิบัติการที่ เกี่ยวข้องกับระบบ
น าส่งยารูปแบบใหม่ แบ่งตามทางให้ยาและเทคโนโลยี
ใหม่ 
 Theory and practice in novel drug 
delivery systems according to route of 
administration; novel technology 
581-548                                2(2-0-4) 
การประกันคุณภาพทางเภสัชกรรม                                                           
Pharmaceutical Quality Assurance 
รายวิชาบังคับก่อน: - 
 หลักการของการประกันคุณภาพส าหรับเภสัช
ภัณฑ์ ส่วนประกอบที่ส าคัญของการประกันคุณภาพ 
ได้แก่ ระบบบริหารคุณภาพ การบริหารความเสี่ยงใน
ก ารผ ลิ ต   ก าร เบี่ ย ง เบ น แ ล ะ ก ารค วบ คุ ม ก าร
เปลี่ยนแปลง การทบทวนคุณภาพผลิตภัณฑ์ ระบบ
เอกสาร การตรวจรับรองเครื่องมือ  การตรวจสอบ
ความถูกต้องของกระบวนการ การสอบเทียบ การ
ประเมินตนเอง   แหล่งข้อมูลที่ใช้ในงานประกันคุณภาพ 
 Principle of quality assurance for 
pharmaceutical products, crucial contents of 
quality assurance, i.e., quality management 

system, quality risk management, deviation 
and change control, revision of product 
quality, documentation, equipment 
qualifycation, process  validation,  calibration, 
self inspection  Information sources for quality 
assurance 
581-549                              3(0-9-0) 
ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม                                                      
Special Problem in Pharmaceutical 
Technology 
รายวิชาบังคับก่อน: - 
 ปัญหาพิเศษด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรมภายใต้
การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานการท า
วิจัยในอนาคต 
 Special problems in pharmaceutical 
technology under advisor supervision leading 
to a future research 
581-681                               4(0-16-0) 
การฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีเภสัชกรรมด้านการผลิต 1 
Pharmaceutical Technology Clerkship in 
Pharmaceutical Manufacturing I 
รายวิชาบังคับก่อน: - 
 การฝึกปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตยาหรือเครื่องส าอาง โดยมีจ านวน
ช่ัวโมงการฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 240 ช่ัวโมง 
 Clerkship in pharmaceutical 
technology involved in pharmaceutical or 
cosmetic manufacturing; total clerkship hour is 
not less than 240 hours 
581-682                                4(0-16-0) 
การฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีเภสัชกรรมด้านการผลิต 2  
Pharmaceutical Technology Clerkship in 
Pharmaceutical Manufacturing II 
รายวิชาบังคับก่อน: - 
 การฝึกปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตยาหรือเครื่องส าอาง โดยมีจ านวน
ช่ัวโมงการฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 240 ช่ัวโมง 
 Clerkship in pharmaceutical 
technology involved in pharmaceutical or 
cosmetic manufacturing; total clerkship hour is 
not less than 240 hours 
581-683                                 4(0-16-0) 
การฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีเภสัชกรรม ด้านการ
ประกันคุณภาพ 1   
Pharmaceutical Technology Clerkship in 
Quality Assurance I 
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รายวิชาบังคับก่อน: - 
 การฝึกปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรมที่
เกี่ยวข้องด้านการประกันคุณภาพ โดยมีจ านวนช่ัวโมง
การฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 240 ช่ัวโมง 
 Clerkship in pharmaceutical 
technology involved in quality assurance; total 
clerkship hour is not less than 240 hours 
581-684                              4(0-16-0) 
การฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีเภสัชกรรม  ด้านการ
ประกันคุณภาพ 2     
Pharmaceutical Technology Clerkship in 
Quality Assurance II 
รายวิชาบังคับก่อน: - 
 การฝึกปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรมที่
เกี่ยวข้องด้านการประกันคุณภาพ โดยมีจ านวนช่ัวโมง
การฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 240 ช่ัวโมง 
 Clerkship in pharmaceutical 
technology involved in quality assurance; total 
clerkship hour is not less than 240 hours 
581-685                               4(0-16-0) 
การฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีเภสัชกรรมด้านการวิจัย
และพัฒนา 1  
Pharmaceutical Technology Clerkship in 
Research and Development I 
รายวิชาบังคับก่อน: - 
 การฝึกปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ โดยมี
จ านวนช่ัวโมงการฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 240 ช่ัวโมง 
 Clerkship in pharmaceutical 
technology involved in pharmaceutical 
research and development; total clerkship 
hour is not less than 240 hours 
581-686                             4(0-16-0) 
การฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีเภสัชกรรมด้านการวิจัย 
และพัฒนา 2   
Pharmaceutical Technology Clerkship in 
Research and Development II 
รายวิชาบังคับก่อน: - 
 การฝึกปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ โดยมี
จ านวนช่ัวโมงการฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 240 ช่ัวโมง 
 Clerkship in pharmaceutical 
technology involved in pharmaceutical 
research and development; total clerkship 
hour is not less than 240 hours   
 

581-687                              4(0-16-0) 
การฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีเภสัชกรรมด้านการวิจัย 
และพัฒนา 3   
Pharmaceutical Technology Clerkship in 
Research and Development III 
รายวิชาบังคับก่อน: - 
 การฝึกปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ โดยมี
จ านวนช่ัวโมงการฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 240 ช่ัวโมง 
 Clerkship in pharmaceutical 
technology involved in pharmaceutical 
research and development; total clerkship 
hour is not less than 240 hours  
581-688                            4(0-16-0) 
การฝึกปฏิบัติงานด้านการขึ้นทะเบียนยา 1 
Pharmaceutical Registration Clerkship I 
รายวิชาบังคับก่อน: - 
 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านการขึ้นทะเบียน
ยา  โดยมีจ านวนช่ัวโมงการฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 
240 ช่ัวโมง 
 Clerkship in pharmaceutical 
technology involved in pharmaceutical 
registration; total clerkship hour is not less 
than 240 hours 
581-689                               4(0-16-0) 
การฝึกปฏิบัติงานด้านการขึ้นทะเบียนยา 2 
Pharmaceutical Registration Clerkship II 
รายวิชาบังคับก่อน: - 
 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านการขึ้นทะเบียน
ยา  โดยมีจ านวนช่ัวโมงการฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 
240 ช่ัวโมง 
 Clerkship in pharmaceutical 
technology involved in pharmaceutical 
registration; total clerkship hour is not less 
than 240 hours 
581-690                               4(0-0-16) 
การฝึกปฏิบัติงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค 
Pharmaceutical Clerkship in Consumer 
Protection 
รายวิชาบังคับก่อน: - 
 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค โดยมีจ านวนช่ัวโมงการฝึกปฏิบัติงานไม่น้อย
กว่า 240 ช่ัวโมง 
 Clerkship in pharmaceutical 
technology involved in consumer protection; 
total clerkship hour is not less than 240 hours 
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596-301                             2(2-0-4)                                                                                   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 
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  
596-422                               1(0-3-0) 
สารสนเทศด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ 
Industrial Pharmacy Information  
รายวิชาบังคับก่อน: -  
 การฝึกค้น การประมวลข้อมูล และการ
ประเมินคุณค่าของบทความวิจัยทางเภสัชศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เน้นด้านเภสัช
กรรมอุตสาหการ 
 Searching; integrating information and 
evaluation of pharmaceutical sciences 
research literatures related to drug and 
pharmaceutical products; emphasize on 
industrial pharmacy   
596-561                1(0-3-0) 
สัมมนาทางวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์   
Seminar in Pharmaceutical Research and 
Development   
รายวิชาบังคับก่อน: -  
 ค้นคว้ าข้ อมู ลอย่ างเป็ นระบบใน เรื่ อ งที่
น่าสนใจเกี่ยวกับเคมีเภสัช ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ 
และเทคโนโลยีเภสัชกรรม วิเคราะห์และประเมินข้อมูล
ที่ได้จากการค้นคว้า เพื่อน าเสนอและอภิปราย 
 Information searching involved 
particular topic dealing with pharmaceutical 
chemistry, natural products and 
pharmaceutical technology; data analysis and 
evaluation for presentation and discussion 
 

                                                รหัสกลาง 
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596-562                              1(0-3-0) 
สัมมนาทางเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร  
Seminar in Social and Administrative 
Pharmacy  
รายวิชาบังคับก่อน: -  
 ค้นคว้ าข้ อมู ลอย่ างเป็ นระบบใน เรื่ อ งที่
น่าสนใจเกี่ยวกับเภสัชศาสตร์สังคม บริหารเภสัชกิจ 
การตลาดเภสัชกรรม และเภสัชสาธารณสุข  วิเคราะห์
และประเมินข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้า เพื่อน าเสนอ
และอภิปราย 
 Information searching involved 
particular topic dealing with social and 
administrative pharmacy, pharmaceutical 
marketing and public health; data analysis and 
evaluation for presentation and discussion 
596-563                             1(0-3-0) 
แนวคิดใหม่ด้านยาและเภสัชภัณฑ์                        
Novel Concept of Drug and Pharmaceutical 
Products 
รายวิชาบังคับก่อน: -  
 อภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับยาใหม่ แนวคิดใหม่ใน
การพัฒนายาและรูปแบบน าส่งยาใหม่ โดยมุ่งพิจารณา
เปรียบเทียบข้อดี/ข้อเสีย และคุณสมบัติต่าง ๆ กับ
ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีเดิม เพื่อให้นักศึกษามีแนวคิด  
ในการน าความรู้ไปใช้ในการคัดเลือกยา และพัฒนายา
ให้มีประสิทธิภาพ 
 Group discussion of new drugs, novel 
concepts in drug development and drug 
delivery systems focusing on the comparison 
of advantages/disadvantages and various 
properties with the existing products and 
technologies to enable the students to apply 
the knowledge for effective product selections 
and drug development 
596-571                          6(0-18-0) 
โครงการด้านวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์  
Project in Pharmaceutical Research and 
Development    
รายวิชาบังคับก่อน: -  
 งานวิจัยด้ าน เคมี เภสั ช   ผลิตภัณ ฑ์ จาก
ธรรมชาติ และทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม ภายใต้การ
ดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 Research project in pharmaceutical 
chemistry, natural products and pharma-
ceutical technology under supervision of 
academic advisor 

596-572                             6(0-18-0) 
โครงการด้านเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร 
Project in Social and Administrative 
Pharmacy 
รายวิชาบังคับก่อน: -  
 งานวิจัยด้านเภสัชศาสตร์สังคม บริหารเภสัช
กิจ  การตลาดเภสัชกรรม และเภสัชสาธารณสุข ภายใต้
การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 Research project in social and 
administrative pharmacy, pharmaceutical 
marketing and public health under supervision 
of academic advisor 
596-681             4(0-16-0) 
การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมอุตสาหการด้านการผลิต 
Industrial Pharmacy Clerkship in 
Manufacturing 
รายวิชาบังคับก่อน: 595-481  
    การฝึกปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ
ที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิตยาทั้งยาแผนปัจจุบันและยา
ที่มา จากผลิตภัณฑ์สมุนไพรในระดับอุตสาหกรรม โดย
มีจ านวนช่ัวโมงการฝึกปฏิบั ติงานไม่น้อยกว่า 240 
ช่ัวโมง  
  Industrial pharmacy clerkship involved 
in the manufacturing process of drug and 
herbal product in industrial level; total 
clerkship hour is not less than 240 hours   
596-682    4(0-16-0) 
การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมอุตสาหการด้านการประกัน
คุณภาพและการควบคุณภาพ    
Industrial Pharmacy Clerkship in Quality 
Assurance and Quality Control 
รายวิชาบังคับก่อน: 595-481  
 การฝึกปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ
ที่ เกี่ยวข้องกับระบบบริหารจัดการ ระบบเอกสาร 
ตลอดจนวิธีการและขั้นตอนต่าง ๆ ในการควบคุมและ
ประกันคุณภาพของเภสัชภัณฑ์  โดยมีจ านวนช่ัวโมง
การฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 240 ช่ัวโมง 
 Industrial pharmacy clerkship involved 
a quality assurance, quality control, 
management, documentation and the process 
for pharmaceutical products; total clerkship 
hour is not less than 240 hours 
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 เอกสารแนบหมายเลข 6  

 
แบบฟอร์มบันทึกการเรียนรายวิชาตลอดหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557 

สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ (ส าหรับนักศึกษารหัส 61 ขึ้นไป) 
 
โปรแกรมแบบปกติ จ านวน  234 หน่วยกิต  (ส าหรับบันทึกระดับขั้น) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ระดับขั้น 

 จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร     234 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)  
 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             198 หน่วยกิต  
 1)  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                                            37 หน่วยกิต  

321-222 Functional  Anatomy   3(2-3-4)  
322-103      General  Mathematics  I 3(3-0-6)  
324-104 Basic Chemistry 3(3-0-6)  
324-222 Introductory Physical Chemistry  3(3-0-6)  
325-103 General 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)                                                                       139 หน่วยกิต  
 2.1 รายวิชาด้านการใช้ยาในผู้ป่วย 36  หน่วยกิต     

336-202   Pharmacology for Pharmacy Students 6(5-3-10)  
336-321 Basic Toxicology 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)  
561-301 Pharmacotherapy I 3(3-0-6)  
561-321 Information in Pharmaceutical Sciences 1(0-3-0)  
561-322 Dispensing Pharmacy Laboratory for Industrial Pharmacy  

Students 
1(0-3-0)  

561-401 Pharmacotherapy II 3(3-0-6)  
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561-421 Pharmacotherapy Laboratory II 1(0-3-0)  
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                                           47  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)  
566-401 Pharmaceutical Analysis III 2(2-0-4)  
566-421 Pharmaceutical Analysis Laboratory III 1(0-3-0)  
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)  
581-431 Pharmaceutical Technology IV 4(3-3-6)  
596-301 Introduction to Pharmaceutical Biotechnology 2(2-0-4)  
596-563 Novel Concept of Drugs and  Pharmaceutical Products 1(0-3-0)  

 2.3)  รายวิชาด้านเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร                          19  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)  
575-431 Research Methodology in Pharmacy 3(2-3-4)  
576-301 Drug and Health Consumer Protection 2(2-0-4)  
576-401 Pharmaceutical Supply System and Management 2(2-0-4)  
576-402 Introduction to Competencies in Social and Administrative 

Pharmacy 
1(0-3-0)  

 2.4)  รายวิชาเชิงบูรณาการเภสัชศาสตร์                                           2  หน่วยกิต  
595-421 English for Pharmacy Professional 1(0-3-0)  
596-422 Industrial Pharmacy Information  1(0-3-0)  

 2.5)  รายวิชาด้านการฝึกปฏิบัติงาน   35 หน่วยกิต    
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 2.5.1 วิชาบังคับฝึกปฏิบัติงาน                    15 หน่วยกิต    
595-481 Pharmacy Clerkship 7(0-28-0)  
596-681 Industrial Pharmacy Clerkship in Manufacturing 4(0-16-0)  
596-682 Industrial Pharmacy Clerkship in Quality Assurance and Quality  

Control 
4(0-16-0)  

 2.5.2 วิชาฝึกปฏิบัติงานประจ าสาขาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์   
โดยเลือกจากรายวิชาดังนี้ 

20  หน่วยกิต    

 ภาควิชาเภสัชเคมี 
566-681, 566-682, 566-683, 566-684, 566-685, 566-686, 566-
687, 566-688, 566-689, 566-690, 566-691, 566-692, 566-693    
(ตามชื่อวิชาในโครงสร้างหลักสูตร) 

  

 ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ 
571-681, 571-682, 571-683, 571-684, 571-685 
571-686, 571-687 
 (ตามชื่อวิชาในโครงสร้างหลักสูตร) 

  

 ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 
581-681, 581-682, 581-683, 581-684,581-685, 581-686, 581-
687, 581-688, 581-689, 581-690 
(ตามชื่อวิชาในโครงสร้างหลักสูตร) 

  

 รหัสกลาง 
595-681 Clerkship in  Pharmaceutical Product Registration 
4(0-16-0)                                                       

  

 2.5.3) วิชาฝึกปฏิบัติงานประจ าสาขาเภสัชศาสตร์สังคมและการ
บริหาร 

20 หน่วยกิต  

 โดยเลือกจากรายวิชาดังนี้   

 
ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ 
575-681, 575-682, 575-683, 576-681, 576-682, 576-683,           
576-684, 576-685, 576-686 
(ตามชื่อวิชาในโครงสร้างหลักสูตร) 

  

 รหัสกลาง 
595-681 Clerkship in  Pharmaceutical Product Registration                                                                   

 
4(0-0-16) 

 

 3.  กลุ่มวิชาชีพ (เฉพาะสาขา)  22 หน่วยกิต  
 รายวิชาสัมมนา   1 หน่วยกิต 

รายวิชาโครงการ   6 หน่วยกิต 
 วิชาประจ าสาขา   15 หน่วยกิต 

  

 นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนเน้นในสาขาใดสาขาหนึ่งใน  2  สาขา คือ   
 3.1 สาขาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์    

596-561 Seminar in Pharmaceutical Research and Development 1(0-3-0)  
596-571 Project in Pharmaceutical Research and Development 6(0-18-0)  

 วิชาประจ าสาขา             15 หน่วยกิต  

 ให้นักศึกษาในสาขานี้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้   
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 ภาควิชาเภสัชเคมี 
566-541, 566-542, 566-543, 566-544, 566-545, 
566-546, 566-547, 566-548, 566-549, 566-550, 
566-551, 566-552, 566-553, 566-554 
(ตามชื่อวิชาในโครงสร้างหลักสูตร) 

  

 ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ 
571-541, 571-542, 571-543, 571-544, 571-545, 
571-546, 571-547, 571-548, 571-549  
(ตามชื่อวิชาในโครงสร้างหลักสูตร) 

  

 ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 
581-541, 581-542, 581-543, 581-544, 581-545, 
581-546, 581-547, 581-548, 581-549 
  (ตามชื่อวิชาในโครงสร้างหลักสูตร) 

  

 3.2 สาขาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร     
596-562 Seminar in Social  and Administrative Pharmacy 1(0-3-0)  
596-572 Project in Social and Administrative Pharmacy 6(0-18-0)  

 วิชาประจ าสาขา  15 หน่วยกิต  
 ให้นักศึกษาในสาขานี้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้   
 ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ 

576-541, 576-542, 576-543, 576-544, 576-545, 
576-546, 576-547, 576-548, 576-549, 576-550, 
576-551, 577-403   (ตามชื่อวิชาในโครงสร้างหลักสูตร) 

  

     ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต  
347-203 ชีวสถิติ      3(2-2-5)  
…………. …………………………………………………… 3(…-….-….)  
 
โปรแกรมแบบก้าวหน้า จ านวน  246 หน่วยกิต   
เรียนเหมือนในโปรแกรมแบบปกติ จ านวน  234 หน่วยกิต และเพิ่มกลุ่มวิชาเฉพาะ 12 หน่วยกิต 

1.รายวิชาบัณฑิตศึกษา  6 หน่วยกิต 
2.รายวิชาวิทยานิพนธ์  6 หน่วยกิต 
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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 



69 

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. 

 
 


