คณะเภสั ชศาสตร์
สาขาวิชาเภสั ชกรรมอุตสาหการ
ภาควิชาเภสั ชกรรมคลินิก
560-201
1(1-0-2)
เภสั ชโภชนศาสตร์ พนื้ ฐาน
(Basic Pharmaceutical Nutrition)
รายวิชาบังคับก่ อน: บทบาทและหน้าที่ ของสารอาหาร การประเมิ นภาวะ
โภชนาการและความต้อ งการสารอาหาร ในผูป้ ่ วยทั่ว ไปและ
ผูป้ ่ วยกลุ่มพิเศษ รู ปแบบของภาวะทุพโภชนาการ หลักการทัว่ ไป
ในการให้ โภชนบําบัด หลักการเบื้องต้นในการให้อาหารทาง
หลอดเลือด และการให้อาหารทางสาย
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)
บทนําเภสั ชบําบัด
(Introduction to Pharmacotherapy)
รายวิชาบังคับก่อน: 336-202 หรือเรียนควบคู่กนั
ความรู ้ พ้ื น ฐานที่ จ ํา เป็ นสํา หรั บ การบริ บ าลทางเภสั ช
กรรมอย่างเป็ นระบบ มาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม ระบบยา การ
ประกันคุ ณภาพของงานเภสัชกรรมในโรงพยาบาลและร้ านยา
ระบบการกระจายยา และกระบวนการจ่ายยาที่ดีในโรงพยาบาล
และร้ านยา ความปลอดภัยด้านยา ทักษะการซักประวัติโรคและ
การใช้ยา การประเมิ นผูป้ ่ วยทางคลินิกอย่างเป็ นระบบ แนวคิ ด
เบื้ อ งต้น เกี่ ย วกับ การทัก ษะการให้ ค าํ แนะนํา ปรึ ก ษาและการ
สื่ อสาร การปฐมพยาบาลเบื้ องต้น เภสัชจลนศาสตร์ และเภสัช
พลศาสตร์ในเด็ก ผูส้ ูงอายุ สตรี ต้ งั ครรภ์หรื อให้นมบุตร
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 pharmacodynamics in pediatric,
geriatric, and pregnancy or lactating women
560-301
3(3-0-6)
เภสั ชจลนศาสตร์
(Pharmacokinetics)
รายวิชาบังคับก่อน: 322-103
องค์ประกอบที่มีผลต่อคุณค่าทางชี วภาพของยา
ในร่ างกาย เช่น การดูดซึ ม การกระจายตัว เมแทบอลิซึม
การขับ ถ่ า ยของยา ทฤษฎี ท างคณิ ต ศาสตร์ แ ละเภสั ช
จลนศาสตร์ ข องกระบวนการเหล่ า นี้ และการออกแบบ
แผนการใช้ยาที่เหมาะสม
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)
เภสั ชกรรมจ่ ายยา
(Dispensing Pharmacy)
รายวิชาบังคับก่อน: 560-202
การซักประวัติ และการจัดการโรคที่พบบ่อยใน
ร้านยา และเภสัชบําบัดในโรคดังกล่าวตามมาตรฐานหรื อ
แนวปฏิ บ ั ติ ก ารรั ก ษาที่ ม าจากหลัก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในรู ปแบบพิ เ ศษ วั ค ซี 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)
การประเมินผู้ป่วยในร้ านยา
(Patient Assessment in Community Pharmacy)
รายวิชาบังคับก่อน: 560-302
การประเมินอาการของผูป้ ่ วยที่ พบบ่อยในร้ านยา การ
ประเมินผูป้ ่ วยเพื่อการตัดสิ นใจส่ งต่อผูป้ ่ วยไปพบแพทย์หรื อจ่าย
ยาในร้านยา
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)
เภสั ชบําบัด 1
(Pharmacotherapy I)
รายวิชาบังคับก่อน: 560-202
พยาธิ สรี รวิทยาและการวินิจฉัยภาวะความผิดปกติของ
สมดุลกรดด่างและอิเล็กโทรไลต์และโรคในระบบต่าง ๆ ได้แก่
โรคไต โรคติดเชื้อ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบหัวใจและ
หลอดเลือด โรคต่อมไร้ท่อ หลักการใช้ยาบําบัดในโรคดังกล่าว
ตามมาตรฐานหรื อแนวปฏิบตั ิที่มาจากหลักฐานเชิงประจักษ์
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
สารสนเทศทางเภสั ชศาสตร์
Information in Pharmaceutical Sciences
รายวิชาบังคับก่อน: -

1(0-3-0)

การฝึ กค้น การประมวลข้อมูล และการประเมิน
คุ ณค่าของบทความวิจัยทางคลิ นิก ที่ เกี่ ยวข้อ งกับ ยาและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
Searching; integrating information and
evaluation of clinical research literatures related to drug
and pharmaceutical products
561-322
1(0-3-0)
ปฏิบัตกิ ารเภสั ชกรรมจ่ ายยาสํ าหรับนักศึกษาสาขา
เภสั ชกรรมอุตสาหการ
(Dispensing Pharmacy Laboratory for Industrial
Pharmacy Students)
รายวิชาบังคับก่อน: 560-302 หรือเรียนควบคู่กนั
ปฏิบตั ิการฝึ กปฏิบตั ิสัมภาษณ์ผปู้ ่ วย การจ่ายยา
ตามกระบวนการจ่ายยาที่ดี การให้บริ บาลทางเภสัชกรรม
ในร้ า นยา อย่ า งถู ก ต้อ ง ปลอดภัย และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สํ า หรั บ ผู้ป่ วยโดยคํา นึ ง ถึ ง สิ ท ธิ ผู้ป่ วย จริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชี พ โดยหัวข้อปฏิ บตั ิ การสอดคล้องกับ
เนื้อหารายวิชาเภสัชกรรมจ่ายยา
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)
เภสั ชบําบัด 2
(Pharmacotherapy II)
รายวิชาบังคับก่อน: 561-301
พยาธิ สรี รวิทยาและการวินิจฉัย ของโรคตับ โรค
ระบบเลือด โรคมะเร็ ง โรคระบบประสาท โรคทางจิตเวช
รวมถึงการเสพติดสารต่าง ๆ หลักการเภสัชบําบัดในโรค
ดังกล่าวตามมาตรฐานหรื อแนวปฏิ บตั ิ ที่มาจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์

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)
ปฏิบัตกิ ารเภสั ชกรรมบําบัด 2
(Pharmacotherapy Laboratory II)
รายวิชาบังคับก่อน: 560-302, 561-301
ปฏิ บ ัติการฝึ กปฏิ บ ัติสัมภาษณ์ ผูป้ ่ วย การจ่ ายยาตาม
กระบวนการจ่ายยาที่ดี การให้บริ บาลทางเภสัชกรรม ใน

โรงพยาบาลและร้ า นยา อย่ า งถู ก ต้อ ง ปลอดภัย และมี
ประสิ ทธิ ภ าพสํ า หรั บ ผู้ป่ วยโดยคํา นึ ง ถึ ง สิ ทธิ ผู้ป่ วย
จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชี พ โดยหัวข้อปฏิ บตั ิการ
สอดคล้องกับเนื้ อหารายวิชาเภสัชบําบัด 1 และเภสัชบําบัด
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

ภาควิชาเภสั ชเคมี
565-101
4(4-0-8)
เคมีอนิ ทรีย์สําหรับนักศึกษาเภสั ชศาสตร์
(Organic Chemistry for Pharmacy Students)
รายวิชาบังคับก่อน: 324-104
ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ ยวกับการตั้งชื่ อ โครงสร้ าง ปฏิ กิริยา
และคุ ณ สมบัติ ข องไฮโดรคาร์ บ อนชนิ ด แอลิ แ ฟติ ก และแอโร
แมติก และอนุพนั ธ์ รวมทั้ง แอลกอฮอล์ เอสเทอร์ อีเทอร์ แอลดี
ไฮด์ คีโทน แอมีน แอไมด์ และอื่น ๆ เน้นเคมีและคุณสมบัติของ
สารประกอบและพอลิเมอร์ ของสารธรรมชาติ เภสัชสังเคราะห์
และทางการแพทย์อื่น 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
เภสั ชวิเคราะห์ 1
(Pharmaceutical Analysis I)
รายวิชาบังคับก่อน: 565-101

2(2-0-4)

ตํารายาที่ทางการรับรอง ข้อกําหนดมาตรฐานคุณภาพ
ยาและเภสัชภัณฑ์ หลักการพื้นฐานและสถิติของการตรวจ
วิเคราะห์ยาและเภสัชภัณฑ์ การตรวจวิเคราะห์ดว้ ยการ
ไทเทรต การตรวจคุณสมบัติทางสเตอริ โอเคมีของยาและ
เภสัชภัณฑ์ การวิเ คราะห์ เชิ งความร้ อนของยาและเภสั ช
ภัณฑ์และการตรวจวิเคราะห์ตามข้อกําหนดในตํารายา
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)
เภสั ชวิเคราะห์ 2
(Pharmaceutical Analysis II)
รายวิชาบังคับก่อน: 565-301
การใช้เครื่ องมือวิเคราะห์ การคํานวณสําหรับการ
วิ เ คราะห์ เ ชิ ง ปริ มาณยาและเภสั ช ภัณ ฑ์ เทคนิ ค สเปก
โทรโฟโตเมตรี และเทคนิ คโครมาโทกราฟี สําหรั บเภสัช
วิเคราะห์ การตรวจวิเคราะห์เอกลักษณ์ยาตามวิธีในตํารา
ยา การจัดการคุณภาพและเอกสารสําหรับห้องปฏิบตั ิการ
เภสัชวิเคราะห์

Instrumental analysis and calculation in quantitative
pharmaceutical analysis; spectrophotometry and chromatography
for pharmaceutical analysis, drug identification according to
pharmacopoeia standard; quality and document management in
pharmaceutical analysis laboratory
565-303
3(3-0-6)
เคมียา 1
(Medicinal Chemistry I)
รายวิชาบังคับก่ อน : 336-202, 328-302 และ 565-101
หลักการออกแบบยา หลักการทางเคมีและเภสัชที่มีผล
ต่อฤทธิ์ ทางเภสัชวิทยา โดยเน้นความสัมพันธ์โครงสร้างและฤทธิ์
การเกิดอันตรกิริยากับตัวรับยา กลไกการออกฤทธิ์ คุณสมบัติทาง
เคมี ฟิสิ กส์ ซ่ ึ งสัมพันธ์กบั การดูดซึ ม การกระจาย เมแทบอลิ ซึม
และการขับ ออก ตลอดจนข้อ บ่ ง ใช้ท างเภสั ช วิท ยาของยาจาก
ธรรมชาติ ยาสังเคราะห์ หรื อยากึ่ งสังเคราะห์ ของยาในกลุ่มยา
ต้า นเบาหวาน ยาไทรอยด์ สมดุ ล ของแคลเซี ย ม ยาในระบบ
ประสาทอัตโนมัติ สเตียรอยด์และฮอร์โมน
Principle of drug design; chemical and pharmaceutical
principles influencing pharmacological activity with emphasis
on structure activity relationship, receptor interaction and
mechanism of drug action, physicochemical properties in
relation to absorption, distribution, metabolism and excretion, as
well as pharmacological indication of natural-, synthesized-, or
semi-synthesized-drugs in different groups including antidiabetic drugs, thyroid drugs, calcium homeostasis, autonomic
nervous system agents, steroids and hormones
565-321
1(0-3-0)
ปฏิบัตกิ ารเภสั ชวิเคราะห์ 1
(Pharmaceutical Analysis Laboratory I)
รายวิชาบังคับก่อน: 565-301 หรือเรียนควบคู่กนั
ปฏิบตั ิการที่สอดคล้องกับเนื้ อหารายวิชาเภสัชวิเคราะห์
1 การศึกษาตํารายา โมโนกราฟ และข้อกําหนดมาตรฐานคุณภาพ
ฝึ กปฏิบตั ิเทคนิคพื้นฐานของการตรวจวิเคราะห์ยาและเภสัชภัณฑ์
การตรวจวิ เ คราะห์ ด้ว ยการไทเทรต การตรวจวิ เ คราะห์ ต าม
ข้อกําหนดในตํารายา
และการเตรี ยมตัวอย่างเพื่อการตรวจ
วิเคราะห์เภสัชภัณฑ์

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)
ปฏิบัตกิ ารเภสั ชวิเคราะห์ 2
(Pharmaceutical Analysis Laboratory II)
รายวิชาบังคับก่อน: 565-302 หรือเรียนควบคู่กนั
ปฏิ บ ัติการที่ ส อดคล้องกับ เนื้ อหารายวิชาเภสัช
วิเคราะห์ 2, การฝึ กปฏิ บตั ิการใช้เครื่ องมือวิเคราะห์โดย
เทคนิ คสเปกโทรโฟโตเมตรี และโครมาโทกราฟี สําหรับ
เภสัชวิเคราะห์ การตรวจวิเคราะห์เอกลักษณ์ยา ฝึ กทักษะ
การวิเคราะห์เภสัชภัณฑ์ การอ่านและแปลผลการวิเคราะห์
และการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของเภสัชภัณฑ์
Laboratory correspond to pharmaceutical
analysis 2 course, instrumental analysis practice using
pectrophotometric and chromatographic techniques for
pharmaceutical analysis, drug identification, practical
skill in pharmaceuticals analysis, certificate of analysis
interpretation and pharmaceuticals products specification
definition
565-401
3(3-0-6)
เคมียา 2
(Medicinal Chemistry II)
รายวิชาบังคับก่อน: 565-303
หลักการทางเคมีและเภสัชที่มีผลต่อฤทธิ์ ทางเภสัช
วิทยา โดยเน้นความสัมพันธ์โครงสร้างและฤทธิ์ การเกิ ด
อันตรกิริยากับตัวรับยา กลไกการออกฤทธิ์ คุณสมบัติทาง
เคมีฟิสิ กส์ซ่ ึ งสัมพันธ์กบั การดูดซึ ม การกระจาย เมแทบอ
ลิ ซึ ม และการขับออก ตลอดจนข้อ บ่ งใช้ทางเภสัชวิท ยา
ของยาจากธรรมชาติ ยาสังเคราะห์ ยากึ่งสังเคราะห์ ในกลุ่ม
ยาในระบบหัวใจและหลอดเลือด ยาต้านฮีสตามีน ยารักษา
โรค

กระเพาะ วิตามินและสารที่เกี่ยวข้อง ยาในระบบประสาทกลาง ยา
บรรเทาปวดในกลุ่มสารเสพติด ยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์
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 semisynthesized-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)
รายวิชาบังคับก่ อน: 565-401
หลักการทางเคมีและเภสัชที่มีผลต่อฤทธิ์ ทางเภสัชวิทยา
โดยเน้นความสัมพันธ์โครงสร้างและฤทธิ์ การเกิดอันตรกิริยากับ
ตัวรับยา กลไกการออกฤทธิ์ คุณสมบัติทางเคมีฟิสิ กส์ซ่ ึ งสัมพันธ์
กับการดูดซึ ม การกระจาย เมแทบอลิซึม การขับออก และอาการ
ข้างเคียง ตลอดจนข้อบ่งใช้ทางเภสัชวิทยาของยาจากธรรมชาติ ยา
สังเคราะห์ ยากึ่งสังเคราะห์ ในกลุ่มยาต้านเชื้อแบคทีเรี ย ยาต้านจุล
ชีพเฉพาะที่ ยาต้านปรสิ ต ยาต้านเชื้อรา ยาต้านไวรัส ยาต้านมะเร็ ง
ยากดภูมิคุม้ กัน สารช่วยวินิจฉัยโดยการถ่ายภาพอวัยวะ และการ
รักษาด้วยแสง
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 semisynthesized-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)
เภสั ชวิเคราะห์ 3
(Pharmaceutical Analysis III)
รายวิชาบังคับก่อน: 565-302
การวิ เ คราะห์ เ ภสั ช ภั ณ ฑ์ โ ดยใช้ เ ครื่ องมื อ
วิเคราะห์ดว้ ยเทคนิ คแมสสเปกโทรสโกปี นิ วเคลียร์ แมก
เนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี และอินฟราเรดสเปก
โทรสโกปี สําหรั บการทํา นายโครงสร้ างโมเลกุล ของยา
การวิ เ คราะห์ ท างสเปกโทรสโกปี ระดับ อะตอม การ
วิ เ ค ร า ะ ห์ ด้ ว ย เ ท ค นิ ค โ ค ร ม า โ ท ก ร า ฟี ที่ ต่ อ เ ชื่ อ ม
กับ แมสสเปก โทรสโกปี การศึ ก ษาความคงสภาพของ
เภสัชภัณฑ์ หลักการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของวิธี
ทดสอบ หลักเกณฑ์ปฏิ บตั ิ ที่ดีในห้องปฏิ บตั ิการ การขึ้ น
ทะเบี ยนตํารั บยา ทั้งยาที่มีโมเลกุลขนาดเล็กและยาที่ มี
ความคล้ายกันทางชีวภาพ
Instrumental analysis for pharmaceutical
products using mass spectroscopy, nuclear magnetic
resonance spectroscopy and infrared spectroscopy for
structure elucidation of drug molecule; atomic
spectroscopy
for
pharmaceutical
analysis;
chromatography-mass spectroscopy, pharmaceutical
stability study; principle of analytical method validation,
Good Laboratory Practice (GLP); pharmaceuticals
registration both drugs with small molecule and
biosimilar
566-421
1(0-3-0)
ปฏิบัตกิ ารเภสั ชวิเคราะห์ 3
Pharmaceutical Analysis Laboratory III
รายวิชาบังคับก่อน: 566-401 หรือเรียนควบคู่กนั
การวิ เ คราะห์ เ ภสั ช ภั ณ ฑ์ โ ดยใช้ เ ครื่ องมื อ
วิเคราะห์ดว้ ยเทคนิ คแมสสเปกโทรสโกปี นิ วเคลียร์ แมก
เนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี และอินฟราเรดสเปก
โทรสโกปี สําหรั บการทํา นายโครงสร้ างโมเลกุล ของยา
การวิ เ คราะห์ ท างสเปกโทรสโกปี ระดับ อะตอม การ
วิ เ ค ร า ะ ห์ ด้ ว ย เ ท ค นิ ค โ ค ร ม า โ ท ก ร า ฟี ที่ ต่ อ เ ชื่ อ ม
กับแมสสเปก โทรส โกปี การศึกษาความคงสภาพของ
เภสัชภัณฑ์ หลักการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของวิธี
ทดสอบ หลัก เกณฑ์ปฏิ บตั ิที่ดีในห้องปฏิ บตั ิการ การขึ้ น

ทะเบี ยนตํารั บยา ทั้งยาที่ มีโมเลกุลขนาดเล็กและยาที่ มีความ
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; pharmaceutical
stability study; principle of analytical method validation; Good
Laboratory Practice (GLP); pharmaceuticals registration both
drugs with small molecule and biosimilar

รายวิชาบังคับก่อน: หลักการ ขั้นตอน เครื่ องมื อและเทคนิ คในการ
วิเ คราะห์ ย าและสารที่ เ กี่ ย วข้อ งในตัว อย่า งชี ว ภาพ เช่ น
เลื อด พลาสมา ปั สสาวะ นํ้าลาย และการประยุกต์ใช้ใน
กระบวนการวิจยั และพัฒนาเภสัชภัณฑ์
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

566-541
2(1-3-2)
เภสั ชวิเคราะห์ ทางอาหาร
(Pharmaceutical Analysis in Food)
รายวิชาบังคับก่ อน: การวิเคราะห์หาปริ มาณ วิตามิน เกลือแร่ ยาและสาร
ตกค้างในอาหารและเครื่ องดื่ม เช่น เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ และนม
เพื่อประโยชน์ในการนําไปใช้ในการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค และด้าน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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

566-544
3(3-0-6)
เป้ าหมายยา
(Drug Target)
รายวิชาบังคับก่ อน: 565-101 หรือดุลยพินิจของอาจารย์
ผู้สอน
การจําแนก ประเภทชีวโมเลกุลขนาดใหญ่ที่เป็ น
เป้ าหมายยา คุ ณสมบัติทางเภสัชวิทยาและหน้าที่ ของ
เป้ าหมายยาที่เป็ นชีวโมเลกุลขนาดใหญ่ ความสัมพันธ์ของ
โครงสร้างสามมิติระดับโครงสร้างอะตอมและหน้าที่ของ
เป้ าหมายยา ความสัมพันธ์ของการจดจําและอันตรกิริยาที่
จําเพาะระดับโครงสร้างอะตอมระหว่างยาและเป้ าหมายยา
การนํา ข้อ มู ล ทางโครงสร้ า งสามมิ ติ ร ะดับ อะตอมของ
เป้ าหมายยามาใช้ทางเภสัชศาสตร์
Classification, types of drug target
biomacromolecules, pharmacological properties and
functions of drug target biomacromolecules, correlations
of three-dimensional (3-D) atomic structures and
functions of drug targets; structure activity relationship in
atomic level, recognition and interaction between drug
molecule with drug target, utilization of 3-D structural
information in pharmaceutical sciences

566-542
1(0-3-0)
การประยุกต์ คอมพิวเตอร์ ทางเภสั ชเคมี
(Computer Applications in Pharmaceutical Chemistry)
รายวิชาบังคับก่ อน: การใช้คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องด้านเคมีเภสัช
ในการพัฒนาและออกแบบยา การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปเพื่อการ
นําเสนองานทางด้านเภสัชศาสตร์
Utilization of computer softwares related to
pharmaceutical chemistry in drug design and drug development,
utilization of computer software package for presentation in
pharmaceutical sciences
566-543
ชีวเภสั ชวิเคราะห์
(Biopharmaceutical Analysis)

2(1-3-2)

566-545
2(1-3-2)
เภสั ชวิเคราะห์ 4
(Pharmaceutical Analysis IV)
รายวิชาบังคับก่อน: การวิเคราะห์ เพื่อควบคุ มคุ ณภาพยาในรู ปแบบ
ต่าง ๆ ทั้งด้านคุณภาพและมาตรฐานตามข้อกําหนดของ

เภสัชตํารับ การใช้คุณสมบัติ ทางเคมี ฟิ สิ กส์และหมู่ฟังก์ชนั ทาง
เคมีของยาในการวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์
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)
เภสั ชวิเคราะห์ 5
(Pharmaceutical Analysis V)
รายวิชาบังคับก่ อน: เครื่ องมือและเทคนิ คโครมาโทกราฟี ขั้นสู ง ได้แก่ โคร
มาโทกราฟี ชนิดของเหลวสมรรถนะสู งด้วยการสร้างอนุพนั ธ์ การ
แยกด้วยระบบการปรับตัวพา โครมาโทกราฟี แผ่นบางสมรรถนะ
สู ง โครมาโทกราฟี ชนิ ด ของเหลวสมรรถนะสู ง ที่ เ ชื่ อ มต่ อ
กับ แมสสเปกโทรสโกปี แกสโครมาโทกราฟี สมรรถนะสู ง ที่
เชื่อมต่อกับแมสสเปกโทรสโกปี อิเล็กโทรโฟริ ซิสแบบประยุกต์
การวิเคราะห์ เชิ งอุ ณหภูมิ สําหรั บกระบวนการวิจัยและพัฒนา
เภสัชภัณฑ์
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)
เภสั ชวิเคราะห์ 6
(Pharmaceutical Analysis VI)
รายวิชาบังคับก่ อน: การวิเคราะห์หาปริ มาณยาในเชิงปริ มาณและคุณภาพขั้น
สู ง โดยอาศัยเครื่ องมือต่างๆ เช่น วิธีดา้ นเอ็กซเรย์ดิฟแฟรกโทเม
ตรี การวิเคราะห์ขนาดอนุ ภาค การวิเคราะห์การเลี้ยวเบนรังสี
เอกซ์ การวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ปริ มาณระดับ อะตอม การศึ ก ษาทาง
สัณฐานวิทยาด้วยเทคนิ คกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน และการใช้
คอมพิวเตอร์ เพื่อการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาวิธีวเิ คราะห์

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)
เคมีเภสั ช 1
(Pharmaceutical Chemistry I)
รายวิชาบังคับก่ อน: เทคนิ ค เบื้ อ งต้น ในการสั ง เคราะห์ ต ัว ยาที่ เ ป็ น
สารอินทรี ย ์ และอนินทรี ย ์ ทฤษฎี และการปฏิบตั ิการใน
การเกิดปฏิกิริยาเคมีต่าง ๆ
Basic technique in synthesis of organic and
inorganic drug, theory and practice in chemical reactions
566-549
2(1-3-2)
เคมีเภสั ช 2
(Pharmaceutical Chemistry II)
รายวิชาบังคับก่อน:
เทคนิ ค ขั้นสู ง ในการแยกการพิ สู จ น์ เ อกลักษณ์
และการหาโครงสร้ างของยาหรื อ สารที่ มี ฤ ทธิ์ ทางเภสัช
วิทยา
Advance technique in identification and
molecular structure elucidation of drugs or
pharmacological active compounds
566-550
2(2-0-4)
เคมีอนินทรีย์ทางเภสั ชศาสตร์
Pharmaceutical Inorganic Chemistry
รายวิชาบังคับก่อน: ไอออนจําเป็ นและไอออนไม่จาํ เป็ น สารเคมี
อนินทรี ยท์ ี่ใช้เป็ นตัวยาสําคัญในการออกฤทธิ์ ได้แก่ ยาที่
ใช้ในระบบทางเดิ นอาหาร ยาเฉพาะที่ และยาหมวด
เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ เช่น ยาตา ยาต้านรู มาติก ยาต้านมะเร็ ง ยาที่
ใช้ในช่องปาก รวมถึงยาต้านพิษและสารช่วยจับโลหะ
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, anticancer agents, drugs apply in oral cavity, including antidotes and
chelating agents
566-551
2(1-3-2)
เภสั ชเทคโนโลยีชีวภาพ
(Pharmaceutical Biotechnology)
รายวิชาบังคับก่ อน: เทคนิ ค ขั้น สู ง ทางเทคโนโลยี ชี ว ภาพที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
เทคนิ คพันธุวิศวกรรม การเพิ่มปริ มาณยีน การตัดต่อยีน การ
วิเคราะห์ยีน การแสดงออกของยีน การวิเคราะห์โปรตีน การ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคนิ ค ทางเทคโนโลยี ชี ว ภาพทางเภสั ช ศาสตร์
ปฏิบตั ิการที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคพันธุวศิ วกรรมและโปรตีน
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)
การพัฒนาวิธีวเิ คราะห์ สําหรับการวิจัยและพัฒนา
เภสั ชภัณฑ์
(Analytical Method Development for Pharmaceutical
Research and Development)
รายวิชาบังคับก่ อน: หลักการ ขั้นตอน เครื่ องมือและเทคนิคในการพัฒนาวิธี
ตรวจวิเคราะห์ ยาและสารอื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องในกระบวนการวิจยั
และพัฒนาเภสัชภัณฑ์ รวมทั้งการตรวจสอบความสมเหตุสมผล
ของวิธีวเิ คราะห์
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)
หัวข้ อวิจัยทางเภสั ชเคมี
(Research Topics in Pharmaceutical Chemistry)
รายวิชาบังคับก่ อน: -

การศึกษาอิสระเพื่อแสวงหาการวิจยั ในหัวข้อ
ที่สนใจด้านเภสัชเคมีซ่ ึ งรวมถึง เคมียา เภสัชวิเคราะห์และ
เภสัชเทคโนโลยีชีวภาพ ผ่านกระบวนการวิจยั ภายใต้การ
แนะนําและการควบคุมดูแลของคณาจารย์
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)
การควบคุมคุณภาพเครื่องสํ าอาง
(Quality Control of Cosmetic Products)
รายวิชาบังคับก่ อน: ข้ อ กํ า หนดมาตรฐานสากลในการควบคุ ม
คุณภาพเครื่ องสําอาง การควบคุมคุณภาพเครื่ องสําอางชนิด
ต่ า ง ๆ เช่ น แป้ ง ครี ม โลชั น เจล แชมพู ครี มนวด
ผม สบู่ ฯลฯ ทั้ง ในด้า นความคงตัว ของผลิ ต ภัณ ฑ์แ ละ
คุณภาพของส่ วนผสมที่ใช้ในผลิตภัณฑ์
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)
การฝึ กปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาเภสั ชภัณฑ์ 1
(Pharmaceutical Product Research and Development
Clerkship I)
รายวิชาบังคับก่ อน: การฝึ กปฏิ บตั ิงานด้านการวิจยั และพัฒนาเภสัช
ภัณ ฑ์ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ กระบวนการและขั้น ตอนในการ
วิเคราะห์เภสัชภัณฑ์ โดยมีจาํ นวนชัว่ โมงการฝึ กปฏิบตั ิงาน
ไม่นอ้ ยกว่า 240 ชัว่ โมง
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)
การฝึ กปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาเภสั ชภัณฑ์ 2
(Pharmaceutical Product Research and Development
Clerkship II)
รายวิชาบังคับก่ อน: การฝึ กปฏิบตั ิงานด้านการวิจยั และพัฒนาเภสัชภัณฑ์ที่
เกี่ ยวข้องกับเทคนิ ค และการใช้เครื่ องมื อในการวิเคราะห์ เภสัช
ภัณ ฑ์ โดยมี จ ํา นวนชั่ว โมงการฝึ กปฏิ บ ัติ ง านไม่ น้อ ยกว่า 240
ชัว่ โมง
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)
การฝึ กปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาเภสั ชภัณฑ์ 3
(Pharmaceutical Product Research and Development
Clerkship III)
รายวิชาบังคับก่ อน: การฝึ กปฏิบตั ิงานด้านการวิจยั และพัฒนาเภสัชภัณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับการบูรณาการการประยุกต์ใช้เทคนิ ค และเครื่ องมือ
ต่ า งๆในการวิเ คราะห์ เ ภสั ช ภัณ ฑ์ โดยมี จ าํ นวนชั่ว โมงการฝึ ก
ปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ยกว่า 240 ชัว่ โมง
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)
การฝึ กปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาเภสั ชภัณฑ์ 4
(Pharmaceutical Product Research and Development
Clerkship IV)
รายวิชาบังคับก่ อน: การฝึ กปฏิ บ ัติงานด้า นการวิจัย และพัฒนาเภสั ชภัณ ฑ์
เกี่ ย วกับ สารออกฤทธิ์ ทางชี ว ภาพในด้า นของการสั ง เคราะห์
ปรั บ ปรุ ง หรื อวิ ธี วิ เ คราะห์ ส าร โดยมี จ ํา นวนชั่ว โมงการฝึ ก
ปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ยกว่า 240 ชัว่ โมง

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)
การฝึ กปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาเภสั ชภัณฑ์ 5
(Pharmaceutical Product Research and Development
Clerkship V)
รายวิชาบังคับก่ อน: การฝึ กปฏิ บตั ิงานด้านการวิจยั และพัฒนาเภสัช
ภัณฑ์ดา้ นการปรับปรุ ง หรื อพัฒนาวิธีวิเคราะห์เภสัชภัณฑ์
ต่างๆ โดยมี จาํ นวนชั่วโมงการฝึ กปฏิ บตั ิ งานไม่น้อยกว่า
240 ชัว่ โมง
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)
การฝึ กปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาเภสั ชภัณฑ์ 6
(Pharmaceutical Product Research and Development
Clerkship VI)
รายวิชาบังคับก่ อน: การฝึ กปฏิ บตั ิงานด้านการวิจยั และพัฒนาเภสัช
ภัณฑ์ดา้ นขั้นตอน วิธีการ และวิธีวิเคราะห์เพื่อศึกษาความ
คงตัวของยา โดยมีจาํ นวนชัว่ โมงการฝึ กปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ย
กว่า 240 ชัว่ โมง
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)
การฝึ กปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาเภสั ชภัณฑ์ 7
(Pharmaceutical Product Research and Development
Clerkship VII)
รายวิชาบังคับก่ อน: -

การฝึ กปฏิ บ ัติ ง านด้า นเภสั ช วิ เ คราะห์ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
ขั้นตอน วิธีการ และวิธีวิเคราะห์สาร หรื อยาในสารชีวภาพต่างๆ
โดยมีจาํ นวนชัว่ โมงการฝึ กปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ยกว่า 240 ชัว่ โมง
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)
การฝึ กปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาเภสั ชภัณฑ์ ด้านการประกัน
คุณภาพและการควบคุมคุณภาพ 1
(Pharmaceutical Product Research and Development in
Quality Assurance and Quality Control Clerkship I)
รายวิชาบังคับก่ อน: การฝึ กปฏิ บ ัติงานด้า นการวิจัย และพัฒนาเภสั ชภัณ ฑ์
ด้านการประกันคุณภาพและการควบคุ มคุ ณภาพที่ เกี่ ยวข้องกับ
ระบบบริ หารจัดการ ระบบเอกสาร ตลอดจนวิธีการและขั้นตอน
ต่าง ๆ ในการประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพของเภสัช
ภัณ ฑ์ โดยมี จ ํา นวนชั่ว โมงการฝึ กปฏิ บ ัติ ง านไม่ น้อ ยกว่า 240
ชัว่ โมง
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)
การฝึ กปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาเภสั ชภัณฑ์ ด้านการประกัน
คุณภาพ และการควบคุมคุณภาพ 2
(Pharmaceutical Product Research and Development in
Quality Assurance and Quality Control Clerkship II)
รายวิชาบังคับก่ อน: การฝึ กปฏิ บ ัติงานด้า นการวิจัย และพัฒนาเภสั ชภัณ ฑ์
ด้านการประกันคุณภาพและการควบคุ มคุ ณภาพที่ เกี่ ยวข้องกับ
ขั้นตอนในการสุ่ มตัวอย่าง และการตรวจวิเคราะห์ในการควบคุม
และประกันคุณภาพของเภสัชภัณฑ์ โดยมี จาํ นวนชัว่ โมงการฝึ ก
ปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ยกว่า 240 ชัว่ โมง
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)
การฝึ กปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาเภสั ชภัณฑ์ ด้านการผลิต
(Pharmaceutical Product Research and Development
in Manufacturing Clerkship)
รายวิชาบังคับก่ อน: การฝึ กปฏิ บตั ิงานด้านการวิจยั และพัฒนาเภสัช
ภัณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการผลิต หรื อสังเคราะห์เภสัชภัณฑ์
ตลอดจนสารช่วยในสู ตรตํารับ โดยมีจาํ นวนชัว่ โมงการฝึ ก
ปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ยกว่า 240 ชัว่ โมง
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)
การฝึ กปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาเภสั ชภัณฑ์ แบบ
พหุวทิ ยาการ 1
(Multidisciplinary Clerkship in Pharmaceutical
Product Research and Development I)
รายวิชาบังคับก่ อน: การฝึ กปฏิ บตั ิ งานด้านการวิจยั และพัฒนาเภสัช
ภัณฑ์ในด้านเทคโนโลยีชีวภาพ โดยอาศัยความรู้จากหลาย
สาขาวิช า ในการพัฒนา หรื อ วิเคราะห์ เ ภสัชภัณฑ์ต่ า งๆ
โดยมี จ าํ นวนชั่ว โมงการฝึ กปฏิ บ ัติ ง านไม่ น้อ ยกว่า 240
ชัว่ โมง
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)
การฝึ กปฏิบัตงิ านวิจัยและพัฒนาเภสั ชภัณฑ์ แบบ
พหุวทิ ยาการ 2

(Multidisciplinary Clerkship in Pharmaceutical Product
Research and Development II)
รายวิชาบังคับก่ อน: การฝึ กปฏิบตั ิงานด้านการวิจยั และพัฒนาเภสัชภัณฑ์ใน
ด้านสังเคราะห์หรื อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางกายภาพหรื อทาง
เคมีของสารออกฤทธิ์ โดยอาศัยความรู้จากหลายสาขาวิชา ในการ
พัฒนา หรื อวิเคราะห์เภสัชภัณฑ์ต่างๆ โดยมีจาํ นวนชัว่ โมงการฝึ ก
ปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ยกว่า 240 ชัว่ โมง
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

รายวิชาบังคับก่ อน: การฝึ กปฏิ บตั ิงานด้านการวิจยั และพัฒนาเภสัช
ภัณฑ์ในด้านการพัฒนาวิธีวิเคราะห์ โดยอาศัยความรู้จาก
หลายสาขาวิชา ในการพัฒนา หรื อ วิเคราะห์ เภสัชภัณฑ์
ต่างๆ โดยมี จาํ นวนชั่วโมงการฝึ กปฏิ บตั ิ งานไม่ น้อยกว่า
240 ชัว่ โมง
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

ภาควิชาเภสั ชเวทและเภสั ชพฤกษศาสตร์
570-101
1(1-0-2)
สมุนไพรในงานสาธารณสุ ขมูลฐาน
(Medicinal Plants in Primary Health Care)
รายวิชาบังคับก่ อน: บทนําการศึกษาแนวคิดสมุนไพรในงานสาธารณสุ ขมูล
ฐาน เพื่อทราบหลักการจําแนกโรคที่ ใช้ ในงานสาธารณสุ ขมูล
ฐาน อาการของโรค การเลือกสมุนไพรในสาธารณสุ ขมูลฐานใช้
ในการรักษา บรรเทาอาการโรค และการรู้จกั พืชสมุนไพรในงาน
สาธารณสุ ขมูลฐาน ประโยชน์และวิธีการนําพืชสมุนไพรมาใช้
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
566-693
4(0-16-0)
การฝึ กปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาเภสั ชภัณฑ์ แบบพหุ
วิทยาการ 3
(Multidisciplinary Clerkship in Pharmaceutical
Product Research and Development III)

570-102
1(1-0-2)
พืชพิษ
(Poisonous Plants)
รายวิชาบังคับก่ อน: พืชพิษและการแบ่งประเภทของพืชพิษ อาการ
ของพิษจากพืชเหล่านี้ ตลอดจนการป้ องกัน และการปฐม
พยาบาลเมื่อได้รับพิษจากพืชเหล่านี้
Poisonous plants and classification, symptoms
prevention and first aids of poisonous plants
570-201
2(2-0-4)
เภสั ชพฤกษศาสตร์
(Pharmaceutical Botany)
รายวิชาบังคับก่อน: 330-106, 331-106
สัณฐานวิทยาของพืชมีดอก หลักการจําแนกพืช
การพิสูจน์เอกลักษณ์ และอนุ กรมวิธานของพืชมี ดอกถึ ง
ระดับ วงศ์ เน้น วงศ์พื ช ที่ มี ส มาชิ ก เป็ นพื ช เศรษฐกิ จ พื ช
สมุ น ไพรที่ สํ า คัญ ในประเทศ และพื ช สมุ น ไพรที่ เ ป็ น
แหล่ ง ที่ ม าของยาแผนปั จ จุ บ ัน จุ ล กายวิภ าคศาสตร์ แ ละ
เนื้ อเยื่ อ วิ ท ยาของพื ช มี ด อก พื ช สมุ น ไพรเพื่ อ งาน
สาธารณสุ ขมูลฐาน

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)
ปฏิบัตกิ ารเภสั ชพฤกษศาสตร์
(Pharmaceutical Botany Laboratory)
รายวิชาบังคับก่อน: 570-201 หรือเรียนควบคู่กนั
ปฏิ บ ัติ ก ารที่ ค วบคู่ ไ ปกับ รายวิช า 570-201 เภสั ช
พฤกษศาสตร์ สัณฐานวิทยาของพืชมีดอก การพิสูจน์เอกลักษณ์
และตัวอย่างพืชสมุนไพรหรื อพืชเศรษฐกิจเรี ยงตามอนุกรมวิธาน
ของพื ช มี ด อกในระดับ วงศ์ การเตรี ยมตัว อย่ า งเนื้ อเยื่ อ เพื่ อ
การศึกษาจุลกายวิภาคของพืชมีดอก และเนื้อเยือ่ วิทยาพืช ตัวอย่าง
พืชสมุนไพรเพื่องานสาธารณสุ ขมูลฐาน
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)
เภสั ชเวท 1
(Pharmacognosy I)
รายวิชาบังคับก่อน: 565-101, 570-201, 570-221
ประวัติ ข องวิ ท ยาการด้ า นเภสั ช เวทและเคมี ข อง
สมุ นไพร ความรู้ เบื้ องต้นและเทคนิ คพื้นฐานในการศึ กษาด้าน
เภสัชเวทและพฤกษเคมี สมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ที่
มีองค์ประกอบหลักทางเคมีเป็ นเมแทบอไลต์ปฐมภูมิและทุติยภูมิ
ในกลุ่มคาร์ โบไฮเดรต โปรตีนและกรดอะมิโน เมแทบอไลต์ทุติย
ภูมิจากวิถีชีวสังเคราะห์แบบโพลีคีไทด์ ชิกิเมต และเทอร์ปีนอยด์
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)
เภสั ชเวท 2
(Pharmacognosy II)
รายวิชาบังคับก่อน: 570-301, 570-321
พื ช สมุ น ไพรและผลิ ต ภัณ ฑ์ จ ากสมุ น ไพรที่ มี
องค์ ป ระกอบหลั ก ทางเคมี เป็ นแอลคาลอยด์ แ ละ
สารประกอบไนโตรเจนอื่น ๆ นอกเหนื อจากกรดอะมิโน
และโปรตี น กระบวนการพัฒ นายาสมุ น ไพรสู่ ย าแผน
ปั จจุ บนั ข้อกําหนดสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ใน
เภสัชตํารับสมุนไพรไทย การประเมินและควบคุมคุณภาพ
ยาสมุนไพร รายการบัญชียาจากสมุนไพรในบัญชียาหลัก
แห่งชาติ การขึ้นทะเบียนตํารับยาสมุนไพร
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)
ปฏิบัตกิ ารเภสั ชเวท 1
(Pharmacognosy Laboratory I)
รายวิชาบังคับก่อน: 570-301 หรือเรียนควบคู่กนั
ปฏิ บ ัติการที่ ค วบคู่ไปกับวิชาเภสัชเวท 1 (570301) เทคนิ คและปฏิ บตั ิ การทางเภสัชเวทและพฤกษเคมี
ตั ว อ ย่ า ง พื ช ส มุ น ไ พ ร แ ล ะ เ ค รื่ อ ง ย า ส มุ น ไ พ ร ที่ มี
องค์ประกอบหลักทางเคมีเป็ นเมแทบอไลต์ ปฐมภูมิและ
ทุติยภูมิกลุ่มคาร์ โบไฮเดรต โปรตีนและกรดอะมิโน และ
เมแทบอไลต์ทุติยภูมิจากวิถีชีวสังเคราะห์แบบโพลีคีไทด์
ชิ กิเมต และเทอร์ ปีนอยด์ และการสกัดแยกองค์ประกอบ
หลักทางเคมี และการทดสอบสารเมแทบอไลต์ดงั กล่าว
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)
ปฏิบัตกิ ารเภสั ชเวท 2
(Pharmacognosy Laboratory II)
รายวิชาบังคับก่อน: 570-302 หรือเรียนควบคู่กนั
ปฏิบตั ิการที่ควบคู่ไปกับวิชาเภสัชเวท 2 (570-302) การ
ทดสอบคุณสมบัติทางเคมีและการสกัดของสารกลุ่มแอลคาลอยด์
ตั ว อย่ า งพื ช และเครื่ องยาสมุ น ไพรที่ มี แ อลคาลอยด์ เ ป็ น
ส่ วนประกอบ การสกัดและทดสอบฤทธิ์ ทางชีวภาพของสารสกัด
จากสมุนไพร การเตรี ยมยาและเครื่ องสําอางผสมสมุนไพร ปฏิบตั ิ
วิเคราะห์สมุนไพรตามข้อกําหนดของเภสัชตํารั บสมุนไพรไทย
ในการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร
Laboratory study parallel to Pharmacognosy II (570302); testing and extraction and tests for alkaloid, and medicinal
plants and crude drugs containing alkaloids; biological activity
test of herbal extract; preparations for traditional medicines and
cosmetics with herbal products; standardization and quality
control for medicinal plants according to monograph in Thai
Herbal Pharmacopoeia
570-401
1(1-0-2)
ผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร
(Dietary Supplements)
รายวิชาบังคับก่อน: คําจํากัดความ และการจัดแบ่งประเภทของผลิตภัณฑ์
เสริ มอาหาร
กฎหมายที่ใช้ควบคุมผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
แหล่งที่มาทางธรรมชาติของผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ประโยชน์
การใช้และข้อควรระวังในการใช้ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร อันตร
กิริยาระหว่างสมุนไพร และยาแผนปั จจุบนั
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
ปัญหาพิเศษทางเภสั ชเวท

2(0-6-0)

Special Problem in Pharmacognosy
รายวิชาบังคับก่อน: 570-302, 570-322
ปั ญ หาพิ เ ศษทางเภสั ช เวทภายใต้ก ารดู แ ลของ
อาจารย์ผูส้ อน ได้แก่ การเพาะเลี้ ยงเนื้ อ เยื่อพืชสมุ นไพร
ฤทธิ์ ทางชี ว ภาพของสมุ น ไพร พฤกษเคมี เคมี ข อง
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ธ รรมชาติ จ ากทะเล เทคโนโลยี ชี ว ภาพของ
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)
การสกัดและตรวจเอกลักษณ์ สารจากผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติ
Separation and Identification of Natural Products
รายวิชาบังคับก่อน: แนวคิดและขั้นตอนในการวิจยั และพัฒนายาจาก
สมุนไพร การตรวจสอบสารเคมีในพืช การสกัดแยกสาร
และการทําให้สารบริ สุทธิ์ การพิสูจน์เอกลักษณ์ของสาร
จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติโดยอาศัยคุณสมบัติทางกายภาพ
คุ ณสมบัติทางเคมี ร่วมกับเทคนิ คสเปกโทรสโกปี ได้แ ก่
อิ น ฟราเรด (ไออาร์ ) นิ ว เคลี ย ร์ แ มกเนติ ก เรโซแนนซ์
(เอ็นเอ็มอาร์ ) และ แมสสเปกโทรสโกปี (เอ็มเอส)
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)
การตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติ
(Biological Activity Determination of Natural
Products)
รายวิชาบังคับก่อน: -

การตรวจสอบฤทธิ์ ทางชี ว ภาพของสารสกั ด จาก
สมุนไพร การประเมินค่าโดยการแสดงผลในหลอดทดลองหรื อ
ต่อสิ่ งมีชีวติ บางชนิด
Biological activity determination of crude extract from
natural products, in vitro or living organisms’ evaluation
571-544
2(1-3-2)
การเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ พืชสมุนไพร
(Medicinal Plant Tissue Culture)
รายวิชาบังคับก่ อน: การเพิ่มการสร้างสารทุติยภูมิในเนื้ อเยื่อเพาะเลี้ยงของ
พืชสมุนไพรด้วยวิธีการปรับปรุ งสู ตรอาหาร อิลิซิเตชัน่ การตรึ ง
เซลล์ การเพาะเลี้ยงแบบสองตัวกลาง การคัดเลือกพันธุ์และการ
ขยายพันธุ์พืชสมุนไพรในหลอดทดลอง และการประยุกต์ใช้การ
เพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่ อ พื ช ในการศึ ก ษาวิ ถี ชี ว สั ง เคราะห์ ข องพื ช
การศึกษาด้านเอนไซม์ในพืช และการศึกษาพันธุ วิศวกรรมของ
พืช
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: คําจํากัดความ หลักการและแนวความคิดของการแพทย์
ทางเลือก และการแพทย์ผสมผสาน แบบต่าง ๆ การประยุกต์ใช้
การแพทย์ทางเลื อกและการแพทย์ผสมผสานกับระบบการดูแล
สุ ขภาพ
Definitions, principles, and concepts of alternative and
complementary medicines; applications of alternative and
complementary medicines in health care system
571-546
กระบวนการผลิตยาสมุนไพร
(Process in Herbal Medicine Production)
รายวิชาบังคับก่อน: -

2(2-0-4)

การเตรี ยมวั ต ถุ ดิ บ สมุ น ไพร สารปรุ งแต่ ง
อุปกรณ์และเครื่ องมือ ภาชนะบรรจุ กระบวนการผลิตและ
การประกัน คุ ณ ภาพ การขอขึ้ น ทะเบี ย นตํา รั บ ยา และ
กฎหมายยาที่เกี่ยวกับผลิตยาสมุนไพร
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
สารพัน ธุ ก รรม การจัด ลํา ดับ ดี เ อ็น เอและการ
แ ส ด ง อ อ ก ข อ ง ยี น เ ท ค นิ ค พื้ น ฐ า น สํ า ห รั บ
เทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช การโคลนยีน พอลิเมอเรสเชนรี
แอกชัน่ เครื่ องหมายทางโมเลกุล และการใช้เครื่ องหมาย
โมเลกุลในการคัดเลือก และการพิสูจน์พืช จีโนมพืช การ
ถ่า ยยีน เข้าสู่ พืช การใช้พื ช ตัด แต่ งยีน เพื่ อ ผลิ ต สารเภสั ช
กรรม
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)
หัวข้ อปัจจุบันเกีย่ วกับสารผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติ
Current topics in Natural Products
รายวิชาบังคับก่อน: 570-302
น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ แ น ว โ น้ ม ใ ห ม่ เ กี่ ย ว กั บ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดา้ นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
New trends and innovations in science and
technology related to natural products
571-549
1(1-0-2)
สารสนเทศทางเภสั ชเวท
(Pharmacognostic Information)
รายวิชาบังคับก่อน: -

การสื บค้ น ข้ อ มู ล ทางสมุ น ไพร ชนิ ดของข้ อ มู ล
แหล่งข้อมูล สมุ นไพร ฐานข้อ มูล สมุ นไพร การประเมิ นข้อ มูล
สมุนไพร การเขียนบทความปริ ทรรศน์
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)
การฝึ กปฏิบัติงานด้ านเภสั ชเวท 1
(Pharmacognosy Clerkship I)
รายวิชาบังคับก่อน: การฝึ กปฏิ บตั ิ งานวิชาชี พด้านเภสัชเวทที่ เน้นการสกัด
แยกสาร โดยเทคนิ คทางพฤกษเคมี หรื อ เทคโนโลยีชีวภาพทาง
เภสัชกรรม โดยมีจาํ นวนชัว่ โมงการฝึ กปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ยกว่า 240
ชัว่ โมง
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)
การฝึ กปฏิบัตงิ านด้ านเภสั ชเวท 2
(Pharmacognosy Clerkship II)
รายวิชาบังคับก่ อน: การฝึ กปฏิบตั ิงานวิชาชีพด้านเภสัชเวทขั้นสู งที่เน้นการ
สกัดแยกสาร โดยเทคนิ คทางพฤกษเคมี หรื อ เทคโนโลยีชีวภาพ
ทางเภสัชกรรม โดยมีจาํ นวนชัว่ โมงการฝึ กปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ยกว่า
240 ชัว่ โมง
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
การฝึ กปฏิบัตงิ านด้ านเภสั ชเวท 3
(Pharmacognosy Clerkship III)
รายวิชาบังคับก่อน: -

4(0-16-0)

การฝึ กปฏิบตั ิงานวิชาชีพด้านวิจยั และพัฒนาด้าน
เภสัชเวท โดยมี จาํ นวนชัว่ โมงการฝึ กปฏิ บตั ิงานไม่น้อย
กว่า 240 ชัว่ โมง
Professional practice in research and
development in pharmacognosy total clerkship hour is not
less than 240 hours
571-684
4(0-16-0)
การฝึ กปฏิบัตงิ านด้ านเภสั ชเวท 4
(Pharmacognosy Clerkship IV)
รายวิชาบังคับก่อน: การฝึ กปฏิบตั ิงานวิชาชีพด้านวิจยั และพัฒนาด้าน
เภสัชเวทขั้นสู ง โดยมีจาํ นวนชัว่ โมงการฝึ กปฏิบตั ิงาน
ไม่นอ้ ยกว่า 240 ชัว่ โมง
Professional practice in research and
development in advanced pharmacognosy total clerkship
hour is not less than 240 hours
571-685
4(0-16-0)
การฝึ กปฏิบัตงิ านด้ านเภสั ชเวท 5
(Pharmacognosy Clerkship V)
รายวิชาบังคับก่อน: การฝึ กปฏิ บ ัติ ง านวิ ช าชี พ ด้า นการประยุก ต์ใ ช้
เภสั ช เวทสํ า หรั บ วิ ช าชี พ โดยมี จ ํา นวนชั่ว โมงการฝึ ก
ปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ยกว่า 240 ชัว่ โมง
Professional practice in application of
pharmacognosy for professional total clerkship hour is
not less than 240 hours
571-686
4(0-16-0)
การฝึ กปฏิบัตงิ านด้ านเภสั ชเวท 6
(Pharmacognosy Clerkship VI)
รายวิชาบังคับก่ อน: การฝึ กปฏิ บตั ิงานวิชาชี พด้านคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
ทางเภสัชเวท โดยมี จ าํ นวนชั่ว โมงการฝึ กปฏิ บ ัติงานไม่
น้อยกว่า 240 ชัว่ โมง
Professional practice in consumer protection
related to herbal products; total clerkship hour is not less
than 240 hours

ภาควิชาบริหารเภสั ชกิจ
575-121
1(0-3-0)
นิเทศเภสั ชศาสตร์
(Pharmaceutical Orientation)
รายวิชาบังคับก่อน: ประวัติ แ ละพัฒ นาการด้า นเภสั ช กรรมทั้ง ในประเทศ
และต่างประเทศ ความรับผิดชอบและขอบข่ายของวิชาชีพเภสัช
กรรมในสาขาต่าง ๆ เภสัชกรรมกับการพัฒนาประเทศ เภสัช
ศาสตร์ ศึกษา จรรยาบรรณของวิชาชีพ องค์กรทางวิชาชีพและ
ความสัมพันธ์ของวิชาชีพเภสัชกรกับสาขาวิชาชีพอื่น
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
571-687
4(0-16-0)
การฝึ กปฏิบัตงิ านด้ านเภสั ชเวท 7
(Pharmacognosy Clerkship VII)
รายวิชาบังคับก่ อน: การฝึ กปฏิ บตั ิ งานวิชาชี พด้านเภสัชเวทและการตลาด
โดยมีจาํ นวนชัว่ โมงการฝึ กปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ยกว่า 240 ชัว่ โมง
Professional practice in pharmacognosy and
marketing; total clerkship hour is not less than 240 hours
575-231
2(1-3-2)
เภสั ชสาธารณสุ ข
(Public Health Pharmacy)
รายวิชาบังคับก่อน: แนวคิ ด เกี่ ย วกับ สุ ข ภาพและการสาธารณสุ ข ระบบ
สุ ขภาพ ระบบสาธารณสุ ข ระบบยา บทบาทหน้าที่ของเภสัชกรใน
ระบบสุ ขภาพ นโยบายที่ เกี่ ยวข้องกับงานเภสัชกรรม การสร้ าง
เสริ มสุ ขภาพ การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านอาหารและยา ปั ญหาและ
แนวทางการแก้ปั ญ หาสาธารณสุ ข การประกัน สุ ข ภาพ เภสั ช
ระบาดวิทยา

Concepts of health and public health; health
systems, public health systems and drug system; roles and
responsibilities of pharmacist in health systems; policies
related to pharmacy; health promotion; food and drug
consumer protection; public health problems and methods
for solving; health insurance; pharmacoepidemiology
575-331
3(2-3-4)
บริหารเภสั ชกิจ
(Pharmacy Administration)
รายวิชาบังคับก่อน: หลักการบริ หารขั้นพื้นฐานและทฤษฎีการจัดการ
ความคิ ดรวบยอดและรู ปแบบการจัดการเภสัชกรรมที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล การเรี ยนรู้ บ ริ บทและ
แนวทางเชิงระบบ การใช้ศาสตร์ การจัดการและเครื่ องมือ
การบริ หารในทางเภสั ช กรรม พื้ นฐานด้ า นเภสั ช
เศรษฐศาสตร์ ภาวะผูน้ ํา และจริ ยธรรมการบริ ห ารทาง
เภสัชกรรม
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)
การจัดการร้ านยา
(Drugstore Management)
รายวิชาบังคับก่ อน: บทบาทและหน้ า ที่ ข องเภสั ช กรรมชุ ม ชนใน
ระบบสุ ขภาพ เภสัชกรกับความเป็ นผูป้ ระกอบการ การ
ประยุกต์เครื่ องมื อการจัดการสําหรั บกิ จการ การเงิ นและ
การควบคุม กฎหมายและระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้อง การพัฒนา
วิชาชีพและการเรี ยนรู้ตลอดชีวติ

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)
กฎหมายและจริยธรรมของเภสั ชกร
(Law and Ethics for Pharmacists)
รายวิชาบังคับก่ อน: ความรู้ เบื้ องต้นเกี่ ยวกับกฎหมายทัว่ ไป และกฎหมาย
สาธารณสุ ข ต่ า ง ๆ ได้แ ก่ พระราชบัญ ญัติ กฎกระทรวง และ
ประกาศที่เกี่ยวกับยา ยาเสพติดให้โทษ วัตถุที่ออกฤทธิ์ ต่อจิตและ
ประสาท อาหาร เครื่ องสําอาง เครื่ องมือแพทย์ และวัตถุอนั ตราย
พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม การประกอบวิ ช าชี พ เภสั ช กรรม
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร คุ ้ ม ค ร อ ง ผู้ บ ริ โ ภ ค
พระราชบัญญัติสิทธิ บตั ร และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง; หลัก
จริ ยธรรมในการปฏิบตั ิงานทางเภสัชกรรม
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)
วิทยาระเบียบวิธีวจิ ัยทางเภสั ชศาสตร์
(Research Methodology in Pharmacy)
รายวิชาบังคับก่อน: 347-203
ความหมายและชนิดของการวิจยั การกําหนดประเด็นการ
วิ จัย การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิ ด การวิ จัย การ
ออกแบบการวิจยั การวัด วิธีการเก็บข้อมูล การเลือกตัวอย่างและ
ขนาดตัวอย่า ง การประเมิ น บทความวิจัย และการตัด สิ น ใจเชิ ง
วิชาชีพที่อิงหลักฐาน การเขียนโครงร่ างการวิจยั การเขียนรายงาน
การวิจยั การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ จริ ยธรรมการวิจยั
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)
ทักษะการให้ บริการทางเภสั ชกรรม
(Pharmacy Service Skills)
รายวิชาบังคับก่อน: การสื่ อสารข้อมูลด้านเภสัชกรรมกับผูป้ ่ วยและ
บุ คลากรทางวิทยาศาสตร์ สุข ภาพ ทักษะการคิ ด เทคนิ ค
การเขียน การพูดและการฟังอย่างมีประสิ ทธิ ผล ใช้เทคนิ ค
ในการนําเสนอความรู ้ทางวิชาชีพโดยใช้สื่อต่าง ๆ เน้นการ
ฝึ กเพื่อพัฒนาทักษะการสื่ อสารที่จาํ เป็ น
Pharmacy communications with patients and
health care professionals, thinking skill, writing skill,
effective speaking and listening, presentation techniques
to deliver pharmacy knowledge via various mediums;
focus on practicing to develop essential communication
skills
575-433
3(1-6-2)
เภสั ชกรรมปฏิบัตใิ นหน่ วยบริการปฐมภูมแิ ละชุ มชน
(Pharmacy Practice in Primary Care Unit and
Community)
รายวิชาบังคับก่อน: ความรู้ เครื่ องมือ และทักษะที่จาํ เป็ นสําหรับการ
ทํ า ง า น เ ภ สั ช ก ร ร ม ป ฐ ม ภู มิ แ ล ะ ชุ ม ช น ห ลั ก ก า ร
กระบวนการ และบทบาทของเภสัชกรในงานเภสัชกรรม
ปฐมภูมิและชุมชน การจัดการระบบสุ ขภาพชุมชน การทํา
แผนสุ ขภาวะชุ มชน กระบวนการเสริ มแรงให้กบั ชุ มชน
การดู แ ลสุ ข ภาพครอบครั ว แบบองค์ร วม หลัก การเยี่ย ม
ผูป้ ่ วยที่บา้ น การค้นหาทุกข์และปั ญหาจากการใช้ยาและหา
ทางแก้ไข ป้ องกันปั ญหาร่ วมกับผูป้ ่ วย ครอบครัว บุคลากร
ทางการแพทย์แ ละชุ ม ชน โดยมี จ ํา นวนชั่ว โมงการฝึ ก
ปฏิบตั ิไม่นอ้ ยกว่า 90 ชัว่ โมง
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)
การฝึ กปฏิบัตงิ านการจัดการเภสั ชกรรมชุมชน 1
(Community Pharmacy Administration Clerkship I)
รายวิชาบังคับก่ อน: การฝึ กปฏิ บตั ิ งานวิชาชี พด้านการบริ หารจัดการเภสัช
กรรมชุ ม ชนในที่ ต้ ัง ทัก ษะการจัด การปฏิ บ ัติ ก ารด้า นยาและ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทักษะการดําเนินธุรกิจในร้านยา การเรี ยนรู ้
การปฏิบตั ิการเภสัชกรรมชุมชนที่ดีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ
ทักษะการแก้ปัญหาเพื่อให้การบริ การยาแก่ผปู้ ่ วยอย่างมีคุณภาพ
โดยมีจาํ นวนชัว่ โมงการฝึ กปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ยกว่า 240 ชัว่ โมง
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)
การฝึ กปฏิบัตงิ านการจัดการเภสั ชกรรมชุมชน 2
(Community Pharmacy Administration Clerkship II)
รายวิชาบังคับก่ อน: การฝึ กปฏิ บ ัติเพื่อพัฒนาสมรรถนะการบริ หารจัดการ
เภสั ช กรชุ มชนให้ มี ความสามารถในการประกอบการ
ประกอบด้วย ทักษะการเขียนแผนธุ รกิจร้านยา ให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมและบริ บทในสถานการณ์จริ ง ทักษะการวิเคราะห์
เพื่อเลือกทําเลที่ต้ งั การกําหนดกลยุทธ์ทางธุ รกิจ ชุมชนสัมพันธ์
การริ เริ่ มบริ การในร้านยาที่เหมาะสม และการประเมินผล โดยมี
จํานวนชัว่ โมงการฝึ กปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ยกว่า 240 ชัว่ โมง
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)
การฝึ กปฏิบัตงิ านเภสั ชกรรมปฐมภูมิ
(Primary Care Pharmacy Clerkship)
รายวิชาบังคับก่อน: ฝึ กปฏิบตั ิวิชาชีพในการบริ การปฐมภูมิ การดูแล
สุ ขภาพครอบครัวแบบองค์รวม การเยี่ยมผูป้ ่ วยที่บา้ น การ
ทําความเข้าใจชี วิต ความเชื่ อ พฤติกรรม ทุ กข์ของผูป้ ่ วย
และครอบครั ว การดู แ ลผูป้ ่ วยด้ว ยหั ว ใจของความเป็ น
มนุ ษย์ การสื่ อสารกับผูป้ ่ วย ผูด้ ูแล และครอบครัว การหา
ปั ญ หาจากการใช้ย าและหาทางป้ องกัน แก้ไ ขปั ญ หา
ร่ วมกับผูป้ ่ วย ผูด้ ูแลและชุ มชน การให้คาํ ปรึ กษาเรื่ องยา
และติดตามการใช้ยาของผูป้ ่ วยและชุมชน การศึกษาชุมชน
การจัดการระบบยาในชุ มชน การสร้ างเครื อข่ายและการ
ติ ด ต่ อ ประสานการทํา งานร่ ว มกับ องค์ก รที่ เกี่ ย วข้อ งใน
ชุ มชน การวางแผนและจัดทําโครงการเพื่อแก้ไขปั ญหา
สุ ขภาพของชุมชนและประเมินผลโครงการ โดยมีจาํ นวน
ชัว่ โมงการฝึ กปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ยกว่า 240 ชัว่ โมง
Practicing in primary care services; holistic
family medicine; home visit; learning to understand life,
believe, behavior and suffering of patient and family;
humanized care; communication with patient, caregiver,
and family, identification of drug related problems and
plan for prevention and problem solving with patient,
care giver and community; drug counseling and
monitoring for patient and community; community study;
management of drug system in community, network
building and coordination with related facilities in
community; planning, implementation and evaluation of
project for solving community health problem; total
clerkship hour is not less than 240 hours.
576-301
การคุ้มครองผู้บริโภคด้ านยาและสุ ขภาพ
(Drug and Health Consumer Protection)
รายวิชาบังคับก่ อน: 575-232

2(2-0-4)

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้าน
ยาและสุ ขภาพ ระบบยาและสุ ขภาพและการคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภค
แนวทางและกระบวนการปฏิบตั ิทางเภสัชกรรม การศึกษาชุมชน
และการให้การศึกษาด้านยาและสุ ขภาพ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและ
การบังคับ
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)
ระบบอุปทานเภสั ชภัณฑ์ และการจัดการ
(Pharmaceutical Supply System and Management)
รายวิชาบังคับก่ อน: 575-301
กระบวนการส่ งมอบยาและผลิ ตภัณฑ์ที่เกี่ ยวข้องจาก
ผูผ้ ลิตถึงผูบ้ ริ โภคภายในและระหว่างประเทศ แนวคิดการจัดการ
ห่ วงโซ่ คุณค่าและการประกันคุณภาพ บทบาทเภสัชกรในห่วงโซ่
อุปทานและกระจายยา 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)
แนะนําสมรรถนะวิชาชีพด้ านเภสั ชศาสตร์ สังคมและการบริหาร
(Introduction to Competencies in Social and Administrative
Pharmacy)
รายวิชาบังคับก่ อน: บทบาทเภสั ช กรในภาครั ฐ และเอกชน สมรรถนะ
วิชาชีพด้านเภสัชกรรมและการบริ หาร และแนวทางการพัฒนาที่
มีประสิ ทธิผล
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)
การตลาดเภสั ชกรรม
(Pharmaceutical Marketing)
รายวิชาบังคับก่ อน: หลักการตลาดพื้นฐาน กระบวนการและกลยุทธ์
การตลาดเภสัชกรรม การตลาดและอุตสาหกรรมยา การ
ประยุกต์การตลาดในการบริ การเภสัชกรรม การนําเสนอ
ข้อมูลยา 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)
การบริหารงานเภสั ชสาธารณสุ ข
(Public Health Pharmacy Administration)
รายวิชาบังคับก่ อน: ระบบการสาธารณสุ ข และการอนามัย ทั้ง ของ
ประเทศไทยและต่ า งประเทศ การจัด รู ป องค์ ก รและ
กระบวนการในการบริ หารของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ ง
แนวนโยบายของรั ฐด้านสาธารณสุ ข ของไทย โดยเน้น
บทบาทและหน้า ที่ ข องเภสั ช สาธารณสุ ข และเภสั ช กร
โรงพยาบาลในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุ ข
National and international health care system
and sanitation; organizational management and
administration process in relevant departments; Thai
governmental health policies, focus on health care related
roles and duties of public health pharmacists and hospital
pharmacists
576-543
2(2-0-4)
การจัดการสารสนเทศเภสั ชกรรม
(Management of Pharmacy Information)
รายวิชาบังคับก่ อน: หลักการจัดการสารสนเทศด้านยา สารสนเทศ
เพื่ อ การบริ ห ารด้า นยา การประยุก ต์เ ทคโนโลยีใ นการ
จัดการด้านยา แนวคิดการวิเคราะห์ขอ้ มูล และรู ปแบบการ
จัดการที่มีประสิ ทธิภาพ

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)
การประยุกต์ ใช้ คอมพิวเตอร์ ด้านบริหารเภสั ชกิจ
(Computer Applications in Pharmacy Administration)
รายวิชาบังคับก่ อน: การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปซึ่ งเป็ นที่นิยมใช้ทวั่ ไป และ
โปรแกรมสําเร็ จรู ปที่ใช้ในทางบริ หารเภสัชกิจ เช่น โปรแกรม
บริ หารเวชภัณฑ์
Use of contemporary pharmacy administration
software such as software for inventory management
576-545
3(3-0-6)
การวิจัยทางเภสั ชธุรกิจ
(Pharmacy Business Research)
รายวิชาบังคับก่ อน: ความรู้และเทคนิ คที่ประยุกต์ใช้ในการทําและประเมิน
ผลการวิจยั เพื่อการตัดสิ นใจทางธุ รกิ จเภสัชกรรม ชนิ ดของการ
วิจยั ทางธุรกิจ การประเมินคุณภาพงานวิจยั ประเด็นจริ ยธรรมการ
วิจัย ทางธุ ร กิ จ เภสั ช กรรม การพัฒ นาโครงร่ า งการวิจัย การหา
ปั ญหาการวิจยั การวิจยั เชิ งสํารวจและการใช้เทคนิ คการวิจยั เชิ ง
คุ ณ ภาพ การค้น หาข้อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ ท างธุ ร กิ จ การวางแผนการ
สํารวจ การออกแบบสอบถาม การประยุกต์ใช้ท ฤษฎี แ ละการ
เลือกตัวอย่าง และการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ รายวิชานี้ ฝึกให้
นักศึกษาประยุกต์แนวคิด และวิธีการวิจยั ทางธุรกิจที่เรี ยนมา โดย
ให้นักศึ กษาทําโครงการวิจัย ธุ รกิ จขึ้ นภายใต้ความควบคุ มของ
อาจารย์ผสู ้ อน
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)
เภสั ชธุรกิจ
(Pharmacy Business)
รายวิชาบังคับก่ อน: มุ มมองทางธุ ร กิ จทางเภสัช กรรม การวางแผน
ธุ ร กิ จ การบริ ห ารจัด การ การเงิ น และการดํา เนิ น งานที่
จําเป็ นต่อการทําธุรกิจทางยา การตลาดสําหรับธุรกิจร้านค้า
ปลีก การบริ หารคลัง กฎหมายและจริ ยธรรมทางธุรกิจ
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)
รายวิชาบังคับก่ อน: ความเชื่ อ มโยงของระบบยากั บ ระบบอื่ น ๆ
องค์ประกอบระบบยา และนโยบายที่เกี่ยวข้อง ปั ญหาใน
ระบบยา การจัดการความเสี่ ยงด้านยา เครื่ องมือที่ใช้ในการ
ทํางานระบบยา การจัดการข้อมูลในระบบยา การจัดการ
ระบบยาในโรงพยาบาลและชุมชน
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)
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางเภสั ชกรรม
(Human Resource Management in Pharmacy)
รายวิชาบังคับก่ อน: แนวคิดในการบริ หารจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน
วิชาชีพเภสัชกรรม รวมถึงนโยบาย ระบบ และการปฏิบตั ิ

เพื่อใช้ดึงดูด จูงใจ พัฒนาและรักษาเภสัชกรและผูร้ ่ วมงานอื่น ๆ
ไว้ให้ทาํ งานต่อไป
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)
หลักการและการนําไปใช้ ด้านการจัดการคุณภาพ
(Principles and Application of Quality Management)
รายวิชาบังคับก่ อน: โดยความเห็นชอบของภาควิชา
แนวคิดเรื่ องการจัดการคุณภาพ การประกันคุณภาพใน
องค์การ ระบบการบริ หาร การวางแผน การเข้าสู่ ระบบคุณภาพ
ประสบการณ์ การพัฒนาคุ ณภาพอย่างต่อเนื่ อ ง การประยุกต์ใช้
ทฤษฎี ทางด้านการประกันคุณภาพกับการปฏิบตั ิจริ งในองค์การ
ทางเภสัชกรรมทั้งการผลิตและการบริ การ
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)
การประยุกต์ ศาสตร์ การศึกษาในทางเภสั ชกรรม
(Application of Education Sciences in Pharmacy)
รายวิชาบังคับก่ อน: หลักการและทฤษฎีทางการศึกษาพื้นฐาน ประสบการณ์
และรู ปแบบการให้การศึกษาที่ มีประสิ ทธิ ผลในทางเภสัชกรรม
ทักษะการให้การศึกษาทางด้านการใช้ยาแก่บุคคลและชุมชน การ
ประเมิ นคุ ณค่าสื่ อการสอนทางเภสัชกรรม และการประเมิ นผล
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)
เภสั ชระบาดวิทยาเบือ้ งต้ น
(Basic Pharmacoepidemiology)
รายวิชาบังคับก่ อน: หลัก การ ขอบเขต รู ป แบบวิ ธี ก ารศึ ก ษา ของ
ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์ การวัดและวิเคราะห์ปัญหา
ทางเภสัชระบาดวิทยา การประเมินความสัมพันธ์ทางเภสัช
ระบาดวิ ท ยาระหว่ า งปั ญ หากับ ปั จ จัย ที่ เ กี่ ย วข้อ ง การ
ประยุ ก ต์ ค วามรู้ ด้ า นเภสั ช ระบาดวิ ท ยาในด้ า นเภสั ช
สาธารณสุ ข
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)
การฝึ กปฏิบัตงิ านการจัดการเภสั ชกรรมโรงพยาบาล
(Hospital Pharmacy Management Clerkship)
รายวิชาบังคับก่อน: การฝึ กปฏิ บ ัติ ง านวิ ช าชี พ ด้า นการจัด การงาน
เภสัชกรรมในโรงพยาบาล เรี ยนรู้บทบาทเภสัชกรในระบบ
บริ หารภายในโรงพยาบาล ฝึ กทักษะการจัดการปฏิบตั ิการ
การจัด การระบบยาในโรงพยาบาล การทํา งานกับ ฝ่ าย
บริ หารของโรงพยาบาล การจั ด การคุ ณ ภาพในงาน
เภสัชกรรมและพัฒนางาน โดยมีจาํ นวนชัว่ โมงการฝึ ก
ปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ยกว่า 240 ชัว่ โมง
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)
การฝึ กปฏิบัติงานหัวข้ อพิเศษเภสั ชกรรมสั งคมและ
การบริหาร

(Special Topic of Social and Administrative Pharmacy
Clerkship)
รายวิชาบังคับก่ อน: ฝึ กปฏิ บ ัติ ง านเฉพาะเรื่ อ งของเภสั ช ศาสตร์ สั ง คมการ
บริ หาร เพื่อสร้างสมรรถนะวิชาชีพเภสัชกรรมเป็ นพิเศษในเรื่ องที่
สนใจ โดยมี จ ํา นวนชั่ว โมงการฝึ กปฏิ บ ัติ ง านไม่ น้อ ยกว่า 240
ชัว่ โมง
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)
การฝึ กปฏิบัตงิ านเภสั ชกรรมการตลาด 1
(Pharmaceutical Marketing Clerkship I)
รายวิชาบังคับก่อน: การฝึ กปฏิ บ ัติงานวิช าชี พ บริ ษ ทั ยา ทัก ษะการสื่ อ สาร
ข้อ มู ล ยาและนวัต กรรมแก่ แ พทย์แ ละบุ ค ลากรทางการแพทย์
นําเสนอเชิงวิชาการ การเสริ มสร้างบุคลิกภาพและอุปนิสัยวิชาชีพ
ในบริ บททางธุ ร กิ จ และความตระหนั ก ประเด็ น จริ ยธรรม
การตลาดยา โดยมีจาํ นวนชัว่ โมงการฝึ กปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ยกว่า
240 ชัว่ โมง
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)
การฝึ กปฏิบัตงิ านเภสั ชกรรมการตลาด 2
(Pharmaceutical Marketing Clerkship II)
รายวิชาบังคับก่ อน: การฝึ กปฏิ บตั ิเพื่อพัฒนาสมรรถนะการบริ หารจัดการ
เภสัชกรรมการตลาด ประกอบด้วยทักษะการเขียนแผนการตลาด
เภสัชกรรมและการกําหนดกลยุทธ์การตลาด การนํากลยุทธ์สู่ การ
ปฏิ บ ัติ การจัด การเชิ ง ปฏิ บ ัติ ก าร การเตรี ยมข้อ มู ล และการ
ตัดสิ นใจบนพื้นฐานของการมีขอ้ มูลที่ดี ทักษะการเป็ นผูน้ าํ และ
การทํางานเป็ นทีม และทักษะการใช้เหตุผลเชิงจริ ยธรรม โดยมี
จํานวนชัว่ โมงการฝึ กปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ยกว่า 240 ชัว่ โมง

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)
การฝึ กปฏิบัตงิ านการคุ้มครองผู้บริโภคด้ านสุ ขภาพ 1
(Health Consumer Protection Clerkship I)
รายวิชาบังคับก่อน: การฝึ กปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับบทบาทของเภสัชกรด้าน
กระบวนการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคทางสุ ขภาพจากสถานการณ์
จริ ง ฝึ กทักษะปฏิบตั ิงานในหน้าที่การขึ้นทะเบียนตํารับ
ยา อาหาร เครื่ องสําอาง การเฝ้ าระวังความเสี่ ยงด้านสุ ขภาพ
ในชุมชน และทักษะการทํางานร่ วมกับผูป้ ระกอบการและ
ชุมชน โดยมีจาํ นวนชัว่ โมงการฝึ กปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ยกว่า
240 ชัว่ โมง
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)
การฝึ กปฏิบัติงานการคุ้มครองผู้บริโภคด้ านสุ ขภาพ 2
(Health Consumer Protection Clerkship II)
รายวิชาบังคับก่ อน: การฝึ กปฏิบตั ิงานการบริ หารจัดการงานคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคด้านสุ ขภาพ การวิเคราะห์ปัญหาความเสี่ ยงด้าน
สุ ขภาพในชุมชน การวิเคราะห์พฤติกรรมการบริ โภค การ
จัดทําโครงการแก้ปั ญหาและการให้การศึ กษาเพื่อ สร้ าง
ความเข้ม แข็ง ให้แ ก่ ชุ ม ชนในการดู แ ลสุ ข ภาพ และการ
จัดการเรื่ องร้ องเรี ยนผูบ้ ริ โภคด้านสุ ขภาพ โดยมีจาํ นวน
ชัว่ โมงการฝึ กปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ยกว่า 240 ชัว่ โมง

Practicing health consumer protection administration;
analysis of health risk problems in community; health consumer
behavior analysis; problem solving projects and education to
strengthen community’s healthcare, and consumer’ complaint
management; total clerkship hour is not less than 240 hours
577-403
2(2-0-4)
การจัดการเภสั ชกรรมโรงพยาบาล
(Hospital Pharmacy Management)
รายวิชาบังคับก่ อน: ระบบการใช้ยาในโรงพยาบาล บทบาทและหน้าที่ของ
เภสัชกรรมโรงพยาบาล การจัดการเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ ยวข้องในโรงพยาบาล การประยุกต์แนวคิดและเครื่ องมือการ
จัดการ การทํางานเป็ นทีมในการจัดการคุณภาพการใช้ยาและการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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

ภาควิชาเทคโนโลยีเภสั ชกรรม
580-101
1(1-0-2)
เครื่องสํ าอางในชีวติ ประจําวัน
(Cosmetics in Daily Life)
รายวิชาบังคับก่อน: ประเภทของเครื่ องสํ า อาง ประโยชน์ แ ละโทษของ
เครื่ องสําอาง โรคที่ เกิ ดจากการใช้เครื่ องสําอางไม่ถูกวิธี การใช้
เครื่ องสําอางอย่างถูกต้อง
Cosmetic classifications; advantage and disadvantage
of cosmetics; diseases from improperly application; the proper
ways of cosmetic application

580-102
2(2-0-4)
เทคโนโลยีเบือ้ งต้ นในการผลิตเครื่องสํ าอาง
(Basic Technology in Cosmetic Production)
รายวิชาบังคับก่อน: เทคโนโลยี เ บื้ อ งต้น ในการผลิ ต เครื่ องสํ า อาง
กระบวนการผลิต และปัจจัยในการผลิตเครื่ องสําอางให้มี
คุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย
Basic technology in cosmetic preparation,
processing, and factors for quality cosmetic production
with standard and safety

580-103
1(1-0-2)
ละตินเภสั ชกรรม
(Latin in Pharmacy)
รายวิชาบังคับก่ อน: หลักภาษาละตินในทางเภสัชศาสตร์ หลักการเขียนชื่อ
สาร ตัวย่อจากภาษาละตินในใบสั่งยา
Principles of Latin in pharmacy; nomenclatures; Latin
abbreviations in prescriptions

580-232
4(3-3-6)
เทคโนโลยีเภสั ชกรรม 2
(Pharmaceutical Technology II)
รายวิชาบังคับก่อน: 580-231
ทฤษฎีและปฏิบตั ิการการเตรี ยมยาปราศจากเชื้อ
ระบบอํา นวยความสะดวกในการผลิ ต อาหารที่ ใ ช้ท าง
หลอดเลือด เคมีบาํ บัด ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ เภสัชภัณฑ์รังสี
ยาเตรี ยมที่ใช้กบั ตา หู คอ จมูก แอโรซอล ปั จจัยที่มีผล
ต่อความคงตัวของตํารับ กระบวนการผลิต บรรจุภณ
ั ฑ์
การควบคุมคุณภาพของยาปราศจากเชื้อ
Theory and practice in preparation of sterile
products, production facilities; total parenteral nutrition,
chemotherapy, biological products, radiopharmaceuticals,
ophthalmic, ear, throat, nose preparations and aerosols;
factors influencing stabilities of these preparations;
manufacturing process; packaging and quality control of
sterile products

580-231
4(3-3-6)
เทคโนโลยีเภสั ชกรรม 1
(Pharmaceutical Technology I)
รายวิชาบังคับก่อน: ทฤษฏีและปฏิบตั ิการเทคนิ คพื้นฐานในการตั้งตํารับยา
เตรี ยม ปรากฏการณ์ผิวประจัน วิทยาศาสตร์ การไหล การบรรจุ
และเก็บรักษา แนะนํารู ปแบบยาเตรี ยม
ต่าง ๆ ส่ วนประกอบของสู ตรตํารับ หลักเบื้องต้นในการเตรี ยมยา
รู ปแบบของเหลวใส ยานํ้ากระจายตัวและยากึ่งแข็ง ปั จจัยที่มีผล
ต่อความคงตัวทางเคมีกายภาพของยาในรู ปแบบดังกล่าว
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

580-331
4(3-3-6)
เทคโนโลยีเภสั ชกรรม 3
(Pharmaceutical Technology III)
รายวิชาบังคับก่อน: 580-232
ทฤษฎี แ ละปฏิ บ ัติการการเตรี ยมเภสัชภัณฑ์ใน
รู ปแบบยาผง ยาเหน็บ ยาเม็ดและแคปซูล การประเมิน
คุณภาพของยารู ปแบบของแข็ง การเตรี ยมยาสําหรับผูป้ ่ วย

เฉพาะราย หลักการและกระบวนการที่ดีในการผลิต เช่น จีเอ็มพีพีไอซี เอส ปั จจัยที่มีผลต่อความคงตัวทางเคมีกายภาพของตํารับ
ยาในรู ปแบบดังกล่าว ระบบนําส่ งยารู ปแบบต่าง ๆ และแนวโน้ม
ในอนาคต
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 Cooperation Scheme); factors influencing physicochemical
stabilities of these preparations; drug delivery systems and
future trends
581-431
4(3-3-6)
เทคโนโลยีเภสั ชกรรม 4
(Pharmaceutical Technology IV)
รายวิชาบังคับก่อน: 580-331
ทฤษฎีและปฏิบตั ิการการพัฒนาตํารับยาเตรี ยมแบบต่าง
ๆ การประกันคุณภาพ การขึ้นทะเบียนยา
Theory and practice in pharmaceutical preparations
development, quality assurance, drug registration
581-541
3(2-3-4)
เทคโนโลยีเภสั ชกรรมขั้นสู ง
(Advanced Pharmaceutical Technology)
รายวิชาบังคับก่อน: ทฤษฎี และปฏิ บตั ิ การ การพัฒนา และการประยุกต์ใช้
ด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรมขั้นสู งของรู ปแบบยาเตรี ยมของเหลว
ยาเตรี ยมกึ่งแข็ง และยาเตรี ยมของแข็ง
Theory and practice, development and application of
advanced pharmaceutical technology for liquid, semisolid and
solid dosage forms
581-542
2(2-0-4)
การวางผังโรงงานและการปฏิบัติงานด้ าน
เภสั ชอุตสาหกรรม
(Plant Layout and Unit Operation in Industrial Pharmacy)
รายวิชาบังคับก่อน: -

ก า ร เ ลื อ ก ทํ า เ ล ที่ ตั้ ง แ ล ะ แ ผ น ผั ง โ ร ง ง า น
อุตสาหกรรมยา การจัดสิ่ งแวดล้อมที่ ดี การจัดเครื่ องมื อ
และอุปกรณ์ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต และการ
จัดระบบบําบัดของเสี ย
Site selection and layout pharmaceutical
manufacture, good environmental management,
equipment management, good manufacturing practice,
waste management
581-543
2(2-0-4)
เภสั ชบรรจุภัณฑ์
(Pharmaceutical Packaging)
รายวิชาบังคับก่อน: ระบบการบรรจุ ข องเภสั ชภัณฑ์ คุ ณภาพของ
วัสดุการบรรจุ การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ที่เหมาะสมและมี
คุณภาพ กระบวนการบรรจุ การควบคุมคุณภาพของบรรจุ
ภัณฑ์
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)
การเตรียมยาเคมีบําบัดและเภสั ชภัณฑ์ รังสี
(Preparation of Chemotherapeutic Drugs and
Radiopharmaceuticals)
รายวิชาบังคับก่อน: ทฤษฎี และปฏิ บ ัติ ก าร ข้อ ควรปฏิ บ ัติ ข้อ ควร
ระวังในการเตรี ยมยาเคมี บ าํ บัดและเภสัชภัณฑ์รังสี การ
ควบคุ มและป้ องกันระหว่างการเก็บและการขนส่ ง และ
การกําจัดของเสี ยที่เกิดจากยาเคมีบาํ บัดและเภสัชภัณฑ์รังสี
Theory and practice, work practice guideline,
precaution, safety handling of chemotherapeutic drugs
and radiopharmaceuticals, storage, transportation, control
and protection during storage and transportation and
waste treatment of chemotherapeutic drugs and
radiopharmaceuticals

581-545
3(2-3-4)
วิทยาการเครื่องสํ าอาง
(Cosmetic Sciences)
รายวิชาบังคับก่ อน: ทฤษฎีและปฏิบตั ิการการเตรี ยมผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอาง
การเลื อ กใช้บ รรจุ ภ ัณ ฑ์ การตรวจสอบและควบคุ ม มาตรฐาน
เครื่ องสําอาง
Theory and practice in cosmetic preparations,
packaging selection, quality inspection and control of cosmetics
581-546
3(2-3-4)
จุลชีววิทยาทางเทคโนโลยีเภสั ชกรรม
(Microbiology in Pharmaceutical Technology)
รายวิชาบังคับก่อน: ทฤษฎี แ ละปฏิ บ ัติ ก ารทางจุ ล ชี ว วิ ท ยาที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
เทคโนโลยีเภสัชกรรม และเครื่ องสําอาง
Theory and practice in microbiology related to
pharmaceutical technology and cosmetics
581-547
3(2-3-4)
ระบบนําส่ งยาแบบใหม่
(Novel Drug Delivery Systems)
รายวิชาบังคับก่อน: ทฤษฎี แ ละปฏิ บ ัติ ก ารที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ระบบนํา ส่ ง ยา
รู ปแบบใหม่ แบ่งตามทางให้ยาและเทคโนโลยีใหม่
Theory and practice in novel drug delivery systems
according to route of administration; novel technology
2(2-0-4)
581-548
การประกันคุณภาพทางเภสั ชกรรม
(Pharmaceutical Quality Assurance)
รายวิชาบังคับก่ อน: หลัก การของการประกัน คุ ณ ภาพสํา หรั บ เภสั ช ภัณ ฑ์
ส่ ว นประกอบที่ สํ า คัญ ของการประกัน คุ ณ ภาพ ได้แ ก่ ระบบ
บริ หารคุณภาพ การบริ หารความเสี่ ยงในการผลิต การเบี่ยงเบน
และการควบคุมการเปลี่ยนแปลง การทบทวนคุณภาพผลิตภัณฑ์
ระบบเอกสาร การตรวจรั บรองเครื่ องมื อ การตรวจสอบความ
ถู ก ต้อ งของกระบวนการ การสอบเที ย บ การประเมิ น ตนเอง
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 qualification,
process validation, calibration, self inspection
Information sources for quality assurance
581-549
3(0-9-0)
ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีเภสั ชกรรม
(Special Problem in Pharmaceutical Technology)
รายวิชาบังคับก่อน: ปั ญ หาพิเศษด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรมภายใต้
การดูแลของอาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อเป็ นพื้นฐานการทําวิจยั
ในอนาคต
Special problems in pharmaceutical technology
under advisor supervision leading to a future research
581-681
4(0-16-0)
การฝึ กปฏิบัตงิ านเทคโนโลยีเภสั ชกรรมด้ านการผลิต 1
(Pharmaceutical Technology Clerkship in
Pharmaceutical Manufacturing I)
รายวิชาบังคับก่อน: การฝึ กปฏิ บตั ิ งานด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรมที่
เกี่ ยวข้องกับ การผลิ ตยาหรื อ เครื่ องสําอาง โดยมี จ าํ นวน
ชัว่ โมงการฝึ กปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ยกว่า 240 ชัว่ โมง
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)
การฝึ กปฏิบัตงิ านเทคโนโลยีเภสั ชกรรมด้ านการผลิต 2
(Pharmaceutical Technology Clerkship in
Pharmaceutical Manufacturing II)
รายวิชาบังคับก่อน: การฝึ กปฏิ บตั ิ งานด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรมที่
เกี่ ยวข้องกับ การผลิ ตยาหรื อ เครื่ องสําอาง โดยมี จ าํ นวน
ชัว่ โมงการฝึ กปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ยกว่า 240 ชัว่ โมง

Clerkship in pharmaceutical technology involved in
pharmaceutical or cosmetic manufacturing; total clerkship hour
is not less than 240 hours

Clerkship in pharmaceutical technology
involved in pharmaceutical research and development;
total clerkship hour is not less than 240 hours

581-683
4(0-16-0)
การฝึ กปฏิบัตงิ านเทคโนโลยีเภสั ชกรรม
ด้ านการประกันคุณภาพ 1
(Pharmaceutical Technology Clerkship in Quality
Assurance I)
รายวิชาบังคับก่อน: การฝึ กปฏิบตั ิงานด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรมที่เกี่ยวข้อง
ด้านการประกันคุณภาพ โดยมีจาํ นวนชัว่ โมงการฝึ กปฏิบตั ิงานไม่
น้อยกว่า 240 ชัว่ โมง
Clerkship in pharmaceutical technology involved in
quality assurance; total clerkship hour is not less than 240 hours

581-686
4(0-16-0)
การฝึ กปฏิบัตงิ านเทคโนโลยีเภสั ชกรรมด้ านการวิจัยและ
พัฒนา 2
(Pharmaceutical Technology Clerkship in Research
and Development II)
รายวิชาบังคับก่ อน: การฝึ กปฏิ บตั ิ งานด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรมที่
เกี่ ยวข้องกับการวิจยั และพัฒนาเภสัชภัณฑ์ โดยมี จาํ นวน
ชัว่ โมงการฝึ กปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ยกว่า 240 ชัว่ โมง
Clerkship in pharmaceutical technology
involved in pharmaceutical research and development;
total clerkship hour is not less than 240 hours

581-684
4(0-16-0)
การฝึ กปฏิบัตงิ านเทคโนโลยีเภสั ชกรรม
ด้ านการประกันคุณภาพ 2
(Pharmaceutical Technology Clerkship in Quality
Assurance II)
รายวิชาบังคับก่ อน: การฝึ กปฏิบตั ิงานด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรมที่เกี่ยวข้อง
ด้านการประกันคุณภาพ โดยมีจาํ นวนชัว่ โมงการฝึ กปฏิบตั ิงานไม่
น้อยกว่า 240 ชัว่ โมง
Clerkship in pharmaceutical technology involved in
quality assurance; total clerkship hour is not less than 240 hours
581-685
4(0-16-0)
การฝึ กปฏิบัตงิ านเทคโนโลยีเภสั ชกรรมด้ านการวิจัย
และพัฒนา 1
(Pharmaceutical Technology Clerkship in Research and
Development I)
รายวิชาบังคับก่อน: การฝึ กปฏิบตั ิงานด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับ การวิจัย และพัฒ นาเภสัชภัณฑ์ โดยมี จ าํ นวนชั่ว โมงการฝึ ก
ปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ยกว่า 240 ชัว่ โมง

581-687
4(0-16-0)
การฝึ กปฏิบัตงิ านเทคโนโลยีเภสั ชกรรมด้ านการวิจัย
และพัฒนา 3
(Pharmaceutical Technology Clerkship in Research
and Development III)
รายวิชาบังคับก่อน: การฝึ กปฏิ บตั ิ งานด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรมที่
เกี่ ยวข้องกับการวิจยั และพัฒนาเภสัชภัณฑ์ โดยมี จาํ นวน
ชัว่ โมงการฝึ กปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ยกว่า 240 ชัว่ โมง
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)
การฝึ กปฏิบัตงิ านด้ านการขึน้ ทะเบียนยา 1
(Pharmaceutical Registration Clerkship I)
รายวิชาบังคับก่อน: การฝึ กปฏิบตั ิงานวิชาชี พด้านการขึ้นทะเบียนยา
โดยมี จ ํา นวนชั่ว โมงการฝึ กปฏิ บ ัติ ง านไม่ น้อ ยกว่า 240
ชัว่ โมง

Clerkship in pharmaceutical technology involved in
pharmaceutical registration; total clerkship hour is not less than
240 hours
581-689
4(0-16-0)
การฝึ กปฏิบัตงิ านด้ านการขึน้ ทะเบียนยา 2
(Pharmaceutical Registration Clerkship II)
รายวิชาบังคับก่อน: การฝึ กปฏิบตั ิงานวิชาชีพด้านการขึ้นทะเบียนยา โดยมี
จํานวนชัว่ โมงการฝึ กปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ยกว่า 240 ชัว่ โมง
Clerkship in pharmaceutical technology involved in
pharmaceutical registration; total clerkship hour is not less than
240 hours
581-690
4(0-0-16)
การฝึ กปฏิบัตงิ านด้ านคุ้มครองผู้บริโภค
(Pharmaceutical Clerkship in Consumer Protection)
รายวิชาบังคับก่อน: การฝึ กปฏิบตั ิงานวิชาชีพด้านการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค โดย
มีจาํ นวนชัว่ โมงการฝึ กปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ยกว่า 240 ชัว่ โมง
Clerkship in pharmaceutical technology involved in
consumer protection; total clerkship hour is not less than 240
hours

รหัสกลาง
595-171
1(0-0-3)
กิจกรรมเสริมหลักสู ตร
(Co–Curricular activities)
รายวิชาบังคับก่อน: การทํากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้ เน้นประโยชน์
สังคมและประโยชน์เพื่อนมนุ ษย์เป็ นกิจที่หนึ่ ง ปลูกฝังคุณธรรม
จริ ยธรรม จิตสํานึกสาธารณะ การทํางานเป็ นทีม ทั้งในสาขาวิชา
และหรื อ ระหว่า งสาขาวิ ช า ภายใต้ค าํ แนะนํา ของอาจารย์ที่
ปรึ กษา
Activities integrating body of knowledge emphasizing
those activities for the benefits of society and mankind as first
priority; cultivating morals, ethics and public mind, team
working within and/or across disciplines under the supervision
of advisors
596-301
2(2-0-4)
บทนําของเภสั ชเทคโนโลยีชีวภาพ
Introduction to Pharmaceutical Biotechnology
รายวิชาบังคับก่อน: ความรู้ พ้ื น ฐานทางเทคโนโลยีชี ว ภาพที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
เทคนิ คพันธุ วิศวะการเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อพืชและสัตว์ การประยุกต์
เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชศาสตร์ ในการผลิตยา และผลิตภัณฑ์
ชีวสาร เช่น วัคซี น เซรุ่ ม 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
ภาษาอังกฤษสํ าหรับวิชาชีพเภสั ชกรรม
(English for Pharmacy Professional)
รายวิชาบังคับก่อน: -

1(0-3-0)

การใช้ภาษาอังกฤษที่ เกี่ ยวข้องกับวิชาชี พเภสัช
กรรม การเขียนรายงานฉบับย่อทางวิทยาศาสตร์ รายงาน
ผูป้ ่ วย รายงานการวิเคราะห์ และจดหมายโต้ตอบสื่ อสารที่
เกี่ยวกับด้านเภสัชกรรม การอ่านและสรุ ปย่อรายงานและ
คู่มือทางวิทยาศาสตร์ การอ่านกฎระเบี ยบข้อบังคับ และ
ศัพท์เทคนิ คในทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ การ
ให้คาํ แนะนําปรึ กษาด้านการดูแลสุ ขภาพและการใช้ยา การ
นําเสนอและการสัมภาษณ์ และภาคปฏิ บตั ิ ที่สัมพันธ์กบั
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
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)
การฝึ กปฏิบัตงิ านวิชาชีพเภสั ชกรรม
(Pharmacy Clerkship)
รายวิชาบังคับก่อน: 560-401, 561-401
การฝึ กปฏิบตั ิงานเชิงวิชาชีพทัว่ ไป ฝึ กปฏิบตั ิงาน
ในโรงพยาบาลทั้งส่ วนราชการและเอกชน ฝึ กปฏิบตั ิงาน
ในร้ า นยาแผนปั จ จุ บ ัน โดยมี จ ํา นวนชั่ว โมงการฝึ กงาน
ตลอดภาคไม่นอ้ ยกว่า 420 ชัว่ โมง เป็ นการฝึ กปฏิบตั ิใน
โรงพยาบาลไม่ต่าํ กว่า
200 ชัว่ โมง และในร้านยาไม่ต่าํ กว่า 200 ชัว่ โมง
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)
สารสนเทศด้ านเภสั ชกรรมอุตสาหการ
(Industrial Pharmacy Information)
รายวิชาบังคับก่อน: การฝึ กค้น การประมวลข้อมูล และการประเมิ นคุณค่า
ของบทความวิจยั ทางเภสัชศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับยาและผลิตภัณฑ์
สุ ขภาพ เน้นด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ
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)
สั มมนาทางวิจัยและพัฒนาเภสั ชภัณฑ์
(Seminar in Pharmaceutical Research and Development)
รายวิชาบังคับก่ อน: ค้นคว้าข้อมูลอย่างเป็ นระบบในเรื่ องที่น่าสนใจเกี่ยวกับ
เคมีเภสัช ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ และเทคโนโลยีเภสัชกรรม
วิเคราะห์และประเมินข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้า เพื่อนําเสนอและ
อภิปราย
Information searching involved particular topic
dealing with pharmaceutical chemistry, natural products and
pharmaceutical technology; data analysis and evaluation for
presentation and discussion
596-562
1(0-3-0)
สั มมนาทางเภสั ชศาสตร์ สังคมและการบริหาร
(Seminar in Social and Administrative Pharmacy)
รายวิชาบังคับก่ อน: ค้นคว้าข้อมูลอย่างเป็ นระบบในเรื่ องที่น่าสนใจเกี่ยวกับ
เภสัชศาสตร์ สังคม บริ ห ารเภสัชกิ จ การตลาดเภสัชกรรม และ
เภสัชสาธารณสุ ข วิเคราะห์และประเมิ นข้อมูลที่ ได้จากการ
ค้นคว้า เพื่อนําเสนอและอภิปราย
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)
แนวคิดใหม่ ด้านยาและเภสั ชภัณฑ์
(Novel Concept of Drug and Pharmaceutical
Products)รายวิชาบังคับก่อน: อภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับยาใหม่ แนวคิดใหม่ในการ
พัฒ นายาและรู ปแบบนํ า ส่ งยาใหม่ โดยมุ่ ง พิ จ ารณา
เปรี ยบเที ย บข้ อ ดี /ข้ อ เสี ย และคุ ณ สมบั ติ ต่ า ง ๆ กั บ
ผลิ ตภัณฑ์และเทคโนโลยีเดิ ม เพื่อให้นักศึ กษามี แนวคิ ด
ในการนําความรู้ไปใช้ในการคัดเลือกยา และพัฒนายาให้มี
ประสิ ทธิภาพ
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)
โครงการด้ านวิจัยและพัฒนาเภสั ชภัณฑ์
(Project in Pharmaceutical Research and
Development)
รายวิชาบังคับก่ อน: งานวิจยั ด้านเคมีเภสัช ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
และทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม ภายใต้การดูแลของอาจารย์
ที่ปรึ กษา
Research project in pharmaceutical chemistry,
natural products and pharmaceutical technology under
supervision of academic advisor
596-572
6(0-18-0)
โครงการด้ านเภสั ชศาสตร์ สังคมและการบริหาร
(Project in Social and Administrative Pharmacy)
รายวิชาบังคับก่ อน: งานวิจยั ด้านเภสัชศาสตร์สังคม บริ หารเภสัชกิจ
การตลาดเภสัชกรรม และเภสัชสาธารณสุ ข ภายใต้การ
ดูแลของอาจารย์ที่ปรึ กษา

Research project in social and administrative
pharmacy, pharmaceutical marketing and public health
under supervision of academic advisor
596-681
4(0-16-0)
การฝึ กปฏิบัติงานเภสั ชกรรมอุตสาหการด้ านการผลิต(Industrial
Pharmacy Clerkship in Manufacturing)
รายวิชาบังคับก่ อน: 595-481
การฝึ กปฏิบตั ิงานด้านเภสัชกรรมอุตสาหการที่เกี่ยวกับ
กระบวนการผลิตยาทั้งยาแผนปั จจุบนั และยาที่มา จากผลิตภัณฑ์
สมุ น ไพรในระดับ อุ ต สาหกรรม โดยมี จ ํา นวนชั่ว โมงการฝึ ก
ปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ยกว่า 240 ชัว่ โมง
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)
การฝึ กปฏิบัติงานเภสั ชกรรมอุตสาหการด้ านการประกันคุณภาพ
และการควบคุณภาพ
(Industrial Pharmacy Clerkship in Quality Assurance and
Quality Control)
รายวิชาบังคับก่ อน: 595-481
การฝึ กปฏิบตั ิงานด้านเภสัชกรรมอุตสาหการที่เกี่ยวข้อง
กับ ระบบบริ ห ารจัด การ ระบบเอกสาร ตลอดจนวิ ธี ก ารและ
ขั้นตอนต่าง ๆ ในการควบคุมและประกันคุณภาพของเภสัชภัณฑ์
โดยมีจาํ นวนชัว่ โมงการฝึ กปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ยกว่า 240 ชัว่ โมง
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

