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๑.๑๑.๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับล่าสุด คือ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๒) ได้จัดทำ
ขึ้น บนพื้ น ฐานของกรอบยุท ธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่ ง เป็ น แผนหลั ก ที่ มุ่ ง พั ฒ นาให้
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพั ฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
แผนพัฒนาฯ ฉบับนี้มีจุดเน้นด้านการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙-๑๑
เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพั ฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน นอกจากนี้ ยังมุ่งที่จะ
ดำเนิ น ตามเป้ าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้ ง การปรั บ
โครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ซึ่งมุ่งเปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิ จที่ ขับเคลื่อนด้ วย
นวัตกรรม และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับโลก ทำให้มีความต้องการกำลังคนที่มีทักษะ
ใหม่ๆ ที่นอกจากจะต้องมีการเตรียมพร้อมทั้งด้านทักษะความรู้เพื่อเป็นประชากรที่แข่งขันได้ในตลาดแรงงาน
ของโลกแล้ว ยังต้องเน้นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมทักษะการใช้ชีวิต การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
และทักษะอื่นๆ ที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
๓

สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การศึกษาไทยกำลังได้รับการปฏิรูปครั้งใหญ่ตามนัยแห่งบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา และคณะกรรมการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกหลายชุด ส่งผลให้มีการทบทวนพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานการศึกษาชาติ
และเกณฑ์ ต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาไทย นอกจากนี้ ยังมีการเปลี่ยนแปลงในด้าน
อื่ น ๆ เช่ น การพั ฒ นากรอบแนวทางการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)
ระดับอุดมศึกษา ที่ดำเนินการโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
และที่ ผ่ านมา สำนั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึก ษา (สกอ.) ก็ ไ ด้ ป ระกาศเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดั บ อุ ด มศึก ษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์ ม าตรฐานที่ เกี่ ย วข้อ งออกมาภายหลั งมหาวิ ท ยาลั ย สยามได้ ใช้
หลักสูตรศึกษาทั่วไปเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยในส่วนของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนั้น สกอ. ได้ให้คำจำกัดความว่า
“หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของ
ตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อ เนื่ อ ง ดำเนิ น ชีวิตอย่างมีคุณ ธรรม พร้อ มให้ ความช่ วยเหลือ เพื่ อ มนุ ษ ย์ และเป็ น พลเมื องที่ มี คุณ ค่าของ
สังคมไทยและสังคมโลก” ยิ่งกว่านั้น ในการสัมมนาทางวิชาการต่างๆ ก็ได้มีการเน้นย้ำให้สถาบันอุดมศึกษา
ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ในศตวรรษที่ ๒๑ ให้ เป็ น ผู้เรีย นยุ คใหม่ ที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะพิ เศษ มี ทั ก ษะการเรี ย นรู้ ๓ R x ๗C
โดยเฉพาะการรู้ลึกในเชิงวิชาการและรู้กว้างในทักษะต่าง ๆ ที่เป็น Soft Skill รู้จักสร้างการเปลี่ยนแปลงให้
สถานที่ที่ตนเองอาศัยอยู่ด้วยการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เจริญขึ้น (Entrepreneurially Minded) เป็นคน
เก่งมีความสามารถและคิดตอบแทนสังคม (Socially Contributing) มีทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม
สามารถสร้างความรู้จากสิ่งที่ตนเองปฏิบัติและนำความรู้ใหม่ไปใช้ได้อย่างสร้างสรรค์ มีทักษะการสื่อสารผ่าน
สารสนเทศ เทคโนโลยี สื่อต่างๆ โดยเฉพาะสื่อดิจิทัลอย่างถูกต้องเหมาะสม (Digital Skill) และมีความสามารถ
ด้านภาษาโดยเฉพาะทักษะภาษาอังกฤษ (English Proficiency Skill) เป็นต้น
มหาวิทยาลัยสยามตระหนัก ถึงการเปลี่ยนแปลงดั งกล่าวจึงได้จัดทำโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนา
ต้นแบบการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยสยาม” เพื่อสำรวจทักษะ/คุณลักษณะที่จำเป็น
สำหรับการทำงานและการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ตามการรั บรู้ชองนั ก ศึก ษาและคณาจารย์
รวมทั้งความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป และได้นำผลการวิจัยมาเป็นส่วนหนึ่ง
ในการพิจารณาปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของความรู้ สังคม
เศรษฐกิจ และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของไทย
๑.๑๑.๒ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
การปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตนี้ เป็นผลมาจากสภาวะการแข่งขันทางเศรษฐกิจในการรับ
นักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชน การเปลี่ยนแปลงในด้านความรู้ทางการดูแลสุขภาพที่เปลี่ย นไป
อย่ างรวดเร็ วในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา ประกาศของกระทรวงศึกษาธิก ารเรื่อ งกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดั บ
ปริ ญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (หลัก สูต รหกปี) ประกาศสภาเภสั ชกรรมที่ ๑๘/๒๕๕๕ เรื่อ ง
๔

สมรรถนะร่วมของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สภาเภสัชกรรม และผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๓ (ฉบับแก้ไขฯ)
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สภาวะการแข่งขันในการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม มีเพิ่ม
สูงขึ้น จากจำนวนคณะเภสัชศาสตร์ ทั้งหมด ๑๙ แห่งในปัจจุบัน โดยในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมาหลังจากการจัดตั้ง
คณะเภสั ช ศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย สยาม มี จ ำนวนคณะเภสั ช ศาสตร์ เ พิ่ ม ขึ้ น มาอี ก ๔ มหาวิ ท ยาลั ย คื อ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยที่เปิดมาก่อนมีการรับนักศึกษาเพิ่มจากจำนวนเดิม นอกจากนี้จำนวนประชากรในช่วงวัยรุ่นยังมี
จำนวนที่ลดลง ซึ่งการแข่งขั นในการรับนักศึกษาก็มีเพิ่มมากขึ้น ในภาวะการณ์ที่มีการแข่งขันเพิ่มสูงขึ้นเช่นนี้
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามจึงต้องดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อสร้างจุดเด่นของหลักสูตรเพิ่มขึ้น
อีกประการหนึ่ง ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการใช้ยารักษาโรค
มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างมาก มีการค้นพบยาชนิดใหม่ในการรักษา การเพิ่มข้อบ่งใช้ในการรักษาและ
ป้องกันโรค งานวิจัยที่มีผลต่อข้อกำหนดต่างๆในการใช้ยา เช่น การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของงานวิจัยของยา
เบาหวานที่ ต้ อ งเพิ่ ม ผลสัม ฤทธิ์เกี่ยวกับ โรคหั วใจและหลอดเลื อ ด จึ ง จะได้ รั บ การอนุ มั ติ ให้ จำหน่ ายได้ ใน
สหรัฐอเมริกา เป็นต้น นอกจากนี้ ช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลทางสุขภาพของคนทั่วๆไปสะดวกและรวดเร็ว
มากขึ้น ทักษะในการสื่อสาร การสืบค้นข้อมูลการดูแลสุขภาพทางวิชาการ และ การพิจารณาข้อเท็จจริงของ
ข้อมูลจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเภสัชกรที่จะต้องมีในการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วย
การสำรวจความต้องการเภสัชกรจากตลาดแรงงานพบว่ า ภายในระยะเวลา ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๖๙) จำนวนของเภสัชกรที่เข้าทำงานในโรงพยาบาลจะต่ ำกว่ าความต้ อ งการเล็ กน้ อ ย ซึ่ งทางผู้ สำรวจ
เสนอแนะให้มีมาตรการในการเพิ่มอัตราการจบการศึกษาของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ให้มากกว่าร้อยละ ๙๐ ขึ้น
ไป อย่างไรก็ตามผลการสำรวจข้อมูลของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘
พบว่าร้อยละบัณฑิตที่จบการศึกษาเท่ากับ ๗๒.๘๕ ของนักศึกษาแรกเข้า อัตราการมีงานทำภายใน ๑ ปี อยู่ที่
ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม และมีรายรับต่อเดือนเฉลี่ยเท่ากับ ๓๓,๗๓๘.๕๘ บาท จาก
ร้อยละของการจบการศึกษาที่ต่ำกว่าเป้าหมายของการเพิ่ ม อัต ราการจบการศึกษา มี ผลให้ท างคณะเภสั ช
ศาสตร์ดำเนิน การปรับปรุงหลักสูตร ตามความเห็นของผู้มี ส่วนได้ส่วนเสี ยกับหลักสูตรเพื่อเพิ่มอั ตราก ารจบ
การศึกษาซึ่งจะได้กล่าวต่อไป
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเรื่องกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๘ (หลักสูตรหกปี) ได้ระบุให้การผลิตเภสัชศาสตรบัณฑิตต้องมีการกำหนดสมรรถนะด้านต่างๆให้
สอดคล้ องกับข้อกำหนดด้านมาตรฐานคุณ วุฒิของประกาศนี้ ซึ่ง มีความครอบคลุ ม และจำเพาะเจาะจงต่ อ
สมรรถนะของเภสัชศาสตรบัณ ฑิต โดยมีข้อ กำหนดให้ หลั ก สูต รที่ เปิ ดดำเนิน การก่ อ นหน้ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘
จะต้ อ งปรั บปรุง ให้ เป็ น ไปตามประกาศฯ ภายในปี ก ารศึก ษา ๒๕๖๐ นอกจากนั้ น ข้อ กำหนดของกรอบ
มาตรฐานคุณ วุฒิฯ พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้ได้มีการพัฒนาจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
๕

๒๕๕๒ โดยการปรับปรุงในรายละเอียดของผลการเรียนรู้ ๖ ด้าน ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและมี
ความจำเพาะเจาะจงกับสาขาเภสัชศาสตร์มากขึ้นโดยเฉพาะในด้านที่ ๒ ด้านความรู้ และด้านที่ ๖ ทั กษะการ
ปฏิบัติทางวิชาชีพ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ มีการพัฒนาจากความรู้ทางสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ที่ไม่ได้ระบุสาขา
ย่อย เป็นการระบุสาขาย่อยและความรู้ด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน ประกอบด้วยความรู้ในวิชาเภสัชกรรม
อุตสาหการ (วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม) การบริบ าลทางเภสัชกรรม ระบบบริหารคุณ ภาพในด้านการบริหาร
จัดการความเสี่ยงและการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ระบบสุขภาพ ระบบยา และการคุ้มครองผู้บริโภค
นอกจากนี้ได้ระบุสมรรถนะของสาขาหลักของแต่ละหลักสูตร ให้มีความสามารถในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในสถานการณ์จริงได้อย่างชำนาญ ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติทาง
วิชาชีพ ที่ปรับปรุงจากการระบุตามกระบวนการปฏิ บัติ งาน ๔ งานหลัก เป็น การระบุความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน ๓ ด้าน ประกอบด้วยเภสัชกรรมอุตสาหการ การบริบาลทางเภสัชกรรม และระบบสุขภาพ ระบบ
ยาและการคุ้มครองผู้บริโภค รวมไปถึงการเพิ่มทักษะการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริงสำหรับการบริบาลทาง
เภสัชกรรมและเภสัชกรรมอุตสาหการ
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ ๑๘/๒๕๕๕ เรื่อ ง สมรรถนะร่ วมของหลั ก สู ต รเภสั ชศาสตรบั ณ ฑิ ต มี
วัต ถุประสงค์เพื่อกำหนดสมรรถนะร่วมของนั ก ศึก ษาเภสั ชศาสตร์ ก่ อนที่ จะเข้าสู่ สาขาเน้น ที่ สามารถผลิ ต
บัณฑิ ตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดได้ โดยมี กรอบคุณ ลักษณะของสมรรถนะร่วมทั้งหมด ๗ มิติ
ประกอบด้วย (๑) วิชาชีพ และคุณ ธรรม (๒) การทำงานเป็ นที มและการจัดการระบบ (๓) สารสนเทศ การ
สื่อสารและการให้ความรู้ (๔) เภสัชภัณฑ์ สมุนไพร เภสัชเคมี ภัณฑ์และการควบคุมคุณภาพ (๕) การจัดหายา
และการเตรียมยาสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย (๖) การบริบาลทางเภสัขกรรมเบื้องต้นและการใช้สมุนไพร และ (๗)
ระบบการสาธารณสุขและระบบสุขภาพ
การสำรวจความเห็นของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผลการเรียนรู้ ๖ ด้านของเภสัชศาสตรบัณฑิตในช่วงปี พ.ศ.
๒๕๕๔-๒๕๕๘ พบว่าทักษะทั้ง ๖ ด้านของเภสัชศาสตรบัณฑิตอยู่ในระดับดี อย่างไรก็ตามมีเพียงด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ที่มีผลการประเมินต่ำที่สุดใน ๖ ด้าน โดยเฉลี่ยต่ำ
กว่าระดับดีเล็กน้อย ดังนั้นการปรับปรุงหลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาในด้านนี้ให้
เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ การสำรวจความเห็นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ได้แก่ นักศึกษา บัณฑิต อาจารย์ใน
คณะฯ และอาจารย์แหล่งฝึก พบว่า ๑) รายวิชาที่มีเนื้อหาซ้ำซ้อนกัน ควรลดจำนวนเนื้อหาหรือหน่วยกิตลง
เพื่อให้เรียนเนื้อหาวิชาอื่นๆที่จำเป็นได้เพิ่มมากขึ้น ๒) ควรมีการปรับปรุงการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการ
สืบค้นวรรณกรรม อ่านงานวิจัย แนวทางการรักษา และการทำวิจัย เพื่ อให้เข้าใจงานวิจัยโดยเฉพาะการนำ
ข้อ มูลจากงานวิจัยไปสู่ก ารแก้ปัญหาในผู้ป่วยเฉพาะราย และการตั ดสิ นใจสำหรั บการคัด เลื อกยาเข้าบั ญชี
โรงพยาบาล โดยมีข้อเสนอให้มีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาที่สอน และชั้นปีที่เรียน การเพิ่มเนื้อหาของชีวสถิติ และ
การทำ journal club เพิ่มมากขึ้น ๓) ควรมีการเพิ่มทักษะการดูแลผู้ป่วยเฉพาะรายบนหอผู้ป่วย

๖

๑.๑๒. ผลกระทบจากข้อ ๑.๑๑ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
๑.๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๒
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงหลั กสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อให้เป็น ไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยจัดทำรายวิชาที่มีลั กษณะบูรณาการความรู้และ
ทั กษะด้ านต่ างๆ เพื่อพัฒ นามาตรฐานผลการเรีย นรู้ ทั้ ง ๕ ด้ าน ได้ แก่ มาตรฐานการเรีย นรู้ ด้านคุณ ธรรม
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านความสัมพั นธ์ระหว่างบุคคล ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิ ง
ตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งนี้
ได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยรายวิชาต่างๆที่จัดทำ
ขึ้นนั้นมีความทันสมัยและมีเนื้อหาครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา และกลุ่ม
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด นอกจากนี้ยังได้มีการทำ
วิจัย เพื่ อ สำรวจความต้อ งการของนั ก ศึก ษาและอาจารย์ ก่ อ นการจั ด ทำหลั ก สู ต รเพื่ อ เป็ น ส่ วนหนึ่ ง ในการ
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งนี้ ดังที่ได้อ้างอิงไว้แล้วในข้อ ๑๑.๒ ทั้งนี้
ผลการวิจัย การจัดสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณ วุฒิ และการพิจารณาจากกรรมการต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องได้ข้อสรุปว่า
หลั ก สู ต รหมวดวิช าศึ ก ษาทั่ วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ ควรยึ ด หลั ก การ “เสรี ภ าพและปั ญ ญา” (Freedom and
Wisdom) ซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนแบบสหวิทยาการ การสอนเป็นทีม
และการเรียนแบบ active learning ที่สำคัญจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกรายวิชาต่าง ๆ ตามความถนัดและ
ความสนใจของตนเองให้มากขึ้น ดังจะเห็นว่าได้ลดจำนวนหน่วยกิตรายวิชาบังคับในแต่ละกลุ่มวิชาและเปิ ด
โอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาข้ามกลุ่มวิชาได้ตามความสนใจ
หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๐
กระบวนการสร้างเภสัชศาสตรบัณฑิต โดยสมรรถนะของนักศึกษาเภสัชศาสตร์จะถูกพัฒนาขึ้น ตาม
ข้อกำหนดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ประกาศสภาเภสัชกรรมฉบับที่ ๑๘/๒๕๕๕ และความเห็นจากผู้ที่มี
ส่วนได้ส่วนเสีย กับการดำเนินการของหลักสูตรมาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตรนี้ด้วย เพื่อให้เภสัชศาสตร
บัณ ฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรมมีทักษะในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง สามารถเชื่อมโยง
สมรรถนะและทักษะต่างๆเข้าด้วยกัน โดยเฉพาะคุณสมบัติของเภสัชกรด้านคุณธรรม จริยธรรม ทักษะทาง
ปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อไปปฏิบัติงานทางวิชาชีพ ได้ดีในการป้องกันปัญหาจากการใช้ยา เพิ่ มความ
ปลอดภัยของผู้ป่วยในการใช้ยา และตนเอง รวมถึงการสร้างงานวิจัยที่ตรงกับความต้องการของสังคม เช่น การ
ทดสอบความคงตัวของยาเตรียมเฉพาะคราวในโรงพยาบาล การสร้างเครื่องมือเพื่อช่วยปรับปรุงความร่วมมือ
ในการใช้ยาของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รูปแบบและวิธีการทำงานเขิงรุกเพื่อป้องกัน ปัญหาจากการใช้ยาของผู้ป่วย
เป็นต้น
ในหลักสูตรนี้ได้มีการปรับปรุงโดยมีข้อสรุปการเปลี่ยนแปลงดังนี้
๗

๑) การปรับลดเนื้อหาบางรายวิชาที่มีการเรียนการสอนซ้ำซ้อนกัน ประกอบด้วยการลดหน่วยกิตของ
กลุ่มวิชาทางผู้ป่วยจำนวน ๗ หน่วยกิตจากวิชา ชีวเคมีทางคลินิก พันธุศาสตร์ฯ พิษวิทยาทางคลินิก โอสถกรร
มานุบาล และทักษะการสื่อสารฯ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นความเห็นจากนักศึกษา และอาจารย์ในคณะ
๒) การเพิ่มหน่วยกิตของรายวิชา การเปิด รายวิชาใหม่ และการเพิ่มเนื้อหาลงในคำอธิบายรายวิชา
ได้ แก่ รายวิ ชาที่เปิดใหม่ประกอบด้วยการบริหารเภสั ชกิจ และเภสัชกรรมการจ่ายยา เพื่ อให้สอดคล้อ งกั บ
สมรรถนะร่วมฯ ด้านที่ ๒ และ ๖ ตามลำดับ นอกจากนี้มีการเปิดรายวิชาโอสถกรรมศาสตร์ ๕ ในชั้นปีที่ ๕
ภาคการศึกษาที่ ๑ มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะการดูแลผู้ป่วยบนหอผู้ป่วย และการนำข้อมูลจากงานวิจัยไปสู่
การแก้ปัญหาในผู้ป่วยเฉพาะรายได้
๓) การปรับปรุงรายวิชาที่เกี่ ยวข้อ งกั บงานวิ จัย โดยจัด เรีย งรายวิ ชาที่สามารถนำมาบูร ณาการให้
นักศึกษาเข้าใจงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์และการประยุกต์ใช้ทางคลินิกและเภสัชระบาดวิทยาได้ รวมทั้งมีผล
เพิ่มทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี จากการนำรายวิชาการสืบค้นและประเมิน
วรรณกรรม ระเบียบวิธีวิจัย และเภสัชระบาดวิทยา มาเรียบเรียงเนื้อหาและลำดับใหม่ ร่วมกับการเพิ่มเติ ม
เนื้อหาทางด้านสถิติ เปลี่ยนเป็นรายวิชา การวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ๑-๓
๑.๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๒
มหาวิทยาลัยมีพันธกิจในด้านการเรีย นการสอน การวิจัย ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการ
วิชาการแก่สังคม ดังนั้ นในการจัดการศึก ษามหาวิท ยาลั ยจึง ได้ พั ฒนาหลัก สูต รตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพื่อให้บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสยามมีคุณลักษณะเป็นไปตามบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัยและผลการเรียนรู้ทั้ง ๕ ด้านของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
การบริหารจัดการ
๑ มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อทำหน้าที่ให้
ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตร การพิจารณาข้อสอบ และการพิจารณาผลการเรียน อย่างน้อยภาค
การศึกษาละ ๒ ครั้ง
๒ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อทำหน้าที่ดูแลจัดการการเรียนการสอน
และแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอน เช่น การจัดตารางเรียน การวัดและประเมินผลการเรียน
๓ มีการมอบหมายผู้ประสานงานรายวิชาทุกวิชา เพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย
หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๐
การดำเนินการของหลักสูตรจะมีความเกี่ยวข้องกับพันธกิจอื่นๆของสถาบันทางด้านงานวิจัย การเรียน
การสอน และการบริการวิชาการ โดยงานวิจัยจะมุ่งเน้นในการตอบโจทย์ต่อความต้องการของสังคมมากขึ้น
โดยเฉพาะโรงพยาบาลตามตั วอย่างในข้อ ๑.๑๒.๑ และด้านอื่น ๆที่เกี่ยวข้อ งในการบริการวิชาการและการ
เรียนการสอน เช่น การให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนใกล้เคียงเกี่ยวกับการใช้ยา การฝึกทักษะการสื่อสาร
ทางวิชาชีพโดยการสื่อสารกับผู้ป่วยในชุมชนจากการปฏิบัติงานของเภสัชกรครอบครัว เป็นต้น
๘

๑.๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอืน่ ที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
๑.๑๓.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
การดำเนินการจัดการเรียนการสอนของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยคณะวิทยาศาสตร์และคณะศิลป
ศาสตร์รวมทั้งหมดจำนวน ๓๓ หน่วยกิต ประกอบด้วย กลุ่มวิชาจำนวน ๔ กลุ่ม คือ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
และสั ง คมศาสตร์ ๓ หน่ วยกิ ต กลุ่ ม วิ ช าภาษาและการสื่ อ สาร ๙ หน่ วยกิ ต กลุ่ ม วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ แ ละ
วิทยาศาสตร์ ๓ หน่วยกิต และกลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และพลศึกษา ๓ หน่วยกิต และเลือกเรียนจากกลุ่มวิชา
ต่าง ๆ ของหมวดศึกษาทั่วไปจำนวน ๑๕ หน่วยกิต รายละเอียดของรายวิชาในแต่ละกลุ่มแสดงไว้ในหัวข้อ
๓.๓.๒.๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๑.๑๓.๒ หมวดวิชาชีพพื้นฐาน
การดำเนิ นการจัดการเรียนการสอนของหมวดวิชาชีพ พื้ นฐาน โดยคณะวิ ทยาศาสตร์ จำนวน ๒๑
หน่วยกิต ประกอบด้วย วิชา ๑๒๒-๑๑๑ ชีววิทยาทั่วไป ๑๒๒-๑๑๒ ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป ๑๒๓-๑๑๑ เคมี
ทั่วไป ๑๒๓-๑๑๓ อินทรีย์เคมี ๑๒๓-๑๑๔ ปฏิบัติการอินทรีย์เคมี ๑๒๓-๒๑๕ ชีวเคมี ๑๒๓-๒๑๖ ปฏิบัติการ
ชีวเคมี ๑๒๔-๑๑๕ ฟิสิกส์ทั่วไป ๑ และ ๑๒๕-๑๑๔ แคลคูลัส ๑

๙

หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
๒.๑. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๒.๑.๑ ปรัชญา/ความสำคัญ
ปรัชญา
ปฏิบัติจริง อิงความรู้ คู่จรรยาบรรณวิชาชีพเภสัชกรรม
ความสำคัญ
ระบบสาธารณสุขของประเทศไทย มีก ารดำเนิ น งานเพื่ อ ป้ องกัน และรัก ษาโรค รวมทั้ งเสริม สร้าง
สุขภาพของผู้ป่วย ซึ่งความรู้ในการดูแลตนเองของผู้ป่วยและความร่วมมือในการรับประทานยาเป็นส่วนสำคัญ
อันเป็นหน้าที่หลักของเภสัชกร คณะเภสัชศาสตร์ มุ่งเน้นการผลิตเภสัชกรด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมที่มี
คุณภาพ มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ จรรยาบรรณวิชาชีพ และความเป็นสากล กอปรด้วยคุณธรรม จริยธรรม
วิชาชีพ สร้างองค์ความรู้ใหม่จากงานวิจัยที่มีคุณภาพ และให้การบริการวิชาการแก่สังคม พร้อมทั้งทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม เพื่อสนับสนุนและพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศ เพื่อให้ประชาชนมีการใช้ยา
อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ความปลอดภัย เหมาะสมกับเศรษฐานะของผู้บริโภค และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๒.๑.๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้เภสัชศาสตรบัณฑิต มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ และทักษะ ดังนี้
๑. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และทำนุบำรุงวัฒนธรรมไทย
๒. สามารถนำความรู้ทางเภสัชศาสตร์ หลักการและแนวคิดการบริบาลทางเภสัชกรรม มาใช้ในการดูแลผู้ใช้ยา
อย่างเหมาะสม บนพื้นฐานทางวิชาการที่ทันสมัย
๓. มีทักษะการคิดที่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม มีเหตุผล เป็นระบบ และวางแผนป้องกันปัญหาได้
๔. มีทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และสร้างความสั มพันธ์ที่ ดีกับผู้ป่วย ผู้บริโภคและบุคลากรทางการ
แพทย์
๕. มีความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรทางสาขาอื่นๆ อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
๖. มีความใฝ่รู้ ความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมและ
เป็นสากล
๗. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาองค์ความรู้ของตนเองได้อย่างเป็นระบบ

๑๐

๒.๒. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนาตาม
กลยุทธ์
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ
๑) คุณธรรม จริยธรรม
การเรียนจากกรณีศึกษาในชั้นเรียน
การเรียนการสอนที่สอดแทรกใน
รายวิชา
๒) ความรู้และทักษะทาง การใช้กระบวนการเรียนการสอน
ปัญญา
โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินใน
หมวด ๗)
๑) มีการเพิ่มเติมเนื้อหาของจรรยาบรรณวิชาชีพลงใน
รายวิชา ๒๐๐-๕๕๔ กฎหมายทางเภสัชศาสตร์

๑) มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เช่น
๒๐๐-๓๑๗ ปฏิบัติการโอสถกรรมศาสตร์ ๑
๒๐๐-๓๒๔ ปฏิบัติการโอสถกรรมศาสตร์ ๒
๒๐๐-๔๓๕ ปฏิบัติการโอสถกรรมศาสตร์ ๓
๒๐๐-๔๔๕ ปฏิบัติการโอสถกรรมศาสตร์ ๔
๒๐๐-๕๗๕ โอสถกรรมศาสตร์ ๕ เป็นต้น
การพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนมี ๑) จำนวนหน่วยกิตวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพ
โอกาสเลือกเรียนได้ตามความสนใจ ๔ หน่วยกิต
ของตนเอง
๒) จำนวนหน่ ว ยกิ ต ของวิ ช าเลื อ กในกลุ่ ม วิ ช าฝึ ก
ปฏิบัติงาน ๑๒ หน่วยกิต (๓ รายวิชา)
๓) จำนวนวิช าเลือกในกลุ่ม วิช าฝึ กปฏิ บั ติง าน จำนวน
๑๒ รายวิชา
๔) จำนวนหน่ ว ยกิตของวิช าเลื อกในหมวดวิช าศึ ก ษา
ทั่วไปจำนวน ๑๕ หน่วยกิต ๕ รายวิชา
๓) ทักษะความสัมพันธ์
การใช้กระบวนการเรียนการสอน ๑) มีรายวิชาพัฒนาทักษะทางสังคมและวิชาชีพ ได้แก่
ระหว่างบุคคลและความ โดยการส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ๒๐๐-๓๒๗ ประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึก
รับผิดชอบ
และการฝึกปฏิบัติงานจริง
ปฏิบัติงาน จำนวน ๓๔ หน่วยกิต
๔) ทักษะการวิเคราะห์เชิง การส่งเสริมและพัฒนาทักษะการ ๑) มี รายวิช าพั ฒ นาการใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ เช่ น
ตัวเลข และการใช้
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
๑๐๑-๓๐๑ การรู้เท่าทันดิจิทัล
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๒๐๐-๓๓๒ การวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ๑
๒๐๐-๓๓๓ การวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ๒
๒๐๐-๔๕๕ การวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ๓
๒๐๐-๔๓๗ การให้บริการข่าวสารด้านยา เป็นต้น
๕) ทักษะการสื่อสาร
การส่งเสริมและพัฒนาทักษะการ ๑) มีรายวิชาพัฒ นาทักษะการสื่อสาร เช่น ๒๐๐-๕๗๓
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
ทักษะการสื่ อสารทางวิ ชาชี พ และการให้ ค ำแนะนำแก่
ผู้ป่วย และ ๒๐๐-๕๗๔ ปฏิบัติการทักษะการสื่อสารทาง
วิชาชีพและการให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วย
๒) มี รายวิ ช าพั ฒ นาทั ก ษะการใช้ ภ าษาอั ง กฤษ เช่ น
๑๐๑-๒๐๓ ภาษาอังกฤษเพื่ อการปรับพื้ น ๑๐๑-๒๐๔
๑๑

แผนการพัฒนาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ

กลยุทธ์

๖) ทักษะการนำความรู้ไป การพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้
ใช้ในการปฏิบัติงานทาง ความสามารถทางวิชาชีพจาก
วิชาชีพ
ประสบการณ์จริง

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินใน
หมวด ๗)
ภ าษ าอั ง ก ฤ ษ ใน ชี วิ ต ป ระ จ ำวั น ๑ ๐ ๑ -๒ ๐ ๕
ภาษาอั ง กฤษเพื่ อการศึ กษาทางวิ ช าการ และ ๒๐๐๕๘๑ ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพเภสัชกร
๑) จำนวนรายวิชาฝึกปฏิ บัติงานวิชาชีพ ๓๔ หน่วยกิ ต
และรายวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ๑ หน่วยกิต
๒) นักศึกษาจำนวนร้อยละ ๘๐ มีความรู้ความสามารถ
ทางด้านเภสัชกรรมบรรลุตามเกณฑ์การประเมินรายวิชา
ฝึกปฏิบัติงาน

จากทัก ษะทั้ง ๖ ด้านในตารางแผนการพั ฒ นาตามกรอบมาตรฐานคุณ วุ ฒิ ฯ มี ๒ ตั วบ่ งชี้ ในการ
ประเมิ น ในหมวด ๗ ประกอบด้วย ข้อ ๑๒) ระดับความพึ งพอใจของนั กศึกษาปี สุด ท้าย/บั ณ ฑิต ใหม่ ที่มี ต่ อ
คุณ ภาพหลัก สูตร เฉลี่ยไม่น้ อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ และ ข้อ ๑๓) ระดั บความพึง พอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
นอกจากนี้ คณะเภสัชศาสตร์ได้ดำเนินการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและพันธกิจอื่นๆ ซึ่งได้ระบุ
ในตารางแผนการพัฒนาตามพันธกิจ
แผนการพัฒนาตาม
พันธกิจ
การพัฒนาการเรียนการ
สอน

การพัฒนานักศึกษา

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

การปรั บ ปรุ ง เนื้ อ หารายวิ ช าให้
ทั น สมั ย สอดคล้ องกั บ บริ บ ทการ
ป ฏิ บั ติ ง าน วิ ช าชี พ แ ล ะเกณ ฑ์
มาตรฐานผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ เภสั ช
กรรม

๑) รายวิ ช าในหลั ก สู ต รครอบคลุ ม เนื้ อ หาตาม
สมรรถนะร่วมหลักสูตรเภสัช ศาสตรบั ณ ฑิ ต และ
เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ด้าน
การบริบ าลทางเภสัช กรรม เช่น ๒๐๐-๓๓๑ การ
บริหารเภสัชกิจ ๒๐๐-๔๕๐ เภสัชกรรมการจ่ายยา
๒๐๐-๔๕๖ การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภ าพและการ
คุ้มครองผู้ บริโภค ๒๐๐-๕๗๕ โอสถกรรมศาสตร์
๕ และ ๒๐๐-๖๘๑ การฝึ กงานด้ า นเภสั ช กรรม
ครอบครัวและเภสัชกรรมปฐมภูมิ เป็นต้น
๑) จำนวนนักศึกษาอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ เข้าร่วม
กิจกรรม
๒) จำนวนนั กศึกษาอย่ า งน้ อยร้ อยละ ๘๐ ที่ เข้ า
ร่ ว มกิ จ กรรมมี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะการทำงานที่
เพิ่มขึ้น

การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
นักศึกษาเพื่อเสริมสร้างความรู้และ
ทักษะการทำงานให้กับนักศึกษา

๑๒

แผนการพัฒนาตาม
พันธกิจ
การพัฒนานักศึกษา

การพัฒนาอาจารย์และ
การบริหารหลักสูตร

การบริหารทรัพยากรและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

การสร้างความร่วมมือกับ
องค์กรภายนอกในการ
เรียนการสอน

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำ
ด้านวิชาการ แผนการเรียน การใช้
ชีวิต และแนวทางการประกอบอาชีพ
มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบ
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
การสรรหาอาจารย์ใหม่ให้ตรง
สาขาวิชา
การอบรมอาจารย์ด้านการเรียนการ
สอน และนวัตกรรมการเรียนการ
สอน

๑) นักศึกษาทุกคนมีอาจารย์ที่ปรึกษา
๒) นั ก ศึ ก ษาได้ รับ คำแนะนำและพบอาจารย์ ที่
ปรึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
๑) อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั กสู ต รมี จ ำนวนและ
คุณสมบัติครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
๑) อาจารย์ใหม่ทุกคนจบตรงสาขาวิชา

๑) อาจารย์ ป ระจำหลั กสู ตรได้ รับ การอบรมด้ า น
การเรี ย นการสอน และนวั ตกรรมการเรี ย นการ
สอนอย่างน้อยร้อยละ ๘๐
๒) อาจารย์ใหม่ทุกคน (ถ้ามี) ได้รับการปฐมนิเทศ
หรือคำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน
๓) อาจารย์ผู้รับผิ ดชอบหลักสู ตรทุกคนได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพอย่างน้อยปี
ละ ๑ ครั้ง
การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้าน
๑) อาจารย์ประจำหลักสูตรมีผลงานวิชาการ และ/
งานวิชาการ และงานวิจัย
หรือผลงานวิ จัย อย่ า งน้ อย ๑ เรื่ องในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลัง
การจัดหาทรัพยากรห้องปฏิบัติการ ๑) จำนวนทรัพยากรในห้องปฏิบัติการเพียงพอกับ
จำนวนนักศึกษา
การจัดหาตำรา/ฐานข้อมูลที่
๑) จำนวนตำรา/ฐานข้ อมู ล เพี ย งพอกับ จำนวน
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
นักศึกษา
การสร้างความร่วมมือกับ
๑) จำนวนโรงพยาบาล/ร้านยา/โรงงาน/บริษัทยา
โรงพยาบาล/ร้านยา/โรงงาน/บริษัท ที่ร่วมเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ เพียงพอกับ
ยาในการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
จำนวนนักศึกษา
การสร้างความร่วมมือกับ
๑) จำนวนหน่ วยงาน/ชุ มชนภายนอก ที่ ให้ ความ
หน่วยงาน/ชุมชนภายนอกในการ ร่วมมื อในการจัดการเรีย นการสอน อย่างน้ อย ๕
จัดการเรียนการสอน
หน่วยงาน เช่น โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาล
บุรีรัมย์ โรงพยาบาลพัทลุง โรงพยาบาลตราด ศูนย์
พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๒ กรุงเทพมหานคร เป็น
ต้น
๑๓

หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
๓.๑. ระบบการจัดการศึกษา
๓.๑.๑ ระบบ
มหาวิทยาลัยสยามจัดการศึก ษาเป็น ระบบทวิ ภาค ตามเกณฑ์ม าตรฐานหลั กสูต รระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยแบ่ง เวลาการศึก ษาใน ๑ ปี อ อกเป็ น ๒ ภาคการศึ ก ษาปกติ แต่ ล ะภาคจะมี ร ะยะ เวลา
การศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ และหากเห็นสมควรมหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการศึกษาภาคฤดูร้อนก็ได้
การกำหนดปริม าณการศึ ก ษาของแต่ ล ะรายวิ ช า ให้ ก ำหนดเป็ น หน่ ว ยกิ ต ตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีเกณฑ์ต่อไปนี้
๑. รายวิชาภาคทฤษฏี การบรรยาย สัมมนา หรือการเรียนการสอนลักษณะอื่นที่เทียบเท่า ไม่น้อยกว่า
๑๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
๒. รายวิชาภาคปฏิบัติ การทดลอง การฝึก หรื อการศึก ษาที่เทีย บเท่า ไม่น้อ ยกว่า ๓๐ ชั่ วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
๓. รายวิชาการฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
๔. การทำโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาทำโครงงานหรือกิจกรรม
นั้นๆไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
นอกจากนี้ ตามประกาศกระทรวงศึก ษาธิก าร เรื่อ งมาตรฐานคุณ วุฒิร ะดั บปริ ญญาตรี สาขาเภสั ช
ศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (หลักสูตรหกปี) ได้กำหนดเกณฑ์ของการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเน้นในชั้นปีที่ ๖ มี
จำนวนชั่วโมงไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ชั่วโมง โดยมีจำนวนหน่วยกิตรวม ๒๘ หน่วยกิต
๓.๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
การศึกษาฤดูร้อน มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้ อยกว่า ๖ สัปดาห์ และต้องมีชั่วโมงเรียนของแต่ละ
รายวิชารวมกันทั้งหมดเทียบเท่ากับชั่วโมงของการศึกษาในภาคการศึกษาปกติ
๓.๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
๓.๒. การดำเนินการหลักสูตร
๓.๒.๑ วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ ๑ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๒
ภาคการศึกษาที่ ๒ ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๓ – เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ – เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓
วิชาภาคทฤษฎี เรียนวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา ๘.๐๐-๑๖.๐๐ น.
วิชาภาคปฏิบัติ เรียนวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา ๘.๐๐-๑๘.๐๐ น. แบ่งออกเป็น
๑. วิชาปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ เวลา ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.
๒. วิชาปฏิบัติการที่สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน เวลา ๘.๐๐-๑๘.๐๐ น.
๑๔

๓.๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
๑. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือเทียบเท่า
๒. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่กรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดย
ประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
๓. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ
๔. มีสุขภาพอนามัยดี สมบูรณ์ ทัง้ ร่างกายและจิตใจ
๕. มีอายุไม่เกิน ๒๕ ปีบริบูรณ์
หรือผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เห็นสมควรให้เข้าศึกษาได้
๓.๒.๓ ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
๓.๒.๔ กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัด
ทักษะภาษาอังกฤษ
การใช้ชีวิตของนักศึกษาและการปรับตัวกับระบบ
การเรียนในมหาวิทยาลัย

ส่งเสริมให้อาจารย์ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น
มีการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร์ และสโมสร
นักศึกษา ได้แก่ กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา
และ มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาในการช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหา
มีการสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆของคณะฯ
ในรูปแบบต่างๆ ของวิชาภาคปฏิบัติ เพื่อเพิ่มทักษะกระบวนการคิดแก่
นักศึกษาในการนำความรู้ในชั้นเรียนมาใช้ในสถานการณ์จริงได้
สอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอน

การคิดอย่างไม่เป็นระบบ

การตรงต่อเวลา ความมีระเบียบวินัย และความ
รับผิดชอบ

๓.๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ ๖ ปี

จำนวนนักศึกษาที่มีเป้าหมายจะเปิดรับ
จำนวนนักศึกษาสะสม
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

๒๕๖๒
๖๐
๖๐
-

๒๕๖๓
๖๐
๑๒๐
-

ปีการศึกษา
๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖
๖๐
๖๐
๖๐
๑๘๐
๒๔๐
๓๐๐
-

๒๕๖๗
๖๐
๓๖๐
๖๐

๒๕๖๘
๖๐
๓๖๐
๖๐

๓.๒.๖ งบประมาณตามแผน
หมวดรายจ่าย (หน่วย: ล้านบาท)
๑. ค่าใช้จ่ายบุคลากร (เงินเดือน/ค่าจ้าง)
๒. งบดำเนิ น งานตามแผนยุท ธศาสตร์ (ค่าตอบ
แทน ค่าใช้สอยและวัสดุ)
๓. งบลงทุน (ครุภัณฑ์ หนังสือ วารสาร ตำรา)
๔. งบอุดหนุน (พัฒนาอาจารย์ สนับสนุนงานวิจัย)
๕. ค่าใช้จ่ายระดับมหาวิทยาลัย
รวม

ปีการศึกษา
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘
๒๓.๖๑

๒๕.๑๕

๒๖.๐๖

๒๗.๘๘

๒๙.๗๗

๓๑.๗๘ ๓๓.๙๓

๖.๗๓

๗.๒๖

๗.๘๔

๘.๒๓

๘.๗๙

๙.๓๘ ๑๐.๐๒

๒.๐๐
๔.๖๐
๕.๘๐
๔๒.๗๔

๒.๐๐
๔.๘๐
๖.๐๘
๔๕.๒๙

๒.๐๐
๕.๐๐
๖.๓๘
๔๗.๒๘

๒.๐๐
๕.๒๐
๖.๗๐
๕๐.๐๑

๒.๑๔
๕.๕๕
๗.๑๕
๕๓.๔๐

๒.๒๘ ๒.๔๓
๕.๙๓ ๖.๓๓
๗.๖๔ ๘.๑๕
๕๗.๐๑ ๖๐.๘๗

หมายเหตุ งบประมาณนี้ไม่นับรวมอาคาร โสตทัศนูปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมแล้ว ประมาณการค่าใช้จ่ายเฉลี่ย ๙๘,๙๓๕ บาทต่อคนต่อปี

๑๕

๓.๒.๗ ระบบการศึกษา
มหาวิทยาลัยจัดระบบการศึกษาแบบหน่วยกิตในระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่ง ๆ แบ่งออก เป็น ๒
ภาคการศึกษาปกติ และภาคฤดูร้อน ดังนี้
๓.๒.๗.๑ ภาคการศึกษาปกติมี ๒ ภาค คือ ภาคการศึกษาที่ ๑ และภาคการศึกษาที่ ๒ แต่ละภาคมี
ระยะเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า ๑๕ สัปดาห์
๓.๒.๗.๒ ภาคฤดูร้อน ๑ ภาคมีระยะเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า ๖ สัปดาห์ และต้องมีชั่วโมงเรียนของแต่ละ
รายวิชารวมกันทั้งหมด เทียบเท่ากับชั่วโมงของการศึกษาในภาคการศึกษาปกติ
ระยะเวลาการศึกษา
ใช้เวลาในการศึกษาตามหลักสูตร ๖ ปีการศึกษา โดยใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา นับเวลาศึกษา
จากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษา และสำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ
๓.๒.๘ การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
ระบบการเทียบโอนหน่วยกิตเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสยามว่าด้วยการเทียบโอนความรู้และการ
ให้โอนหน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและเพื่อการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๒
และประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องหลักเกณฑ์การเทีย บโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่ก ารศึกษาใน
ระบบ พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยสามารถเทียบโอนได้เฉพาะรายวิชาพื้นฐานที่ไม่ใช่วิชาของคณะเภสัชศาสตร์เท่านั้น
๓.๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
๓.๓.๑ หลักสูตร
๓.๓.๑.๑ จำนวนหน่วยกิตรวม
๒๒๕ หน่วยกิต
๓.๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
๒๒๕ หน่วยกิต
(๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๓๓ หน่วยกิต
ให้เรียนแต่ละกลุ่มวิชาตามที่กำหนด จำนวน ๑๘ หน่วยกิต ดังนี้
๑.๑ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๓ หน่วยกิต
๑.๒ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
๙ หน่วยกิต
๑.๓ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
๓ หน่วยกิต
๑.๔ กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และพลศึกษา
๓ หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาจากกลุม่ วิชาต่าง ๆ ของหมวดศึกษาทัว่ ไป จำนวน ๑๕ หน่วยกิต
(๒) หมวดวิชาเฉพาะ
๑๘๖ หน่วยกิต
๒.๑ กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน
๓๕ หน่วยกิต
๒.๒ กลุ่มวิชาชีพ
๑๑๗ หน่วยกิต
๒.๓ กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติงาน
๓๔ หน่วยกิต
(๓) หมวดวิชาเลือกเสรี

๖ หน่วยกิต
๑๖

รหัสรายวิชาในหลักสูตรจะใช้ตัวเลข ๖ ตัว นำหน้าชื่อวิชา โดยมีความหมาย ดังนี้
๑๐๑-๑xx
หมายถึง กลุ่มวิชา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑๐๑-๒xx
หมายถึง กลุ่มวิชา ภาษาและการสื่อสาร
๑๐๑-๓xx
หมายถึง กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
๑๐๑-๔xx
หมายถึง กลุ่มวิชา พลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์
เลขรหัสตัวที่ ๕ และ ๖ หมายถึง ลำดับวิชา
๒๐๐-xxx
หมายถึง คณะเภสัชศาสตร์
ความหมายของตัวเลข ๓ ตัวหลัง
เลขรหัสตัวที่ ๔
หมายถึง ชั้นปีที่เรียน
เลขรหัสตัวที่ ๕ และ ๖ หมายถึง ลำดับวิชา
เงื่อนไขของรายวิชา ประกอบด้วย ๓ ข้อดังนี้
๑. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อ น หมายถึง รายวิชาที่ต้องลงทะเบี ยนเรียนก่อนภาคการศึกษาปัจจุบัน
และได้รั บการประเมิน ผลรายวิชาเป็น สัญลัก ษณ์ A, B+, B, C+, C, D+, หรื อ D ซึ่ งมี ความเช่น เดี ย วกั น กั บ
“วิชาบังคับก่อน” ในหมวดศึกษาทั่วไป และกลุ่มวิชาชีพพื้นฐานที่สอนโดยคณะวิทยาศาสตร์
๒. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน หมายถึง รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียนพร้อมกันสำหรับการเรียน
รายวิ ชานั้ น ครั้ง แรก ในกรณีที่นัก ศึก ษามีความจำเป็ น ต้อ งถอนรายวิ ชาที่ ต้ องเรีย นพร้อ มกัน อัน ใดอั นหนึ่ ง
จะต้องถอนรายวิชาที่เหลือซึ่งระบุไว้ให้เรียนพร้อมกัน
๓. รายวิชาที่ ต้อ งผ่านการลงทะเบีย นมาก่ อ น หมายถึง รายวิชาที่ ต้ อ งลงทะเบี ยนเรีย นก่ อ นภาค
การศึกษาปัจจุบัน และได้รับการประเมินผลรายวิชาเป็นสัญลักษณ์ A, B+, B, C+, C, D+, D หรือ F ซึ่งการได้
F มาจากกรณีที่นักศึกษามีผลสอบไม่ผ่านจากการเข้าสอบตามปกติเท่านั้น
ตัวอย่าง
๒๐๐-๓๑๖
โอสถกรรมศาสตร์ ๑
๔ (๔-๐-๘)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ๒๐๐-๒๑๖
รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน: ๒๐๐-๓๑๗, ๒๐๐-๓๑๘, ๒๐๐-๓๒๘
คือ วิชาโอสถกรรมศาสตร์ ๑ ซึ่งเป็นวิชาในคณะเภสัชศาสตร์ เรียนในชั้นปีที่ ๓ เป็นวิชาลำดับที่ ๑๖ จำนวน ๔
หน่วยกิต มีชั่วโมงบรรยาย ๔ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ไม่มีชั่วโมงปฏิบัติการ และชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง ๘ ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ ต้องได้ผลการเรียนของวิชา ๒๐๐-๒๑๖ ชีวเคมีทางคลินิกที่ไม่ใช่ F จึงจะลงทะเบียนเรียนได้ และต้อง
ลงทะเบียนเรียนพร้อมกับวิชา ๒๐๐-๓๑๗ ปฏิบัติการโอสถกรรมศาสตร์ ๑, ๒๐๐-๓๑๘ เคมีของยา ๑ และ
๒๐๐-๓๒๘ เภสัชวิทยา ๑

๑๗

๓.๓.๒ รายวิชา
๓.๓.๒.๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน ๓๓ หน่วยกิต
๓.๓.๒.๑.๑. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๓ หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดก็ได้ในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อย่างน้อย ๓ หน่วยกิต
๓.๓.๒.๑.๒. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร จำนวน ๙ หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดก็ได้ในกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร อย่างน้อย ๙ หน่วยกิต
๓.๓.๒.๑.๓. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดก็ได้ในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อย่างน้อย ๓ หน่วยกิต
๓.๓.๒.๑.๔. กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และพลศึกษา จำนวน ๓ หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดก็ได้ในกลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และพลศึกษา อย่างน้อย ๓ หน่วยกิต
๓.๓.๒.๑.๕. ให้เลือกเรียนรายวิชาจำนวน ๑๕ หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาต่าง ๆ ของหมวดศึกษาทั่วไป ดังนี้
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑๐๑-๑๐๑
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๓ (๓-๐-๖)
Sufficiency Economy Philosophy for Sustainable Development
๑๐๑-๑๐๒
ความเป็นพลเมืองในสังคมไทยและสังคมโลก
๓ (๓-๐-๖)
Civic Literacy in Thai and Global Context
๑๐๑-๑๐๓
การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพเพื่อความเป็นผู้นำ
๓ (๒-๒-๕)
Designing Your Self and Personality for Leadership
๑๐๑-๑๐๔
การบริหารการเงินอย่างชาญฉลาด
๓ (๓-๐-๖)
Smart Money Management
๑๐๑-๑๐๕
เปิดโลกชุมชนและการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
๓ (๒-๒-๕)
Community Explorer and Service Learning
๑๐๑-๑๐๖
กฎหมายและการเมืองใกล้ตัว
๓ (๓-๐-๖)
Politics and Law in Everyday Life
๑๐๑-๑๐๗
ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต
๓ (๓-๐-๖)
Philosophy, Religions and Life Style
๑๐๑-๑๐๘
หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพือ่ การเรียนรู้ตลอดชีวิต
๓ (๒-๒-๕)
Principles of Logics and Thinking Skill for Lifelong Learning
๑๐๑-๑๐๙
มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ
๓ (๓-๐-๖)
Human Relations and Personality Development
๑๐๑-๑๑๐
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
๓ (๓-๐-๖)
Psychology in Daily Life
๑๘

๑๐๑-๑๑๑

อาเซียนในโลกยุคใหม่
๓ (๓-๐-๖)
ASEAN in the Modern World
๑๐๑-๑๑๒
อารยธรรมศึกษา
๓ (๓-๐-๖)
Civilization Studies
๑๐๑-๑๑๓
ทักษะการศึกษา
๓ (๒-๒-๕)
Study Skills
๑๐๑-๑๑๔
จิตวิทยาทั่วไป
๓ (๓-๐-๖)
General Psychology
๑๐๑-๑๑๕
สังคมวิทยาเบื้องต้น
๓ (๓-๐-๖)
Introduction to Sociology
๑๐๑-๑๑๖
หลักเศรษฐศาสตร์
๓ (๓-๐-๖)
Principle of Economics
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
๑๐๑-๒๐๑
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
๓ (๒-๒-๕)
Thai Language for Communication
๑๐๑-๒๐๒
ภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ
๓ (๒-๒-๕)
Thai Language for Presentation
*๑๐๑-๒๐๓ ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพื้น
๓ (๒-๒-๕)
English for Remediation
(* เป็นรายวิชาไม่นับหน่วยกิตที่นักศึกษาต้องสอบผ่าน (S) จึงจะสามารถลงทะเบียนวิชา
๑๐๑-๒๐๔ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ได้)
๑๐๑-๒๐๔
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
๓ (๒-๒-๕)
Daily Life English
๑๐๑-๒๐๕
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ
๓ (๒-๒-๕)
English for Academic Study
๑๐๑-๒๐๖
ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอแบบมืออาชีพ
๓ (๒-๒-๕)
English for Professional Presentation
๑๐๑-๒๐๗
ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบข้อสอบมาตรฐาน
๓ (๒-๒-๕)
English for Proficiency Test
๑๐๑-๒๐๘
การเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์สำหรับทุกคน
๓ (๒-๒-๕)
Computer Coding for Everyone
๑๐๑-๒๐๙
ภาษาจีน ๑
๓ (๒-๒-๕)
Chinese ๑
๑๙

๑๐๑-๒๑๐

ภาษาจีน ๒
Chinese ๒
๑๐๑-๒๑๑
ภาษาญี่ปุ่น ๑
Japanese ๑
๑๐๑-๒๑๒
ภาษาญี่ปุ่น ๒
Japanese ๒
๑๐๑-๒๑๓
ภาษาเกาหลี ๑
Korean ๑
๑๐๑-๒๑๔
ภาษาเกาหลี ๒
Korean ๒
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
๑๐๑-๓๐๑
ทักษะดิจิทัลสำหรับศตวรรษที่ ๒๑
Digital Literacy for ๒๑st Century
๑๐๑-๓๐๒
วิทยาการข้อมูลและจินตภาพ
Data Science and Visualization
๑๐๑-๓๐๓
เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Green Technology for Sustainable Development
๑๐๑-๓๐๔
ตรรกะและการออกแบบความคิดเพื่อสร้างนวัตกรรมและธุรกิจใหม่
Logic and Design Thinking for Innovation and Start Up
๑๐๑-๓๐๕
การเชื่อมต่อของสรรพสิ่งสำหรับทุกคน
Internet of Thing for Everyone
๑๐๑-๓๐๖
ห้องทดลองที่มีชีวิตเพื่อความยั่งยืน
Living Lab for Campus Sustainability
๑๐๑-๓๐๗
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
๑๐๑-๓๐๘
คอมพิวเตอร์สำหรับการศึกษาและการทำงาน
Computer for Studies and Work
๑๐๑-๓๐๙
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
Life and Environment
๑๐๑-๓๑๐
อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี
Healthy Diet
๑๐๑-๓๑๑
เคมีในชีวิตประจำวัน
Chemistry in Daily Life
๒๐

๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)

๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

๑๐๑-๓๑๒

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
Mathematics in Daily Life
๑๐๑-๓๑๓
สถิติในชีวิตประจำวัน
Statistics in Daily life
๑๐๑-๓๑๔
คณิตศาสตร์ในอารยธรรม
Mathematics in Civilization
๑๐๑-๓๑๕
สถิติและความน่าจะเป็น
Statistics and Probability
กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์
๑๐๑-๔๐๑
ชีวิต สุขภาวะ และการออกกำลังกาย
Life, Well-Being and Sports
๑๐๑-๔๐๒
ศิลปะและดนตรีเพื่อสุนทรียภาพแห่งชีวิต
Art and Music Appreciation
๑๐๑-๔๐๓
นิยมไทยและอัศจรรย์ในสยาม
Thai Appreciation and Unseen in Siam
๑๐๑-๔๐๔
การตามหาและออกแบบความฝัน
Designing Your Dream
๑๐๑-๔๐๕
โยคะ สมาธิ และศิลปะการดำเนินชีวิต
Yoga, Meditation and Art of Living
๑๐๑-๔๐๖
การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์
Creative Photography
๓.๓.๒.๒. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน ๑๘๖ หน่วยกิต
๓.๓.๒.๒.๑. กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน จำนวน ๓๕ หน่วยกิต
๑๒๒-๑๑๑
ชีววิทยาทั่วไป
General Biology
๑๒๒-๑๑๒
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
General Biology Laboratory
๑๒๓-๑๑๑
เคมีทั่วไป
General Chemistry
๑๒๓-๑๑๓
อินทรีย์เคมี
Organic Chemistry
๑๒๓-๑๑๔
ปฏิบัติการอินทรีย์เคมี
Organic Chemistry Laboratory
๒๑

๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

๓ (๒-๒-๕)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)

๓ (๓-๐-๖)
๑ (๐-๓-๑)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๑ (๐-๓-๑)

๑๒๓-๒๑๕

ชีวเคมี
Biochemistry
๑๒๓-๒๑๖
ปฏิบัติการชีวเคมี
Biochemistry Laboratory
๑๒๔-๑๑๕
ฟิสิกส์ทั่วไป ๑
General Physics ๑
๑๒๕-๑๑๔
แคลคูลัส ๑
Calculus ๑
๒๐๐-๒๐๑
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสำหรับเภสัชศาสตร์
Microbiology and Parasitology for Pharmacy
๒๐๐-๒๐๒
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสำหรับเภสัชศาสตร์
Microbiology and Parasitology Laboratory for Pharmacy
๒๐๐-๒๑๑
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ๑
Anatomy and Physiology ๑
๒๐๐-๒๑๒
ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ๑
Anatomy and Physiology Laboratory ๑
๒๐๐-๒๑๕
วิทยาภูมิคุ้มกันทางคลินิก
Clinical Immunology
๒๐๐-๒๑๗
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ๒
Anatomy and Physiology ๒
๒๐๐-๒๑๘
ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ๒
Anatomy and Physiology Laboratory ๒
๓.๓.๒.๒.๒. กลุ่มวิชาชีพ จำนวน ๑๑๗ หน่วยกิต ประกอบด้วย
๑) กลุ่มวิชาทางผู้ป่วย จำนวน ๔๙ หน่วยกิต
๒๐๐-๒๑๓
พันธุศาสตร์สำหรับเภสัชกรคลินิก
Genetics for Clinical Pharmacists
๒๐๐-๒๑๖
ชีวเคมีทางคลินิก
Clinical Biochemistry
๒๐๐-๓๑๖
โอสถกรรมศาสตร์ ๑
Pharmacotherapy ๑
๒๐๐-๓๑๗
ปฏิบัติการโอสถกรรมศาสตร์ ๑
Pharmacotherapy Laboratory ๑
๒๒

๓ (๓-๐-๖)
๑ (๐-๓-๑)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๑ (๐-๓-๑)
๓ (๓-๐-๖)
๑ (๐-๓-๑)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๓-๐-๖)
๑ (๐-๓-๑)

๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๔ (๔-๐-๘)
๑ (๐-๓-๑)

๒๐๐-๓๒๒
๒๐๐-๓๒๓
๒๐๐-๓๒๔
๒๐๐-๓๒๘
๒๐๐-๓๒๙
๒๐๐-๔๒๘
๒๐๐-๔๓๓
๒๐๐-๔๓๔
๒๐๐-๔๓๕
๒๐๐-๔๓๗
๒๐๐-๔๔๓
๒๐๐-๔๔๔
๒๐๐-๔๔๕
๒๐๐-๔๕๐
๒๐๐-๕๗๓
๒๐๐-๕๗๔

เภสัชวิทยา ๒
๒ (๒-๐-๔)
Pharmacology ๒
โอสถกรรมศาสตร์ ๒
๔ (๔-o-๘)
Pharmacotherapy ๒
ปฏิบัติการโอสถกรรมศาสตร์ ๒
๑ (๐-๓-๑)
Pharmacotherapy Laboratory ๒
เภสัชวิทยา ๑
๓ (๓-๐-๖)
Pharmacology ๑
ชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลนศาสตร์
๒ (๒-๐-๔)
Biopharmaceutics and Pharmacokinetics
เภสัชจลนศาสตร์คลินิก
๒ (๒-๐-๔)
Clinical Pharmacokinetics
เภสัชวิทยา ๓
๒ (๒-o-๔)
Pharmacology ๓
โอสถกรรมศาสตร์ ๓
๔ (๔-o-๘)
Pharmacotherapy ๓
ปฏิบัติการโอสถกรรมศาสตร์ ๓
๑ (๐-๓-๑)
Pharmacotherapy Laboratory ๓
การให้บริการข่าวสารด้านยา
๒ (๒-๐-๔)
Drug Information Services
เภสัชวิทยา ๔
๒ (๒-๐-๔)
Pharmacology ๔
โอสถกรรมศาสตร์ ๔
๔ (๔-๐-๘)
Pharmacotherapy ๔
ปฏิบัติการโอสถกรรมศาสตร์ ๔
๑ (๐-๓-๑)
Pharmacotherapy Laboratory ๔
เภสัชกรรมการจ่ายยา
๒ (๒-o-๔)
Dispensing Pharmacy
ทักษะการสื่อสารทางวิชาชีพและการให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วย
๒ (๒-๐-๔)
Professional Communication Skills and Patient Counseling
ปฏิบัติการทักษะการสื่อสารทางวิชาชีพและการให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วย
๑ (๐-๓-๑)
Professional Communication Skills and Patient Counseling Laboratory
๒๓

๒๐๐-๕๗๕

โอสถกรรมศาสตร์ ๕
Pharmacotherapy ๕
๒๐๐-๕๗๖
พิษวิทยาทางคลินิก
Clinical Toxicology
๒๐๐-๕๗๗
โอสถกรรมานุบาล
Pharmacovigilance
๒) กลุ่มวิชาทางผลิตภัณฑ์ จำนวน ๓๘ หน่วยกิต
๒๐๐-๒๐๗
การคำนวณทางเภสัชศาสตร์
Pharmaceutical Calculation
๒๐๐-๒๑๔
เภสัชวินิจฉัย
Pharmacognosy
๒๐๐-๓๑๓
เภสัชกรรมเทคโนโลยีสำหรับเภสัชกรคลินิก ๑
Pharmaceutical Technology for Clinical Pharmacists ๑
๒๐๐-๓๑๔
ปฏิบัติการเภสัชกรรมเทคโนโลยีสำหรับเภสัชกรคลินิก ๑
Pharmaceutical Technology Laboratory for Clinical Pharmacists ๑
๒๐๐-๓๑๘
เคมีของยา ๑
Medicinal Chemistry ๑
๒๐๐-๓๒๐
เภสัชกรรมเทคโนโลยีสำหรับเภสัชกรคลินิก ๒
Pharmaceutical Technology for Clinical Pharmacists ๒
๒๐๐-๓๒๑
ปฏิบัติการเภสัชกรรมเทคโนโลยีสำหรับเภสัชกรคลินิก ๒
Pharmaceutical Technology Laboratory for Clinical Pharmacists ๒
๒๐๐-๓๓๐
เคมีของยา ๒
Medicinal Chemistry ๒
๒๐๐-๔๓๑
เภสัชกรรมเทคโนโลยีสำหรับเภสัชกรคลินิก ๓
Pharmaceutical Technology for Clinical Pharmacists ๓
๒๐๐-๔๓๒
ปฏิบัติการเภสัชกรรมเทคโนโลยีสำหรับเภสัชกรคลินิก ๓
Pharmaceutical Technology Laboratory for Clinical Pharmacists ๓
๒๐๐-๔๓๘
สมุนไพรเพื่อการสาธารณสุขมูลฐาน
Herbal Medicine in Primary Health Care
๒๐๐-๔๕๑
เภสัชวิเคราะห์
Pharmaceutical Analysis
๒๐๐-๔๕๒
ปฏิบัติการเภสัชวิเคราะห์
Pharmaceutical Analysis Laboratory
๒๔

๑ (๐-๓-๑)
๒ (๒-o-๔)
๒ (๒-๐-๔)

๒ (๒-๐-๔)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๑ (๐-๓-๑)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๓-๐-๖)
๑ (๐-๓-๑)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๓-๐-๖)
๑ (๐-๓-๑)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๓-๐-๖)
๑ (๐-๓-๑)

๒๐๐-๔๕๓

เคมีของยา ๓
Medicinal Chemistry ๓
๒๐๐-๔๕๔
เคมีของยา ๔
Medicinal Chemistry ๔
๒๐๐-๕๖๘
ปฏิบัติการยาเตรียมเฉพาะคราว
Extemporaneous Preparations Laboratory
๒๐๐-๕๖๙
ยาเตรียมเฉพาะคราว
Extemporaneous Preparations
๒๐๐-๕๗๑
การประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ์
Quality Assurance for Pharmaceutical Products
๒๐๐-๕๗๒
ปฏิบัติการการประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ์
Quality Assurance for Pharmaceutical Products Laboratory
๒๐๐-๕๗๘
เวชภัณฑ์ทางการแพทย์
Medical Appliance
๓) กลุ่มวิชาทางสังคม จำนวน ๒๒ หน่วยกิต
๒๐๐-๑๐๐
เภสัชศาสตร์สัมพันธ์
Pharmacy Orientation
๒๐๐-๒๒๐
สาธารณสุขสำหรับเภสัชกรรม
Public Health for Pharmacy
๒๐๐-๓๓๑
การบริหารเภสัชกิจ
Pharmacy Administration
๒๐๐-๓๓๒
การวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ๑
Pharmacy Research ๑
๒๐๐-๓๓๓
การวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ๒
Pharmacy Research ๒
๒๐๐-๔๔๐
เภสัชกรรมโรงพยาบาล
Hospital Pharmacy
๒๐๐-๔๕๕
การวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ๓
Pharmacy Research ๓
๒๐๐-๔๕๖
การสร้างเสริมสุขภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค
Health Promotion and Consumer Protection
๒๐๐-๕๔๙
เภสัชกรรมชุมชน
Community Pharmacy
๒๕

๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๑ (๐-๓-๑)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๑ (๐-๓-๑)
๑ (๑-๐-๒)

๑ (๑-๐-๒)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๓-๐-๖)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)

๒๐๐-๕๕๑

เภสัชเศรษฐศาสตร์
Pharmacoeconomics
๒๐๐-๕๕๔
กฎหมายทางเภสัชศาสตร์
Pharmacy Jurisprudence
๔) กลุ่มวิชาอื่นๆ จำนวน ๔ หน่วยกิต
๒๐๐-๓๒๗
ประสบการณ์วิชาชีพ
Professional Experience
๒๐๐-๖๖๑
สารนิพนธ์
Special Project
๕) กลุ่มวิชาชีพเลือก ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ จำนวน ๔ หน่วยกิต
๒๐๐-๕๗๐
อาหารเคมี และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับเภสัชกร
Food Chemistry and Dietary Supplements for Pharmacists
๒๐๐-๕๘๐
วิทยาการเครื่องสำอาง
Cosmetic Sciences
๒๐๐-๕๘๑
ภาษาอังกฤษสำหรับเภสัชกร
Professional English for Pharmacists
๒๐๐-๕๘๒
เภสัชกรครอบครัว
Family Pharmacist
๒๐๐-๕๘๓
สารสนเทศทางสุขภาพ
Health Informatics
๒๐๐-๕๘๔
เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับเภสัชกร
Biotechnology for Pharmacists
๒๐๐-๕๘๕
การพัฒนาแบบสอบถามสำหรับเภสัชกร
Questionnaire Development for Pharmacists
๓.๓.๒.๒.๓. กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติงาน จำนวน ๓๔ หน่วยกิต
๑) วิชาบังคับของกลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติงาน จำนวน ๒๒ หน่วยกิต
๒๐๐-๔๔๗
การฝึกงานทางอายุรกรรม ๑
Medicine Clerkship ๑
๒๐๐-๔๔๘
การฝึกงานวิชาชีพเภสัชกรรม ๑
Professional Practice ๑
๒๐๐-๔๔๙
การฝึกงานวิชาชีพเภสัชกรรม ๒
Professional Practice ๒
๒๖

๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)

๑ (๐-๓-๐)
๓ (๐-๙-๓)

๒ (๒-o-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)

๔ (o-๑๖-o)
๓ (๐-๑๔-๐)
๓ (๐-๑๔-๐)

๒๐๐-๖๖๒
๒๐๐-๖๖๓
๒๐๐-๖๗๗

การฝึกงานทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก
Ambulatory Pharmacy Clerkship
การฝึกงานทางเภสัชกรรมชุมชน ๑
Community Pharmacy Clerkship ๑
การฝึกงานด้านระบบบริหารจัดการเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา
ในโรงพยาบาล
Medication Safety Management System Clerkship

๔ (๐-๑๖-๐)
๔ (๐-๑๖-๐)
๔ (๐-๑๖-๐)

๒) วิชาเลือกของกลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติงาน ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ จำนวน ๑๒ หน่วยกิต
๒๐๐-๕๖๐
การฝึกงานทางอายุรกรรม ๒
๔ (๐-๑๖-๐)
Medicine Clerkship ๒
๒๐๐-๖๖๕
การฝึกงานทางกุมารเวชกรรม
๔ (๐-๑๖-๐)
Pediatric Clerkship
๒๐๐-๖๖๖
การฝึกงานทางเภสัชอุตสาหกรรม
๔ (๐-๑๖-๐)
Industrial Pharmacy Clerkship
๒๐๐-๖๗๑
การฝึกงานทางจิตเวชศาสตร์
๔ (o-๑๖-o)
Psychiatry Clerkship
๒๐๐-๖๗๒
การฝึกงานทางผู้ป่วยโรคมะเร็ง
๔ (๐-๑๖-๐)
Oncology Clerkship
๒๐๐-๖๗๓
การฝึกงานทางอายุรกรรมโรคไต
๔ (๐-๑๖-๐)
Nephrology Clerkship
๒๐๐-๖๗๔
การฝึกงานการให้บริการข้อมูลยา
๔ (๐-๑๖-๐)
Drug Information Service Clerkship
๒๐๐-๖๗๕
การฝึกงานด้านอาการไม่พึงประสงค์จากยา
๔ (๐-๑๖-๐)
Adverse Drug Reaction Clerkship
๒๐๐-๖๗๖
การฝึกงานทางเภสัชกรรมชุมชน ๒
๔ (๐-๑๖-๐)
Community Pharmacy Clerkship ๒
๒๐๐-๖๗๘
การฝึกงานบริบาลทางเภสัชกรรมวาร์ฟารินคลินิก
๔ (๐-๑๖-๐)
Pharmaceutical Care Clerkship at Warfarin Clinic
๒๐๐-๖๗๙
การฝึกงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ
๔ (๐-๑๖-๐)
Pharmaceutical and Health Consumer Protection Clerkship
๒๐๐-๖๘๐
การฝึกงานการวิจัยทางเภสัชศาสตร์
๔ (๐-๑๖-๐)
Pharmacy Research Clerkship
๒๗

๒๐๐-๖๘๑
๒๐๐-๖๘๒

การฝึกงานด้านเภสัชกรรมครอบครัวและเภสัชกรรมปฐมภูมิ
Family Pharmacy and Primary Care Pharmacy Clerkship
การฝึกงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านเภสัชจลนศาสตร์คลินิก
Pharmaceutical Care Clerkship in Clinical Pharmacokinetics

๓.๓.๒.๓. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน ๖ หน่วยกิต
เลือกจากวิชาเรียนที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสยาม

๒๘

๔ (๐-๑๖-๐)
๔ (๐-๑๖-๐)

๓.๓.๓ แผนการศึกษา
ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑
รหัสรายวิชา รายชื่อวิชา
รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของหมวดศึกษาทั่วไป
๑๒๒-๑๑๑ ชีววิทยาทั่วไป
๑๒๒-๑๑๒ ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
๑๒๓-๑๑๑ เคมีทั่วไป
๑๒๕-๑๑๔ แคลคูลัส ๑
รายวิชาจากกลุ่มวิชาต่าง ๆ ของหมวดศึกษาทั่วไป ๑
รายวิชาจากกลุ่มวิชาต่าง ๆ ของหมวดศึกษาทั่วไป ๒
รวม

หน่วยกิต
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๑ (๐-๓-๑)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๑๙ (๑๘-๓-๓๗)

ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
รหัสรายวิชา รายชื่อวิชา
รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสารของหมวดศึกษาทั่วไป ๑
๑๒๓-๑๑๓ อินทรีย์เคมี
๑๒๓-๑๑๔ ปฏิบัติการอินทรีย์เคมี
๑๒๓-๒๑๕ ชีวเคมี
๑๒๓-๒๑๖ ปฏิบัติการชีวเคมี
๑๒๔-๑๑๕ ฟิสิกส์ทั่วไป ๑
๒๐๐-๑๐๐ เภสัชศาสตร์สัมพันธ์
รายวิชาจากกลุ่มวิชาต่าง ๆ ของหมวดศึกษาทั่วไป ๓
รายวิชาจากกลุ่มวิชาต่าง ๆ ของหมวดศึกษาทั่วไป ๔
รวม

หน่วยกิต
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๓-๐-๖)
๑ (๐-๓-๑)
๓ (๓-๐-๖)
๑ (๐-๓-๑)
๓ (๓-๐-๖)
๑ (๑-๐-๑)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๒๑ (๑๘-๘-๓๘)

ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาฤดูร้อน
รหัสรายวิชา รายชื่อวิชา
วิชาเลือกเสรี ๑
วิชาเลือกเสรี ๒
รายวิชาจากกลุ่มวิชาต่าง ๆ ของหมวดศึกษาทั่วไป ๕
รวม

๒๙

หน่วยกิต
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๙ (๙-๐-๑๘)

ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑
รหัสรายวิชา รายชื่อวิชา
รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสารของหมวดศึกษาทั่วไป ๒
รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสารของหมวดศึกษาทั่วไป ๓
รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของหมวดศึกษาทัว่ ไป
๒๐๐-๒๐๑ จุลชีววิทยา และ ปรสิตวิทยาสำหรับเภสัชศาสตร์
๒๐๐-๒๐๒ ปฏิบัติการจุลชีววิทยา และ ปรสิตวิทยาสำหรับเภสัชศาสตร์
๒๐๐-๒๑๑ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ๑
๒๐๐-๒๑๒ ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ๑
๒๐๐-๒๑๓ พันธุศาสตร์สำหรับเภสัชกรคลินิก
รวม

หน่วยกิต
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๓-๐-๖)
๑ (๐-๓-๑)
๓ (๓-๐-๖)
๑ (๐-๓-๑)
๒ (๒-๐-๔)
๑๙ (๑๔-๑๒-๓๓)

ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒
รหัสรายวิชา รายชื่อวิชา
รายวิชาในกลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และพลศึกษาของหมวดศึกษาทั่วไป
๒๐๐-๒๐๗ การคำนวณทางเภสัชศาสตร์
๒๐๐-๒๑๔ เภสัชวินิจฉัย
๒๐๐-๒๑๕ วิทยาภูมคิ ุ้มกันทางคลินิก
๒๐๐-๒๑๖ ชีวเคมีทางคลินิก
๒๐๐-๒๑๗ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ๒
๒๐๐-๒๑๘ ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ๒
๒๐๐-๒๒๐ สาธารณสุขสำหรับเภสัชกรรม
รวม

๓๐

หน่วยกิต
๓ (๒-๒-๕)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๓-๐-๖)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๓-๐-๖)
๑ (๐-๓-๑)
๒ (๒-๐-๔)
๑๘ (๑๖-๕-๓๔)

ปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑
รหัสรายวิชา
๒๐๐-๓๑๓
๒๐๐-๓๑๔
๒๐๐-๓๑๖
๒๐๐-๓๑๗
๒๐๐-๓๑๘
๒๐๐-๓๒๘
๒๐๐-๓๓๑
๒๐๐-๓๓๒

รายชื่อวิชา
เภสัชกรรมเทคโนโลยีสำหรับเภสัชกรคลินิก ๑
ปฏิบัติการเภสัชกรรมเทคโนโลยีสำหรับเภสัชกรคลินิก ๑
โอสถกรรมศาสตร์ ๑
ปฏิบัติการโอสถกรรมศาสตร์ ๑
เคมีของยา ๑
เภสัชวิทยา ๑
การบริหารเภสัชกิจ
การวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ๑
รวม

หน่วยกิต
๓ (๓-๐-๖)
๑ (๐-๓-๑)
๔ (๔-๐-๘)
๑ (๐-๓-๑)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๓-๐-๖)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๓-๐-๖)
๑๙ (๑๗-๖-๓๖)

ปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒
รหัสรายวิชา
๒๐๐-๓๒๐
๒๐๐-๓๒๑
๒๐๐-๓๒๒
๒๐๐-๓๒๓
๒๐๐-๓๒๔
๒๐๐-๓๒๙
๒๐๐-๓๓๐
๒๐๐-๓๓๓
๒๐๐-๔๓๘
๒๐๐-๕๔๙

รายชื่อวิชา
เภสัชกรรมเทคโนโลยีสำหรับเภสัชกรคลินิก ๒
ปฏิบัติการเภสัชกรรมเทคโนโลยีสำหรับเภสัชกรคลินิก ๒
เภสัชวิทยา ๒
โอสถกรรมศาสตร์ ๒
ปฏิบัติการโอสถกรรมศาสตร์ ๒
ชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลนศาสตร์
เคมีของยา ๒
การวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ๒
สมุนไพรเพื่อการสาธารณสุขมูลฐาน
เภสัชกรรมชุมชน
รวม

หน่วยกิต
๓ (๓-๐-๖)
๑ (๐-๓-๑)
๒ (๒-๐-๔)
๔ (๔-๐-๘)
๑ (๐-๓-๑)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒๑ (๑๙-๖-๔๐)

ปีที่ ๓ ภาคการศึกษาฤดูร้อน
รหัสรายวิชา รายชื่อวิชา
๒๐๐-๓๒๗ ประสบการณ์วิชาชีพ
รวม

๓๑

หน่วยกิต
๑ (๐-๓-๐)
๑ (๐-๓-๐)

ปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑
รหัสรายวิชา
๒๐๐-๔๓๑
๒๐๐-๔๓๒
๒๐๐-๔๓๓
๒๐๐-๔๓๔
๒๐๐-๔๓๕
๒๐๐-๔๕๑
๒๐๐-๔๕๒
๒๐๐-๔๕๓
๒๐๐-๔๕๕
๒๐๐-๕๕๔

รายชื่อวิชา
เภสัชกรรมเทคโนโลยีสำหรับเภสัชกรคลินิก ๓
ปฏิบัติการเภสัชกรรมเทคโนโลยีสำหรับเภสัชกรคลินิก ๓
เภสัชวิทยา ๓
โอสถกรรมศาสตร์ ๓
ปฏิบัติการโอสถกรรมศาสตร์ ๓
เภสัชวิเคราะห์
ปฏิบัติการเภสัชวิเคราะห์
เคมีของยา ๓
การวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ๓
กฎหมายทางเภสัชศาสตร์
รวม

หน่วยกิต
๓ (๓-๐-๖)
๑ (๐-๓-๑)
๒ (๒-๐-๔)
๔ (๔-๐-๘)
๑ (๐-๓-๑)
๓ (๓-๐-๖)
๑ (๐-๓-๑)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒๑ (๑๘-๙-๓๙)

ปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒
รหัสรายวิชา
๒๐๐-๔๓๗
๒๐๐-๔๔๐
๒๐๐-๔๔๓
๒๐๐-๔๔๔
๒๐๐-๔๔๕
๒๐๐-๔๕๐
๒๐๐-๔๕๔
๒๐๐-๔๕๖
๒๐๐-๕๖๘
๒๐๐-๕๖๙

รายชื่อวิชา
การให้บริการข่าวสารด้านยา
เภสัชกรรมโรงพยาบาล
เภสัชวิทยา ๔
โอสถกรรมศาสตร์ ๔
ปฏิบัติการโอสถกรรมศาสตร์ ๔
เภสัชกรรมการจ่ายยา
เคมีของยา ๔
การสร้างเสริมสุขภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค
ปฏิบัติการยาเตรียมเฉพาะคราว
ยาเตรียมเฉพาะคราว
รวม

หน่วยกิต
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๔ (๔-๐-๘)
๑ (๐-๓-๑)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๑ (๐-๓-๑)
๒ (๒-๐-๔)
๒๐ (๑๘-๖-๓๘)

ปีที่ ๔ ภาคการศึกษาฤดูร้อน
รหัสรายวิชา รายชื่อวิชา
๒๐๐-๔๔๘ การฝึกงานวิชาชีพเภสัชกรรม ๑
๒๐๐-๔๔๙ การฝึกงานวิชาชีพเภสัชกรรม ๒
รวม

๓๒

หน่วยกิต
๓ (๐-๑๔-๐)
๓ (๐-๑๔-๐)
๖ (๐-๒๘-๐)

ปีที่ ๕ ภาคการศึกษาที่ ๑
รหัสรายวิชา
๒๐๐-๔๒๘
๒๐๐-๕๕๑
๒๐๐-๕๗๑
๒๐๐-๕๗๒
๒๐๐-๕๗๓
๒๐๐-๕๗๔
๒๐๐-๕๗๕

รายชื่อวิชา
เภสัชจลนศาสตร์ทางคลินิก
เภสัชเศรษฐศาสตร์
การประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ์
ปฏิบัติการการประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ์
ทักษะการสื่อสารทางวิชาชีพและการให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วย
ปฏิบัติการทักษะการสื่อสารทางวิชาชีพและการให้คำแนะนำแก่ผู้ปว่ ย
โอสถกรรมศาสตร์ ๕
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ ๑
รวม

หน่วยกิต
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๑ (๐-๓-๑)
๒ (๒-๐-๔)
๑ (๐-๓-๑)
๑ (๐-๓-๑)
๒ (๒-๐-๔)
๑๓ (๑๐-๙-๒๓)

ปีที่ ๕ ภาคการศึกษาที่ ๒
รหัสรายวิชา
๒๐๐-๕๗๖
๒๐๐-๕๗๗
๒๐๐-๕๗๘
๒๐๐-๖๖๑

รายชื่อวิชา
พิษวิทยาทางคลินิก
โอสถกรรมานุบาล
เวชภัณฑ์ทางการแพทย์
สารนิพนธ์
วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ ๒
รวม

หน่วยกิต
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๑ (๑-๐-๒)
๓ (๐-๙-๓)
๒ (๒-๐-๔)
๑๐ (๗-๙-๑๗)

ปีที่ ๕ ภาคการศึกษาฤดูร้อน
รหัสรายวิชา รายชื่อวิชา
นักศึกษาลงทะเบียนตามรายวิชาการฝึกงานของผลัดที่ ๑-๒ จำนวน ๒ วิชา
๒๐๐-๔๔๗ การฝึกงานทางอายุรกรรม ๑
๒๐๐-๖๖๒ การฝึกงานทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก
๒๐๐-๖๖๓ การฝึกงานทางเภสัชกรรมชุมชน
๒๐๐-๖๗๗ การฝึกงานด้านระบบบริหารจัดการเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยาในโรงพยาบาล
วิชาเลือกการฝึกงาน ๑
วิชาเลือกการฝึกงาน ๒
วิชาเลือกการฝึกงาน ๓
รวม

๓๓

หน่วยกิต
๔ (๐-๑๖-๐)
๔ (๐-๑๖-๐)
๔ (๐-๑๖-๐)
๔ (๐-๑๖-๐)
๔ (๐-๑๖-๐)
๔ (๐-๑๖-๐)
๔ (๐-๑๖-๐)
๘ (๐-๓๒-๐)

ปีที่ ๖ ภาคการศึกษาที่ ๑
รหัสรายวิชา รายชื่อวิชา
นักศึกษาลงทะเบียนตามรายวิชาการฝึกงานของผลัดที่ ๓-๕ จำนวน ๓ วิชา
๒๐๐-๔๔๗ การฝึกงานทางอายุรกรรม ๑
๒๐๐-๖๖๒ การฝึกงานทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก
๒๐๐-๖๖๓ การฝึกงานทางเภสัชกรรมชุมชน
๒๐๐-๖๗๗ การฝึกงานด้านระบบบริหารจัดการเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยาในโรงพยาบาล
วิชาเลือกการฝึกงาน ๑
วิชาเลือกการฝึกงาน ๒
วิชาเลือกการฝึกงาน ๓
รวม

หน่วยกิต
๔ (๐-๑๖-๐)
๔ (๐-๑๖-๐)
๔ (๐-๑๖-๐)
๔ (๐-๑๖-๐)
๔ (๐-๑๖-๐)
๔ (๐-๑๖-๐)
๔ (๐-๑๖-๐)
๑๒ (๐-๔๘-๐)

ปีที่ ๖ ภาคการศึกษาที่ ๒
รหัสรายวิชา รายชื่อวิชา
นักศึกษาลงทะเบียนตามรายวิชาการฝึกงานของผลัดที่ ๖-๗ จำนวน ๒ วิชา
๒๐๐-๔๔๗ การฝึกงานทางอายุรกรรม ๑
๒๐๐-๖๖๒ การฝึกงานทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก
๒๐๐-๖๖๓ การฝึกงานทางเภสัชกรรมชุมชน
๒๐๐-๖๗๗ การฝึกงานด้านระบบบริหารจัดการเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยาในโรงพยาบาล
วิชาเลือกการฝึกงาน ๑
วิชาเลือกการฝึกงาน ๒
วิชาเลือกการฝึกงาน ๓
รวม

๓๔

หน่วยกิต
๔ (๐-๑๖-๐)
๔ (๐-๑๖-๐)
๔ (๐-๑๖-๐)
๔ (๐-๑๖-๐)
๔ (๐-๑๖-๐)
๔ (๐-๑๖-๐)
๔ (๐-๑๖-๐)
๘ (๐-๓๒-๐)

๓.๓.๔ คำอธิบายรายวิชา
๓.๓.๔.๑. หมวดศึกษาทั่วไป
๓.๓.๔.๑.๑. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๓ หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดก็ได้ในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อย่างน้อย ๓ หน่วยกิต
๓.๓.๔.๑.๒. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร จำนวน ๙ หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดก็ได้ในกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร อย่างน้อย ๙ หน่วยกิต
๓.๓.๔.๑.๓. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดก็ได้ในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อย่างน้อย ๓ หน่วยกิต
๓.๓.๔.๑.๔. กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และพลศึกษา จำนวน ๓ หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดก็ได้ในกลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และพลศึกษา อย่างน้อย ๓ หน่วยกิต
๓.๓.๔.๑.๕. เลือกเรียนรายวิชาจำนวน ๑๕ หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาต่าง ๆ ดังนี้
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑๐๑-๑๐๑
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๓ (๓-๐-๖)
Sufficiency Economy Philosophy for Sustainable Development
หลักการแนวคิดและความสำคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์และ
การรู้ เท่าทั น ทางการเงิน ความเชื่อ มโยงระหว่างปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงกับการพั ฒนาที่ ยั่ง ยืน และ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การดำรงชีวิตในสังคมร่วมสมัยด้วยการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีการเรียนรู้จากโครงงานหรือกรณีศึกษา
Principles and significance of the Sufficiency Economy Philosophy (SEP); basic principles of
economics and financial literacy; relationship between SEP, sustainable development (SD),
and sustainable development goals (SDGs); living in contemporary society with SEP for
sustainable development from project-based learning or case study.
๑๐๑-๑๐๒
ความเป็นพลเมืองในสังคมไทยและสังคมโลก
๓ (๓-๐-๖)
Civic Literacy in Thai and Global Context
สภาพการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศต่างๆ ประเด็นปัญหาร่วมสมัยใน
สังคมโลก ประเทศไทยในสังคมโลก ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและกระบวนการทางความคิดที่เป็นสากล
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม การรู้ ห น้ า ที่ ข องพลเมื อ งและรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมในการต่ อ ต้ านการทุ จ ริ ต
ความสัมพั นธ์ระหว่างความเป็นพลเมืองกับสถานะการพัฒนาของประเทศ บทบาทและหน้าที่ ของบุคคลใน
ฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
Political, economic, social and cultural circumstances of various groups of countries;
contemporary issues of the global society; Thailand in the world society; cultural diversity
and global mindset; social responsibility; civic engagement and social responsibility against
๓๕

corruption; relationship between citizenship and developmental status of a country; roles
and duties of individual as a Thai and global citizen.
๑๐๑-๑๐๓
การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพเพื่อความเป็นผู้นำ
๓ (๒-๒-๕)
Designing Your Self and Personality for Leadership
การวิเคราะห์ตนเอง การรู้จักตนเอง การกำหนดเป้าหมายในชีวิต การเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง การ
พัฒนาบุคลิกภาพ การเสริมสร้างความมั่นใจในการอยู่ในสังคม การพัฒนาการพูดในที่สาธารณะ การแนะนำ
ตนเองเพื่อความประทับใจแรกพบต่อผู้อื่น การพัฒนาภาวะผู้นำ ทักษะมนุษยสัมพันธ์ การทำงานเป็นทีม
Self-analysis; understanding one’s self; goal setting in life; self-esteem improvement;
personality development; self-confidence improvement in public; public speaking
development; self-introduction for first impression; leadership development; human relation
skills; team working.
๑๐๑-๑๐๔
การบริหารการเงินอย่างชาญฉลาด
๓ (๓-๐-๖)
Smart Money Management
การเงินกับชีวิตประจำวัน สิทธิและหน้าที่ เป้าหมายการเงิน การบริหารการเงินส่วนบุคคล นวัตกรรมทางการ
เงิ น การลงทุ น ในประเทศและต่ า งประเทศ การประกั น ภั ย สิ น เชื่ อ เงิ น กู้ การวางแผนภาษี การเป็ น
ผู้ประกอบการ การบริหารพอร์ตการลงทุน การเตรียมตัวก่อนเกษียณ และอิสรภาพทางการเงิน
Finance and daily life; right and duty; financial goal; personal financial management; financial
innovation; international and domestic investments; insurance; loan; tax planning;
entrepreneurship; management of investment port; preparation for retirement and financial
independence.
๑๐๑-๑๐๕
เปิดโลกชุมชนและการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
๓ (๒-๒-๕)
Community Explorer and Service Learning
การเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชุมชน การวิเคราะห์ชุมชนเพื่อค้นหาประเด็นปัญหาและแนวทางการพัฒนาโดยให้ชุมชน
เป็นฐานของการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เรียนและสมาชิกชุมชน เทคนิคและการเสริมทักษะการเข้าถึงชุมชน
การสร้างการมีส่วนร่วม ทักษะการใช้ชีวิตและทักษะด้านสังคม การสื่อสาร การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมบริก าร การ
พัฒนาและการขับเคลื่อนโครงการเพื่อการพัฒนาและกิจกรรมบริการชุมชน การเตรียมความพร้อมสู่การเป็น
นักวิจัยและนักพัฒนาชุมชนเพื่อรองรับภารกิจการพัฒนาชุมชนทุกมิติอย่างยั่งยืนในศตวรรษที่ ๒๑
Learning on community context; community analysis to identify issues and development
approaches using collaborative community based approach among learners and community
members; techniques and enhanced skills in approaching community engagements,
community participation, social and life skills, communication; service learning; project
development and implementation for community development and services; preparation
๓๖

for becoming community researcher and developer in variety dimensions of sustainable
community development in the ๒๑st century.
๑๐๑-๑๐๖
กฎหมายและการเมืองใกล้ตัว
๓ (๓-๐-๖)
Politics and Law in Everyday Life
กฎหมายรัฐธรรมนูญและการเมืองเบื้องต้น กฎหมายใกล้ตัวที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน อาทิ กฎหมายแพ่ ง
กฎหมายอาญา สิท ธิมนุ ษยชน กฎหมายทรัพ ย์สิน ทางปัญญา กฎหมายภาษี อากร และกฎหมายอื่น ๆ ตาม
สถานการณ์ปัจจุบันของสังคม
Introduction to constitutional law and politics; laws in daily lives such as Civil Law, Criminal
Law, Human Rights, Intellectual Property Law, Tax Law and other laws related to current
social situations.
๑๐๑-๑๐๗
ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต
๓ (๓-๐-๖)
Philosophy, Religions and Life Style
หลักปรัชญา คำสอนของศาสนาต่างๆและความสำคัญของศาสนากับการดำเนินชีวิต ความหมายและคุณ ค่า
ของชีวิตตามหลักศาสนา หลักธรรมในการดำรงชีวิต ความสำคัญของศีล สมาธิ ปัญญา การพัฒนาตนและการ
แก้ปัญหาชีวิตโดยใช้หลักคำสอนทางศาสนาต่างๆ การประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความสำเร็จในการทำงานและการ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ
Principles of philosophy; religious teachings; impact of religion on living; meanings and values
of life in religious view; dharma for living; significances of precept, concentration, and
wisdom; self improvement and solution of life problems through religious teachings;
application for successful working and peaceful living with others.
๑๐๑-๑๐๘
หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๓ (๒-๒-๕)
Principles of Logics and Thinking Skill for Lifelong Learning
หลักตรรกศาสตร์ ความรู้พื้นฐานของกระบวนการคิด การคิดเชิงนิรนัยและอุปนัย การเลือกใช้ทักษะการคิด
ชนิ ด ต่างๆในการแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน การคิดวิ เคราะห์ การคิด เปรีย บเที ย บ การคิด สั งเคราะห์ การคิด
วิพากษ์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดประยุกต์ การคิดเชิงมโนทัศน์ การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิดแก้ปัญหา
การคิดบูรณาการ การคิดสร้างสรรค์ การคิดอนาคต และการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะการเข้าถึงแหล่งความรู้
เพื่อการพัฒนาตนเองตลอดชีวิต
Principles of logics; basic concepts of thinking processes: inductive and deductive thinking;
selection of various thinking skills to solve different problems; analytical thinking;
comparative thinking; synthesis thinking; critical thinking; considerate thinking; applied
thinking; conceptual thinking; strategic thinking; problem-solving thinking; integrative thinking;
creative thinking; future thinking; and self-study learning; skills approaching to various
resources for lifelong self development.
๓๗

๑๐๑-๑๐๙

มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ
๓ (๓-๐-๖)
Human Relations and Personality Development
ความหมาย ที่มา และประโยชน์ของมนุษยสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่มต่างๆ ในสังคม การ
ปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในสังคม ทฤษฎีทางบุคลิกภาพ พัฒนาการทางบุคลิกภาพของบุคคลเพื่อ
การปรับตัวทางสังคม ความแตกต่างระหว่างบุ คคล ภาวะผู้นำ การฝึกพฤติกรรมที่เหมาะสมและมารยาททาง
สังคม การสร้างความประทับใจแรกพบ การแต่งกายการแต่งหน้าและการทำผมเพื่อส่งเสริมบุคลิกภาพและ
เหมาะสมกั บสถานการณ์ การพัฒ นาทัก ษะการพู ด ด้ วยการออกเสี ย งที่ ชัด เจนและใช้ ภาษาที่ ถูก ต้ อ งและ
เหมาะสมกับสถานการณ์
Meanings, background, and advantages of human relation; interpersonal relationship
between individual and various groups in society; appropriate adjustment to circumstances
in society; theories of personality; individual personality development for social adjustment;
individual differences; leadership; appropriate behavioral practice and social manners; how
to create first impression; outfits, make up, and hair styles to improve personality and fit
circumstances; speech improvement through correct pronunciation and proper use of
language to fit circumstances.
๑๐๑-๑๑๐
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
๓ (๓-๐-๖)
Psychology in Daily Life
แนวคิดทางจิตวิทยาและการประยุก ต์ใช้ในชีวิตประจำวัน พั ฒนาการมนุ ษย์ บุ คลิก ภาพและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล การเข้าใจตนเองและผู้อื่น การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การเรียนรู้และการรับรู้ การ
จูงใจ การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ การจัดการความเครียด สุขภาพจิตและการปรับตัว
Psychological concepts and application in daily life; human development; personality and
individual differences; understanding oneself and others; transactional analysis; learning and
perception; motivation; EQ improvement; stress management; mental health and
adjustment.
๑๐๑-๑๑๑
อาเซียนในโลกยุคใหม่
๓ (๓-๐-๖)
ASEAN in the Modern World
การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของเอเชียที่มีแนวโน้มในการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของโลก กลุ่มประเทศที่มีอัตรา
การเติบโตทางเศรษฐกิจระดับสูง และมีศัก ยภาพที่ จะเปลี่ ยนแปลงภู มิเศรษฐกิจของโลก ความท้ าทายของ
เอเชียและอาเซียนในการปรับตัวและคงอยู่บนเส้นทางการเป็นศูนย์กลางของโลก พัฒนาการของอาเซียนและ
ประชาคมอาเซียน ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม บทบาทของอาเซียนและประเทศไทยในเวที
โลก
Great change of Asia to be global economic hub; countries with high economic growth, and
potentiality to change global geo-economics; ongoing challenges of Asian and ASEAN
๓๘

countries for adjustment and sustainability as global centralization; progression of ASEAN and
ASEAN COMMUNITY developments: politic, economic, socio-cultural aspects, roles of ASEAN
and Thailand in global stages.
๑๐๑-๑๑๒
อารยธรรมศึกษา
๓ (๓-๐-๖)
Civilization Studies
อารยธรรมที่สำคัญ ทั้งอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก ยุคโบราณ ยุคกลาง ยุคใหม่ การส่งต่อมรดกทางภูมิ
ปัญญาให้กับโลกในยุคปัจจุบัน ผลงานศิลปกรรมที่โดดเด่นในแต่ละยุค ภูมิ หลังทางประวัติศาสตร์และมรดก
ทางวัฒนธรรมของไทยและประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน
Major civilizations: both western and eastern; ancient age; middle age; modern age; hand
over intellectual heritages to the present world; outstanding masterworks of fine arts in each
era; historical background and cultural heritage of Thailand and neighboring countries in
ASEAN.
๑๐๑-๑๑๓
ทักษะการศึกษา
๓ (๒-๒-๕)
Study Skills
คุณ ค่าของการศึก ษา วิธีก ารศึก ษาให้สัม ฤทธิ์ผลในระดั บ อุ ด มศึก ษา ทั ก ษะที่ จำเป็ น สำหรั บการเรีย นรู้ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ การใช้ห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม จิตสาธารณะ การบริหารเวลา
Value of education; learning methods for success in higher education; necessary learning
skills in ๒ ๑ st century; use of library and information technology; analytical thinking skill;
critical thinking; creativity thinking; team work; public mind; time management.
๑๐๑-๑๑๔
จิตวิทยาทั่วไป
๓ (๓-๐-๖)
General Psychology
แนวทางการศึกษาและความเป็นมาของจิตวิทยา ความหมายของพฤติกรรม เป้าหมายของวิชาจิตวิทยาและ
คุณค่าในทางปฏิบัติ การสัมผัสและการรับรู้ แรงจูงใจ การเรียนรู้ บุคลิกภาพและความแตกต่างระหว่างบุคคล
อารมณ์ พัฒนาการของแต่ละช่วงวัย สติปัญญาและการวัด ความผิดปกติทางจิตและการพัฒนาสุขภาพจิต การ
เข้าใจและการพัฒนาตนเอง
Guidelines and background of psychology; behavior interpretation, objectives of the subject
and values of the practice; sensation and perception; motivation; learning; personalities and
individual differences; emotions; development of each step of life; intelligences and
measurement; psychological disorders; mental health development; self understanding and
development.

๓๙

๑๐๑-๑๑๕

สังคมวิทยาเบื้องต้น
๓ (๓-๐-๖)
Introduction to Sociology
อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มีต่อบุคคล สถานภาพ และบทบาทของบุคคลในสังคม อิทธิพลของกลุ่มต่อ
พฤติ ก รรมของบุ คคล โครงสร้ างของกลุ่ ม และความเป็ น ผู้ น ำ เจตคติ ในการทำงาน มนุ ษ ยสั มพั น ธ์ ที่ ดี
ความสำคั ญ และวิ วัฒ นาการของสถาบั น ต่ าง ๆ โดยเที ย บลำดั บ ความเจริ ญ ทางเทคโนโลยี และความ
เปลี่ยนแปลงทางประชากร
Influence of social environment to individuals, status and roles of people in society;
influence of norms on human behavior; group construction and leadership; attitudes
towards working; good human relationships; the importance and evolution of institutes by
ranking; technology progress and population change.
๑๐๑-๑๑๖
หลักเศรษฐศาสตร์
๓ (๓-๐-๖)
Principle of Economics
หลั ก ทั่ วไปของเศรษฐศาสตร์ ที่ ว่ าด้ วยมู ล ค่ า ราคาและการจั ด สรรทรั พ ยากร พฤติ ก รรมของผู้ บ ริ โภค
แนวความคิดเรื่องอรรถประโยชน์ ทฤษฎีการเลือก กฎการลดของสินค้า ภายใต้ทฤษฎีต้นทุนและปัจจัยต่าง ๆ
ที่กำหนดอุปทานของสินค้าและบริการของปัจจัยการผลิตในตลาดที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์
ปัจจัยการผลิตและการกำหนดปัจจัยการผลิต โดยย่อในส่วนของต้นทุนเชิงเปรียบเทียบ
General principles of economics regarding values, pricing and resource management;
consumer behavior; points of view on utilities; theory of choices; goods reduction rules
under the theory of cost and other factors determining demand and supply of products and
services of product factors in the complete and incomplete competitive market; production
factors and determination of production factors by shortening in terms of comparative cost.
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
๑๐๑-๒๐๑
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
๓ (๒-๒-๕)
Thai Language for Communication
การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ ต่างๆ การฟังจับใจความ หลักการใช้ภาษาในการพูดให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเหมาะสมกับกาลเทศะ การอ่านจับใจความ สรุปความ และวิเคราะห์สารที่อ่าน หลักการใช้
ภาษาในการเขียนในรูปแบบต่างๆ
Thai language for communication in various situations; listening comprehension; principles of
effective speaking; reading comprehension, summarizing and analyzing messages; principles
of writing in various forms.

๔๐

๑๐๑-๒๐๒

ภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ
๓ (๒-๒-๕)
Thai Language for Presentation
การใช้ภาษาไทยนำเสนอข้อมูลในสถานการณ์ต่างๆ อาทิ การนำเสนอข้อมูลทางวิชาการ การนำเสนอข้อมูล
ทางธุรกิจ การแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์และวิจารณ์ การนำเสนอข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ การเลือกใช้
ช่องทางการสื่อสารอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการทำงาน
Using Thai language to present information in various situations such as academic
presentation; business presentation; expressing opinion, analysis and criticism; presentation
reliable information by using the right and effective communication channel for learning and
work.
*๑๐๑-๒๐๓ ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพื้น
๓ (๒-๒-๕)
English for Remediation
การวัดผล : ผ่าน (Satisfactory - S) และ ไม่ผ่าน (Unsatisfactory - U)
เงื่อ นไข : เป็น รายวิชาไม่นับหน่วยกิตที่นั กศึกษาต้อ งสอบผ่ าน (S) จึงจะสามารถลงทะเบีย นเรีย นรายวิชา
๑๐๑-๒๐๔ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ได้
คำศัพท์สำนวนโครงสร้างทางไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน และทักษะการสื่อสารที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน การอ่าน
และการเขียนข้อความสั้น ๆ การตั้งคำถามและการตอบอย่างสั้ น บทสนทนาอย่างง่ายในระดับคำ วลี และ
ประโยคสั้นๆ
Vocabulary, expressions, grammatical structures, and communicative skills frequently used in
everyday life; reading and writing short texts, short questions and answer and simple
dialogues at word, phrase, and short sentence levels.
*หมายเหตุ : นั ก ศึ ก ษาที่ไ ด้ คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กำหนด ต้ อ งลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช า
๑๐๑-๒๐๓ ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพื้น (English for Remediation)
**๑๐๑-๒๐๔ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
๓ (๒-๒-๕)
Daily Life English
คำศัพท์ สำนวน และ โครงสร้างทางไวยากรณ์ และ ทักษะในการสื่อ สาร โดยเน้ นที่หัวข้อในชี วิตประจำวั น
ความสนใจส่วนบุคคล และสถานการณ์ปัจจุบัน
Vocabulary, expressions, grammatical structures, and communicative skills with emphasis on
everyday life; personal interest topics; current situations.
**หมายเหตุ : นั ก ศึก ษาที่ได้คะแนนสูงกว่ าเกณฑ์ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กำหนด ให้ ย กเว้น การลงทะเบี ย นเรี ย น
รายวิชา ๑๐๑-๒๐๔ ภาษาอัง กฤษในชีวิต ประจำวัน (Daily Life English) และให้ ได้เกรด A ในรายวิชา
ดังกล่าว

๔๑

๑๐๑-๒๐๕

ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ
๓ (๒-๒-๕)
English for Academic Study
วิชาบังคับก่อน : ๑๐๑-๒๐๔ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (Daily Life English)
การฝึกทักษะที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องเชิงวิชาการ การฟัง การพูด การอ่าน ไวยกรณ์ การเขียน และคำศัพท์
Practice essential skills in relation to academic study; listening comprehension, oral
presentation, reading, grammar, writing and vocabulary
๑๐๑-๒๐๖
ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอแบบมืออาชีพ
๓ (๒-๒-๕)
English for Professional Presentation
หลักการพูด การเลือกใช้คำ ประโยค คำเชื่อม โวหาร การออกเสียงคำ และการพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ การ
แสดงความคิดเห็นและการนำเสนอเชิงวิชาการ การนำเสนอทางธุรกิจ และการสัมภาษณ์งาน
Principles of speaking; word choices selection of sentences, conjunctions, and expressions;
speaking in various situations; discussion, academic presentation, business presentation, and
job interview.
๑๐๑-๒๐๗
ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบข้อสอบมาตรฐาน
๓ (๒-๒-๕)
English for Proficiency Test
บูรณาการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง ๔ ด้าน การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพื่อการสอบข้อสอบ
มาตราฐาน ฝึกให้นักศึกษาคุ้นเคยกับเนื้อหาและรูปแบบของข้อสอบ TOEFL ฝึกเทคนิคที่เป็นประโยชน์สำหรับ
ทำข้อสอบ
Integration of four English skills for proficiency test; listening, speaking, reading and writing.
Familiarize students with the contents and format of TOEFL examination; practice useful
examination techniques.
๑๐๑-๒๐๘
การเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์สำหรับทุกคน
๓ (๒-๒-๕)
Computer Coding for Everyone
ความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน การติดตั้งไพทอน เครื่องมือที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม การ
ติ ด ตั้ งไลบรารี่ การประมวลผลด้วยคอมมานด์ ไ ลน์ ชนิ ด ของข้อ มู ลและตั วแปร การรับข้อ มู ล เข้าและการ
แสดงผลลัพธ์ การใช้งานคำสั่งทางเลือก การใช้งานคำสั่งวนลูป การสร้างฟังก์ชัน ไลบรารี่ทางคณิตศาสตร์และ
กราฟฟิก และการประยุกต์ใช้กับงานด้านกราฟิก
Basic knowledge of programming with Python; Python installation; IDE tools; Library
installation; executing from command line; data type and variable; simple input and output;
selection statement usage; looping statement usage; function definition; math and graphic
library and graphic application.

๔๒

๑๐๑-๒๐๙

ภาษาจีน ๑
๓ (๒-๒-๕)
Chinese ๑
สัทอักษรถอดเสียงภาษาจีนกลางระบบ pinyin คำศัพท์ประมาณ ๓๐๐ คำ และสำนวนต่าง ๆ อย่างง่ายที่ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน ฝึกสนทนาภาษาจีน โดยเน้นการออกเสียงที่ถูกต้อง
Phonetic transliteration using Chinese pinyin system; ๓๐๐ vocabulary and simple expressions
used in everyday life; Chinese conversation practice, with emphasis on correct
pronunciation.
๑๐๑-๒๑๐
ภาษาจีน ๒
๓ (๒-๒-๕)
Chinese ๒
วิชาบังคับก่อน : ๑๐๑-๒๐๙
การเรียบเรียงประโยคพื้นฐาน การหาคำศัพท์จากพจนานุกรมจีน -ไทย สนทนาภาษาจีนด้วยหัวข้อเรื่องที่เป็นที่
สนใจ ศึกษาคำศัพท์เพิ่มขึ้นอีกประมาณ ๓๐๐ คำ
Composing basic sentences; finding words in Chinese-Thai dictionary; Chinese conversation
on interesting topics; ๓๐๐ additional vocabulary.
๑๐๑-๒๑๑
ภาษาญี่ปุ่น ๑
๓ (๒-๒-๕)
Japanese ๑
การฟัง พูด ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน โครงสร้างพื้นฐานของภาษาญี่ปุ่น ระบบการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น คำศัพท์
และ สำนวนอย่างง่าย ทักษะการอ่านประโยคอย่างง่ายและการเขียนด้วยตัวอักษรฮิราคานะและคาตะคานะ
Listening and speaking of basic Japanese; basic Japanese structures; Japanese phonology;
vocabulary and simple expressions; simple reading comprehension at sentence level; writing
using Hiragana and Katakana characters.
๑๐๑-๒๑๒
ภาษาญี่ปุ่น ๒
๓ (๒-๒-๕)
Japanese ๒
วิชาบังคับก่อน : ๑๐๑-๒๑๑
ทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ที่ซับซ้อนขึ้น คำศัพท์ และ สำนวนอย่างง่าย ฝึกการอ่าน
คันจิ และเขียนอนุเฉทในระดับง่ายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน
Listening and speaking using more complex structures; vocabulary and simple expressions;
reading Kanji characters; writing at short paragraph level about everyday life.
๑๐๑-๒๑๓
ภาษาเกาหลี ๑
๓ (๒-๒-๕)
Korean ๑
ตัวอักษร ระบบเสียง และรูปแบบประโยค โครงสร้างพื้นฐานของภาษาเกาหลี คำศัพ ท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
ทักษะการฟังและการพูด เน้นประโยคสนทนาอย่างง่ายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
๔๓

Alphabet, phonetics and sentence patterns; basic Korean grammar structures; vocabulary for
daily life; listening and speaking skills emphasis on simple conversations for daily
communication.
๑๐๑-๒๑๔
ภาษาเกาหลี ๒
๓ (๒-๒-๕)
Korean ๒
วิชาบังคับก่อน : ๑๐๑-๒๑๓
ทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ของภาษาเกาหลีที่ซับซ้อนขึ้น บทสนทนาอย่างง่าย และ
คำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ทักษะการอ่านและเขียนอนุเฉทเกี่ยวกับชีวิตประจำวันโดยใช้สำนวนอย่างง่าย
Listening and speaking with more complex Korean structures; simple conversation and
vocabulary using in daily life; reading and writing short paragraph about everyday life using
simple expressions.
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
๑๐๑-๓๐๑
ทักษะดิจิทัลสำหรับศตวรรษที่ ๒๑
๓ (๒-๒-๕)
Digital Literacy for ๒๑st Century
ความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การจัดการสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยี การ
รักษาความปลอดภัยทางดิจิทัลเบื้องต้น ความเสี่ยงในการใช้งานทางอินเทอร์เน็ตและสั งคมออนไลน์ กฎหมาย
ดิจิทั ลที่เกี่ย วข้องกับชีวิตประจำวันและความรับผิ ดชอบต่อการปฏิ บัติ ตนในสั งคมออนไลน์ การทำธุรกรรม
ทางการเงินทางดิจิทัล การซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต การให้บริการของรัฐบาลผ่านอินเทอร์เน็ต การสร้างความ
สมดุลด้านดิจิทัล การใช้งานโปรแกรมสำนักงาน การสร้างอินโฟกราฟิก การตลาดดิจิทัล
Basic knowledge of computer usage; disruptive technology; modern technology
management; basic cyber security; risks and risk management of internet and social media;
daily life-related digital laws and social media responsibilities; online financial transactions;
online purchase through e-commerce services; e-government services; digital society
balancing; office application usage; info graphic creation; digital marketing.
๑๐๑-๓๐๒
วิทยาการข้อมูลและจินตภาพ
๓ (๒-๒-๕)
Data Science and Visualization
ความรู้พื้ น ฐานด้านวิท ยาการข้อ มูล อิน เทอร์เน็ ต ของสรรพสิ่ง การใช้ ประโยชน์ และการตระหนัก ถึงความ
เหมาะสมในการให้ข้อมูล การแสดงภาพข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ฝึกการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแอพลิเคชัน
Basic knowledge of data science; Internet of Things; usage and awareness of sufficient
information given; data visualization for decision making; data analysis with applications.
๑๐๑-๓๐๓
เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๓ (๓-๐-๖)
Green Technology for Sustainable Development
๔๔

แหล่งพลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน การลดของเสีย ผลิตภาพสีเขียว
การจั ด การห่ วงโซ่อุปทานสีเขียว วัฐ จัก รชีวิต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ คาร์ บอนเครดิ ต คาร์บ อนฟุ ต พริ้น ท์ การจั ด การ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
Alternative energy resources; renewable energy; energy conservation and management;
waste reduction; green productivity; green supply-chain management; product life cycle;
carbon credit; carbon footprint; management of environmental impacts using modern
technologies.
๑๐๑-๓๐๔
ตรรกะและการออกแบบความคิดเพื่อสร้างนวัตกรรมและธุรกิจใหม่
๓ (๓-๐-๖)
Logic and Design Thinking for Innovation and Start Up
แนวคิด กระบวนการ และทักษะวิธีคิดเพื่อการออกแบบนวัตกรรมและธุรกิจใหม่ การสำรวจปัญหา การระดม
ความคิด การวิเคราะห์เพื่อสำรวจความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้งาน การออกแบบการแก้ปัญหาที่ตรงตาม
ความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้งานและตรงกับความต้องการของตลาด หลักการสร้างนวัตกรรมต้นแบบ การ
คุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
Concept; process; and skills regarding design thinking for innovation and start up; customer
discovery; brainstorming; customer validation; customer development; product-market fit;
prototyping; intellectual property rights protection.
๑๐๑-๓๐๕
การเชื่อมต่อของสรรพสิ่งสำหรับทุกคน
๓ (๒-๒-๕)
Internet of Thing for Everyone
ความเข้าใจการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง องค์ประกอบพื้นฐาน การสื่อสารข้อมูลภายในและการเชื่อมต่อของสรรพ
สิ่ง ระบบนิเวศการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง การประยุกต์ใช้งาน
Understanding IoT; fundamental elements in IoTs; communication and connectivity of IoTs;
ecosystem; application of IoTs.
๑๐๑-๓๐๖
ห้องทดลองที่มีชีวิตเพื่อความยั่งยืน
๓ (๒-๒-๕)
Living Lab for Campus Sustainability
หลักการของห้องทดลองที่มีชีวิต และการประยุกต์ใช้หลักการดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาอาคารและ
สิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืน การสร้างแบบจำลองเพื่อขยายผลและประยุกต์ใช้ในสถานที่อื่นๆ และ
ในขนาดที่ใหญ่ขึ้นได้ การบริหารโครงการ โดยเน้นด้านการออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่เพื่อประหยัด
พลังงานอย่างยั่งยืน
Principle of living lab and its application for solving problems or improving buildings and
environment in the university campus for sustainability; building an innovative scalable
model for the effective project based implementation and knowledge transfer; project
management emphasized on designing and developing buildings for sustainably energy
saving.
๔๕

๑๐๑-๓๐๗

เทคโนโลยีสารสนเทศ
๓ (๒-๒-๕)
Information Technology
แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ หน้าที่ การ ทำงานของฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์ ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อประสม อินเทอร์เน็ตและการ
ประยุกต์ใช้งาน การสืบค้นข้อมูล การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ การสร้างเว็บเพจเบื้องต้น
Concept of computer technology; components of computer system; the functions of
hardware and software; data communication and computer networking; multimedia
technology; internet and application; data retrieving; word processing implementation;
developing basic Webpage.
๑๐๑-๓๐๘
คอมพิวเตอร์สำหรับการศึกษาและการทำงาน
๓ (๒-๒-๕)
Computer for Studies and Work
หลักการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ ประเภทของแฟ้มข้อมู ล อัลกอริทึมและการแก้โจทย์ปัญหา ธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรม อาชีพ และวุฒิบัตรด้านคอมพิวเตอร์ และแนวโน้ม
ของ เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้งานโปรแกรมตารางทำงาน โปรแกรมนำเสนองาน
Principles of data and information management; types of data files; algorithm and problem
solving; e-business; computer laws; computer ethics; computer careers and certification;
trends of information technology; spreadsheet implementation; software presentation.
๑๐๑-๓๐๙
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
๓ (๓-๐-๖)
Life and Environment
ความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน การเปลี่ยนแปลงของ
โลกและภู มิอากาศ การตระหนั กถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อ มลภาวะและการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ การอนุรัก ษ์สิ่ง แวดล้อ ม การใช้เทคโนโลยีชีวภาพและพลัง งานทดแทน กฎหมาย
สิ่งแวดล้อม การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Relationship between human and environment; significance of natural resources, energy,
global climate change; awareness of environmental problems and impacts: from pollutions,
loss of biodiversity; environmental conservation; application of biotechnology and
alternative energy; environmental laws and laws; lifestyle following philosophy of sufficiency
economy.
๑๐๑-๓๑๐
อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี
๓ (๓-๐-๖)
Healthy Diet
ความสำคัญและบทบาทของอาหารต่อสุขภาพ โภชนาการและพลังงานจากอาหาร อาหารกับโรค โภชนาการ
เพื่ อ การป้ องกัน และการบำบัดโรค อาหารอิน ทรีย์ การแปรรู ปอาหาร การปนเปื้ อนและการเสื่อ มเสี ยของ
๔๖

อาหาร คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร ฉลากโภชนาการ ความมั่นคงทางด้านอาหาร ความเชื่อของการ
เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร นวัตกรรมอาหารและทิศทางตลาดของอาหารสุขภาพ
Importance and roles of nutrition to health; nutrition and food energy; nutrition and
diseases; nutrition for prevention and therapy; organic diets; food transformation;
contamination and food spoilage; quality and food safety; nutrition labels; food stability;
belief of supplementary diets and dietary supplements products; food innovation and
marketing direction of healthy diets.
๑๐๑-๓๑๑
เคมีในชีวิตประจำวัน
๓ (๓-๐-๖)
Chemistry in Daily Life
ความสำคัญของเคมี สสารและการจำแนกสสาร โลหะและสารประกอบทางเคมีที่ สำคัญในชีวิตประจำวัน สี
จากธรรมชาติและสีสังเคราะห์ ยาและสารเสพติด ดี เทอเจนต์ และเครื่ องสำอาง สารเคมี ที่ ก่อให้ เกิด มะเร็ ง
สารเคมีที่เป็นสารพิษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การป้องกันและแก้พิษจากสารเคมี
Essence of chemistry; matter and their classifications; metal and chemical compounds in
daily life; natural and synthetic colors; drugs and addictive drugs; detergents and cosmetics;
carcinogenic compounds; toxic compounds used in daily life; chemical prevention and
alleviation.
๑๐๑-๓๑๒
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
๓ (๓-๐-๖)
Mathematics in Daily Life
ตรรกศาสตร์เบื้องต้นและการให้เหตุผล เรขาคณิตกับการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน การประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์เพื่อการแปลความหมายข้อมูลทางสถิติ การประยุกต์ใช้ความรู้เบื้องต้นทางคณิตศาสตร์เพื่อการ
แก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจำวัน
Logic and reasoning; Geometry and implementation in daily life; application of mathematics
for statistical interpretation; application of fundamental mathematics for problem solving
and decision making in daily life.
๑๐๑-๓๑๓
สถิติในชีวิตประจำวัน
๓ (๓-๐-๖)
Statistics in Daily life
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ การเก็บรวบรวมขัอมูล การบันทึกข้อมูลส่วนตัว บัญชีรายรับรายจ่ายประจำวัน
การบันทึกข้อมูลทางธุรกิจ การหาค่าสถิติเบื้องต้นความน่าจะเป็นอย่างง่าย การประยุกต์ใช้ความรู้เบื้องต้นทาง
สถิติในชีวิตประจำวันเพื่อการตัดสินใจในการวางแผนการใช้จ่าย การทำนายผลการลงทุน และ การพยากรณ์
อากาศ
Basic knowledge of statistics; data collection: demographic data, daily income and expenses
account, business record; basic statistics and probability; application of basic statistics in
๔๗

daily life for decision making: spending planning, predictive investment, and weather
forecast.
๑๐๑-๓๑๔
คณิตศาสตร์ในอารยธรรม
๓ (๓-๐-๖)
Mathematics in Civilization
หลั กเบื้ องต้น และพัฒ นาการของการเกิดขึ้น ของตั วเลขและระบบการคิด โดยใช้ตั วเลขเป็ น ฐาน การนำเอา
ตัวเลขไปประยุกต์ให้ในทางเรขาคณิตและตรีโกณมิติ ระบบการนับจำนวนและพัฒนาการของความเป็นไปได้
ทางสถิติเบื้องต้น ความรู้พื้นฐานทางตรรกเชิงตัวเลข
Fundamental principle and development of numbers and thinking system with numbers as
the base; application of numbers to geometry and trigonometry; numbering system and
development of basic statistic possibilities; fundamental knowledge of logical numbers.
๑๐๑-๓๑๕
สถิติและความน่าจะเป็น
๓ (๓-๐-๖)
Statistics and Probability
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ ความหมายขอบเขตและการใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ ลักษณะของข้อมูลทางธุรกิจ
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ทฤษฏีความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความถี่ การประมาณค่าทาง
สถิติ ค่ าความแปรปรวนและสัดส่วนของประชากร การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนร่วมและค่าสัมประสิท ธิ์
สหสัมพันธ์ การทดสอบสมมติฐาน
Fundamental statistics; meaning, scope, and usage in business; aspects of business data;
data collection; basic probability theory; random variable; frequency distribution; statistical
estimation; variance and proportion of population; analysis of covariance and correlation
coefficient; hypothesis testing.
กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์
๑๐๑-๔๐๑
ชีวิต สุขภาวะ และการออกกำลังกาย
๓ (๒-๒-๕)
Life, Well-Being and Sports
สุขภาวะด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เพศศึกษา และการเลือกคู่ครอง การสร้างเสริมสุขภาพ อาหารการ
กิน การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ยา เครื่องสำอาง สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
ให้เกิดความปลอดภัย การออกกำลังกาย คุณ ค่าและผลของการออกกำลังกายที่มีต่อระบบต่างๆในร่างกาย
การออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกาย และการออกกำลังกายในลักษณะของกีฬาเพื่อการ
แข่งขัน
Physical, mental, emotional and social well-being; sex education; marriage life; health
promotion; health literacy and safety selection of healthcare products, medication,
cosmetic, herbs; food, nutrition and dietary supplements; value and effect of physical
exercises on various systems of body; personal sports and game sports practices.
๔๘

๑๐๑-๔๐๒ ศิลปะและดนตรีเพื่อสุนทรียภาพแห่งชีวิต
๓ (๓-๐-๖)
Art and Music Appreciation
ความรู้เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ ศิลปะในรูปแบบของสถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม นาฎศิลป์ และดุ
ริยางคศิลป์ ยุคสมัยต่างๆของศิลปะ แรงบันดาลใจเบื้องหลังผลงานศิลปะ ความซาบซึ้งในศิลปะ การประเมิน
คุณค่าทางสุนทรียะ ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะ ดนตรี กับชีวิต ศิลปะในชีวิตประจำวัน และคุณค่าความงาม
ในงานศิลปะแขนงต่าง ๆ ในฐานะเป็นเครื่องมือจรรโลงจิตใจและสร้างสุนทรียภาพต่อชีวิตของมนุษย์
Aesthetic knowledge; art in the form of architecture, painting, sculpture, dances and music;
arts in major eras; inspiration behind pieces of arts; art appreciation; aesthetic evaluation;
relationship between arts, music and life; art in daily life; the value of arts as a tool to
sustain the human mind.
๑๐๑-๔๐๓
นิยมไทยและอัศจรรย์ในสยาม
๓ (๓-๐-๖)
Thai Appreciation and Unseen in Siam
ภูมิหลังของสังคมไทย ศิลปะและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เอกลักษณ์ความเป็นไทย มรดกทาง
ภูมิปัญญาที่มีคุณค่า น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การศึกษา คติความเชื่อและค่านิยม วิถีชีวิต ดนตรี นาฏศิลป์
และการละเล่นพื้นบ้าน แนวทางอนุรักษ์ สืบทอดและเผยแพร่ความเป็นไทย
Background of Thai society; arts and culture; Thai custom and tradition; identity of Thainess;
admirable and valuable intellectual heritages; beliefs and values; ways of life; music; Thai
dances and folk plays; conservation, inheritance and dissemination of Thainess.
๑๐๑-๔๐๔
การตามหาและออกแบบความฝัน
๓ (๒-๒-๕)
Designing Your Dream
ฝึกทักษะตั้งประเด็นหัวข้อเรื่องที่สนใจเรียนรู้จากความต้องการของตนเอง ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลโดยใช้
ความรู้จากศาสตร์สาขาต่างๆ ค้นคว้าแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสมมติฐานที่ตั้งไว้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
ออกแบบวางแผนรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการเหมาะสม สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ นำเสนอ
แนวคิ ด อย่ า งเป็ น ระบบด้ วยกระบวนการคิ ด กระบวนการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล กระบวนการแก้ ปั ญ หา และ
กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิดทักษะเรียนรู้ตลอดชีวิต
Practicing skills in formulating interested topic from your own inspiration and ideas;
hypothesis formulation and reasoning based on related concepts and theories; reviewing of
information in relation to formulated hypothesis from various tools; data collection and data
analysis planning; practicing systematic process of thinking, data gathering, problem-solving,
and group working for the presentation of ideas in order to enhance lifelong learning skills.
๑๐๑-๔๐๕
โยคะ สมาธิ และศิลปะการดำเนินชีวิต
๓ (๒-๒-๕)
Yoga, Meditation and Art of Living
๔๙

การฝึกโยคะเพื่อร่างกายและจิตใจที่ดี ความหมายของโยคะ ประโยชน์ของการฝึกโยคะ ปรัชญาโยคะ ประวัติ
โยคะ องค์ประกอบ ๘ ประการของโยคะ โยคะอาสนะประเภทต่าง ๆ ปราณายามะ การฝึกสมาธิเพื่อโยคะ
การผ่อนคลายในการฝึกโยคะ การเตรียมความพร้อมของร่างกายในการฝึก โยคะ ข้อ ควรปฏิบัติและข้อควร
ระวังในการฝึกโยคะ อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกโยคะ หลักการสุขภาพแบบองค์รวมและศิลปะการดำรงชีวิต
Yoga for healthy body and mind; meaning of yoga; benefits of yoga practicing; yoga
philosophy; history of yoga; eight limbs of yoga; categories of yoga asanas; pranayama;
meditation for yoga; relaxation for yoga practicing; body preparation before yoga practicing;
recommendations and precautions for yoga practicing; equipment for yoga practicing; holistic
health concept and art of living.
๑๐๑-๔๐๖
การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์
๓ (๒-๒-๕)
Creative Photography
การฝึกปฏิบัติเทคนิคการถ่ายภาพอย่างง่ายโดยใช้กล้องโทรศัพท์มือถือและกล้องอื่นๆ เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน
ภาพถ่ายที่ใช้ในชีวิตประจำวันและหรือใช้เพื่อการค้า เรียนรู้การสื่อสารด้วยภาพถ่าย การจัดองค์ประกอบศิลป์
พื้นฐานการจัดองค์ประกอบภาพ ทฤษฎีสัดส่ วนทอง ความกลมกลื น มุมกล้อง สมดุ ลของภาพ แสงกับการ
สร้างสรรค์ภาพถ่าย และมุมมองภาพกับการสื่อความหมาย
Practicing simple photographic techniques using mobile phone camera and other cameras to
create photography in daily life or for commercial purposes; visual communication by using
basic art composition, Golden Ratio Theory, harmony, camera angle, balance, photographic
creation and perspective.
๓.๓.๔.๒. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน ๑๘๖ หน่วยกิต
๓.๓.๔.๒.๑. กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน จำนวน ๓๕ หน่วยกิต
๑๒๒-๑๑๑
ชีววิทยาทั่วไป
๓ (๓-๐-๖)
General Biology
พื้น ฐานของชีววิทยาสมัยใหม่ การศึกษารูปร่าง โครงสร้ าง ส่ วนประกอบของเซลล์ กระบวนการถ่ายทอด
พลั งงานในสิ่ งมีชีวิตและกระบวนการทางพั น ธุ ศาสตร์ ในการถ่ายทอดลั ก ษณะต่ าง ๆ ให้ แก่ ลูก หลานและ
วิศวกรรมพันธุศาสตร์
Modern biology includes cell structure and function; components of cell; energy transfer in
living organisms; genetics; gene expression and regulation; genetic engineering.
๑๒๒-๑๑๒
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
๑ (๐-๓-๑)
General Biology Laboratory
ปฏิบัติการทางชีววิทยาให้สอดคล้องกับรายวิชาชีววิทยาทั่วไป เช่น วิธีการใช้กล้องจุลทรรศน์ ศึกษาลักษณะ
รูปร่างของเซลล์ องค์ประกอบของเซลล์ ตลอดจนการแบ่ งเซลล์ ทดลองบางส่วนของการสัง เคราะห์ แสง
๕๐

ทดลองเรื่องความน่าจะเป็นไปได้ท างพันธุศาสตร์ โดยใช้ลูกเต๋ า ลูกปั ดและทดสอบกลุ่มเลื อด (เอ บี โอ)
เป็นต้น
Practical laboratory follows the lectures accordingly including microscope practice, study of
cell structure and its components; cell division; photosynthesis; genetics probabilities using
dices and beads; blood group (ABO) tests, etc.
๑๒๓-๑๑๑
เคมีทั่วไป
๓ (๓-๐-๖)
General Chemistry
ปริมาณสัมพันธ์ และมูลฐานของทฤษฎีปรมาณู คุณสมบัติของแก๊ส ของแข็ง และสารละลาย การสมดุลทางเคมี
จลนศาสตร์เคมีเกี่ยวกับสมดุลของอิออน โครงสร้างอิเล็กตรอนของปรมาณู พันธะทางเคมี สมบัติของธาตุตาม
ตารางธาตุ ธาตุตัวแทน อโลหะและโลหะตัวนำ
Topics covers stoichiometry, fundamental particles in atom and related atomic theory;
properties of gases, solids and solutions, chemical equilibrium, chemical kinetics, ion
equilibrium in solutions, chemical bonding; the periodic table and some properties of
representative elements, non-metals and metals.
๑๒๓-๑๑๓
อินทรีย์เคมี
๓ (๓-๐-๖)
Organic Chemistry
วิชาบังคับก่อน : ๑๒๓-๑๑๑
สารประกอบอิน ทรีย์ประเภทต่าง ๆ ในแง่ข องคุ ณ สมบั ติ โครงสร้ าง ปฏิ กิ ริ ย าทางเคมี และกลไกของการ
เกิดปฏิกิริยา การเรียกชื่อ ศึกษาสเตอริโอ การเตรียมสารอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ
Topics include structure and bonding, reaction mechanisms of organic compounds;
nomenclature, stereochemistry, and introduction to the chemistry of a few classes of organic
compounds
๑๒๓-๑๑๔
ปฏิบัติการอินทรีย์เคมี
๑ (๐-๓-๑)
Organic Chemistry Laboratory
วิชาบังคับก่อน : ๑๒๓-๑๑๑
ทดลองปฏิบัติให้สอดคล้องกับรายวิชาอินทรีย์เคมี เช่น การหาจุดหลอมเหลว จุดเดือด การตกผลึก การสกัด
ด้วยตัวทำละลาย และการกลั่น
Laboratory according to Organic Chemistry such as melting point determination, boiling point
determination, crystalization, solvent extraction, and distillation.
๑๒๓-๒๑๕
ชีวเคมี
๓ (๓-๐-๖)
Biochemistry
วิชาบังคับก่อน : ๑๒๒-๑๑๑, ๑๒๒-๑๑๒, ๑๒๓-๑๑๑
๕๑

เซลล์กับความรู้ชีวเคมีเบื้องต้น ความเป็นกรด-เบส บัฟ เฟอร์ สมบั ติทางเคมี และชีวภาพของสารชีวโมเลกุ ล
ต่างๆ (คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไลปิด และกรดนิวคลีอิด) โครงสร้างและหน้าที่ของเอนไซม์ โคเอนไซม์ พลังงาน
ที่เกิดจากสารอาหารและการสังเคราะห์โปรตีน
Cell and introduction of biochemistry, acid-base, buffer, chemical and biological of
biomolecules (carbohydrates, proteins, lipids and nucleic acids), structure and function of
enzymes coenzymes, energetic metabolism and protein synthesis.
๑๒๓-๒๑๖
ปฏิบัติการชีวเคมี
๑ (๐-๓-๑)
Biochemistry Laboratory
วิชาบังคับก่อน : ๑๒๒-๑๑๑, ๑๒๒-๑๑๒, ๑๒๓-๑๑๑
ปฏิบัติการให้สอดคล้องกับรายวิชาชีวเคมี เช่น โครมาโตกราฟฟี่ ปฏิกิริยาเคมีของคาร์โบไฮเดรต ปฏิกิริยาเคมี
ของโปรตีน ปฏิกิริยาเคมีของไขมันและน้ำมัน เป็นต้น
Practical laboratory follows the lectures accordingly including chromatography, chemical
reactions of carbohydrate, protein, lipids, etc.
๑๒๔-๑๑๕
ฟิสิกส์ทั่วไป ๑
๓ (๓-๐-๖)
General Physics ๑
กลศาสตร์ของอนุภาคและเทหวัตถุ โดยศึกษาถึงการวัด เวคเตอร์ จลนศาสตร์ของวัตถุ พลศาสตร์ของวัตถุ งาน
และพลังงาน กฎการคงตัวของโมเมนตัมเชิงเส้นและการชน การหมุน สมดุลของวัตถุแข็งแกร่ง แรงโน้มถ่วง
การเคลื่อนที่ฮาร์โมนิก และคลื่น เทอร์โมไดนามิกส์ของไหล
Classical Mechanics; measurement, vectors, kinetics of particle, dynamics, work and energy;
conservation of momentum and collision, rotational motion, harmonics motion, wave
motion, thermodynamics, fluids.
๑๒๕-๑๑๔
แคลคูลสั ๑
๓ (๓-๐-๖)
Calculus ๑
ลิมิต และความต่อเนื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชั่นพีชคณิต อนุพันธ์ของฟังก์ชั่นอดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์ การ
หาลิมิ ตในรูปแบบไม่กำหนด ผลต่างอนุ พันธ์ และการประมาณค่าปริพั นธ์ ปริพัน ธ์ไม่จำกัด เขต ปริพั นธ์ไม่
จำกัดเวลา เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์จำกัดเขต การประยุกต์ของปริพันธ์ไม่ตรงแบบ
Limits and continuity, derivatives of algebraic functions, derivatives of transcendental
function, applications of differentiation, indeterminate forms, total differentials and total
derivatives; Indefinite integrals, techniques of integration, Definite integrals , applications of
integration.

๕๒

๒๐๐-๒๐๑

จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสำหรับเภสัชศาสตร์
๓ (๓-๐-๖)
Microbiology and Parasitology for Pharmacy
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ๑๒๒-๑๑๑
รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน: ๒๐๐-๒๐๒
รูปร่างลักษณะและคุณสมบัติต่างๆของแบคทีเรีย ริกเก็ตเซีย ไวรัส รา โปรโตซัว และ ปรสิต ที่ทำให้เกิดโรคใน
คน กลไกการที่จุลชีพ ทำให้เกิดโรค กลไกการป้องกัน ของร่างกายต่อการติดเชื้อ กลไกการดื้อยาต้านจุลชี พ
ระบาดวิทยา การติดต่อ อาการและอาการแสดง การวินิจฉัย การรักษา และการป้องกันโรคติดเชื้อแบคทีเรีย
ริกเก็ตเซีย ไวรัส รา โปรโตซัว และ ปรสิต ที่มีความสำคัญทางคลินิก การควบคุมการติดเชื้อด้วยเทคนิคการ
ปราศจากเชื้อ และ การทำลายเชื้อด้วยวิธีต่างๆ
Morphologies and characteristics of pathogenic bacteria, rickettsia, fungi, viruses, protozoa
and parasites. Mechanisms by which microorganisms and parasites infect human and cause
diseases. Mechanism of host defense against infections. Mechanism of antimicrobial
resistance. Epidemiology, transmission, clinical presentation, diagnosis, management and
prevention of important infectious diseases. Control of infection by sterilization and
disinfection.
๒๐๐-๒๐๒
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาวิทยาและปรสิตวิทยาสำหรับเภสัชศาสตร์ ๑ (๐-๓-๑)
Microbiology and Parasitology Laboratory for Pharmacy
รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน: ๒๐๐-๒๐๑
เทคนิคการทำให้ปราศจากเชื้อ เทคนิคเบื้องต้นในการเลี้ยงและแยกจุลชีพ เทคนิคการย้อมที่สำคัญ เช่น การ
ย้อมสีแกรม การย้อมสี acid fast และการศึกษาจุลชีพด้วยกล้องจุลทรรศน์การพิสูจน์เอกลักษณ์ของจุลชีพ
ด้วยวิธีทางชีวเคมี และภูมิคุ้มกันวิทยา การทดสอบความไวของแบคทีเรียต่อยาต้านจุลชีพ
Sterile technique, basic skill in culture and isolation of microorganisms. Important stain
technique e.g. gram stain, acid fast stain and microscopic examination of microorganisms.
The laboratory consists of biochemical and immunological procedure to identify pathogens
from clinical specimens and antimicrobial susceptibility tests.
๒๐๐-๒๑๑
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ๑
๓ (๓-๐-๖)
Anatomy and Physiology ๑
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ๑๒๒-๑๑๑, ๑๒๓-๒๑๕
รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน: ๒๐๐-๒๑๒
บทนำสู่ วิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิท ยาของร่ างกายมนุ ษย์ โครงสร้างและการทำงานของเซลล์ เนื้ อเยื่ อ
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อต่อ ระบบต่อมไร้ท่อ และ
ระบบเลือด
๕๓

Introduction to human anatomy and physiology, cell structures and functions, tissues,
human anatomy and physiology of nervous, musculoskeletal, endocrine, and hematological
systems.
๒๐๐-๒๑๒
ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ๑
๑ (๐-๓-๑)
Anatomy and Physiology Laboratory ๑
รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน: ๒๐๐-๒๑๑
การสังเกตและจำแนกลักษณะของอวัยวะ เนื้อเยื่อประเภทต่างๆ และเซลล์ ปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักการทาง
สรีรวิทยาของระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อต่อ ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบเลือด
Observation and classification of organs, tissues, and cells, physiological principles and
laboratories of nervous, musculoskeletal, endocrine, and hematological systems.
๒๐๐-๒๑๕
วิทยาภูมิคุ้มกันทางคลินิก
๒ (๒-๐-๔)
Clinical Immunology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ๒๐๐-๒๐๑
อวัยวะและเซลล์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในระบบภูมิคุ้มกัน ชนิดต่าง ๆ ของระบบภูมิคุ้มกัน ปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันไว
เกิน และ ปฏิกิริยาการแพ้ยา ภาวะภูมิคุ้มกันต้านเนื้อเยื่อของตนเอง ภูมิคุ้มกันบกพร่อง การปลูกถ่ายอวัยวะ
วัคซีน การวินิจฉัย สารที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันที่นำมาใช้เป็นยา
Organs and cells in the immune system, immunologic response, hypersensitivity reactions
and drug allergies, autoimmune diseases, immunodeficiency, organ transplantation, vaccine,
diagnosis, immunologic agents as therapeutic drugs.
๒๐๐-๒๑๗
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ๒
๓ (๓-๐-๖)
Anatomy and Physiology ๒
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ๒๐๐-๒๑๑
รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน: ๒๐๐-๒๑๘
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบหัวใจและหลอดเลื อด ระบบหายใจ ระบบขับถ่ายปั สสาวะ ระบบ
ทางเดินอาหาร และระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์
Human anatomy and physiology of cardiovascular, respiratory, urinary, gastrointestinal, and
reproductive system.
๒๐๐-๒๑๘
ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ๒
๑ (๐-๓-๑)
Anatomy and Physiology Laboratory ๒
รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน: ๒๐๐-๒๑๗
การสังเกตและจำแนกลักษณะของอวัยวะ เนื้อเยื่อประเภทต่างๆ และเซลล์ ปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักการทาง
สรีร วิทยาของระบบหัวใจและหลอดเลือ ด ระบบหายใจ ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบทางเดิน อาหาร และ
ระบบสืบพันธุ์
๕๔

Observation and classification of organs, tissues, and cells, physiological principles and
laboratories of cardiovascular, respiratory, urinary, gastrointestinal, and reproductive system.
๓.๓.๔.๒.๒ กลุ่มวิชาชีพ จำนวน ๑๑๗ หน่วยกิต
๑) กลุ่มวิชาทางผู้ป่วย จำนวน ๔๙ หน่วยกิต
๒๐๐-๒๑๓
พันธุศาสตร์สำหรับเภสัชกรคลินิก
๒ (๒-๐-๔)
Genetics for Clinical Pharmacists
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ๑๒๓-๒๑๕
โครงสร้างของยีนและจีโนม ความแปรปรวนทางพันธุกรรม การกลายพันธุ์และ polymorphism, Autosomal
dominant & recessive inheritance โรคที่เกิดจากพันธุก รรมที่พ บบ่อย เช่น มะเร็ง ผลของพั นธุกรรมต่ อ
การออกฤทธิ์ และการกำจัดยา การทำแผนที่ พันธุกรรมและเทคนิ คสมัยใหม่ที่ใช้บ่อ ยในการศึกษาทางพัน ธุ
ศาสตร์
Structure of genes and genome, variation of genetics, mutation, detection of mutation and
polymorphism, autosomal dominant and recessive inheritance, common genetic disease for
example as carcinomas, effect of genetic on drug action and elimination, genetic mapping
and common novel techniques used in genetic study.
๒๐๐-๒๑๖
ชีวเคมีทางคลินิก
๒ (๒-๐-๔)
Clinical Biochemistry
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ๑๒๓-๒๑๕
การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ชีวเคมีทางคลินิก เช่น โครงสร้าง ประเภทและสมบัติทางเคมีของคาร์โบไฮเดรต
โปรตีน ลิปิด กรดนิวคลิอิก ฮอร์โมน วิตามินและแร่ธาตุ ในทางการแพทย์ และยาโดยนำองค์ความรู้เหล่านี้
อธิบายถึงความผิดปกติที่นำไปสู่ความเจ็บป่วยและโรคต่าง ๆ รวมถึงกระบวนการติดตามการรักษาด้วยยาและ
การตรวจวิเคราะห์ความเป็นพิษจากยา
Application of clinical biochemistry such as structures, classification and chemical properties
of carbohydrates, protein, lipid, nucleic acid, hormone, vitamin and minerals in medicinal
and pharmaceutical products by utilizing these knowledge in explanation of abnormalities
which may lead to illness and several diseases including monitoring drug therapy and
analysis of drug-related toxicology.
๒๐๐-๓๑๖
โอสถกรรมศาสตร์ ๑
๔ (๔-๐-๘)
Pharmacotherapy ๑
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ๒๐๐-๒๑๖
รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน: ๒๐๐-๓๑๗, ๒๐๐-๓๑๘, ๒๐๐-๓๒๘
๕๕

พยาธิสรีรวิท ยาของโรคหรือสภาวะความผิดปกติของการทำงานของอวัยวะต่างๆของมนุษย์รวมทั้ง โรคของ
ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร และระบบไต การใช้ยาเพื่อบำบัด
และป้องกัน ตลอดจนเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากยา โดยมุ่งเน้นการบูรณาการความรู้ และทักษะการบริบาล
ทางเภสัชกรรม เพื่อดูแลผู้ป่วยในการใช้ยา การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล การใช้ยาอย่างมีหลักฐานทางวิชาการ
การวางแผนการบริบาลทางเภสัชกรรม การให้ คำปรึ ก ษา การวางแผนติ ด ตามการใช้ ย าในผู้ ป่วยและนำ
หลักการเหล่านี้ ไปฝึกปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้ป่วยโรคเหล่านี้ทั้งในระดั บปฐมภูมิ ทุติ ยภูมิและตติยภู มิ ที่
โรงพยาบาล ร้านยา และสถานบริการสุขภาพอื่น
Pathophysiology of diseases or disorders of human organ functions including cardiovascular
system, respiratory system, gastrointestinal system, renal system, drugs utilization for
treatment and prevention, and adverse drug events. Emphasis is on integration of particular
knowledge and skills to provide pharmaceutical care services to the patients, rational drug
use, evidence-based medicine, pharmaceutical care plan, pharmacy counseling, patient’s
monitoring. Planning and implementing drug therapy in primary care, secondary care, tertiary
care in hospital, community pharmacy and other health care settings.
๒๐๐-๓๑๗
ปฏิบัติการโอสถกรรมศาสตร์ ๑
๑ (๐-๓-๑)
Pharmacotherapy Laboratory ๑
รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน: ๒๐๐-๓๑๖
หลักการคิดอย่างเป็นระบบในการบริบาลทางเภสัชกรรม ในการค้นหา แก้ไข และป้องกันปัญหาที่มีสาเหตุจาก
ยา รวมทั้งการวางแผนการรักษาด้วยยา วางแผนการติดตามและการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยอ้างอิงจากแนวทาง
มาตรฐานของการรักษาโรค ในโรคดังต่อไปนี้ โรคระบบหั วใจและหลอดเลือ ด ระบบทางเดิ นหายใจ ระบบ
ทางเดินอาหาร และระบบไตโดยใช้กรณีศึกษา
Implementation of systematic approach in pharmaceutical care to identify drug related
problems (DRPs), initiate plan to solve and prevent DRPs, initiate plan for patients monitoring
and educations according to standard treatment guidelines in these following diseases;
cardiovascular system disorders, respiratory system disorders, gastrointestinal system
disorders and renal disorders using case studies.
๒๐๐-๓๒๒
เภสัชวิทยา ๒
๒ (๒-๐-๔)
Pharmacology ๒
รายวิชาที่ต้องผ่านการลงทะเบียนมาก่อน : ๒๐๐-๓๒๘
ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสูตินรีเวช ระบบภูมิคุ้มกัน ตา หู คอ จมู ก
และยาต้านการอักเสบที่มิใช่สเตียรอยด์ โดยเน้นที่กลไกการออกฤทธิ์ ผลทางเภสัชวิทยา อาการข้างเคียง และ
ปฏิกิริยาระหว่างยาที่มีความสำคัญทางคลินิก
๕๖

Drugs acting on central nervous system, endocrine system, gynecological system,
immunological system, eyes, ears, nose, throat, and non-steroidal inflammatory drugs.
Emphasis is on mechanism of action, pharmacological effect, side effect and clinical
significance drug interaction.
๒๐๐-๓๒๓
โอสถกรรมศาสตร์ ๒
๔ (๔-o-๘)
Pharmacotherapy ๒
รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน: ๒๐๐-๓๒๒, ๒๐๐-๓๒๔, ๒๐๐-๓๓๐
รายวิชาที่ต้องผ่านการลงทะเบียนมาก่อน : ๒๐๐-๓๑๖
พยาธิสรีรวิทยาของโรคหรือสภาวะความผิดปกติของการทำงานของอวัยวะต่างๆของมนุษย์รวมทั้ง โรคระบบ
ประสาท โรคทางจิตเวช ระบบต่อมไร้ท่อ สูตินรีเวช ระบบปัสสาวะ โรคตา หู คอ จมูก และโรคทางภูมิคุ้มกัน
หลักการใช้ยาในผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ ได้แก่ เด็ก หญิ งตั้ งครรภ์ หญิ งให้ นมบุตร และผู้ป่วยสูงอายุ การใช้ยาเพื่ อ
บำบัดและป้องกัน ตลอดจนเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากยา โดยมุ่งเน้นการบูรณาการความรู้ และทักษะการ
บริบาลทางเภสัชกรรม เพื่อดูแลผู้ป่วยในการใช้ยา การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล การใช้ยาอย่างมีหลักฐานทาง
วิชาการ การวางแผนทางการบริบาลทางเภสัชกรรม การให้คำปรึกษา การวางแผนติดตามการใช้ยาในผู้ป่วย
และนำหลักการเหล่านี้ไปฝึกปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้ป่วยโรคเหล่านี้ทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติย
ภูมิ ที่โรงพยาบาล ร้านยา และสถานบริการสุขภาพอื่น
Pathophysiology of diseases or disorders of human organ functions including neurological
disorders, psychiatric disorders, endocrine disorders, gynecologic and obstetric disorders,
disorders of eyes, ears, nose, throat, and immunological disorders, drug therapy in special
populations consisting of pediatric, pregnancy, lactation and geriatric, drugs utilization for
treatment and prevention, and adverse drug events. Emphasis is on integration of particular
knowledge and skills to provide pharmaceutical care services to the patients, rational drug
use, evidence-based medicine, pharmaceutical care plan, pharmacy counseling, patient’s
monitoring. Planning and implementing drug therapy in primary care, secondary care, tertiary
care in hospital, community pharmacy and other health care settings.
๒๐๐-๓๒๔
ปฏิบัติการโอสถกรรมศาสตร์ ๒
๑ (๐-๓-๑)
Pharmacotherapy Laboratory ๒
รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน: ๒๐๐-๓๒๓
หลักการคิดอย่างเป็นระบบในการบริบาลทางเภสัชกรรม ในการค้นหา แก้ไข และป้องกันปัญหาที่มีสาเหตุจาก
ยา รวมทั้งการวางแผนการรักษาด้วยยา วางแผนการติดตามและการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยอ้างอิงจากแนวทาง
มาตรฐานของการรักษาโรค ในโรคดังต่อไปนี้ ความผิดปกติทางระบบประสาท จิตเวช ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบ
สูตินรีเวช ระบบปัสสาวะ ตา หู คอ จมูก และระบบภูมิ คุ้มกัน หลัก การใช้ ยาในผู้ป่วยกลุ่ม พิเศษ ได้แก่ เด็ ก
หญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร และผู้ป่วยสูงอายุ โดยใช้กรณีศึกษา
๕๗

Implementation of systematic approach in pharmaceutical care to identify drug related
problems (DRPs), initiate plan to solve and prevent DRPs, initiate plan for patient monitoring
and educations according to standard treatment guidelines in these following diseases:
neurological disorders, psychiatric disorders, endocrine disorders, gynecologic and obstetric
disorders, disorders of eyes, ears, nose, throat, and immunological disorders, drug therapy in
special populations consisting of pediatric, pregnancy, lactation and geriatric using case
studies.
๒๐๐-๓๒๘
เภสัชวิทยา ๑
๓ (๓-๐-๖)
Pharmacology ๑
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ๒๐๐-๒๑๗
กลไกการออกฤทธิ์ของยา ผลของยาต่อ กระบวนการทางชีวเคมีที่ เกิ ดขึ้น ภายในเซลล์ กระบวนการที่ ยาถูก
เปลี่ยนแปลงในร่างกาย ปฏิกิริยาระหว่างยาและความเป็นพิษของยา ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบหัวใจและหลอด
เลือด ระบบทางเดินหายใจและระบบทางเดินอาหาร โดยเน้นที่กลไกการออกฤทธิ์ ผลทางเภสัชวิทยา อาการ
ข้างเคียงและปฏิกิริยาระหว่างยาที่มีความสำคัญทางคลินิก เภสัชพันธุศาสตร์และเภสัชวิทยาจีโนม
Mechanism of drug action, effect of intracellular biochemical process, metabolism of drug,
drug interaction and toxicology of drugs. Cardiovascular drugs, respiratory drugs,
gastrointestinal drugs. Emphasis is on mechanism, pharmacological effects, side effects and
clinical significance of drug interaction, pharmacogenetics and pharmacogenomics.
๒๐๐-๓๒๙
ชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลนศาสตร์
๒ (๒-๐-๔)
Biopharmaceutics and Pharmacokinetics
การดูดซึมยา การกระจายตัว การเปลี่ยนแปลงยา และการกำจัดยา การใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ และ
ค่าพารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์ในการปรับขนาดยาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย ศึกษาชีวประสิทธิผล
และปัจจัยที่มีผลต่อชีวประสิทธิผลของยา เช่น ปัจจัยทางชีวภาพ คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของยา
รูปแบบเภสัชภัณฑ์ และวิธีการให้ยา
Drug absorption, distribution, metabolism, and excretion; application of mathematical
models and pharmacokinetic parameters in dosage adjustment for individual patients;
bioavailability and its affecting factors including biological, physical, and chemical factors,
dosage form, and route of administration.

๕๘

๒๐๐-๔๒๘

เภสัชจลนศาสตร์คลินิก
๒ (๒-๐-๔)
Clinical Pharmacokinetics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ๒๐๐-๓๒๙
การประยุกต์ใช้หลักการทางเภสัชจลนศาสตร์ในการกำหนดขนาด และความถี่ของการให้ยา การตรวจติดตาม
ระดับยา การวัดและแปลผลระดับยาในเลือด และของเหลวชีวภาพอื่นๆ เน้นการฝึกคำนวณการปรับขนาดยา
ในผู้ป่วย
Application of pharmacokinetics in adjusting dosage regimen; therapeutic drug monitoring,
measuring and interpreting drug concentrations in blood and other biological fluids
emphasizing on calculation and practice
๒๐๐-๔๓๓
เภสัชวิทยา ๓
๒ (๒-o-๔)
Pharmacology ๓
รายวิชาที่ต้องผ่านการลงทะเบียนมาก่อน : ๒๐๐-๓๒๘
ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบกระดูกและข้อ ระบบผิวหนัง และระบบเลือด รวมถึงยาที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง และ
ยาลดระดับน้ำตาลในเลือด โดยเน้นที่กลไกลการออกฤทธิ์ ผลทางเภสัชวิทยา อาการข้างเคียง และปฏิกิริยา
ระหว่างยาที่มีความสำคัญทางคลินิก
Drugs acting on bone and joint system, skin, and hematological system, including
chemotherapeutic agents, and anti-hyperglycemic agents. Emphasis is on mechanism of
action, pharmacological effect, side effect and clinical significance drug interaction.
๒๐๐-๔๓๔
โอสถกรรมศาสตร์ ๓
๔ (๔-o-๘)
Pharmacotherapy ๓
รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน: ๒๐๐-๔๓๓, ๒๐๐-๔๓๕, ๒๐๐-๔๕๓
รายวิชาที่ต้องผ่านการลงทะเบียนมาก่อน : ๒๐๐-๓๑๖
พยาธิสรี รวิท ยาของโรคหรือ สภาวะความผิด ปกติของการทำงานของอวัยวะต่างๆของมนุ ษ ย์รวมทั้ง ระบบ
กระดูก ข้อ และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ระบบผิวหนัง ระบบเลือด โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน การใช้ยาเพื่อบำบัด
และป้องกัน ตลอดจนเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากยา และการเกิดโรคต่อระบบเหล่านี้ที่มีสาเหตุเนื่องมาจากยา
โดยมุ่งเน้น การบูรณาการความรู้และทักษะการบริบาลทางเภสัชกรรม เพื่อดูแลผู้ป่วยในการใช้ยา การใช้ยา
อย่างสมเหตุสมผล การใช้ยาอย่างมีหลักฐานรับรอง การวางแผนการบริบาลทางเภสัชกรรม การให้คำปรึกษา
ผู้ป่วย การวางแผนติดตามการใช้ยาในผู้ป่วย และนำหลั กการเหล่านี้ไปฝึ กปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้ป่วย
เหล่านี้ทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ที่โรงพยาบาล ร้านยา และสถานบริการสุขภาพอื่น
Pathophysiology of diseases or disorders of human organ functions including bone and joint
disorders, dermatologic disorders, hematologic disorders, oncologic disorders and diabetes
mellitus, drugs utilization for treatment and prevention, and adverse drug events. Emphasis
is on integration of particular knowledge and skills to provide pharmaceutical care services
๕๙

to the patients, rational drug use, evidence-based medicine, pharmaceutical care plan,
pharmacy counseling, patient’s monitoring. Planning and implementing drug therapy in
primary care, secondary care, tertiary care in hospital, community pharmacy and other
health care settings.
๒๐๐-๔๓๕
ปฏิบัติการโอสถกรรมศาสตร์ ๓
๑ (๐-๓-๑)
Pharmacotherapy Laboratory ๓
รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน: ๒๐๐-๔๓๔
หลักการคิดอย่างเป็นระบบในการบริบาลทางเภสัชกรรม ในการค้นหา แก้ไข และป้องกันปัญหาที่มีสาเหตุจาก
ยา รวมทั้งการวางแผนการรักษาด้วยยา วางแผนการติดตามและการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยอ้างอิงจากแนวทาง
มาตรฐานของการรักษาโรค และการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ในโรคดังต่อไปนี้ ระบบกระดูก ข้อ และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
ระบบผิวหนัง ระบบเลือด โภชนาการ โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน โดยใช้กรณีศึกษา และการฝึกกับผู้ป่วย
Implementation of systematic approach in pharmaceutical care to identify drug related
problems (DRPs), initiate plan to solve and prevent DRPs, initiate plan for patients monitoring
and educations according to standard treatment guidelines and related studies in these
following diseases: bone and joint disorders, dermatologic disorders, hematologic disorders,
nutrition, oncologic disorders and diabetes mellitus. Using case studies and practice with
patients.
๒๐๐-๔๓๗
การให้บริการข่าวสารด้านยา
๒ (๒-๐-๔)
Drug Information Services
รายวิชาที่ต้องผ่านการลงทะเบียนมาก่อน : ๒๐๐-๔๕๕
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของการให้บริการเภสัชสนเทศ การตอบข้ อสนเทศทางยาอย่างเป็นระบบ
ทักษะการสื่อสาร การจัดทำข้อมูลยา รวมทั้งแนวคิดในการบริหารจัดการการบริการเภสัชสนเทศ เน้นการฝึก
ทักษะการให้ บริการเภสัชสนเทศ การสืบค้นอย่ างเป็ นระบบ การประเมิน ความน่ าเชื่อถือ ของบทความทาง
การแพทย์ และการประยุกต์ใช้แนวคิดของการปฏิ บัติบนหลั กฐานเชิงประจั กษ์ พื้น ฐานความปลอดภัยของ
ผู้ป่วย และเภสัชเศรษฐศาสตร์ เพื่อการตัดสินใจใช้ยาได้อย่างสมเหตุผล
Roles, duties, and responsibilities of drug information services; systematic approach in
answering drug information questions; communication skills; drug monograph; management
of drug information services. Emphasize on practice of drug information services; systematic
searching; critical appraisal of medical literature; and applying concept of evidence-based
practice with patient safety and pharmacoeconomics in decision making for rational drug
utilization.

๖๐

๒๐๐-๔๔๓

เภสัชวิทยา ๔
๒ (๒-๐-๔)
Pharmacology ๔
รายวิชาที่ต้องผ่านการลงทะเบียนมาก่อน : ๒๐๐-๓๒๘
ยาที่ใช้ในโรคติดเชื้อ โดยเน้นที่กลไกการออกฤทธิ์ ผลทางเภสัชวิทยา อาการข้างเคียงและปฏิกิริยาระหว่าง
ยาที่มีความสำคัญทางคลินิก
Drugs used in infectious diseases. Emphasis is on mechanism of action, pharmacological
effect, side effect and clinical significance of drug interactions.
๒๐๐-๔๔๔
โอสถกรรมศาสตร์ ๔
๔ (๔-๐-๘)
Pharmacotherapy ๔
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ๒๐๐-๒๐๑
รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน: ๒๐๐-๔๔๓, ๒๐๐-๔๔๕, ๒๐๐-๔๕๔
รายวิชาที่ต้องผ่านการลงทะเบียนมาก่อน: ๒๐๐-๓๑๖
พยาธิสรีรวิทยาของโรคหรือสภาวะความผิดปกติของการทำงานของอวัยวะต่างๆของมนุษย์รวมทั้ง โรคติดเชื้อ
ของอวัยวะต่างๆ การใช้ยาเพื่อบำบัดและป้องกัน ตลอดจนเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากยา โดยมุ่งเน้นการบูร
ณาการความรู้ และทักษะทางการบริบาลเภสัชกรรม เพื่อดูแลผู้ป่วยในการใช้ยา การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
การใช้ยาอย่างมีหลักฐานทางวิชาการ การวางแผนการบริบาลทางเภสัชกรรม การให้คำปรึกษา การวางแผน
ติดตามการใช้ยาในผู้ป่วยและนำหลักการเหล่านี้ไปฝึกปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้ป่วยโรคเหล่านี้ทั้งในระดับ
ปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิ ที่โรงพยาบาล ร้านยา และสถานบริการสุขภาพอื่น
Pathophysiology of diseases or disorders of human organ functions including infectious
diseases of various organs, drugs utilization for treatment and prevention, and adverse drug
events. Emphasis is on integration of particular knowledge and skills to provide
pharmaceutical care services to the patients, rational drug use, evidence-based medicine,
pharmaceutical care plan, pharmacy counselling, and patient’s monitoring. Planning and
implementing drug therapy in primary care, secondary care, tertiary care in hospital,
community pharmacy and other health care settings.
๒๐๐-๔๔๕
ปฏิบัติการโอสถกรรมศาสตร์ ๔
๑ (๐-๓-๑)
Pharmacotherapy Laboratory ๔
รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน: ๒๐๐-๔๔๔
หลักการคิดอย่างเป็นระบบในการบริบาลทางเภสัชกรรม ในการค้นหา แก้ไข และป้องกันปัญหาที่มีสาเหตุจาก
ยา รวมทั้งการวางแผนการรักษาด้วยยา วางแผนการติดตามและการให้ ความรู้แก่ผู้ป่วยอ้างอิงจากแนวทาง
มาตรฐานของการรักษาโรค และการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ในโรคติดเชื้อ โดยใช้กรณีศึกษา และการฝึกกับผู้ป่วย
Implementation of systematic approach in pharmaceutical care to identify drug related
problems (DRPs), initiate plan to solve and prevent DRPs, initiate plan for patients monitoring
๖๑

and educations according to standard treatment guidelines and related studies in the
infectious diseases. Using case studies and practice with patients.
๒๐๐-๔๕๐
เภสัชกรรมการจ่ายยา
๒ (๒-o-๔)
Dispensing Pharmacy
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ๒๐๐-๓๑๖
การบริบาลทางเภสัชกรรมอย่างเป็นระบบในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนและโรงพยาบาล หลักการทาง
อาการวิทยาของโรค การค้นหาปัญหาของผู้ป่วย การเลือกใช้ยาที่เหมาะสม หลักการและขั้นตอนการจ่ายยาที่
ดีตามมาตรฐานวิชาชีพ ทักษะการเขียนฉลากยา การใช้ยาที่ต้องใช้อุปกรณ์ประกอบ และการให้คำแนะนำการ
ใช้ ยาสำหรับโรคในระบบต่างๆ ดังนี้ ระบบผิ วหนั ง ระบบทางเดิน อาหาร ระบบทางเดิน หายใจ และระบบ
ประสาท หลักการใช้ยาบำบัดความปวด หลักการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสม การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และ
หลักการพิจารณาส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาล
Pharmaceutical care using systematic approach in community pharmacy and hospital,
principle of symptomatology, identifying patient’s problem, selecting appropriate
medications, principle and process of dispensing according to professional practive standard,
skill of writing drug labels, using special medical devices, and counseling for diseases in
various systems comprising skin, gastrointestinal system, respiratory system, and neurological
system, pharmacotherapy of pain, appropriate use of antibiotics, patient care of chronic
diseases, and referral system to hospital.
๒๐๐-๕๗๓
ทักษะการสื่อสารทางวิชาชีพและการให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วย
๒ (๒-๐-๔)
Professional Communication Skills and Patient Counseling
รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน: ๒๐๐-๕๗๔
รายวิชาที่ต้องผ่านการลงทะเบียนมาก่อน: ๒๐๐-๓๑๖, ๒๐๐-๓๒๓, ๒๐๐-๔๓๔, ๒๐๐-๔๔๔, ๒๐๐-๔๕๐
หลักการและแนวคิดการสื่อ สารระหว่างบุคคล เน้ นการสื่ อสารทางวิชาชีพ การสื่อ สาร ระหว่างเภสั ชกรกั บ
ผู้ป่วย และบุคลากรทางสุขภาพ เทคนิคในการเขียน การพูด การสัม ภาษณ์ เทคนิ คการนำเสนอข้อมู ลทาง
การแพทย์ เทคนิคการสื่อสารกับผู้ป่วยเฉพาะราย และจริยธรรมการสื่อสารในการบริบาลผู้ป่วย
Principle and concept of interpersonal communication emphasis is on professional
communication between pharmacists and patient, and health care professions, writing,
speaking, interviewing and medical information presentation techniques. Patient
communication techniques of specific condition ethics in communication for patient care.

๖๒

๒๐๐-๕๗๔

ปฏิบัติการทักษะการสื่อสารทางวิชาชีพและการให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วย ๑ (๐-๓-๑)
Professional Communication Skills and Patient Counseling Laboratory
รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน: ๒๐๐-๕๗๓
ทักษะการให้คำแนะนำการใช้ยาสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย การสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ เช่น อารมณ์ต่างๆ
ผู้ป่วยเด็ก ผู้ป่วยสูงอายุ เป็นต้น นักศึกษา และ ครูผู้สอนเป็นผู้ประเมิน
Counseling skill of medications use for individual patient. Communication in various
situations such as various emotions, pediatrics, and geriatrics etc. Assessment of practice by
other students and instructors.
๒๐๐-๕๗๕
โอสถกรรมศาสตร์ ๕
๑ (๐-๓-๑)
Pharmacotherapy ๕
รายวิชาที่ต้องผ่านการลงทะเบียนมาก่อน: ๒๐๐-๓๑๖, ๒๐๐-๓๒๓, ๒๐๐-๔๔๔, ๒๐๐-๔๓๔
การนำหลักการของการคิดอย่างเป็นระบบในการบริบาลทางเภสัชกรรมมาใช้ในการค้นหา แก้ไข และป้องกัน
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยา รวมทั้งการวางแผนการรักษาด้วยยา วางแผนการติดตามและการให้ความรู้แก่ผู้ป่วย
อิงหลักฐานเชิงประจักษ์ทางโอสถกรรมศาสตร์ โดยการฝึกกับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลและสถานปฏิบัติการเภสัช
กรรมชุมชนที่มีความร่วมมือกัน และการนำเสนอองค์ความรู้ของการใช้ยาที่ทันสมัยผ่านรูปแบบการสัมมนา
เช่น เภสัชพันธุศาสตร์ในโรคต่างๆ
Implementation of systematic approach in pharmaceutical care to identify drug related
problems (DRPs), initiate plan to solve, prevent DRPs including design pharmacotherapeutic
plan, monitoring plan and patient education based on pharmacotherapeutic evidence by
practicing with patients from the affiliated hospitals and community pharmacy as well as
presentation of update pharmacotherapeutic knowledge via seminars such as
pharmacogenetics in various diseases.
๒๐๐-๕๗๖
พิษวิทยาทางคลินิก
๒ (๒-o-๔)
Clinical Toxicology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ๒๐๐-๓๒๘
หลักการทั่วไปทางพิษวิทยา พิษจากอาหาร พืช สัตว์ ยา สารเคมีต่างๆ ต่อกระบวนการทางสรีรวิทยา เภสัช
วิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา รวมถึงแนวทางในการรักษา และติดตามอาการของผู้ป่วย และบทบาทของเภสัชกรใน
การทำงานด้านพิษวิทยา
General principles of toxicology, toxicities from foods, plants, animals, medications, and
chemical compounds influence on physiological, pharmacological, and immunological
functions including guidelines in treatment and monitoring patients as well as roles of
pharmacist in toxicology.
๖๓

๒๐๐-๕๗๗

โอสถกรรมานุบาล
๒ (๒-๐-๔)
Pharmacovigilance
กิจกรรมประกอบด้วยกระบวนการตรวจจับ การประเมิน การรายงาน และการป้องกันอาการไม่พึงประสงค์
หรือปัญหาอื่นๆที่สัมพันธ์กับยา ความสัมพันธ์ของอาการไม่พึงประสงค์จากยากับเภสัชพันธุศาสตร์
Activities relating to the detection, assessment, reporting and prevention of adverse drug
effects or any other drug related problems, association of adverse drug reactions with
pharmacogenetics.
๒) กลุ่มวิชาทางผลิตภัณฑ์ จำนวน ๓๘ หน่วยกิต
๒๐๐-๒๐๗
การคำนวณทางเภสัชศาสตร์
๒ (๒-๐-๔)
Pharmaceutical Calculation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ๑๒๓-๑๑๑
พื้นฐานการคำนวณทางเภสัชศาสตร์ ทั้งระบบเมตริก และ ระบบ Avoi du Pois ตลอดจนการคำนวณกลับที่
ใช้ ท างอนิ น ทรีย์เคมี และเภสัช กรรม เช่น การคำนวณมิ ลลิ อิ ค วิ วาเลนท์ ของโซเดี ย ม เป็ น มิ ลลิ ก รั ม ใน
สารละลายเกลือแร่ เป็นต้น
Basic pharmaceutical calculations both Metric system and Avoi du Pois system including the
conversion used in inorganic chemistry, and pharmacy, such as the conversion of sodium
milliequivalent into milligram in saline solution etc.
๒๐๐-๒๑๔
เภสัชวินิจฉัย
๓ (๓-๐-๖)
Pharmacognosy
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ๑๒๓-๑๑๓
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแหล่งที่มาของยาจากธรรมชาติ การสกัดแยก การตรวจสอบสมบัติเบื้องต้น การทำให้
สารบริสุทธิ์ โดยมุ่งเน้นองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์และเภสัชกรรม
Basic knowledge of medicine from natural resources, extraction, identical property
examination, purification by emphasize on the necessity of medicinal and pharmaceutical
application.
๒๐๐-๓๑๓
เภสัชกรรมเทคโนโลยีสำหรับเภสัชกรคลินิก ๑
๓ (๓-๐-๖)
Pharmaceutical Technology for Clinical Pharmacists ๑
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ๒๐๐-๒๐๗
รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน: ๒๐๐-๓๑๔
รูปแบบเภสัชภัณฑ์ คุณสมบัติการละลาย การไหล ปรากฏการณ์ที่ผิวประจันของรูปแบบยาน้ำ การศึกษาชนิด
และส่วนประกอบของรูปแบบยาน้ำใส ระบบยากระจายตัว และรูปแบบยาน้ำแขวนตะกอน เทคนิคต่างๆ ใน
การเตรียม หลักการตั้งตำรับและการพัฒนาตำรับ ความคงตัวและการเก็บรักษา
๖๔

Pharmaceutical dosage forms, solubility properties, rheology, interfacial phenomena. A study
of types and compositions of solution dosage forms, dispersion systems and suspension
dosage forms. Techniques in the preparation, formulation principle and development,
stability and storage of each dosage forms.
๒๐๐-๓๑๔
ปฏิบัติการเภสัชกรรมเทคโนโลยีสำหรับเภสัชกรคลินิก ๑
๑ (๐-๓-๑)
Pharmaceutical Technology Laboratory for Clinical Pharmacists ๑
รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน: ๒๐๐-๓๑๓
ปฏิบัติการเทคนิคทางเภสัชกรรม ทฤษฎีพื้นฐาน การเตรียมตำรับยารูปแบบยาน้ำใส ระบบยากระจายตัวและ
รูปแบบยาน้ำแขวนตะกอน
Practice in pharmaceutical techniques and basic theory. Practice in preparation of solutions,
dispersion systems and suspension dosage forms.
๒๐๐-๓๑๘
เคมีของยา ๑
๒ (๒-๐-๔)
Medicinal Chemistry ๑
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ๑๒๓-๑๑๓
รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน: ๒๐๐-๓๒๘
หลักการเคมีของยา ความรู้พื้นฐานทางเคมีของยา ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางเคมีกับการออกฤทธิ์ทาง
เภสัชวิทยา การสังเคราะห์ตัวยา คุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ ที่มีผลต่อการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา กระบวนการ
เมแทบอลิซึมของยา การสังเคราะห์ตัวยาใหม่ การดัดแปลงโครงสร้างของยา โดยเน้นกลุ่มยาที่ใช้ในความผิด
ปกติ ของระบบหั วใจและหลอดเลือด ระบบทางเดิ นหายใจ ระบบทางเดิ นอาหาร และความผิดปกติ ของไต
รวมถึงการศึกษาถึงสารอนินทรีย์เคมีบางชนิดที่ใช้เป็นยา เช่น ลิเธียม แคลเซียม อลูมิเนียม แมกนีเซียม
Principle of medicinal chemistry, basic knowledge of medicinal chemistry, structurepharmacological activity relationship, drug synthesis, physicochemical properties having
impact on pharmacological properties, drug metabolism, synthesis and structure
modification with an emphasis on drugs used in cardiovascular disorders, respiratory
disorders, gastrointestinal disorders and renal disorders including some inorganic drugs such
as lithium, calcium, aluminium and magnesium.
๒๐๐-๓๒๐
เภสัชกรรมเทคโนโลยีสำหรับเภสัชกรคลินิก ๒
๓ (๓-๐-๖)
Pharmaceutical Technology for Clinical Pharmacists ๒
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ๒๐๐-๒๐๗
รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน: ๒๐๐-๓๒๑
รายวิชาที่ต้องผ่านการลงทะเบียนมาก่อน: ๒๐๐-๓๑๓
รูปแบบ และส่วนประกอบของยาเตรียมอิมัลชัน ระบบยาส่ง ผ่านทางผิวหนัง ยารูปแบบกึ่งแข็ง กึ่งเหลว และ
ของแข็ง ความคงตัว การเก็บรักษา เภสัชบรรจุภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพยาและหลักเกณฑ์การผลิตที่ดี
๖๕

Types and compositions of emulsions, transdermal drug delivery systems, semi-solid and
solid dosage forms. Stability, storage, pharmaceutical packaging, quality control and good
manufacturing practices (PICs/GMP).
๒๐๐-๓๒๑
ปฏิบัติการเภสัชกรรมเทคโนโลยีสำหรับเภสัชกรคลินิก ๒
๑ (๐-๓-๑)
Pharmaceutical Technology Laboratory for Clinical Pharmacists ๒
รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน: ๒๐๐-๓๒๐
การเตรียมและการควบคุมคุณภาพยาเตรียมรูปแบบอิมัลชัน กึ่งแข็งกึ่งเหลว และของแข็ง และความคงตัวของ
ยาเตรียม
Preparation and quality control of emulsions, semi-solid and solid dosage forms and
stability.
๒๐๐-๓๓๐
เคมีของยา ๒
๒ (๒-๐-๔)
Medicinal Chemistry ๒
รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน: ๒๐๐-๓๒๒
รายวิชาที่ต้องผ่านการลงทะเบียนมาก่อน: ๒๐๐-๓๑๘
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางเคมีกับการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา คุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ ที่มีผลต่อการ
ออกฤทธิ์ ท างเภสัชวิท ยา การสังเคราะห์ตัวยาใหม่ การดั ด แปลงโครงสร้ างของยา โดยเน้ น กลุ่ ม ยาที่ ใช้ใน
ความผิดปกติของระบบประสาท จิตเวช ต่อมไธรอยด์ สูตินรีเวช ระบบภูมิคุ้มกัน ตา หู คอ จมูก ยาต้านการ
อักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ และยาสำหรับการเลิกบุหรี่
Structure-pharmacological activity relationship, physicochemical properties having impact on
pharmacological properties, synthesis and structure modification with an emphasis on drugs
used in neurological disorders, psychiatric disorders, thyroid disorders, gynecologic and
obstetric disorders, immunologic disorders, disorders of eyes, ears, nose and throat, nonsteroidal anti-inflammatory drugs and drugs for smoking cessation.
๒๐๐-๔๓๑
เภสัชกรรมเทคโนโลยีสำหรับเภสัชกรคลินิก ๓
๓ (๓-๐-๖)
Pharmaceutical Technology for Clinical Pharmacists ๓
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ๒๐๐-๒๐๗
รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน: ๒๐๐-๔๓๒
รายวิชาที่ต้องผ่านการลงทะเบียนมาก่อน: ๒๐๐-๓๑๓, ๒๐๐-๓๒๐
รูปแบบ ส่วนประกอบ และหลักการเตรียมยาปราศจากเชื้อ โดยเน้นยาฉีด ยาตา และผลิตภัณฑ์แอโรซอล การ
ควบคุม สิ่ ง แวดล้อ มในการผลิต การทำให้ ปราศจากเชื้อ และการควบคุม คุณ ภาพยาเตรี ย ม ปราศจากเชื้ อ
นอกจากนี้ยังศึกษาระบบการนำส่งยารูปแบบใหม่ และการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการพัฒนายา
Types, compositions and preparation of sterile products emphasizing on injectable dosage
forms, eye and aerosol products, environmental control, sterilization process, aseptic
๖๖

techniques, and quality control of sterile products, as well as a study of novel drug delivery
systems and biotechnology for drug development.
๒๐๐-๔๓๒
ปฏิบัติการเภสัชกรรมเทคโนโลยีสำหรับเภสัชกรคลินิก ๓
๑ (๐-๓-๑)
Pharmaceutical Technology Laboratory for Clinical Pharmacists ๓
รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน: ๒๐๐-๔๓๑
การเตรีย มบุคลากรเข้าบริเวณปราศจากเชื้อ การควบคุมสิ่งแวดล้อม การตรวจสอบคุณ ภาพน้ ำ การเตรีย ม
และการควบคุมคุณภาพยาปราศจากเชื้อรูปแบบต่าง ๆ
Personnel practice entering in aseptic area, control of environment, testing of water quality,
preparation and quality control of sterile products.
๒๐๐-๔๓๘
สมุนไพรเพื่อการสาธารณสุขมูลฐาน
๒ (๒-๐-๔)
Herbal Medicine in Primary Health Care
ข้อมูลของสมุนไพรที่ใช้ในการสาธารณสุขมูลฐาน ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงหลักฐาน
ทางวิชาการถึงประสิทธิผล ขนาดที่ใช้ วิธีการใช้ อาการไม่พึงประสงค์ การติดตามผลการรักษาและอาการไม่พงึ
ประสงค์จากสมุนไพร
Knowledge of herbal medicine used in public health, approved by the Ministry of Public
Health including evidence-based data to support efficacy, dosage regimen, route of
administration, adverse effect and monitoring outcome of using herbal medicine.
๒๐๐-๔๕๑
เภสัชวิเคราะห์
๓ (๓-๐-๖)
Pharmaceutical Analysis
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ๒๐๐-๒๐๗
รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน: ๒๐๐-๔๕๒
หลักการพื้นฐานและข้อกำหนดของการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและเภสัชภัณ ฑ์ หลักการและเทคนิ คในการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณ เน้นการวิเคราะห์และการแปลผลทางเภสัชศาสตร์
Fundamental and requirements of quality control of raw materials and pharmaceutical
products, principles and quantitative analytical techniques. Emphasis is on analysis and
interpretation in pharmaceutical fields.
๒๐๐-๔๕๒
ปฏิบัติการเภสัชวิเคราะห์
๑ (๐-๓-๑)
Pharmaceutical Analysis Laboratory
รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน: ๒๐๐-๔๕๑
การวิเคราะห์ปริมาณ การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของวัตถุดิบและเภสัชภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการ
Quantitative analytical analysis, quality control and standard of raw materials and
pharmaceutical products in laboratory.
๖๗

๒๐๐-๔๕๓

เคมีของยา ๓
๒ (๒-๐-๔)
Medicinal Chemistry ๓
รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน: ๒๐๐-๔๓๓
รายวิชาที่ต้องผ่านการลงทะเบียนมาก่อน: ๒๐๐-๓๑๘
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางเคมีกับการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา คุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ ที่มีผลต่อ
การออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา การสังเคราะห์ตัวยาใหม่ การดัดแปลงโครงสร้างของยา โดยเน้นกลุ่มยาที่ใช้ใน
ความผิดปกติของระบบข้อ กระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เบาหวาน ระบบผิวหนัง ระบบเลือด และโรคมะเร็ง
Structure-pharmacological activity relationship, physicochemical properties having impact on
pharmacological properties, synthesis and structure modification with an emphasis on drugs
used in bone and joint disorders, diabetes mellitus, dermatological disorders, hematologic
disorders and oncologic disorders.
๒๐๐-๔๕๔
เคมีของยา ๔
๒ (๒-๐-๔)
Medicinal Chemistry ๔
รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน: ๒๐๐-๔๔๓
รายวิชาที่ต้องผ่านการลงทะเบียนมาก่อน: ๒๐๐-๓๑๘
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางเคมีกับการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา คุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ที่มีผลต่อการ
ออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา การสังเคราะห์ตัวยาใหม่ การดัดแปลงโครงสร้างของยา โดยเน้นกลุ่มยาที่ใช้ในโรคติด
เชื้อ
Structure-pharmacological activity relationship, physicochemical properties having impact on
pharmacological properties, synthesis and structure modification with an emphasis on drug
used in infectious diseases.
๒๐๐-๕๖๘
ปฏิบัติการยาเตรียมเฉพาะคราว
๑ (๐-๓-๑)
Extemporaneous Preparation Laboratory
รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน: ๒๐๐-๕๖๙
การเตรียมเอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงาน การเตรียมยาเตรียมเฉพาะคราวในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ยาผง ยาน้ำ
ใสรับประทาน ยาแขวนตะกอน ยาทาเฉพาะที่และยาตา โดยเตรียมจากตัวยาสำคัญที่ อยู่ในรูปวัต ถุดิบหรื อ
เภสัชภัณฑ์สำเร็จรูป ฝึกปฏิบัติก ารเตรียมยาที่มีพิษต่อเซลล์ สารอาหารและยาฉีดผสมที่ให้ทางหลอดเลือดดำ
การศึกษาความคงตัว การกำหนดการสิ้นอายุยาหรือวันที่ควรใช้ก่อน
Preparation of SOP documents. Practice in extemporaneous preparations such as powders,
oral solutions, suspensions, topical and ophthalmic preparations by using raw
pharmaceutical ingredients or proprietary products. Practice in preparation of cytotoxic, total
parenteral nutrition and IV admixture. A study of stability, determination of expiration date
or beyond-use date.
๖๘

๒๐๐-๕๖๙

ยาเตรียมเฉพาะคราว
๒ (๒-๐-๔)
Extemporaneous Preparations
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ๒๐๐-๓๑๓, ๒๐๐-๓๒๐, ๒๐๐-๔๓๑
รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน: ๒๐๐-๕๖๘
หลักการและกระบวนการในการเตรียมยาเฉพาะคราวที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย ซึ่งไม่มีจำหน่ายใน
ท้องตลาด หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาเตรียมเฉพาะคราวจากตัวยาสำคัญที่อยู่ในรูปผงยา หรือรูปแบบ
อื่นๆ ที่มีในท้องตลาด ปัจจัยที่ควรคำนึงถึงในการเตรียมยาเฉพาะคราวในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งยาที่มีพิษต่อ
เซลล์ สารอาหาร และยาฉีดผสมที่ ให้ ท างหลอดเลื อ ดดำ วิ ธีก ารเลื อ กภาชนะบรรจุ และการจั ด เก็ บยาที่
เหมาะสม ความคงตัวและการกำหนดวันสิ้น อายุหรือวันที่ ควรใช้ก่อนของยาเตรียมเฉพาะคราว และวิธีก าร
ควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิตยาเตรียมเฉพาะคราว
Principles of pharmaceutical practice and process of extemporaneous preparation
appropriate for individual patient, particularly unavailable commercial medications, good
compounding practice in preparing extemporaneous formulations from active drugs in form
of drug chemicals or other commercial dosage forms, the considered factors to be in
extemporaneous preparation of products in various forms including cytotoxic drugs, total
parenteral nutrition and IV admixture, selection of suitable containers and storage
conditions, evaluation of the stability and determination of expiration date or beyond-use
date of extemporaneous products, and in-process control in extemporaneous preparations.
๒๐๐-๕๗๑
การประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ์
๒ (๒-๐-๔)
Quality Assurance for Pharmaceutical Products
รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน: ๒๐๐-๕๗๒
รายวิชาที่ต้องผ่านการลงทะเบียนมาก่อน: ๒๐๐-๓๑๓, ๒๐๐-๓๒๐, ๒๐๐-๔๓๑, ๒๐๐-๔๕๑
หลักการการประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ์ การตรวจสอบคุณภาพของเภสัชภัณฑ์ตามมาตรฐานในขั้นตอนต่างๆ
ของกระบวนการผลิต เช่ น วั ตถุ ดิ บ กระบวนการผลิ ต เภสั ช ภั ณ ฑ์ ส ำเร็ จรู ป และภาชนะบรรจุ รวมถึ ง
หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตเภสัชภัณฑ์ตลอดจนเอกสารข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณ ภาพ เภสัช
ภัณฑ์ และการขึ้นทะเบียนตำรับยา
Principle of quality assurance for pharmaceutical products, investigation of quality of
pharmaceutical products in each step of production such as raw materials, production
process and packaging including good manufacturing practice (PICs/GMP), documentation in
quality assurance process and pharmaceutical product registration.

๖๙

๒๐๐-๕๗๒

ปฏิบัติการการประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ์
๑ (๐-๓-๑)
Quality Assurance for Pharmaceutical Products Laboratory
รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน: ๒๐๐-๕๗๑
การประกัน คุณ ภาพเภสัชภัณ ฑ์ เทคนิ คการใช้ เครื่ องมื อ ต่างๆ ที่ เกี่ ย วข้อ ง การอ่ านและแปลผลเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ์
Quality assurance for pharmaceutical products, techniques in using the instruments
necessary for quality assurance process and interpretation of documentation related to
quality.
๒๐๐-๕๗๘
เวชภัณฑ์ทางการแพทย์
๑ (๑-๐-๒)
Medical Appliance
เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ชนิดต่างๆ ที่ใช้บ่อยในโรงพยาบาล และร้านยา รวมทั้ง ชุดตรวจวินิจฉัยโรคสำเร็จรูป
การเลือกใช้ และวิธีใช้เวชภัณฑ์ต่างๆ อย่างปลอดภัย
Various kinds of medical appliance which oftenly use, selection and safe use of those
appliances.
๓) กลุ่มวิชาทางสังคม จำนวน ๒๒ หน่วยกิต
๒๐๐-๑๐๐
เภสัชศาสตร์สัมพันธ์
๑ (๑-๐-๒)
Pharmacy Orientation
ประวัติความเป็นมาของวิชาชีพเภสัชกรรมทั้งของต่างประเทศและประเทศไทย การประกอบวิชาชีพ เภสั ช
กรรมสาขาต่าง ๆ เภสัชกรรมสาธารณสุข เภสัชกรรมโรงพยาบาล เภสัชกรรมชุมชน เภสัชกรรมในงานคุ้มครอง
ผู้บริโภค เภสัชกรการตลาด เภสัชกรรมครอบครัว เป็นต้น องค์การที่สำคัญต่าง ๆ เช่น เภสัชกรรมสมาคมแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาเภสัชกรรม เภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) สมาคมเภสัชกรรม
ชุมชนประเทศไทย เป็นต้น
History of pharmacy both international and Thailand, various professional pharmacy such as
public health pharmacy, hospital pharmacy, community pharmacy, pharmacy professions in
consumer protection, marketing pharmacists, family pharmacy etc. Important pharmacy
organizations for example as Thailand Pharmacy Association (Thailand), The Pharmacy
Council, Hospital Pharmacy Association (Thailand), Community Pharmacy Association
(Thailand) etc.
๒๐๐-๒๒๐
สาธารณสุขสำหรับเภสัชกรรม
๒ (๒-๐-๔)
Public Health for Pharmacy

๗๐

หลั ก การเบื้ อ งต้ น เกี่ยวกั บ การสาธารณสุข โครงสร้ างองค์ก ร หลั ก การการบริ หารและการจั ด การระบบ
สาธารณสุข ระบบยาในประเทศไทยและประเทศที่พัฒนาแล้ว เครื่องมือที่ใช้ในงานสาธารณสุข บทบาทและ
ความรับผิดชอบของวิชาชีพเภสัชกรรมในงานสาธารณสุข ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการระบบสุขภาพ
Basic concepts of public health, Thai public health organization structure, principle of public
health administration and public health system management, drug system in Thailand and
developing countries, instruments used in public health, roles and responsibility of
pharmacy profession in public health, effectiveness of health system management.
๒๐๐-๓๓๑
การบริหารเภสัชกิจ
๒ (๒-๐-๔)
Pharmacy Administration
พื้นฐานหลักการบริหารงานทั่วไป การจัดการเชิงระบบ การจัดการองค์กรทางเภสั ชกรรม การจัดการธุรกิจยา
และผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการประยุกต์ใช้ในการบริหารงานเภสัชกรรมในสาขาต่างๆ
Fundamentals of general administration, systems management, pharmaceutical organization
management, drug and health care product business, and pharmaceutical application in
several areas.
๒๐๐-๓๓๒
การวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ๑
๓ (๓-๐-๖)
Pharmacy Research ๑
แนวคิดและหลัก การของการวิจัย ประเภทของงานวิจัย ขั้นตอนและกระบวนการวิจัย หลั กสถิติเบื้ องต้ น
ลักษณะของข้อมูลเชิงปริมาณและตัวแปร การเก็บข้อมูลและวิธีการสุ่มตัวอย่าง ความน่าจะเป็นและการแจก
แจงความน่าจะเป็น การทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติ นัยสำคัญทางสถิติและทางคลินิก เครื่องมือในงานวิจัย และ
การวัด การวิเคราะห์ทางสถิติประกอบด้วยการเปรียบเทียบข้อมูลตัวอย่างสองกลุ่มและข้อมูลตัวอย่างหลาย
กลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลนามบัญญัติ สหสัมพันธ์ และความถดถอยเชิงเส้น การแปลผลและการรายงานผล
Concepts and principles of research, classification of research, processes of conducting
research, fundamental statistics, characteristics of quantitative data and variables, data
collection and sampling method, probability and distribution, statistical hypothesis testing,
statistical and clinical significance, research instrument and measurement, statistical analysis
consisting of comparing two samples, and several samples, categorical data analysis,
correlation and linear regression, interpretation, and reporting results.
๒๐๐-๓๓๓
การวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ๒
๒ (๒-๐-๔)
Pharmacy Research ๒
รายวิชาที่ต้องผ่านการลงทะเบียนมาก่อน: ๒๐๐-๓๓๒
แนวคิดและหลักการของการวิจัยในงานวิจัยเชิงพรรณนา รายงานผู้ป่วย อุบัติการณ์ ความชุก การศึกษาแบบ
สุ่มและมีกลุ่มควบคุม การศึกษาจากผลไปหาเหตุ และการศึกษาจากเหตุไปหาผล ในด้านของการออกแบบ
๗๑

งานวิจัย จริยธรรมงานวิจัย การเก็บข้อมูล การแปลผล การรายงานผล การนำไปใช้ทางคลินิกและเภสัชระบาด
วิทยา การสืบค้นและการประเมินวรรณกรรม และบทนำของงานวิจัยเชิงคุณภาพ
Concepts and principles of research in descriptive studies, case report, case series, incidence,
prevalence, randomized controlled trial, cohort study and case control study in terms of
study design, ethical consideration, data collection, interpretation, reporting results,
applications in clinical and pharmacoepidemiologic areas, literature search and critical
appraisal, and introduction of qualitative research.
๒๐๐-๔๔๐
เภสัชกรรมโรงพยาบาล
๒ (๒-๐-๔)
Hospital pharmacy
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ๒๐๐-๓๓๑
หลักการจัดการระบบยาและการจัดการงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล ได้แก่ การคัดเลือกยา การจัดซื้อยา การ
กระจายยา การใช้ยา และการบริหารคลังยา บัญชียาหลักแห่งชาติ การจัดการระบบคุณภาพและตั วชี้วัดของ
ระบบยาในโรงพยาบาล เช่น ความคลาดเคลื่อนทางยา ระบบป้ องกัน เหตุการณ์ ไม่พึ งประสงค์จากการใช้ย า
เป็นต้น การรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล และ มาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล
Principle of medication system and hospital pharmacy managements consisting of selection,
procurement, distribution, use and inventory management, national essential drug list,
quality management and indicators for drug system in hospital such as medication error, ADR
monitoring etc, hospital accreditation, and standard hospital pharmacist competencies.
๒๐๐-๔๕๕
การวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ๓
๒ (๒-๐-๔)
Pharmacy Research ๓
รายวิชาที่ต้องผ่านการลงทะเบียนมาก่อน: ๒๐๐-๓๓๓
แนวคิดและหลักการของการวิจัยในการทบทวนเอกสารอย่างเป็นระบบ และการวิเคราะห์อภิมาน ในด้านของ
การออกแบบงานวิจัย จริยธรรมงานวิจัย การสืบค้นงานวิจัย การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ทางสถิติ การแปลผล
การรายงานผล การนำไปใช้ทางคลินิกและเภสัชระบาดวิทยา การประเมินวรรณกรรม การเขียนโครงร่างและ
รายงานการวิจัย การกำหนดผลสัม ฤทธิ์และการออกแบบการศึก ษาเพื่ อ ประเมิ น ผลของการใช้ ย าในกลุ่ ม
ประชากร และพลวัตของการใช้ยา การแปลผลรายงานการวิจัยที่ใช้สถิติขั้นสูง เช่น survival analysis
Concepts and principles of research in systematic review and meta-analysis in terms of study
design, ethical considerations, literature search, data collection, statistical analysis,
interpretation, reporting results, applications in clinical and pharmacoepidemiologic areas,
critical appraisal, writing of research proposal and report, development of valid and feasible
outcome measures and study designs to measure drugs utilization impact (benefit/risk) in
the population, and dynamics of drug utilization, interpretation of advanced statistic such as
survival analysis.
๗๒

๒๐๐-๔๕๖

การสร้างเสริมสุขภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค
๒ (๒-๐-๔)
Health Promotion and Consumer Protection
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ๒๐๐-๒๒๐, ๒๐๐-๕๕๔
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ ทฤษฎีทางจิตวิทยาสุขภาพที่เกี่ยวข้อง
และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ การประยุกต์ใช้ในงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ
Principles and concepts in health behaviour, health promotion, relevant theories of health
psychology, and health consumer protection, applying in primary care pharmacy.
๒๐๐-๕๔๙
เภสัชกรรมชุมชน
๒ (๒-๐-๔)
Community Pharmacy
หลักการบริหารร้านยา รูปแบบธุรกิจร้านยา การทำแผนงานธุรกิจ การวิเคราะห์ทำเลและการวางแผนผังธุรกิจ
การตลาดในร้านยา การจัดการสินค้าคงคลัง การบัญชีและการบริหารทางการเงิน การบัญชีเพื่อการจัดการ
และการบริหารการเงิน การวิเคราะห์การลงทุ น และการรับรองมาตรฐานร้านยา ระเบีย บและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับร้านยา
Concept of drug store administration, business model, business plan, location analysis,
layout and displaying, inventory management, managerial accounting and financial
management, investment analysis, Accreditation of community drug store. Regulation and
laws related to community pharmacy
๒๐๐-๕๕๑
เภสัชเศรษฐศาสตร์
๒ (๒-๐-๔)
Pharmacoeconomics
การประยุ กต์ หลักเศรษฐศาสตร์ในการประเมิ นเภสัชภั ณ ฑ์ และการบริก าร ด้านสาธารณสุ ข การวิเคราะห์
ต้ น ทุ น และการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ จากการใช้ ย า การประเมิ น ด้ า นเศรษฐศาสตร์ แ บบต่ างๆ การนำ
แบบจำลองด้านเศรษฐศาสตร์ มาใช้ประกอบการพิจารณา นำเสนอยาเข้า/ออกจากบัญชียา
Application of economics in the evaluation of pharmaceutical products, and healthcare
services; Techniques of cost analyses and outcomes assessment; types of economic analysis;
applying economic modeling to support the inclusion or exclusion of a drug on a national or
hospital formulary.
๒๐๐-๕๕๔
กฎหมายทางเภสัชศาสตร์
๒ (๒-๐-๔)
Pharmacy Jurisprudence
ความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ได้แก่ พระราชบัญญัติยา
พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พระราชบัญญั ติยาเสพติดให้โทษ พระราชบัญญั ติวิชาชีพ
เภสั ช กรรม จรรยาบรรณวิ ช าชี พ เภสั ช กรรม พระราชบั ญ ญั ติ เ ครื่ อ งสำอาง พระราชบั ญ ญั ติ อ าหาร
พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โภค รวมถึ ง กฎกระทรวง ประกาศ คำสั่ ง ระเบี ย บ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งด้ ว ย
พระราชบัญญัติข้างต้น และการนำไปประยุกต์ใช้
๗๓

Fundamentals of general laws and regulations related to the pharmacy professions
comprising Medicines Act, Psychotropic Substances Act, Drugs Act, Pharmacy Act,
Professional ethics of pharmacy profession, Cosmetics Act, Food Act, Consumer Protection
Act including the relevant orders and regulations and applications.
๔) กลุ่มวิชาอื่นๆ จำนวน ๔ หน่วยกิต
๒๐๐-๓๒๗
ประสบการณ์วิชาชีพ
๑ (๐-๓-๐)
Professional Experience
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ๒๐๐-๒๐๗, ๒๐๐-๓๑๖, ๒๐๐-๓๒๘
การสังเกตการณ์เกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ของเภสัชกรในสถานพยาบาล ระบบการบริหารจัดการยาและเภสัช
ภัณฑ์ในโรงพยาบาล การกระจายยาไปตามหน่วยเภสัชกรรมสาขา การเก็บยาในคลังยา รวมไปถึงการวิเคราะห์
ใบสั่งยา ภายใต้การดูแลของเภสัชกร
Observation of practice in hospitals, pharmacists’ role, regarding administrative system and
pharmaceutical products, drug distribution system, stocks into various units, and prescription
analysis under supervision of pharmacists.
๒๐๐-๖๖๑
สารนิพนธ์
๓ (๐-๙-๓)
Special Project
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ๒๐๐-๓๓๒
รายวิชาที่ต้องผ่านการลงทะเบียนมาก่อน: ๒๐๐-๓๓๓, ๒๐๐-๔๕๕
งานวิจัยในด้านเภสัชกรรม การสืบค้นปัญหา การวางแผน การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ และการแปลผลข้อมูล
ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
Research project in pharmacy, identification of problems, planning, data collection, data
analysis, interpretation of results under supervision of instructor.
๕) กลุ่มวิชาชีพเลือก จำนวน ๔ หน่วยกิต
๒๐๐-๕๗๐
อาหารเคมี และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับเภสัชกร
๒ (๒-o-๔)
Food Chemistry and Dietary Supplements for Pharmacists
อาหารและผลิ ต ภั ณ ฑ์ เสริ ม อาหาร ทางด้ านส่ ว นประกอบทางเคมี กลไกการออกฤทธิ์ ท างเภสั ช วิ ท ยา
หลักเกณฑ์การผลิตที่ดี การประเมินคุณภาพและการจัดการสุขลักษณะ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพและบำบัดโรค
Food and dietary supplements in terms of chemicals compositions, pharmacological
mechanism of action, good manufacturing, quality evaluation and managing hygiene in order
to promote health and treat diseases.
๗๔

๒๐๐-๕๘๐

วิทยาการเครื่องสำอาง
๒ (๒-๐-๔)
Cosmeticology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ๒๐๐-๕๖๙
กฎหมายทางเครื่องสำอาง บัญญัติเครื่องสำอางแห่งอาเซียน ผลิตภัณฑ์สำหรับผิวหนัง เส้นผม ช่องปากและฟัน
และเทคโนโลยีใหม่ทางเครื่องสำอาง
Laws relating to cosmetic, Asian cosmetic harmonization, cosmetic products for skin, hair,
oral and teeth as well as new technology in cosmetics.
๒๐๐-๕๘๑
ภาษาอังกฤษสำหรับเภสัชกร
๒ (๒-๐-๔)
Professional English for Pharmacists
การอ่านบทความวิชาการภาษาอังกฤษและการนำเสนอเชิงวิชาการทางวิชาชีพเภสัชกรรม หลักการและทักษะ
การอ่านขั้นพื้นฐาน การสรุปความ การถอดความ การอภิปรายกลุ่ม และการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ
Academic reading English articles and presenting in pharmacy profession, principles and skills
of basic reading, summarizing, paraphrasing, discussion and presentation in English.
๒๐๐-๕๘๒
เภสัชกรครอบครัว
๒ (๒-๐-๔)
Family Pharmacist
หลั ก การของเภสัชกรครอบครัว บทบาทของเภสั ชกรในที ม สหสาขาวิชาชี พ ระดั บ ปฐมภู มิ เครื่ อ งมื อ การ
ดำเนินงาน แผนภูมิครอบครัวหรือผังเครือญาติ ผังครอบครัวตามกาลเวลา วงจรชีวิตครอบครัว การดูแลผู้ป่วย
โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง การประเมินภาวะโรคและความเจ็บป่วย การเยี่ยมบ้าน การสื่อสารเพื่อสืบค้นและ
ประเมินปัญหาที่เกี่ยวกับยาของผู้ป่วย การแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดจากการใช้ยา การวางแผน และการติดตาม
การใช้ย าของผู้ป่วย การให้คำปรึก ษาด้านยา โรค และการปฏิ บัติต นแก่ ผู้ป่วย การสร้างเสริม สุขภาพ การ
ป้องกันโรค การทำงานเป็นทีมร่วมกับวิชาชีพอื่น
Principles of family pharmacist, pharmacist roles in multidisciplinary primary health care
team, tools, family genograms, time flow family chart, family life cycle, health care in
patient-centered basis, disease and illness evaluation, home health care, communication
skill for identifying and evaluating drug-related problems of patients, solving of drug-related
problems, planning, monitoring of the drug uses in patients, patient counseling on drug,
disease and life-style modification, health promotion and disease prevention, and the
interprofessional practice.
๒๐๐-๕๘๓
สารสนเทศทางสุขภาพ
๒ (๒-๐-๔)
Health Informatics
หลักการพื้นฐานด้านสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ ทักษะด้านสารสนเทศศาสตร์ การศึกษาสารสนเทศทาง
สุขภาพในสาขาต่างๆ แนวคิดของการจัดเก็บ การจัดระบบ การสืบค้น และการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ การ
ประยุกต์สารสนเทศทางสุขภาพเบื้องต้นในโรงพยาบาล และสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
๗๕

Basic principles of health informatics, informatics skills, study of health information from
various disciplines, concepts of storing, organizing, retrieving and utilizing health information,
applications of basic health information in hospitals and community pharmacy settings.
๒๐๐-๕๘๔
เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับเภสัชกร
๒ (๒-๐-๔)
Biotechnology for Pharmacists
หลั ก การและเทคนิ คด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยี ชีวภาพด้ านจีโนมิ ค โปรตี โอมิ ค และเทคนิ คอื่ น ๆที่
เกี่ยวข้อง ระบบนำส่งยาสำหรับสารชีวโมเลกุลขนาดใหญ่ โมโนโคลนอลแอนติบอดี ไซโตไคน์ ชีวเภสัชภัณฑ์ที่
พัฒนาจากปัจจัยที่ทำให้เลือดแข็งตัว เอนไซม์ และสารที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเอนไซม์ โอลิโกนิวคลีโอ
ไทด์และยีนบำบัด การพัฒนาวัคซีน การนำชีวเภสัชภัณฑ์มาใช้ในการรักษา
Principle and techniques in biotechnology, genomic, proteomic, and other related
techniques, drug delivery system for biomacromolecules, monoclonal antibodies, cytokines,
biopharmaceutical products developed from clotting factors, enzyme and substances
related to enzymatic activity, oligonucleotides and gene therapy, vaccine development, and
therapeutic use of biopharmaceutical products.
๒๐๐-๕๘๕
การพัฒนาแบบสอบถามสำหรับเภสัชกร
๒ (๒-๐-๔)
Questionnaire Development for Pharmacists
หลักการการพัฒนาแบบสอบถาม รูปแบบและกระบวนการของการตอบคำถาม การออกแบบแบบสอบถาม
ขอบเขตของแบบสอบถามและวัตถุประสงค์ การออกแบบข้อคำถาม วิธีการทดสอบ คุณภาพของแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามและการแปลผลเบื้องต้น การนำไปใช้ในการบริบาลทางเภสัชกรรม
Principles of questionnaire development, model and process of answering questions,
questionnaire design, conceptual framework and aims of questionnaire, designing questions,
testing methods, quality of questionnaire, data analysis from the questionnaire and basic
interpretation, and utilization in pharmaceutical care.
๓.๓.๔.๒.๓ กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติงาน จำนวน ๓๔ หน่วยกิต
๓.๓.๔.๒.๓.๑ วิชาบังคับการฝึกปฏิบัติงาน จำนวน ๒๒ หน่วยกิต
๒๐๐-๔๔๗
การฝึกงานทางอายุรกรรม ๑
๔ (o-๑๖-o)
Medicine Clerkship ๑
รายวิชาที่ต้ องเรียนมาก่อน: ๒๐๐-๓๑๖, ๒๐๐-๓๒๒, ๒๐๐-๓๒๓, ๒๐๐-๓๒๘, ๒๐๐-๔๒๘, ๒๐๐-๔๓๓,
๒๐๐-๔๓๔, ๒๐๐-๔๔๐, ๒๐๐-๔๔๓, ๒๐๐-๔๔๔, ๒๐๐-๔๔๘, ๒๐๐-๔๔๙, ๒๐๐-๕๔๙, ๒๐๐-๕๖๙
รายวิชาที่ต้องผ่านการลงทะเบียนมาก่อน: รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า ๑๕๘ หน่วยกิต
เงื่อนไขอื่นๆ: มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาในคณะเภสัชศาสตร์ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐
๗๖

การพัฒนาทักษะในการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยอายุรกรรม ในสถานพยาบาล ในฐานะทีมบุคลากร
ทางสุขภาพ การวิเคราะห์ใบสั่งยา การสืบค้น แก้ไขและ/หรือป้อ งกั นปัญหาที่ เกิดจากยา การวางแผนและ
ติดตามการใช้ยาของผู้ป่วย การให้บริการสารสนเทศทางยาแก่บุคลากรทางสุขภาพ การให้คำแนะนำด้านยา
โรค และการปฏิบัติตนแก่ผู้ป่วย ระหว่างที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล และก่อนออกจากโรงพยาบาล การ
พัฒนาทักษะการสื่อสารทางวาจาและการเขียนเพื่อนำเสนอข้อมูลแก่ผู้ป่วย และบุคลากรทางสุขภาพ
Developing skill in providing pharmaceutical care as a health care team to general medical
patients. Prescription analysis, identification, resolve and/or prevention of drug-related
problems. Development of patient care plan. Providing drug information to health care
professionals. Patient counseling on drug, disease and life-style modification during
hospitalization and upon discharge. Development of verbal and written communication skills
to patients and health care professionals.
๒๐๐-๔๔๘
การฝึกงานวิชาชีพเภสัชกรรม ๑
๓ (๐-๑๔-๐)
Professional Practice ๑
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ๒๐๐-๓๑๖, ๒๐๐-๓๒๓, ๒๐๐-๔๓๔
รายวิชาที่ต้องผ่านการลงทะเบียนมาก่อน: รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า ๑๒๙ หน่วยกิต
เงื่อนไขอื่นๆ: มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาในคณะเภสัชศาสตร์ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐
การปฏิ บัติงานวิชาชีพ ในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน ระบบบริหาร บทบาทของ
เภสัชกร ระบบประกันคุณภาพของโรงพยาบาล จรรยาบรรณและจริยธรรมวิชาชีพ และมาตรฐานวิชาชีพ
Professional practice in the hospitals such as regional hospitals, general hospitals, and
community hospitals, the administrative system, pharmacist roles, hospital accreditation,
professional ethics, and professional standard.
๒๐๐-๔๔๙
การฝึกงานวิชาชีพเภสัชกรรม ๒
๓ (๐-๑๔-๐)
Professional Practice ๒
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ๒๐๐-๓๑๖, ๒๐๐-๓๒๓, ๒๐๐-๔๓๔, ๒๐๐-๕๔๙
รายวิชาที่ต้องผ่านการลงทะเบียนมาก่อน: รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า ๑๒๙ หน่วยกิต
เงื่อนไขอื่นๆ: มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาในคณะเภสัชศาสตร์ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐
การปฏิ บัติงานในร้านยาในกรุงเทพมหานครและต่ างจังหวัด ระบบบริหาร บทบาทของเภสั ชกร ระบบการ
ประกันคุณภาพของร้านยา (ร้านยาคุณภาพ) จรรยาบรรณและจริยธรรมวิชาชีพ และมาตรฐานวิชาชีพ
Professional practice in drug stores in Bangkok and rural area, the administrative system,
pharmacist roles, community pharmacy accreditation (qualified drug stores), professional
ethics, and professional standard.

๗๗

๒๐๐-๖๖๒

การฝึกงานทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก
๔ (๐-๑๖-๐)
Ambulatory Pharmacy Clerkship
รายวิชาที่ต้ องเรียนมาก่อน: ๒๐๐-๓๑๖, ๒๐๐-๓๒๒, ๒๐๐-๓๒๓, ๒๐๐-๓๒๘, ๒๐๐-๔๒๘, ๒๐๐-๔๓๓,
๒๐๐-๔๓๔, ๒๐๐-๔๔๐, ๒๐๐-๔๔๓, ๒๐๐-๔๔๔, ๒๐๐-๔๔๘, ๒๐๐-๔๔๙, ๒๐๐-๕๔๙, ๒๐๐-๕๖๙
รายวิชาที่ต้องผ่านการลงทะเบียนมาก่อน : รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า ๑๕๘ หน่วยกิต
เงื่อนไขอื่นๆ: มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาในคณะเภสัชศาสตร์ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐
การพั ฒนาทั กษะในการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ ผู้ป่วยนอกในสถานพยาบาลในฐานะที มบุ คลากรทาง
สุขภาพ การวิเคราะห์ใบสั่งยา การสัมภาษณ์ผู้ป่วยเพื่อระบุ แก้ไขและ/หรือป้องกันปัญหาที่เกิดจากการใช้ยา
การวางแผนและติดตามการใช้ยาของผู้ป่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การให้บริการสารสนเทศทางยา
แก่บุคลากรทางสุขภาพ การให้คำปรึกษาด้านยา โรค และการปฏิ บัติต นแก่ผู้ป่วย การพั ฒนาทั ก ษะการ
สื่อสารทางวาจาและการเขียน เพื่อนำเสนอข้อมูลแก่ผู้ป่วย และบุคลากรทางสุขภาพ
Developing skill in providing pharmaceutical care as a health care team to ambulatory
patients. Prescription analysis and patient interview to identification, resolve and/or
prevention of drug-related problems. Development of patient care plan, emphasis on
patients with chronic diseases. Providing drug information to health care professionals.
Patient counseling on drug, disease and life-style modification. Development of verbal and
written communication skills to patients and health care professionals.
๒๐๐-๖๖๓
การฝึกงานทางเภสัชกรรมชุมชน ๑
๔ (๐-๑๖-๐)
Community Pharmacy Clerkship ๑
รายวิชาที่ต้ องเรียนมาก่อน: ๒๐๐-๓๑๖, ๒๐๐-๓๒๒, ๒๐๐-๓๒๓, ๒๐๐-๓๒๘, ๒๐๐-๔๒๘, ๒๐๐-๔๓๓,
๒๐๐-๔๓๔, ๒๐๐-๔๔๐, ๒๐๐-๔๔๓, ๒๐๐-๔๔๔, ๒๐๐-๔๔๘, ๒๐๐-๔๔๙, ๒๐๐-๔๕๐, ๒๐๐-๕๔๙, ๒๐๐๕๖๙
รายวิชาที่ต้องผ่านการลงทะเบียนมาก่อน : รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า ๑๕๘ หน่วยกิต
เงื่อนไขอื่นๆ: มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาในคณะเภสัชศาสตร์ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐
การพัฒนาทักษะในการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยหรือผู้ที่ มารับบริการ การวิเคราะห์ใบสั่งยา การ
วินิจฉัยโรคที่ไม่ซับซ้อน การจ่ายยา การส่งต่อผู้ป่วยในกรณีที่ รุนแรง การสัมภาษณ์ผู้ป่วยเพื่อ สืบค้น แก้ไข
และ/หรือป้องกันปัญหาที่เกิดจากการใช้ยา การวางแผนและติดตามการใช้ยาของผู้ป่วย การให้ คำปรึกษา
ด้านยา โรคและการปฏิบัติตนแก่ผู้ป่วย การพัฒนาการวางแผนการดูแลผู้ป่วย การให้คำแนะนำการใช้ยา โรค
และการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิต การพัฒนาทักษะการสื่อสารทางวาจาและการเขียนเพื่อนำเสนอข้อมูลแก่ผู้ป่วย
และบุคลากรทางสุขภาพ
Developing skill in providing pharmaceutical care to patients or customers. Prescription
analysis or diagnosis of uncomplicated diseases and dispensing, patient referral in case of
serious symptoms. Patient interview to identification, resolve and/or prevention of drug๗๘

related problems. Development of patient care plan. Patient counseling on drug, disease
and life-style modification. Development of verbal and written communication skills to
patients and health care professionals.
๒๐๐-๖๗๗
การฝึกงานด้านระบบบริหารจัดการเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา ๔ (๐-๑๖-๐)
ในโรงพยาบาล
Medication Safety Management System Clerkship
รายวิชาที่ต้ องเรียนมาก่อน: ๒๐๐-๓๑๖, ๒๐๐-๓๒๒, ๒๐๐-๓๒๓, ๒๐๐-๓๒๘, ๒๐๐-๔๒๘, ๒๐๐-๔๓๓,
๒๐๐-๔๓๔, ๒๐๐-๔๔๐, ๒๐๐-๔๔๓, ๒๐๐-๔๔๔, ๒๐๐-๔๔๘, ๒๐๐-๔๔๙, ๒๐๐-๕๔๙, ๒๐๐-๕๖๙, ๒๐๐๕๗๗
รายวิชาที่ต้องผ่านการลงทะเบียนมาก่อน : รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า ๑๕๘ หน่วยกิต
เงื่อนไขอื่นๆ: มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาในคณะเภสัชศาสตร์ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐
การบริ หารจั ดการในหน่ วยงานเภสัชกรรมในโรงพยาบาล เน้ น การประยุ ก ต์ หลั กการบริ หารจั ด การความ
ปลอดภัย ด้านยา การจัดการคุณ ภาพที่สอดคล้องตามมาตรฐานคุณ ภาพของโรงพยาบาลและมาตรฐานการ
พัฒนาคุณภาพอื่น ๆ การประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆที่ ใช้ในการจัดการและการพัฒนาคุณ ภาพ เช่น ตัวบ่ งชี้
สัญญาณ การประสานรายการยา แนวคิดการบริหารความเสี่ยง การวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุที่แท้จริง รวมถึงการ
แก้ปัญหา
Management of hospital pharmacy in the pharmacy department in the hospital, emphasizing
on the application of medication safety management and quality management according to
the hospital accreditation and other relevant standards, the application of management
tools for quality management and development e.g. trigger tools, medication reconciliation,
risk management concepts, root cause analysis, and problem solving.
๓.๓.๔.๒.๓.๒ วิชาเลือกการฝึกปฏิบัตงิ าน จำนวน ๑๒ หน่วยกิต
๒๐๐-๕๖๐
การฝึกงานทางอายุรกรรม ๒
๔ (๐-๑๖-๐)
Medicine Clerkship ๒
รายวิชาที่ต้ องเรียนมาก่อน: ๒๐๐-๓๑๖, ๒๐๐-๓๒๒, ๒๐๐-๓๒๓, ๒๐๐-๓๒๘, ๒๐๐-๔๒๘, ๒๐๐-๔๓๓,
๒๐๐-๔๓๔, ๒๐๐-๔๔๐, ๒๐๐-๔๔๓, ๒๐๐-๔๔๔, ๒๐๐-๔๔๘, ๒๐๐-๔๔๙, ๒๐๐-๕๔๙, ๒๐๐-๕๖๙
รายวิชาที่ต้องผ่านการลงทะเบียนมาก่อน : รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า ๑๕๘ หน่วยกิต
เงื่อนไขอื่นๆ: มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาในคณะเภสัชศาสตร์ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐
การพัฒนาทักษะในการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในฐานะทีมบุคลากรทางสุขภาพแก่ผู้ป่วยอายุรกรรมเฉพาะ
โรคหรือกลุ่ม ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยตั้งครรภ์ ผู้ป่วยโรคต่อมไร้ท่อ ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ผู้ป่วยโรค
ทางเดิน หายใจ การวิเคราะห์ใบสั่ง ยา การสื บค้น แก้ ไขและ/หรือ ป้ อ งกั น ปั ญ หาที่ เกิ ดจากการใช้ ยา การ
วางแผนและติดตามการใช้ยาของผู้ป่วย การให้ บริก ารสารสนเทศทางยาแก่ บุคลากรทางสุ ขภาพ การให้
๗๙

คำแนะนำด้านยา โรค และการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตของผู้ป่วย ระหว่างที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและ
ก่อนออกจากโรงพยาบาล การพัฒนาทักษะการสื่อสารทางวาจาและการเขียนเพื่อนำเสนอข้อมูลแก่ผู้ป่วยและ
บุคลากรทางสุขภาพ
Developing skill in providing pharmaceutical care as a health care team to medical patients
in specific diseases or groups, geriatric patients, pregnancy, patients with endocrine diseases,
respiratory diseases or cardiovascular diseases, Prescription analysis, identification, resolve
and/or prevention of drug-related problems. Development of patient care plan. Providing
drug information to health care professionals. Patient counseling on drug, disease and lifestyle modification during hospitalization and upon discharge. Development of verbal and
written communication skills to patients and health care professionals.
๒๐๐-๖๖๕
การฝึกงานทางกุมารเวชกรรม
๔ (๐-๑๖-๐)
Pediatric Clerkship
รายวิชาที่ต้ องเรียนมาก่อน: ๒๐๐-๓๑๖, ๒๐๐-๓๒๓, ๒๐๐-๔๓๔, ๒๐๐-๔๔๐, ๒๐๐-๔๔๔, ๒๐๐-๔๔๘,
๒๐๐-๔๔๙
รายวิชาที่ต้องผ่านการลงทะเบียนมาก่อน : รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า ๑๕๘ หน่วยกิต
เงื่อนไขอื่นๆ: มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาในคณะเภสัชศาสตร์ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐
การพัฒนาทักษะในการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ในฐานะทีมบุคลากรทางสุขภาพ การ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางเภสัชศาสตร์สำหรับผู้ป่วยเด็ก โดยการวิเคราะห์ใบสั่งยา การสืบค้น แก้ไข และ/หรือ
ป้องกันปัญหา ที่เกิดจากการใช้ยา การวางแผนและติดตามการใช้ยาของผู้ป่วย การให้บริการสารสนเทศทางยา
แก่บุคลากรทางสุขภาพ การให้คำปรึกษาด้านยา โรค และการปฏิบัติตนของผู้ป่วยระหว่างที่เข้าพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาล และก่อนออกจากโรงพยาบาล การพัฒนาทักษะการสื่อสารทางวาจา และการเขียนเพื่อนำเสนอ
ข้อมูลแก่ผู้ป่วย และบุคลากรทางสุขภาพ
Developing skill in providing pharmaceutical care in pediatrics as a health care team.
Application of pharmacy knowledge in pediatrics, prescription analysis, identification, prevent
and/or correction any drug-related problems. Planning and monitoring of drug information to
health team, counseling on drug used, diseases and patient’s performance during staying in
the hospital and before discharging. Development of communication skill both verbal and
written skills to patients and heath health care professionals.

๘๐

๒๐๐-๖๖๖

การฝึกงานทางเภสัชอุตสาหกรรม
๔ (๐-๑๖-๐)
Industrial Pharmacy Clerkship
รายวิชาที่ต้ องเรียนมาก่อน: ๒๐๐-๓๑๓, ๒๐๐-๓๒๐, ๒๐๐-๔๓๑, ๒๐๐-๔๔๘, ๒๐๐-๔๔๙, ๒๐๐-๕๖๙,
๒๐๐-๕๗๑
รายวิชาที่ต้องผ่านการลงทะเบียนมาก่อน : รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า ๑๕๘ หน่วยกิต
เงื่อนไขอื่นๆ: มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาในคณะเภสัชศาสตร์ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐
การพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับเภสัชอุตสาหกรรม ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในกระบวนการผลิตยา การประกัน
และควบคุมคุณภาพยา ระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต เช่น การขอใบอนุญาตตำรับยา
การขอขึ้นทะเบียนตำรับยา การจัดซื้อและควบคุมสินค้าคงคลัง การวิจัย และพัฒนา รวมถึงหลักการวางผั ง
โรงงานโดยรวม และหลักการบริหารจัดการโรงงาน
Developing skill in manufacturing pharmacy. Application of knowledge in drug manufacturing
process, quality control and quality assurance of drugs act and law related to drug
production, such as applying registration of drug formula, procurement and inventory
control, research and development including general planning of drug manufacturer and
administration management in drug factory.
๒๐๐-๖๗๑
การฝึกงานทางจิตเวชศาสตร์
๔ (o-๑๖-o)
Psychiatry Clerkship
รายวิชาที่ต้ องเรียนมาก่อน: ๒๐๐-๓๑๖, ๒๐๐-๓๒๓, ๒๐๐-๔๓๔, ๒๐๐-๔๔๐, ๒๐๐-๔๔๔, ๒๐๐-๔๔๘,
๒๐๐-๔๔๙
รายวิชาที่ต้องผ่านการลงทะเบียนมาก่อน : รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า ๑๕๘ หน่วยกิต
เงื่อนไขอื่นๆ: มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาในคณะเภสัชศาสตร์ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐
การพัฒนาทักษะในการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโรคทางจิตเวชในฐานะทีมบุคลากรทางสุขภาพ
การประยุกต์ใช้ข้อมูลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยจิตเวช การกำหนดปัญหาและ/หรือป้องกันปัญหาที่เกิดจากการ
ใช้ยารักษาโรคทางจิตเวช การวางแผนและติดตามประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการใช้ยารักษาโรคทาง
จิตเวช การให้บริการสารสนเทศทางยารักษาโรคทางจิตเวช แก่บุคลากรทางสุขภาพ การให้คำปรึกษาแนะนำ
ด้านยารักษาโรคทางจิตเวช
Developing skill in providing pharmaceutical care to psychiatric patients as a health care
team. Application of pharmacy knowledge in psychiatric patients, identification, prevention
and/or resolving any drug-related problems and monitoring in efficacy and safety of
psychiatric drugs. Planning and monitoring of psychiatric drug information along with health
care professional, counseling on psychiatric drug used in patients.

๘๑

๒๐๐-๖๗๒

การฝึกงานทางผู้ป่วยโรคมะเร็ง
๔ (๐-๑๖-๐)
Oncology Clerkship
รายวิชาที่ต้ องเรียนมาก่อน: ๒๐๐-๓๑๖, ๒๐๐-๓๒๓, ๒๐๐-๔๓๑, ๒๐๐-๔๓๔, ๒๐๐-๔๔๐, ๒๐๐-๔๔๔,
๒๐๐-๔๔๘, ๒๐๐-๔๔๙, ๒๐๐-๕๖๙
รายวิชาที่ต้องผ่านการลงทะเบียนมาก่อน : รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า ๑๕๘ หน่วยกิต
เงื่อนไขอื่นๆ: มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาในคณะเภสัชศาสตร์ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐
การพัฒนาทักษะในการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งในสถานพยาบาล ในฐานะทีมบุคลากรทาง
สุขภาพ การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางเภสัชศาสตร์สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง การเตรีย มและการให้ยาเคมีบำบัด
การติดตามประสิทธิผล การรักษา และพิษจากยาเคมีบำบัด โดยการวิเคราะห์ใบสั่งยา การสืบค้น แก้ไขและ/
หรือป้องกันปัญหาที่เกิดจากการใช้ยา การวางแผน และการติดตามการใช้ยาของผู้ป่วย การให้บริการข้อมูล
ทางยาแก่บุคลากรทางสุขภาพ การให้คำปรึก ษาด้านยา โรค และการปฏิบัติตนของผู้ ป่วยระหว่างที่ เข้าพั ก
รักษาตัวในโรงพยาบาล และก่อนออกจากโรงพยาบาล การพัฒนาทักษะการสื่อสารทางวาจาและการเขียนเพื่อ
นำเสนอข้อมูลแก่ผู้ป่วย และบุคลากรทางสุขภาพ
Developing skill in providing pharmaceutical care in oncology diseases as a health care team.
Application of pharmacy knowledge in oncologic patients, preparing and administering
chemical therapeutic agents, efficacy and toxicity of cancer chemotherapy monitoring.
Prescription analysis, identification, prevention and/or resolving any drug-related problems.
Planning and monitoring of drug information to health care professional, counseling on drug
used, diseases and patient’s performance during hospitalization and upon discharge.
Development communication skill in verbal and written skills to patients and health care
professionals.
๒๐๐-๖๗๓
การฝึกงานทางอายุรกรรมโรคไต
๔ (๐-๑๖-๐)
Nephrology Clerkship
รายวิชาที่ต้ องเรียนมาก่อน: ๒๐๐-๓๑๖, ๒๐๐-๓๒๓, ๒๐๐-๔๓๔, ๒๐๐-๔๔๐, ๒๐๐-๔๔๔, ๒๐๐-๔๔๘,
๒๐๐-๔๔๙
รายวิชาที่ต้องผ่านการลงทะเบียนมาก่อน : รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า ๑๕๘ หน่วยกิต
เงื่อนไขอื่นๆ: มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาในคณะเภสัชศาสตร์ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐
การพัฒนาทักษะในการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยอายุกรรมโรคไตในสถานพยาบาลในฐานะที ม
บุคลากรทางสุขภาพ การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางเภสัชศาสตร์สำหรับผู้ป่วยโรคไต โดยการประสานรายการ
ยาและวิเคราะห์ใบสั่งยา รวมทั้งการสืบค้น แก้ไข และ/หรือ ป้องกันปัญหา ที่เกิดจากการใช้ยา การจัดทำแบบ
บั น ทึ ก ประวั ติก ารใช้ยาของผู้ป่ วยแต่ ละราย การวางแผนและติ ด ตามการใช้ ย าของผู้ ป่วย การให้ บริ ก าร
สารสนเทศทางยาแก่บุคลากรทางสุขภาพ การให้คำปรึกษาด้านยา โรค และการปฏิบัติตนแก่ผู้ป่วยโรคไต การ
พัฒนาทักษะการสื่อสารทางวาจา และการเขียนเพื่อนำเสนอข้อมูลแก่ผู้ป่วย และบุคลากรทางสุขภาพ
๘๒

Developing skill in providing pharmaceutical care to renal disease patients as a health care
team. Application of pharmacy knowledge in renal disease patients, medication
reconciliation, prescription analysis, identification, resolving and/or prevention any drugrelated problems, providing an individualized medication lists to patients. Planning and
monitoring of drug information to health care professional, counseling on drug used, and
lifestyle modification. Development of verbal and written communication skill to the
patients and heath care professionals.
๒๐๐-๖๗๔
การฝึกงานการให้บริการข้อมูลยา
๔ (๐-๑๖-๐)
Drug Information Service Clerkship
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ๒๐๐-๔๓๗, ๒๐๐-๔๔๐, ๒๐๐-๔๔๘, ๒๐๐-๔๔๙, ๒๐๐-๔๕๕
รายวิชาที่ต้องผ่านการลงทะเบียนมาก่อน : รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า ๑๕๘ หน่วยกิต
เงื่อนไขอื่นๆ: มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาในคณะเภสัชศาสตร์ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐
การพัฒนาทักษะการบริการในหน่วยสารสนเทศทางยา การจัดแยกประเภทของคำถาม การทบทวนภูมิหลัง
ของคำถาม การสืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบ การประเมินแหล่งข้อมูลและความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล การ
ประมวลข้อมูลเพื่อตอบคำถาม และติดตามผลการให้บริการ
To develop service skills in drug information unit, question classification, review background
of question, systematic approach in retrieving information, evaluation of quality of resources
and the reliability of the information, data processing and follow-up.
๒๐๐-๖๗๕
การฝึกงานด้านอาการไม่พึงประสงค์จากยา
๔ (๐-๑๖-๐)
Adverse Drug Reaction Clerkship
รายวิชาที่ต้ องเรียนมาก่อน: ๒๐๐-๓๑๖, ๒๐๐-๓๒๓, ๒๐๐-๔๓๔, ๒๐๐-๔๔๐, ๒๐๐-๔๔๔, ๒๐๐-๔๔๘,
๒๐๐-๔๔๙, ๒๐๐-๕๗๗
รายวิชาที่ต้องผ่านการลงทะเบียนมาก่อน : รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า ๑๕๘ หน่วยกิต
เงื่อนไขอื่นๆ: มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาในคณะเภสัชศาสตร์ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐
การตรวจและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากยาที่ผู้ป่วยใช้ การระบุอาการไม่พึงประสงค์ที่ไม่เคยปรากฏมา
ก่อน การประเมินความเสี่ยงและประโยชน์จากยา การให้ ข้อมู ลแก่ผู้ใช้ยา เพื่อให้ ผลของยามีประสิท ธิภาพ
สูงสุดและปลอดภัย อีกทั้งตรวจติดตามผลกระทบของการออกฤทธิ์ของยา
Monitoring of adverse drug reaction of medicine used in practice, identifying previously
unrecognized adverse effects, assessing the risks and benefits of medicine, providing drug
information to users in order to optimize effective use and safety of medicines, also
monitoring the impact of any drug actions.

๘๓

๒๐๐-๖๗๖

การฝึกงานทางเภสัชกรรมชุมชน ๒
๔ (๐-๑๖-๐)
Community Pharmacy Clerkship ๒
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ๒๐๐-๓๓๑, ๒๐๐-๔๔๘, ๒๐๐-๔๔๙, ๒๐๐-๔๕๐, ๒๐๐-๕๔๙
รายวิชาที่ต้องผ่านการลงทะเบียนมาก่อน : รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า ๑๕๘ หน่วยกิต และ ๒๐๐๖๖๓
เงื่อนไขอื่นๆ: มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาในคณะเภสัชศาสตร์ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐
การพัฒนาทักษะในการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยหรือผุ้รับบริการในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ได้แก่ การสัมภาษณ์ประวัติ ผู้ป่วยเพื่อการค้นหาสาเหตุ อาการ/โรคที่ไม่ซับซ้อน และสามารถจ่ายยาแก่ผู้ป่วย
อย่างถูกต้อง เหมาะสม การจัดทำบันทึกประวัติผู้ป่วย การให้คำแนะนำเรื่องยาและการดูแลตนเอง โดยเน้น
การฝึกทักษะที่เพิ่มขึ้นจากรายวิชาการฝึกงานทางเภสัชกรรมชุมชน และฝึกเพิ่มเติมในส่วนของการปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารจัดการสถานปฏิบัติการเภสั ชกรรมชุ มชน ทั้ งมุ มมองจากวิชาชีพ และธุรกิ จ ทฤษฎี ทางการ
บริหารธุรกิจด้านต่างๆ การวิเคราะห์ส่วนผสมของการค้าปลีก เพื่อประยุกต์ใช้กับการบริหารสถานปฏิบัติการ
เภสัชกรรมชุมชน
Developing skill in providing pharmaceutical care to patients or customers in community
pharmacy settings, patient interview in order to identify and diagnose symptoms /
uncomplicated diseases, and dispense medication appropriately to the patients, patient
profile recording, patient counseling on drugs and self-cares, emphasizing on the
development of more advanced skills to the community pharmacy clerkship, administration
and management skills in community pharmacy settings in both professional and business
aspects, business administration theories, analysis of a retail mix for applying to the
administration of community pharmacy settings.
๒๐๐-๖๗๘
การฝึกงานบริบาลทางเภสัชกรรมวาร์ฟารินคลินิก
๔ (๐-๑๖-๐)
Pharmaceutical Care Clerkship at Warfarin Clinic
รายวิชาที่ต้ องเรียนมาก่อน: ๒๐๐-๓๑๖, ๒๐๐-๓๒๓, ๒๐๐-๔๓๔, ๒๐๐-๔๔๐, ๒๐๐-๔๔๔, ๒๐๐-๔๔๘,
๒๐๐-๔๔๙
รายวิชาที่ต้องผ่านการลงทะเบียนมาก่อน : รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า ๑๕๘ หน่วยกิต
เงื่อนไขอื่นๆ: มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาในคณะเภสัชศาสตร์ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐
การพัฒนาทักษะในการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟ าริน ในฐานะทีม บุคลากรทาง
สุขภาพ การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางเภสัชศาสตร์สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน โดยการประสานรายการ
ยาและวิเคราะห์ใบสั่งยารวมทั้งการแก้ไข และ/หรือ ป้องกันปัญหาที่เกิดจากการใช้ยา การจัดทำแบบบันทึก
ประวัติการใช้ยาของผู้ป่วยแต่ละราย การวางแผนและติดตามการใช้ยาของผู้ป่วย การให้บริการสารสนเทศทาง
ยาแก่บุคลากรทางสุขภาพ การให้คำปรึกษาด้านยา โรค และการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติตัวแก่ผู้ป่วยที่ได้รับยา
๘๔

วาร์ฟาริน การพัฒนาทักษะการสื่อสารโดยวาจาและการเขียนเพื่ อนำเสนอข้อมูลแก่ ผู้ป่วยและบุคลากรทาง
สุขภาพ
Developing skill in providing pharmaceutical care in patients receiving warfarin as a health
care professional. Application of pharmacy knowledge in patients receiving warfarin,
medication reconciliation, prescription analysis, identification, prevention and/or resolving
any drug-related problems, providing an individualized medication list to patients. Planning
and monitoring of drug information to health care professional, counseling on drug used,
and lifestyle modification. Development of verbal and written communication skill to the
patients and heath care professionals.
๒๐๐-๖๗๙
การฝึกงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ
๔ (๐-๑๖-๐)
Pharmaceutical and Health Consumer Protection Clerkship
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ๒๐๐-๒๒๐, ๒๐๐-๔๔๘, ๒๐๐-๔๔๙, ๒๐๐-๔๕๖, ๒๐๐-๕๔๙, ๒๐๐-๕๕๔
รายวิชาที่ต้องผ่านการลงทะเบียนมาก่อน : รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า ๑๕๘ หน่วยกิต
เงื่อนไขอื่นๆ: มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาในคณะเภสัชศาสตร์ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐
การพั ฒ นาทั ก ษะด้ านการคุ้ม ครองผู้ บ ริโภคด้ านยาและสุ ขภาพ รวมถึ ง กระบวนการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โภค
มาตรการและการบังคับใช้กฎหมาย การพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค และ การเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านยาและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน
To develop skill of pharmaceutical and health consumer protection including the consumer
protection process, preventive justice and law enforcement, consumer empowerment, drug
and health care product risk surveillance in community.
๒๐๐-๖๘๐
การฝึกงานการวิจัยทางเภสัชศาสตร์
๔ (๐-๑๖-๐)
Pharmacy Research Clerkship
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ๒๐๐-๓๓๒, ๒๐๐-๓๓๓, ๒๐๐-๔๔๘, ๒๐๐-๔๔๙, ๒๐๐-๔๕๕, ๒๐๐-๖๖๑
รายวิชาที่ต้องผ่านการลงทะเบียนมาก่อน : รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า ๑๕๘ หน่วยกิต
เงื่อนไขอื่นๆ: มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาในคณะเภสัชศาสตร์ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐
งานวิ จัย ทางเภสัช ศาสตร์ในสถาบัน การศึก ษา สถาบั น วิ จัย หรือ สถาบั น อื่ น ๆ การสื บ ค้น ปั ญ หา ทบทวน
วรรณกรรม การตั้งสมมติฐ าน การออกแบบและวางแผนงานวิ จัย การดำเนิ นงานวิจัย การเก็ บข้อมู ล การ
ทดลองทางห้องปฏิบัติการ การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล การนำเสนอข้อมูลงานวิจัย
Pharmacy research work in academic, research center or other institutes, identification of
research problems, literature reviews, research design and planning, research conducting,
data collection, laboratory experimentations, data analysis and interpretation of results,
research presentation.
๘๕

๒๐๐-๖๘๑

การฝึกงานด้านเภสัชกรรมครอบครัวและเภสัชกรรมปฐมภูมิ
๔ (๐-๑๖-๐)
Family Pharmacy and Primary Care Pharmacy Clerkship
รายวิชาที่ต้ องเรียนมาก่อน: ๒๐๐-๓๑๖, ๒๐๐-๓๓๑, ๒๐๐-๔๓๔, ๒๐๐-๔๔๘, ๒๐๐-๔๔๙, ๒๐๐-๔๕๖,
๒๐๐-๕๔๙, ๒๐๐-๕๗๓
รายวิชาที่ต้องผ่านการลงทะเบียนมาก่อน : รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า ๑๕๘ หน่วยกิต
เงื่อนไขอื่นๆ: มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาในคณะเภสัชศาสตร์ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐
การพัฒนาทักษะด้านเภสัชกรรมครอบครัวและเภสัชกรรมปฐมภูมิ โดยประยุกต์ แนวคิดด้านการบริบาลทาง
เภสัชกรรมและการเยี่ยมบ้านบนพื้นฐานแนวคิดของการดูแลแบบเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง เน้นการประยุกต์
ความรู้เพื่อ การคุ้ม ครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ การค้น หาและแก้ปัญหาทางสุขภาพ การใช้ย าและผลิ ตภัณ ฑ์
สุขภาพในชุมชน รวมถึงระบบการส่งต่อผู้ป่วย
To develop skill of family pharmacy and primary pharmacy care by application of
pharmaceutical care concept and home visit based on patient-centered care concept,
emphasizing knowledge application of health consumer protection, identifying and solving
public health problems, community’s medications and / or health products use, including
referral system.
๒๐๐-๖๘๒
การฝึกงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านเภสัชจลนศาสตร์คลินิก
๔ (๐-๑๖-๐)
Pharmaceutical Care Clerkship in Clinical Pharmacokinetics
รายวิชาที่ต้ องเรียนมาก่อน: ๒๐๐-๓๑๖, ๒๐๐-๓๒๓, ๒๐๐-๔๒๘, ๒๐๐-๔๓๔, ๒๐๐-๔๔๐, ๒๐๐-๔๔๔,
๒๐๐-๔๔๘, ๒๐๐-๔๔๙
รายวิชาที่ต้องผ่านการลงทะเบียนมาก่อน : รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า ๑๕๘ หน่วยกิต
เงื่อนไขอื่นๆ: มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาในคณะเภสัชศาสตร์ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐
การพั ฒนาทัก ษะในการให้ก ารบริบาลทางเภสัช กรรมแก่ผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจติดตามระดับยาในฐานะที ม
บุคลากรทางสุขภาพ การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางเภสัชศาสตร์สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจติดตามระดับยา
หลักการวิเคราะห์ระดับยาในเลือด การประสานรายการยา การวิเคราะห์ใบสั่งยา การระบุ แก้ไข และ/หรือ
ป้องกันปัญหาที่เกิดจากการใช้ยา การจัดทำแบบบันทึกประวัติการใช้ยาของผู้ป่วยแต่ละราย การวางแผนและ
ติดตามการใช้ยาของผู้ป่วย การให้บริการสารสนเทศทางยาแก่บุคลากรทางสุขภาพ การให้คำปรึกษาด้านยา
โรค และการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตแก่ผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจติดตามระดับยา การพัฒนาทักษะการสื่อสารโดย
วาจา และการเขียนเพื่อนำเสนอข้อมูลแก่ผู้ป่วยและบุคลากรทางสุขภาพ
Developing skill in providing pharmaceutical care in therapeutic drug monitoring patients as a
health care team. Application of pharmacy knowledge in therapeutic drug monitoring,
analyzing blood level of drugs, medication reconciliation, prescription analysis, identification,
prevention and/or resolving any drug-related problems, providing an individualized
medication list to patients. Planning and monitoring of drug information to health care
๘๖

professionals, counseling on drug used, and lifestyle modification. Development of verbal
and written communication skill to the patients and heath professionals.
๓.๓.๔.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต
เลือกจากวิชาเรียนที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสยาม

๘๗

๓.๓.๕ ชื่อ สกุล เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
๓.๓.๕.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลำดับ
๑.

๒.

๓.

ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
วิชาการ
คุณวุฒิ/สาขา/สถาบัน/ปีพ.ศ.ที่จบ
รศ. ดร.
เฉลิมศรี ภุมมางกูร
(สาขา
อ.ภ. (เภสัชบำบัด) วิทยาลัยเภสัชบำบัด
เภสัชศาสตร์) สภาเภสัชกรรม ๒๕๔๖
Ph.D. (Clinical Pharmacy) Welsh
School of Pharmacy, Cardiff
University, UK ๒๕๔๔
M.S. (Clinical Pharmacy) Purdue
University, Lafayette, U.S.A. ๒๕๑๗
ภ.บ. (เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ๒๕๐๙
ผศ. ดร.
อรวรรณ จิตรวานิช
(สาขา
วท.ด. (เภสัชศาสตร์)
เภสัชศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒๕๕๒
วท.ม. (เภสัชศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๔
ภ.บ. (เภสัชศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒๕๒๐

ผศ. ดร.
ใจนุช กาญจนภู
(สาขา
ปร.ด. (สรีรวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
เภสัชศาสตร์) ๒๕๔๘
ภ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๒

๘๘

ภาระงานสอน รหัสวิชา (ชม.เฉลี่ย/สัปดาห์)
หลักสูตร ๒๕๕๓
หลักสูตร ๒๕๖๒
๒๐๐-๑๐๐ (๐.๑๓) ๒๐๐-๑๐๐ (๐.๑๓)
๒๐๐-๒๐๘ (๐.๒๐) ๒๐๐-๒๑๖ (๐.๑๓)
๒๐๐-๓๑๕ (๐.๑๓) ๒๐๐-๓๒๘ (๐.๒๗)
๒๐๐-๔๓๔ (๐.๑๓) ๒๐๐-๔๓๔ (๐.๑๓)
๒๐๐-๕๕๕ (๐.๑๓) ๒๐๐-๕๗๗ (๐.๑๓)

๒๐๐-๒๐๗ (๐.๒๗)
๒๐๐-๓๑๓ (๐.๘๐)
๒๐๐-๓๑๔ (๑.๖๐)
๒๐๐-๓๒๐ (๐.๔๐)
๒๐๐-๓๒๑ (๑.๖๐)
๒๐๐-๔๓๒ (๑.๖๐)
๒๐๐-๔๔๑ (๐.๒๐)
๒๐๐-๔๔๒ (๑.๐๐)
๒๐๐-๕๖๘ (๐.๖๐)
๒๐๐-๕๖๙ (๐.๑๓)
๒๐๐-๒๐๔ (๒.๔๐)
๒๐๐-๒๐๕ (๒.๖๐)
๒๐๐-๒๐๘ (๐.๘๐)
๒๐๐-๓๑๑ (๓.๐๗)
๒๐๐-๓๑๒ (๒.๖๐)
๒๐๐-๓๑๕ (๐.๒๗)
๒๐๐-๕๕๙ (๐.๔๐)

๒๐๐-๒๐๗ (๐.๒๗)
๒๐๐-๓๑๓ (๐.๘๐)
๒๐๐-๓๑๔ (๑.๖๐)
๒๐๐-๓๒๐ (๐.๔๐)
๒๐๐-๓๒๑ (๑.๖๐)
๒๐๐-๔๓๒ (๑.๖๐)
๒๐๐-๕๖๘ (๐.๖๐)
๒๐๐-๕๖๙ (๐.๑๓)
๒๐๐-๕๗๑ (๐.๑๓)
๒๐๐-๕๗๒ (๑.๐๐)
๒๐๐-๒๑๑ (๒.๔๐)
๒๐๐-๒๑๒ (๒.๖๐)
๒๐๐-๒๑๖ (๐.๕๓)
๒๐๐-๒๑๗ (๓.๐๗)
๒๐๐-๒๑๘ (๒.๖๐)
๒๐๐-๓๒๘ (๐.๓๓)
๒๐๐-๕๗๔ (๐.๔๐)

ลำดับ

ตำแหน่ง
วิชาการ
ดร.

ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิ/สาขา/สถาบัน/ปีพ.ศ.ที่จบ
รักษ์จินดา วัฒนาลัย
ปร.ด. (เภสัชศาสตร์ชีวภาพ)
มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๙
ภ.บ. (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๒๕๔๒

ภาระงานสอน รหัสวิชา (ชม.เฉลี่ย/สัปดาห์)
หลักสูตร ๒๕๕๓
หลักสูตร ๒๕๖๒
๔.
๒๐๐-๒๐๑ (๑.๘๐) ๒๐๐-๒๐๑ (๑.๘๐)
๒๐๐-๒๐๒ (๒.๘๐) ๒๐๐-๒๐๒ (๒.๘๐)
๒๐๐-๒๐๖ (๐.๘๐) ๒๐๐-๒๑๓ (๐.๕๓)
๒๐๐-๒๐๘ (๑.๐๐) ๒๐๐-๒๑๕ (๐.๕๓)
๒๐๐-๒๐๙ (๐.๘๐) ๒๐๐-๒๑๖ (๐.๖๗)
๒๐๐-๔๔๓ (๐.๑๓) ๒๐๐-๓๓๒ (๐.๑๓)
๒๐๐-๕๕๓ (๐.๑๓) ๒๐๐-๔๔๓ (๐.๑๓)
๒๐๐-๕๕๗ (๐.๑๓)
๒๐๐-๕๗๐ (๐.๑๓)
๕.
ดร.
สุวภาพ เตชะมหามณีรัตน์
๒๐๐-๓๑๗ (๑.๘๗) ๒๐๐-๓๑๗ (๑.๘๗)
Ph.D. (Pharmacology, toxicology and ๒๐๐-๓๒๓ (๐.๔๗) ๒๐๐-๓๒๓ (๐.๔๗)
pharmacy) Liverpool John Moores ๒๐๐-๓๒๔ (๑.๘๗) ๒๐๐-๓๒๔ (๑.๘๗)
University, Liverpool, UK ๒๕๕๙
๒๐๐-๓๒๖ (๐.๑๓) ๒๐๐-๓๓๒ (๑.๐๐)
ภ.บ. (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๐๐-๔๓๕ (๑.๔๗) ๒๐๐-๓๓๓ (๑.๓๓)
๒๕๔๙
๒๐๐-๔๓๗ (๐.๒๗) ๒๐๐-๔๓๕ (๑.๔๗)
๒๐๐-๕๕๒ (๐.๔๐) ๒๐๐-๔๓๗ (๐.๒๗)
๒๐๐-๕๕๓ (๐.๔๐) ๒๐๐-๔๕๐ (๐.๑๓)
๒๐๐-๕๕๘ (๐.๖๐) ๒๐๐-๔๕๕ (๑.๒๐)
๒๐๐-๕๕๙ (๓.๐๐) ๒๐๐-๕๗๓ (๐.๔๐)
๒๐๐-๕๗๔ (๓.๐๐)
หมายเหตุ: ข้อมูลเลขประจำตัวประชาชนและผลงานทางวิชาการอยู่ในเอกสารแนบ ภาคผนวก ง

๘๙

๓.๓.๕.๒ อาจารย์ประจำหลักสูตร
ลำดับ
๑.

๒.

๓.

ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
วิชาการ
คุณวุฒิ/สาขา/สถาบัน/ปีพ.ศ.ที่จบ
ผศ. ดร.
นฤมล โพธิ์ศรีทอง
(สาขา
ปร.ด. (เภสัชเคมีและพฤกษเคมี)
เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๕๓
ภ.ม. (เภสัชเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๔๘
ภ.บ. (เภสัชศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒๕๔๐

ภาระงานสอน รหัสวิชา (ชม.เฉลี่ย/สัปดาห์)
หลักสูตร ๒๕๕๓
หลักสูตร ๒๕๖๒
๒๐๐-๓๑๘ (๑.๔๓)
๒๐๐-๓๑๘ (๒.๔๓)
๒๐๐-๓๑๙ (๐.๔๐)
๒๐๐-๓๒๒ (๐.๓๓)
๒๐๐-๓๒๒ (๐.๓๓)
๒๐๐-๓๒๓ (๐.๑๓)
๒๐๐-๓๒๓ (๐.๑๓)
๒๐๐-๓๒๙ (๐.๒๗)
๒๐๐-๓๒๕ (๐.๕๓)
๒๐๐-๓๓๐ (๐.๕๓)
๒๐๐-๔๓๖ (๐.๕๓)
๒๐๐-๔๕๑ (๐.๖๐)
๒๐๐-๔๒๙ (๐.๔๐)
๒๐๐-๔๕๒ (๒.๕๓)
๒๐๐-๔๓๐ (๒.๕๓)
๒๐๐-๔๕๓ (๐.๕๓)
๒๐๐-๔๔๖ (๐.๔๗)
๒๐๐-๔๕๔ (๐.๙๓)
๒๐๐-๔๓๙ (๐.๒๗)
๒๐๐-๕๗๘ (๐.๑๓)
๒๐๐-๕๕๗ (๐.๑๓)
ผศ.
วีรชัย ไชยจามร
๒๐๐-๒๐๖ (๐.๒๐)
๒๐๐-๒๑๕ (๐.๑๓)
(สาขา
ว.ภ. (เภสัชบำบัด) Specialized
๒๐๐-๓๑๖ (๐.๘๗)
๒๐๐-๓๑๖ (๐.๘๗)
เภสัชศาสตร์)
fellowship in Nephrology
๒๐๐-๓๑๗ (๑.๘๗)
๒๐๐-๓๑๗ (๑.๘๗)
Pharmacotherapy วิทยาลัย
๒๐๐-๓๒๔ (๑.๘๗)
๒๐๐-๓๒๔ (๑.๘๗)
เภสัชบำบัด สภาเภสัชกรรม
๒๐๐-๔๒๘ (๐.๒๗)
๒๐๐-๔๒๘ (๐.๒๗)
ประเทศไทย ๒๕๕๔
๒๐๐-๔๓๕ (๑.๔๗)
๒๐๐-๔๓๕ (๑.๔๗)
ภ.บ. (เภสัชกรรมโรงพยาบาลและ
๒๐๐-๕๕๘ (๐.๔๐)
๒๐๐-๔๕๐ (๐.๒๐)
คลินิก) (เกียรตินิยมอันดับ ๑)
๒๐๐-๕๕๙ (๐.๔๐)
๒๐๐-๕๗๓ (๐.๒๗)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๐๐-๕๗๔ (๐.๔๐)
ประเทศไทย ๒๕๔๖
๒๐๐-๕๗๕ (๒.๓๓)
ดร.
กมลวรรณ ตันติพิวัฒนสกุล
๒๐๐-๓๒๓ (๐.๑๓)
๒๐๐-๒๒๐ (๐.๔๐)
ภ.ด. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)
๒๐๐-๓๒๖ (๐.๑๓)
๒๐๐-๓๒๓ (๐.๑๓)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๕๕ ๒๐๐-๔๓๕ (๑.๔๗)
๒๐๐-๓๓๓ (๐.๖๗)
ภ.ม. (บริหารเภสัชกิจ)
๒๐๐-๔๓๗ (๐.๒๗)
๒๐๐-๔๓๕ (๑.๔๗)
มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๑
๒๐๐-๔๓๙ (๐.๕๓)
๒๐๐-๔๓๗ (๐.๒๗)
ภ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑)
๒๐๐-๔๔๐ (๐.๖๗)
๒๐๐-๔๔๐ (๐.๖๗)
มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๕
๒๐๐-๕๔๘ (๐.๔๐)
๒๐๐-๔๕๕ (๐.๒๗)
๒๐๐-๕๕๒ (๐.๘๐)
๒๐๐-๕๗๓ (๐.๑๓)
๒๐๐-๕๕๖ (๐.๑๓)
๒๐๐-๕๗๔ (๐.๔๐)
๒๐๐-๕๕๘ (๐.๒๐)
๒๐๐-๕๗๖ (๐.๑๓)
๒๐๐-๕๕๙ (๐.๔๐)
๒๐๐-๕๗๘ (๐.๒๗)

ลำดับ
๔.

ตำแหน่ง
วิชาการ
ดร.

๕.

ดร.

๖.

ดร.

ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิ/สาขา/สถาบัน/ปีพ.ศ.ที่จบ
ชุติมน หมื่นแก้ว
Ph.D., University of Iceland,
Reykjavik, Iceland ๒๕๕๙
M.Sc. Pharmaceutical Sciences
with Management Studies
Kingston University, London
๒๕๕๐
ภ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๘
ดนุช ปัญจพรผล
ปร.ด. (เทคโนโลยีเภสัชกรรม)
มหาวิทยาลัยศิลปากร ๒๕๕๔
ภ.บ. (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ๒๕๔๗

นวินดา ชินะตังกูร
ปร.ด. (เทคโนโลยีเภสัชกรรม)
มหาวิทยาลัยศิลปากร ๒๕๖๑
M.Sc. (Pharmaceutical Science)
University of Tasmania,
Australia ๒๕๕๕
ภ.บ. (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ๒๕๔๙

๙๑

ภาระงานสอน รหัสวิชา (ชม.เฉลี่ย/สัปดาห์)
หลักสูตร ๒๕๕๓
หลักสูตร ๒๕๖๒
๒๐๐-๓๑๔ (๑.๖๐)
๒๐๐-๓๑๔ (๑.๖๐)
๒๐๐-๓๒๑ (๑.๖๐)
๒๐๐-๓๒๑ (๑.๖๐)
๒๐๐-๔๓๒ (๑.๖๐)
๒๐๐-๔๓๒ (๑.๖๐)
๒๐๐-๔๔๑ (๐.๒๐)
๒๐๐-๕๖๘ (๐.๖๐)
๒๐๐-๕๖๙ (๐.๑๓)
๒๐๐-๕๗๑ (๐.๑๓)

๒๐๐-๒๐๗
๒๐๐-๓๑๓
๒๐๐-๓๑๔
๒๐๐-๓๒๐
๒๐๐-๓๒๑
๒๐๐-๔๓๑
๒๐๐-๔๓๒
๒๐๐-๔๓๙
๒๐๐-๔๔๑
๒๐๐-๔๔๒
๒๐๐-๕๖๘
๒๐๐-๕๖๙
๒๐๐-๓๑๔
๒๐๐-๓๑๕
๒๐๐-๓๑๘
๒๐๐-๓๒๐
๒๐๐-๓๒๑
๒๐๐-๔๓๑
๒๐๐-๔๓๒
๒๐๐-๔๔๑
๒๐๐-๔๔๒
๒๐๐-๔๔๓
๒๐๐-๕๖๘
๒๐๐-๕๖๙

(๐.๒๗)
(๐.๔๐)
(๑.๖๐)
(๐.๖๐)
(๑.๖๐)
(๐.๖๐)
(๑.๖๐)
(๐.๒๗)
(๐.๒๐)
(๑.๐๐)
(๑.๒๐)
(๐.๑๓)
(๑.๖๐)
(๐.๒๗)
(๐.๑๓)
(๐.๔๐)
(๑.๖๐)
(๐.๖๐)
(๑.๖๐)
(๐.๒๐)
(๑.๑๓)
(๐.๑๓)
(๑.๐๐)
(๐.๑๓)

๒๐๐-๒๐๗
๒๐๐-๓๑๓
๒๐๐-๓๑๔
๒๐๐-๓๒๐
๒๐๐-๓๒๑
๒๐๐-๔๓๑
๒๐๐-๔๓๒
๒๐๐-๕๖๘
๒๐๐-๕๖๙
๒๐๐-๕๗๑
๒๐๐-๕๗๒
๒๐๐-๕๗๘
๒๐๐-๓๑๔
๒๐๐-๓๑๘
๒๐๐-๓๒๐
๒๐๐-๓๒๑
๒๐๐-๓๒๘
๒๐๐-๔๓๑
๒๐๐-๔๓๒
๒๐๐-๔๔๓
๒๐๐-๕๖๘
๒๐๐-๕๖๙
๒๐๐-๕๗๑
๒๐๐-๕๗๒

(๐.๒๗)
(๐.๔๐)
(๑.๖๐)
(๐.๖๐)
(๑.๖๐)
(๐.๖๐)
(๑.๖๐)
(๑.๐๐)
(๐.๑๓)
(๐.๑๓)
(๑.๐๐)
(๐.๑๓)
(๑.๖๐)
(๐.๑๓)
(๐.๔๐)
(๑.๖๐)
(๐.๔๗)
(๐.๖๐)
(๑.๖๐)
(๐.๑๓)
(๑.๐๐)
(๐.๑๓)
(๐.๑๓)
(๑.๑๓)

ลำดับ
๗.

ตำแหน่ง
วิชาการ
ดร.

ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิ/สาขา/สถาบัน/ปีพ.ศ.ที่จบ
ศศิประภา ชิตรัตถา
ภ.ด. (เทคโนโลยีเภสัชกรรม)
มหาวิทยาลัยศิลปากร ๒๕๕๘
ภ.บ. (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ๒๕๕๓

๘.

ดร.

๙.

ดร.

ศิริกาญจน์ เพ็งอ้น
Ph.D. (Pharmaceutical
Engineering) (International
Program) Silpakorn
University, Thailand ๒๕๕๗
วท.ม. (วิทยาการทางเภสัชศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศิลปากร ๒๕๕๒
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ๒๕๔๙
เสถียร พูลผล
ปร.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๒๕๖๑
บธ.ม. (การจัดการองค์กรเภสัชกรรม)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๒๕๕๔
ภ.บ. (เภสัชกรรมคลินิกและสังคม)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๒๕๔๙

๙๒

ภาระงานสอน รหัสวิชา (ชม.เฉลี่ย/สัปดาห์)
หลักสูตร ๒๕๕๓
หลักสูตร ๒๕๖๒
๒๐๐-๓๑๓ (๐.๖๐)
๒๐๐-๓๑๓ (๐.๖๐)
๒๐๐-๓๑๔ (๑.๖๐)
๒๐๐-๓๑๔ (๑.๖๐)
๒๐๐-๓๒๐ (๐.๖๐)
๒๐๐-๓๒๐ (๐.๖๐)
๒๐๐-๓๒๑ (๑.๖๐)
๒๐๐-๓๒๑ (๑.๖๐)
๒๐๐-๔๓๑ (๐.๒๐)
๒๐๐-๔๓๑ (๐.๒๐)
๒๐๐-๔๓๒ (๑.๖๐)
๒๐๐-๔๓๒ (๑.๖๐)
๒๐๐-๔๔๑ (๐.๒๐)
๒๐๐-๕๖๘ (๑.๐๐)
๒๐๐-๔๔๒ (๑.๐๐)
๒๐๐-๕๖๙ (๐.๑๓)
๒๐๐-๕๖๘ (๑.๒๐)
๒๐๐-๕๗๑ (๐.๑๓)
๒๐๐-๕๖๙ (๐.๑๓)
๒๐๐-๕๗๒ (๑.๐๐)
๒๐๐-๒๐๙ (๑.๖๐)
๒๐๐-๒๑๓ (๑.๐๗)
๒๐๐-๓๑๘ (๐.๑๓)
๒๐๐-๓๑๘ (๑.๑๓)
๒๐๐-๔๒๙ (๐.๘๐)
๒๐๐-๔๕๑ (๑.๒๐)
๒๐๐-๔๓๐ (๒.๕๓)
๒๐๐-๔๕๒ (๒.๕๓)
๒๐๐-๔๔๒ (๑.๓๐)
๒๐๐-๕๗๒ (๑.๓๐)

๒๐๐-๓๒๖
๒๐๐-๔๓๗
๒๐๐-๔๔๐
๒๐๐-๕๔๘
๒๐๐-๕๔๙
๒๐๐-๕๕๐
๒๐๐-๕๕๔

(๐.๑๓)
(๐.๒๗)
(๐.๘๐)
(๒.๐๐)
(๐.๖๗)
(๑.๒๐)
(๐.๕๓)

๒๐๐-๓๓๑ (๑.๗๓)
๒๐๐-๓๓๒ (๐.๕๓)
๒๐๐-๔๓๗ (๐.๒๗)
๒๐๐-๔๕๕ (๐.๑๓)
๒๐๐-๔๔๐ (๐.๘๐)
๒๐๐-๔๕๖ (๑.๒๐)
๒๐๐-๕๔๙ (๐.๖๗)
๒๐๐-๕๕๔ ( ๐.๕๓)

ลำดับ

ตำแหน่ง
วิชาการ

๑๐.

อ.

๑๑.

อ.

ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิ/สาขา/สถาบัน/ปีพ.ศ.ที่จบ
ถนอมพงษ์ เสถียรลัคนา
BCPP (Psychiatric Pharmacist)
สหรัฐอเมริกา ๒๕๕๘
ประกาศนียบัตร generalized
residency in
pharmacotherapy วิทยาลัย
เภสัชบำบัด ๒๕๕๕
ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๒๕๕๒

ภาระงานสอน รหัสวิชา (ชม.เฉลี่ย/สัปดาห์)
หลักสูตร ๒๕๕๓
หลักสูตร ๒๕๖๒
๒๐๐-๑๐๐ (๐.๑๓)
๒๐๐-๑๐๐ (๐.๑๓)
๒๐๐-๓๑๕ (๐.๒๗)
๒๐๐-๓๑๖ (๐.๕๓)
๒๐๐-๓๑๖ (๐.๕๓)
๒๐๐-๓๑๗ (๑.๘๗)
๒๐๐-๓๑๗ (๑.๘๗)
๒๐๐-๓๒๒ (๐.๘๓)
๒๐๐-๓๒๒ (๐.๘๓)
๒๐๐-๓๒๓ (๒.๑๓)
๒๐๐-๓๒๓ (๒.๑๓)
๒๐๐-๓๒๔ (๑.๘๗)
๒๐๐-๓๒๔ (๑.๘๗)
๒๐๐-๓๒๖ (๐.๑๓)
๒๐๐-๓๒๖ (๐.๑๓)
๒๐๐-๓๒๘ (๐.๔๗)
๒๐๐-๔๓๔ (๐.๒๐)
๒๐๐-๔๓๔ (๐.๒๐)
๒๐๐-๔๓๕ (๑.๔๗)
๒๐๐-๔๓๕ (๑.๔๗)
๒๐๐-๔๓๗ (๐.๒๗)
๒๐๐-๔๓๗ (๐.๒๗)
๒๐๐-๔๔๕ (๒.๖๗)
๒๐๐-๔๔๕ (๒.๖๗)
๒๐๐-๕๕๕ (๐.๐๗)
๒๐๐-๔๕๐ (๐.๖๗)
๒๐๐-๕๕๖ (๐.๒๐)
๒๐๐-๕๗๓ (๐.๑๓)
๒๐๐-๕๕๗ (๐.๑๓)
๒๐๐-๕๗๔ (๐.๔๐)
๒๐๐-๕๕๘ (๐.๒๐)
๒๐๐-๕๗๕ (๒.๓๓)
๒๐๐-๕๕๙ (๐.๔๐)
๒๐๐-๕๗๖ (๐.๒๐)
๒๐๐-๕๗๐ (๐.๑๓)
๒๐๐-๕๗๗ (๐.๐๗)
ปุณยวีร์ พืชสะกะ
๒๐๐-๓๑๗ (๑.๘๗)
๒๐๐-๓๑๗ (๑.๘๗)
ภ.ม. (เภสัชวิทยาและพิษวิทยา)
๒๐๐-๓๒๔ (๑.๘๗)
๒๐๐-๓๒๔ (๑.๘๗)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๕๘ ๒๐๐-๔๓๔ (๐.๒๗)
๒๐๐-๔๓๔ (๐.๒๗)
ภ.บ. (เภสัชกรรมคลินิก)
๒๐๐-๔๓๕ (๑.๔๗)
๒๐๐-๔๓๕ (๑.๔๗)
มหาวิทยาลัยศิลปากร ๒๕๕๒
๒๐๐-๕๕๕ (๐.๒๗)
๒๐๐-๔๕๐ (๐.๑๓)
๒๐๐-๕๗๗ (๐.๒๗)

๙๓

ลำดับ
๑๒.

ตำแหน่ง
วิชาการ
อ.

ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิ/สาขา/สถาบัน/ปีพ.ศ.ที่จบ
สิริกัลยา เบ็ญจวรรณ์
ภ.ม. (สารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร ๒๕๕๖
ภ.บ. (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ๒๕๕๓

ภาระงานสอน รหัสวิชา (ชม.เฉลี่ย/สัปดาห์)
หลักสูตร ๒๕๕๓
หลักสูตร ๒๕๖๒
๒๐๐-๔๓๙ (๐.๒๗)
๒๐๐-๒๒๐ (๐.๖๐)
๒๐๐-๔๔๐ (๐.๑๓)
๒๐๐-๔๔๐ (๐.๑๓)
๒๐๐-๕๔๘ (๐.๖๐)
๒๐๐-๔๕๖ (๑.๒๐)
๒๐๐-๕๔๙ (๐.๑๓)
๒๐๐-๕๔๙ (๐.๑๓)
๒๐๐-๕๕๐ (๑.๒๐)
๒๐๐-๕๕๔ (๐.๒๗)
๒๐๐-๕๕๔ (๐.๒๗)
๒๐๐-๕๗๔ (๐.๔๐)
๒๐๐-๕๕๗ (๐.๑๓)
๒๐๐-๕๗๘ (๐.๑๓)
๒๐๐-๕๕๙ (๐.๔๐)

๓.๓.๕.๓ อาจารย์ประจำ
ลำดับ
๑.

๒.

ตำแหน่ง
วิชาการ
ผศ. ดร.
(สาขา
พยาบาล
ศาสตร์)

ดร.

ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิ/สาขา/สถาบัน/ปีพ.ศ.ที่จบ
จรวยพร ศรีศศลักษณ์
วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๒๕๔๑
วท.ม. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๒๕๓๘
พย.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๕๓๕
นพดล จงเจิดศักดิ์
ปร.ด. (เทคโนโลยีเภสัชกรรม)
มหาวิทยาลัยศิลปากร ๒๕๕๙
ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
และการเมืองการปกครอง
เปรียบเทียบ)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๒๕๕๓
ภ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒)
มหาวิทยาลัยศิลปากร ๒๕๔๗

๙๔

ภาระงานสอน รหัสวิชา (ชม.เฉลี่ย/สัปดาห์)
หลักสูตร ๒๕๕๓
หลักสูตร ๒๕๖๒
๒๐๐-๒๐๑ (๐.๖๐)
๒๐๐-๒๐๑ (๐.๖๐)
๒๐๐-๒๐๒ (๐.๖๐)
๒๐๐-๒๐๒ (๐.๖๐)
๒๐๐-๒๐๖ (๑.๔๐)
๒๐๐-๒๑๕ (๐.๙๓)
๒๐๐-๕๕๐ (๐.๘๐)
๒๐๐-๔๕๖ (๐.๘๐)

๒๐๐-๓๑๓
๒๐๐-๓๑๔
๒๐๐-๓๒๐
๒๐๐-๓๒๑
๒๐๐-๔๒๘
๒๐๐-๔๓๑
๒๐๐-๔๓๒
๒๐๐-๔๔๑
๒๐๐-๔๔๒
๒๐๐-๕๕๗
๒๐๐-๕๖๘
๒๐๐-๕๖๙

(๐.๘๐)
(๑.๖๐)
(๐.๒๐)
(๑.๖๐)
(๐.๕๓)
(๐.๔๐)
(๑.๖๐)
(๐.๒๐)
(๑.๔๐)
(๐.๑๓)
(๐.๘๐)
(๐.๑๓)

๒๐๐-๓๑๓
๒๐๐-๓๑๔
๒๐๐-๓๒๐
๒๐๐-๓๒๑
๒๐๐-๓๒๙
๒๐๐-๔๒๘
๒๐๐-๔๓๑
๒๐๐-๔๓๒
๒๐๐-๕๖๘
๒๐๐-๕๖๙
๒๐๐-๕๗๑
๒๐๐-๕๗๒

(๐.๘๐)
(๑.๖๐)
(๐.๒๐)
(๑.๖๐)
(๑.๒๐)
(๐.๕๓)
(๐.๔๐)
(๑.๖๐)
(๐.๖๐)
(๐.๑๓)
(๐.๑๓)
(๑.๔๐)

ลำดับ
๓.

ตำแหน่ง
วิชาการ
ดร.

๔.

ดร.

๕.

ดร.

ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิ/สาขา/สถาบัน/ปีพ.ศ.ที่จบ
วงศกร สุเชาว์อินทร์
Ph.D. (Pharmaceutical
Technology), Institute of
Pharmacy, University of
Innsbruck, Austria ๒๕๖๐
ภ.ม. (เภสัชวิทยา) คณะเภสัชศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๕๕
ภ.บ. (เภสัชศาสตร์) คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒๕๕๑
วิริยาพร ศิริกุล
ภ.ด. (เภสัชกรรม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๕๘
ภ.ม. (เภสัชอุตสาหกรรม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๔๙
ภ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๔๕

ภาระงานสอน รหัสวิชา (ชม.เฉลี่ย/สัปดาห์)
หลักสูตร ๒๕๕๓
หลักสูตร ๒๕๖๒
๒๐๐-๓๑๗ (๑.๘๗)
๒๐๐-๓๒๔ (๑.๘๗)
๒๐๐-๓๒๘ (๐.๔๐)
๒๐๐-๔๓๓ (๑.๖๐)
๒๐๐-๔๓๕ (๑.๔๗)
๒๐๐-๔๓๗ (๐.๒๗)
๒๐๐-๔๔๓ (๐.๔๗)
๒๐๐-๕๗๖ (๐.๑๓)

๒๐๐-๓๑๔
๒๐๐-๓๒๐
๒๐๐-๓๒๑
๒๐๐-๔๓๑
๒๐๐-๔๓๒
๒๐๐-๔๔๑
๒๐๐-๔๔๒
๒๐๐-๕๖๘
๒๐๐-๕๖๙
สุจินต์ นิทัศน์ปกรณ์
๒๐๐-๔๓๗
Ph.D. (Social and Administrative ๒๐๐-๕๔๙
Pharmacy) (International
Program) Chulalongkorn
University, Thailand, ๒๕๖๐
M.Sc. (International Business)
Monash University,
Melbourne, Australia ๒๕๔๓
M.Sc. (Marketing) (International
Program) Thammasat
University ๒๕๓๙
ภ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๔

๙๕

(๑.๖๐)
(๐.๘๐)
(๑.๖๐)
(๐.๘๐)
(๑.๖๐)
(๐.๒๐)
(๑.๘๐)
(๑.๔๐)
(๐.๒๗)
(๐.๒๗)
(๐.๖๗)

๒๐๐-๓๑๔
๒๐๐-๓๒๐
๒๐๐-๓๒๑
๒๐๐-๔๓๑
๒๐๐-๔๓๒
๒๐๐-๕๖๘
๒๐๐-๕๖๙
๒๐๐-๕๗๑
๒๐๐-๕๗๒
๒๐๐-๓๓๒
๒๐๐-๕๔๙
๒๐๐-๕๕๙

(๑.๖๐)
(๐.๘๐)
(๑.๖๐)
(๐.๘๐)
(๑.๖๐)
(๑.๔๐)
(๐.๑๓)
(๐.๑๓)
(๑.๘๐)
(๐.๕๓)
(๐.๖๗)
(๑.๕๐)

ลำดับ

ตำแหน่ง
วิชาการ

๖.

อ.

๗.

อ.

๘.

อ.

๙.

อ.

ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิ/สาขา/สถาบัน/ปีพ.ศ.ที่จบ
อุษาศิริ ศรีสกุล
BCP (Pharmacotherapy)
American Pharmacist
Association ๒๕๕๔
Pharm. D.
University of Illinois at Chicago,
College of Pharmacy,
Illinois, United State of
America ๒๕๕๓
ภ.ม. (เภสัชกรรมคลินิก)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๔๕
ภ.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๕๔๓
กฤษฎาดนุเดช วงศ์เวชวิวัฒน์
วท.ม. (เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
และการจัดการบริการสุขภาพ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๖๐
ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)
มหาวิทยาลัยสยาม ๒๕๕๗

ดารารัตน์ สำเร็จวิทย์
M.Sc. (International
Management) University of
Exeter, UK ๒๕๕๐
ภ.บ. (เภสัชศาสตร์) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ๒๕๔๔
ปทิตตา โชติวราธรรม
วท.ม. (ประสาทวิทยา) คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ๒๕๕๘
วท.บ. (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.
เชียงราย ๒๕๕๒
๙๖

ภาระงานสอน รหัสวิชา (ชม.เฉลี่ย/สัปดาห์)
หลักสูตร ๒๕๕๓
หลักสูตร ๒๕๖๒
๒๐๐-๒๐๘ (๐.๔๐)
๒๐๐-๓๑๖ (๐.๒๗)
๒๐๐-๓๑๖ (๐.๒๗)
๒๐๐-๓๑๗ (๑.๘๗)
๒๐๐-๓๑๗ (๑.๘๗)
๒๐๐-๓๒๔ (๑.๘๗)
๒๐๐-๓๒๔ (๑.๘๗)
๒๐๐-๓๒๖ (๑.๕๓)
๒๐๐-๓๒๖ (๑.๕๓)
๒๐๐-๔๓๔ (๐.๔๐)
๒๐๐-๔๓๔ (๐.๔๐)
๒๐๐-๔๓๕ (๑.๔๗)
๒๐๐-๔๓๕ (๑.๔๗)
๒๐๐-๔๓๗ (๑.๖๐)
๒๐๐-๔๓๗ (๑.๖๐)
๒๐๐-๔๔๓ (๐.๒๓)
๒๐๐-๔๔๓ (๐.๒๓)
๒๐๐-๔๔๔ (๐.๒๐)
๒๐๐-๔๔๔ (๐.๒๐)
๒๐๐-๔๔๕ (๒.๖๗)
๒๐๐-๔๔๕ (๒.๖๗)
๒๐๐-๕๗๔ (๐.๒๐)
๒๐๐-๕๕๙ (๐.๒๐)
๒๐๐-๕๗๕ (๒.๓๓)
๒๐๐-๑๐๐ (๐.๐๗)
๒๐๐-๑๐๐ (๐.๐๗)
๒๐๐-๓๒๖ (๐.๑๓)
๒๐๐-๔๓๕ (๑.๔๗)
๒๐๐-๔๓๕ (๑.๔๗)
๒๐๐-๔๓๗ (๐.๓๓)
๒๐๐-๔๓๗ (๐.๓๓)
๒๐๐-๔๔๕ (๒.๖๗)
๒๐๐-๕๔๙ (๐.๕๓)
๒๐๐-๕๔๙ (๐.๕๓)
๒๐๐-๕๕๑ (๐.๒๗)
๒๐๐-๕๕๑ (๐.๒๗)
๒๐๐-๕๕๔ (๐.๕๓)
๒๐๐-๕๕๔ (๐.๕๓)
๒๐๐-๕๕๙ (๑.๖๐)
๒๐๐-๕๗๔ (๑.๖๐)
๒๐๐-๔๓๙ (๐.๘๐)
๒๐๐-๒๒๐ (๐.๔๐)
๒๐๐-๕๔๘ (๐.๔๐)
๒๐๐-๕๔๙ (๐.๒๗)
๒๐๐-๕๔๙ (๐.๒๗)
๒๐๐-๕๗๓ (๐.๒๗)
๒๐๐-๕๕๘ (๐.๔๐)
๒๐๐-๕๗๔ (๐.๔๐)
๒๐๐-๕๕๙ (๐.๔๐)
๒๐๐-๕๗๘ (๐.๔๐)
๒๐๐-๒๐๑
๒๐๐-๒๐๒
๒๐๐-๒๐๔
๒๐๐-๒๐๕
๒๐๐-๒๐๘
๒๐๐-๓๑๒
๒๐๐-๕๕๗

(๐.๔๐)
(๒.๘๐)
(๐.๖๐)
(๒.๖๐)
(๐.๖๐)
(๒.๖๐)
(๐.๑๓)

๒๐๐-๒๐๑
๒๐๐-๒๐๒
๒๐๐-๒๑๑
๒๐๐-๒๑๒
๒๐๐-๒๑๖
๒๐๐-๒๑๘

(๐.๔๐)
(๒.๘๐)
(๐.๖๐)
(๒.๖๐)
(๐.๔๐)
(๒.๖๐)

ลำดับ

ตำแหน่ง
วิชาการ

๑๐.

อ.

๑๑.

อ.

๑๒.

อ.

ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิ/สาขา/สถาบัน/ปีพ.ศ.ที่จบ
ผการัตน์ ตั้งเขื่อนขันธ์
ภ.ม. (จุลชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๗
ภ.บ. (เภสัชศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒๕๔๑

ภาระงานสอน รหัสวิชา (ชม.เฉลี่ย/สัปดาห์)
หลักสูตร ๒๕๕๓
หลักสูตร ๒๕๖๒
๒๐๐-๒๐๑ (๐.๒๐)
๒๐๐-๒๐๑ (๐.๒๐)
๒๐๐-๒๐๒ (๒.๘๐)
๒๐๐-๒๐๒ (๒.๘๐)
๒๐๐-๓๑๕ (๐.๒๗)
๒๐๐-๓๒๒ (๐.๔๐)
๒๐๐-๓๒๒ (๐.๔๐)
๒๐๐-๓๓๒ (๐.๑๓)
๒๐๐-๔๔๓ (๐.๒๗)
๒๐๐-๓๓๓ (๐.๒๗)
๒๐๐-๕๕๒ (๐.๖๗)
๒๐๐-๓๒๘ (๐.๓๓)
๒๐๐-๕๕๓ (๐.๑๓)
๒๐๐-๔๔๓ (๐.๒๗)
พิชัย ชัยชนะชัยชาญ
๒๐๐-๓๑๕ (๐.๒๗)
๒๐๐-๓๑๗ (๑.๘๗)
M.Sc. (Pharmacy, Pharmacology ๒๐๐-๓๑๗ (๑.๘๗)
๒๐๐-๓๒๔ (๑.๘๗)
and Biomolecular Science) ๒๐๐-๓๒๔ (๑.๘๗)
๒๐๐-๓๒๖ (๐.๑๓)
มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๕๘
๒๐๐-๓๒๖ (๐.๑๓)
๒๐๐-๓๒๘ (๐.๔๐)
ภ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒)
๒๐๐-๔๓๓ (๑.๖๐)
๒๐๐-๔๓๓ (๑.๖๐)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๒๐๐-๔๓๕ (๑.๔๗)
๒๐๐-๔๓๕ (๑.๔๗)
๒๕๕๔
๒๐๐-๔๓๗ (๐.๒๗)
๒๐๐-๔๓๗ (๐.๒๗)
๒๐๐-๔๔๓ (๐.๔๗)
๒๐๐-๔๔๓ (๐.๔๗)
๒๐๐-๕๕๖ (๐.๑๓)
๒๐๐-๕๗๖ (๐.๑๓)
พิธาน โฆษิตชัยวัฒน์
๒๐๐-๑๐๐ (๑.๐๗)
๒๐๐-๑๐๐ (๑.๐๗)
MBA (Finance) Wright State
๒๐๐-๒๐๗ (๑.๒๐)
๒๐๐-๒๐๗ (๑.๒๐)
University, U.S.A. ๒๕๓๖
๒๐๐-๓๑๓ (๐.๒๐)
๒๐๐-๓๑๓ (๐.๒๐)
B.S.(Pharmacy) The University ๒๐๐-๔๓๙ (๐.๖๗)
๒๐๐-๕๕๑ (๑.๔๗)
of Toledo, U.S.A. ๒๕๓๐
๒๐๐-๕๕๑ (๑.๔๗)
๒๐๐-๕๗๔ (๐.๔๐)
๒๐๐-๕๕๙ (๐.๔๐)
๒๐๐-๕๗๘ (๐.๓๓)

๓.๓.๕.๔ อาจารย์ผู้ช่วยสอน
ลำดับ
๑.

ตำแหน่ง
วิชาการ
อ.

ชื่อ-สกุล
ภาระงานสอน รหัสวิชา (ชม.เฉลี่ย/สัปดาห์)
คุณวุฒิ/สาขา/สถาบัน/ปีพ.ศ.ที่จบ
หลักสูตร ๒๕๕๓
หลักสูตร ๒๕๖๒
ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี
๒๐๐-๔๓๗ (๐.๓๓)
๒๐๐-๓๓๑ (๐.๒๗)
ภ.บ. (บริบาลทางเภสัชกรรม)
๒๐๐-๕๕๔ (๐.๕๓)
๒๐๐-๕๕๔ (๐.๕๓)
มหาวิทยาลัยรังสิต ๒๕๕๙
๒๐๐-๕๕๙ (๒.๐๐)
๒๐๐-๕๗๔ (๒.๐๐)

๙๗

ลำดับ

ตำแหน่ง
วิชาการ

ชื่อ-สกุล
ภาระงานสอน รหัสวิชา (ชม.เฉลี่ย/สัปดาห์)
คุณวุฒิ/สาขา/สถาบัน/ปีพ.ศ.ที่จบ
หลักสูตร ๒๕๕๓
หลักสูตร ๒๕๖๒
ทักษิณ จันทร์สิงห์
๒๐๐-๒๐๖ (๐.๒๐)
๒๐๐-๒๑๕ (๐.๑๓)
วุฒบิ ัตร Specialized of Oncology
๒๐๐-๓๒๓ (๐.๔๗)
๒๐๐-๓๒๓ (๐.๔๗)
Pharmacotherapy วิทยาลัยเภสัช ๒๐๐-๓๒๖ (๐.๓๓)
๒๐๐-๓๒๖ (๐.๓๓)
บำบัด ๒๕๖๑
๒๐๐-๔๓๓ (๐.๒๗)
๒๐๐-๔๓๓ (๐.๒๗)
ประกาศนียบัตร BCOP (Board Certified ๒๐๐-๔๓๔ (๑.๔๐)
๒๐๐-๔๓๔ (๑.๔๐)
Oncology Pharmacy) American ๒๐๐-๔๓๗ (๐.๔๗)
๒๐๐-๔๓๗ (๐.๔๗)
Pharmacist Association ๒๕๖๐ ๒๐๐-๔๔๔ (๐.๑๓)
๒๐๐-๔๔๔ (๐.๑๓)
วุฒิบัตร General Residency of
๒๐๐-๕๕๕ (๐.๑๓)
๒๐๐-๔๕๐ (๐.๑๓)
Pharmacotherapy วิทยาลัยเภสัช
๒๐๐-๕๕๖ (๐.๒๐)
๒๐๐-๕๖๘ (๑.๐๐)
บำบัด ๒๕๕๗
๒๐๐-๕๕๗ (๐.๑๓)
๒๐๐-๕๗๖ (๐.๒๐)
ภ.บ. (บริบาลทางเภสัชกรรม)
๒๐๐-๕๖๘ (๑.๐๐)
๒๐๐-๕๗๗ (๐.๑๓)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๒๐๐-๕๗๐ (๐.๑๓)
๒๕๕๒

๒.

อ.

๓.

อ.

ทิพย์วิไล ทวีพันธุรัตน์
ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)
เกียรตินิยมอันดับ ๑
มหาวิทยาลัยสยาม ๒๕๖๑

๔.

อ.

๕.

อ.

ธกฤษณ์ รุ่งกิจวัฒนะกุล
ภ.บ. (เภสัชศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๕๓
ธนิยา เจริญเสรีรัตน์
ประกาศนียบัตร generalized

๒๐๐-๓๑๖
๒๐๐-๓๑๗
๒๐๐-๓๒๔
๒๐๐-๓๒๖
๒๐๐-๔๓๔
๒๐๐-๔๓๕
๒๐๐-๔๔๓
๒๐๐-๔๔๔
๒๐๐-๔๔๕
๒๐๐-๕๕๙
๒๐๐-๓๒๓
๒๐๐-๓๒๔

(๐.๒๗)
(๑.๘๗)
(๑.๘๗)
(๑.๕๓)
(๐.๔๐)
(๑.๔๗)
(๐.๒๓)
(๐.๒๐)
(๒.๖๗)
(๐.๒๐)
(๐.๔๗)
(๐.๒๗)

๒๐๐-๔๓๔ (๐.๔๗)
๒๐๐-๔๔๔ (๐.๒๗)

residency in pharmacotherapy

วิทยาลัยเภสัชบำบัด ๒๕๕๘
BCPS, USA ๒๕๕๗
ภ.บ. (เภสัชศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๕๑
๙๘

๒๐๐-๓๑๖
๒๐๐-๓๑๗
๒๐๐-๓๒๔
๒๐๐-๔๓๔
๒๐๐-๔๓๕
๒๐๐-๔๔๓
๒๐๐-๔๔๔
๒๐๐-๔๔๕
๒๐๐-๕๗๕

(๐.๒๗)
(๑.๘๗)
(๑.๘๗)
(๐.๔๐)
(๑.๔๗)
(๐.๒๓)
(๐.๒๐)
(๒.๖๗)
(๒.๓๓)

๒๐๐-๓๒๓
๒๐๐-๓๒๔
๒๐๐-๕๗๕
๒๐๐-๔๓๔
๒๐๐-๔๔๔
๒๐๐-๔๕๐
๒๐๐-๕๗๕

(๐.๔๗)
(๐.๒๗)
(๒.๓๓)
(๐.๔๗)
(๐.๒๗)
(๐.๒๗)
(๒.๓๓)

ลำดับ

ตำแหน่ง
วิชาการ

๖.

อ.

๗.

อ.

๘.

อ.

ชื่อ-สกุล
ภาระงานสอน รหัสวิชา (ชม.เฉลี่ย/สัปดาห์)
คุณวุฒิ/สาขา/สถาบัน/ปีพ.ศ.ที่จบ
หลักสูตร ๒๕๕๓
หลักสูตร ๒๕๖๒
เพ็ญนภา เจริญวิวัฒนกิจ
๒๐๐-๒๐๒ (๒.๐๐)
๒๐๐-๒๐๒ (๒.๐๐)
ภ.บ. (เภสัชศาสตร์)
๒๐๐-๒๐๓ (๐.๒๗)
๒๐๐-๒๑๔ (๐.๔๐)
มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๕๑
๒๐๐-๓๑๘ (๐.๒๐)
๒๐๐-๓๑๘ (๐.๒๐)
๒๐๐-๓๒๕ (๐.๓๓)
๒๐๐-๓๓๐ (๐.๓๓)
๒๐๐-๔๒๙ (๐.๕๓)
๒๐๐-๔๓๘ (๐.๔๐)
๒๐๐-๔๓๐ (๒.๕๓)
๒๐๐-๔๕๑ (๐.๘๐)
๒๐๐-๔๓๖ (๐.๖๐)
๒๐๐-๔๕๒ (๒.๕๓)
๒๐๐-๔๓๘ (๐.๔๐)
๒๐๐-๔๕๓ (๐.๖๐)
๒๐๐-๔๔๒ (๑.๓๐)
๒๐๐-๔๕๔ (๐.๙๓)
๒๐๐-๔๔๖ (๐.๔๗)
๒๐๐-๕๗๒ (๑.๓๐)
๒๐๐-๕๕๗ ( ๐.๑๓)
๒๐๐-๕๗๐ (๐.๑๓)
วิภาวี รอดจันทร์
๒๐๐-๓๑๕ (๐.๒๗)
๒๐๐-๓๒๒ (๐.๒๗)
ประกาศนียบัตร generalized
๒๐๐-๓๑๙ (๐.๔๐)
๒๐๐-๓๒๓ (๐.๑๓)
residency in
๒๐๐-๓๒๒ (๐.๒๗)
๒๐๐-๓๒๘ (๐.๓๓)
pharmacotherapy วิทยาลัย
๒๐๐-๓๒๓ (๐.๑๓)
๒๐๐-๓๒๙ (๐.๒๗)
เภสัชบำบัด ๒๕๕๘
๒๐๐-๔๓๔ (๐.๒๗)
๒๐๐-๔๓๔ (๐.๒๗)
BCPS, USA ๒๕๕๗
๒๐๐-๔๔๓ (๐.๑๓)
๒๐๐-๔๔๓ (๐.๑๓)
ภ.บ. (เภสัชศาสตร์)
๒๐๐-๔๔๔ (๐.๒๗)
๒๐๐-๔๔๔ (๐.๒๗)
มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๕๑
๒๐๐-๕๕๕ (๐.๑๓)
๒๐๐-๔๕๐ (๐.๒๗)
๒๐๐-๕๕๘ (๐.๒๐)
๒๐๐-๕๗๓ (๐.๑๓)
๒๐๐-๕๗๕ (๒.๓๓)
๒๐๐-๕๗๗ (๐.๑๓)
หทัยชนก ขาวสุข
๒๐๐-๓๒๒ (๐.๔๓)
๒๐๐-๓๒๒ (๐.๔๓)
ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)
๒๐๐-๓๒๓ (๐.๔๐)
๒๐๐-๓๒๓ (๐.๔๐)
มหาวิทยาลัยสยาม ๒๕๕๘
๒๐๐-๓๒๖ (๐.๑๓)
๒๐๐-๓๒๖ (๐.๑๓)
๒๐๐-๔๓๔ (๐.๑๓)
๒๐๐-๔๓๔ (๐.๑๓)
๒๐๐-๔๓๕ (๑.๔๗)
๒๐๐-๔๓๕ (๑.๔๗)
๒๐๐-๔๓๗ (๐.๒๗)
๒๐๐-๔๓๗ (๐.๒๗)
๒๐๐-๔๔๕ (๒.๖๗)
๒๐๐-๔๔๕ (๒.๖๗)
๒๐๐-๕๕๘ (๐.๒๐)
๒๐๐-๕๗๓ (๐.๑๓)
๒๐๐-๕๕๙ (๒.๔๐)
๒๐๐-๕๗๔ (๒.๔๐)
๒๐๐-๕๗๐ (๐.๑๓)
๙๙

ลำดับ

ตำแหน่ง
วิชาการ

๙.

อ.

๑๐.

อ.

ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิ/สาขา/สถาบัน/ปีพ.ศ.ที่จบ
อภิโชติ โซ่เงิน
BCPS (Infectious Disease
Pharmacotherapy) Board of
pharmacy specialties of
America ๒๕๕๙
ประกาศนียบัตร generalized
residency in
pharmacotherapy วิทยาลัย
เภสัชบำบัด ๒๕๕๕
ภ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๕๑

ภาระงานสอน รหัสวิชา (ชม.เฉลี่ย/สัปดาห์)
หลักสูตร ๒๕๕๓
หลักสูตร ๒๕๖๒
๒๐๐-๒๐๖ (๐.๔๐)
๒๐๐-๒๑๕ (๐.๒๗)
๒๐๐-๓๑๖ (๐.๓๗)
๒๐๐-๓๑๖ (๐.๓๗)
๒๐๐-๓๑๗ (๑.๘๗)
๒๐๐-๓๑๗ (๑.๘๗)
๒๐๐-๓๒๓ (๐.๑๓)
๒๐๐-๓๒๓ (๐.๑๓)
๒๐๐-๓๒๔ (๑.๘๗)
๒๐๐-๓๒๔ (๑.๘๗)
๒๐๐-๓๒๖ (๐.๑๓)
๒๐๐-๓๒๖ (๐.๑๓)
๒๐๐-๔๒๘ (๐.๒๗)
๒๐๐-๔๒๘ (๐.๒๗)
๒๐๐-๔๓๓ (๐.๑๓)
๒๐๐-๔๓๓ (๐.๑๓)
๒๐๐-๔๓๔ (๐.๒๗)
๒๐๐-๔๓๔ (๐.๒๗)
๒๐๐-๔๓๕ (๑.๔๗)
๒๐๐-๔๓๕ (๑.๔๗)
๒๐๐-๔๓๗ (๐.๒๗)
๒๐๐-๔๓๗ (๐.๒๗)
๒๐๐-๔๔๓ (๐.๖๗)
๒๐๐-๔๔๓ (๐.๖๗)
๒๐๐-๔๔๔ (๒.๑๓)
๒๐๐-๔๔๔ (๒.๑๓)
๒๐๐-๔๔๕ (๒.๖๗)
๒๐๐-๔๔๕ (๒.๖๗)
๒๐๐-๕๕๕ (๐.๖๗)
๒๐๐-๔๕๐ (๐.๒๐)
๒๐๐-๕๕๗ (๐.๑๓)
๒๐๐-๕๗๓ (๐.๑๓)
๒๐๐-๕๕๘ (๐.๒๐)
๒๐๐-๕๗๔ (๐.๔๐)
๒๐๐-๕๕๙ (๐.๒๐)
๒๐๐-๕๗๕ (๒.๓๓)
๒๐๐-๕๗๐ (๐.๑๓)
๒๐๐-๕๗๗ (๐.๖๗)
๒๐๐-๕๕๘ (๐.๖๐)
๒๐๐-๕๗๓ (๐.๔๐)
๒๐๐-๕๕๙ (๓.๐๐)
๒๐๐-๕๗๔ (๓.๐๐)

อิทธิกร ป้อพันธุ์ดุง
ภบ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)
มหาวิทยาลัยสยาม ๒๕๖๑
หมายเหตุ: ข้อมูลเลขประจำตัวประชาชนและผลงานทางวิชาการอยู่ในเอกสารแนบ ภาคผนวก ง

๓.๓.๕.๕ อาจารย์พิเศษ
ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล / คุณวุฒิสูงสุด /
ที่
สาขาวิชา
๑. ภก. คฑา บัณฑิตานุกูล
อ.ภ. (เภสัชบำบัด)
๒. ภก. วรเทพ ปัญญายงค์
ภ.บ. (เภสัชศาสตร์)
๓. ผศ. ดร. ภญ. วิมล พันธุเวทย์
ปร.ด. (เภสัชศาสตร์ชีวภาพ)

หน่วยงานต้นสังกัด
เภสัชกรประจำร้านเรือนยา
บริษัท บีเอ็ลฮั้ว จำกัด
สาขาวิชาชีวเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๑๐๐

รหัสและชื่อรายวิชาที่
สอนในหลักสูตร
๒๐๐-๑๐๐ เภสัชศาสตร์
สัมพันธ์
๒๐๐-๑๐๐ เภสัชศาสตร์
สัมพันธ์
๒๐๐-๒๑๓ พันธุศาสตร์
สำหรับเภสัชกรคลินิก
๒๐๐-๓๒๘ เภสัชวิทยา ๑

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล / คุณวุฒิสูงสุด /
ที่
สาขาวิชา
๔. ผศ. ดร. ปองทิพย์ สิทธิสาร
ปร.ด. (วิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ์)
๕. ผศ.ดร.ภญ. พรวลัย บุญเมือง
ว.ภ. (เภสัชบำบัด)
Certified Fellow of FAPA College
of Pharmacy (FAPA-CP)
๖. ผศ. ดร. ภญ.วิภาพร พนาพิศาล
Ph.D. (Pharmacy)

๗.
๘.
๙.
๑๐.

๑๑.
๑๒.
๑๓.

ภก. มานัส สิทธิชยั
ภ.ม. (เภสัชกรรมคลินิก)
รศ. รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล
M.Sc. (Pharmacy)
ภญ. วิมล อนันต์สกุลวัฒน์
M.A. (Public Administrtation)
ผศ. ดร. สรายุทธ์ จันทร์มหเสถียร
Ph.D. (Epidemiology and
Biostatistics)
รศ. ดร. ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ
Ph.D. (Clinical pharmacy)
ภก. ปรุฬห์ รุจนธำรง
น.ม. (กฎหมายมหาชน)
ดร.ภญ. ศวิตา จิวจินดา
ปร.ด. (วิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ์)

๑๔. ภญ. ธีรารัตน์ แทนขำ
ภ.บ. (เภสัชศาสตร์)
๑๕. ภก. ธนกร ศิริสมุทร
ภ.ม. (เภสัชวิทยา)
๑๖. รศ. พ.ต.ท หญิง.ดร. สมทรง ลาวัณย์
ประเสริฐ
Ph.D. (Toxicology)

หน่วยงานต้นสังกัด
ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

รหัสและชื่อรายวิชาที่
สอนในหลักสูตร
๒๐๐-๒๑๔ เภสัชวินิจฉัย
๒๐๐-๓๑๖ โอสถกรรม
ศาสตร์ ๑

ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัช ๒๐๐-๓๑๙ ชีวเภสัชกรรม
อุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์
และเภสัชจลนศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๐๐-๔๒๘ เภสัช
จลนศาสตร์ทางคลินิก
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาล
๒๐๐-๔๓๗ การให้บริการ
สมุทรสาคร
ข่าวสารด้านยา
ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์
๒๐๐-๔๓๘ สมุนไพรเพื่อ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล การสาธารณสุขมูลฐาน
ฝ่ายเภสัชกรรม
๒๐๐-๔๔๐ เภสัชกรรม
โรงพยาบาลศิริราช
โรงพยาบาล
ภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
๒๐๐-๔๕๕ การวิจัยทาง
คณะเภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตร์ ๓
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเภสัชกรรม
๒๐๐-๔๕๕ การวิจัยทาง
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เภสัชศาสตร์ ๓
คณะเภสัชศาสตร์
๒๐๐-๕๕๔ กฎหมายทาง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เภสัชศาสตร์
ภาควิชาอาหารเคมี คณะเภสัชศาสตร์ ๒๐๐-๕๗๐ อาหารเคมี
มหาวิทยาลัยมหิดล
และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
สำหรับเภสัชกร
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
๒๐๐-๕๗๓ ทักษะการ
จังหวัดสมุทรปราการ
สื่อสารทางวิชาชีพฯ
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช
๒๐๐-๕๗๖ พิษวิทยาทาง
คลินิก
ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา คณะ ๒๐๐-๕๗๖ พิษวิทยาทาง
เภสัชศาสตร์
คลินิก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑๐๑

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล / คุณวุฒิสูงสุด /
ที่
สาขาวิชา
๑๗. ศ. นพ. วินัย วนานุกูล
ว.ว. (อายุรศาสตร์)
๑๘. อ. จารุวรรณ ศรีอาภา
วท.ม. (พิษวิทยา)
๑๙. ภญ. วิมล สุวรรณเกษาวงศ์
ว.ภ. (คุ้มครองผูบ้ ริโภคด้านยาและ
สุขภาพ)

หน่วยงานต้นสังกัด
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ศูนย์พิษวิทยา อาคารวิจัยและ
สวัสดิการ
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้าน
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ กองแผนงานและ
วิชาการ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

รหัสและชื่อรายวิชาที่
สอนในหลักสูตร
๒๐๐-๕๗๖ พิษวิทยาทาง
คลินิก
๒๐๐-๕๗๖ พิษวิทยาทาง
คลินิก
๒๐๐-๕๗๗ โอสถกรรมานุ
บาล

๓.๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน)
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.
๒๕๕๘ (หลักสูตรหกปี) ระบุให้มีการดำเนินการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ภาคบังคับไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ชั่วโมง และ
สาขาเน้น ไม่ น้อ ยกว่า ๑,๖๐๐ ชั่วโมง ซึ่งการจัด การเรีย นการสอนในหลั กสู ตรนี้สอดคล้อ งตามเกณฑ์ของ
ประกาศดังกล่าว คือ การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ ๔๒๐ ชั่วโมง และสาขาเน้น ๑,๖๘๐ ชั่วโมง
๓.๔.๑ มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ในรายวิชาประสบการณ์วิชาชีพ และกลุ่มวิชาฝึก
ปฏิ บัติ ง าน ครอบคลุม มาตรฐานผลการเรีย นรู้ ทั้ ง ๖ ด้ านที่ ระบุ ไ ว้ ในประกาศกระทรวงศึก ษาธิ ก าร เรื่อ ง
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (หลักสูตรหกปี) โดยผลการเรียนรู้เป็นไป
ตามสมรรถนะของนักศึกษาในแต่ละชั้นปี โดยเริ่มการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาจากรายวิชา ๒๐๐-๓๒๗
ประสบการณ์วิชาชีพในชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ซึ่งมีมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักครอบคลุม ๕ ด้าน
คือ คุณ ธรรมจริยธรรม ความรู้ ทัก ษะทางปั ญญา ทั ก ษะความสัม พั นธ์ ระหว่างบุคคลและความรั บผิ ดชอบ
รวมถึง ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อมาในชั้นปีที่ ๔ ภาค
การศึกษาฤดูร้อน นักศึกษาได้รับการฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ซึ่งมี
การพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ครอบคลุมเพิ่ ม เติมในด้ านที่ ๖ ประกอบด้วย ผลการเรียนรู้หลักในข้อ ๖.๑
สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิต การควบคุมและประกันคุณภาพ การวิจัยและพัฒนายา ชีววัตถุ สมุนไพร
และผลิ ตภัณ ฑ์สุขภาพอื่น ๆ ๖.๒ สามารถปฏิ บัติงานเกี่ ยวกับการให้การบริบาลทางเภสัชกรรม และบริหาร
จัดการเรื่องยา โดยสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรมจะต้องมีทักษะในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง
และ ๖.๓ สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบสุขภาพ ระบบยา และการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งผลการเรียนรู้ทั้ง ๖
ด้านนี้ มีการพัฒนาอย่างต่ อเนื่อง ในการฝึกปฏิ บัติงานเฉพาะทาง ชั้นปีที่ ๕ ภาคฤดูร้อ นและชั้นปีที่ ๖ ภาค
การศึกษาที่ ๑ และ ๒ โดยวิชาบังคับของการฝึกปฏิบัติงานเน้นสมรรถนะหลักในข้อ ๖.๒ และ ๖.๓ ในขณะที่
๑๐๒

บางรายวิ ชาในกลุ่ม วิชาเลือกการฝึก ปฏิบัติงานครอบคลุ มข้อ ๖.๑ เพิ่ มเติ ม เนื่ อ งจากหลั ก สูต รนี้ เน้ นผลิ ต
บัณฑิตในสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม
๓.๔.๒ ช่วงเวลาจัดประสบการณ์ภาคสนาม
รายวิชา
๒๐๐-๓๒๗
ประสบการณ์วิชาชีพ
๒๐๐-๔๔๘ การฝึกงานวิชาชีพ
เภสัชกรรม ๑ และ ๒๐๐-๔๔๙
การฝึกงานวิชาชีพเภสัชกรรม ๒
การฝึกงานการบริบาลทางเภสัช
กรรม (สาขาเน้น)

ชั้นปี /
ช่วงเวลา
ภาคการศึกษา
๓ / ฤดูร้อน ผลัดที่ ๑ พฤษภาคม-มิถุนายน
หรือ
ผลัดที่ ๒ มิถุนายน-กรกฎาคม
๔ / ฤดูร้อน ผลัดที่ ๑ พฤษภาคม-มิถุนายน
หรือ
ผลัดที่ ๒ มิถุนายน-กรกฎาคม
๕ / ฤดูร้อน ผลัดที่ ๑ พฤษภาคม-มิถุนายน
๖/๑
ผลัดที่ ๒ มิถุนายน-กรกฎาคม
และ
ผลัดที่ ๓ สิงหาคม-กันยายน
๖/๒
ผลัดที่ ๔ กันยายน-ตุลาคม
ผลัดที่ ๕ ตุลาคม-ธันวาคม
ผลัดที่ ๖ ธันวาคม-มกราคม
ผลัดที่ ๗ มกราคม-มีนาคม

หมายเหตุ
นักศึกษาต้องฝึกปฏิบัติงาน ๑
ผลัด นาน ๕ สัปดาห์
นักศึกษาต้องฝึกปฎิบัติงานทั้ง
๒ ผลัด
ผลัดละ ๕ สัปดาห์
นักศึกษาต้องฝึกปฏิบัติงาน
จำนวน ๗ ผลัด
ผลัดละ ๖ สัปดาห์

๓.๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน
คณะฯ ได้จัดให้มีการฝึกปฏิบัติงานอย่างน้อย ๕ วันต่อสัปดาห์ โดยกำหนดให้ใน ๑ วัน นักศึกษาต้องมี
เวลาฝึกงาน ๘ ชั่วโมง ซึ่งเป็นไปตามการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศ
ไทย แต่อย่างไรก็ตามการจัดเวลาอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของอาจารย์ประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงาน
แต่จำนวนชั่วโมงการฝึกงานต้องเทียบเท่ากัน
๓.๕. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำสารนิพนธ์
สารนิ พ นธ์สำหรับนัก ศึก ษาเภสัชศาสตร์ชั้น ปี ที่ ๕ นั ก ศึ ก ษาต้ อ งเรี ยนรู้ และฝึ ก การทำวิ จัย โดยใช้
กระบวนการคิดเพื่อแก้ปัญหาและหาองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง ตามหลักวิธีการวิจัยที่ถูกต้อง ตลอดจนการได้
รู้จักประมวลความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนและดำเนินงาน รวมทั้งการแก้ไขสถานการณ์ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๕.๑. คำอธิบายโดยย่อของการทำสารนิพนธ์
หลักการศึกษาวิจัยในงานเภสัชศาสตร์ การสืบค้นปัญหา การวางแผนการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์
และการแปลผลข้อมูลภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
๓.๕.๒. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของสารนิพนธ์
นักศึกษาได้รับการพัฒนาผลการเรียนรู้ดังต่อไปนี้
๑๐๓

๑. ข้อ ๑.๑ ตระหนักในคุณ ค่า คุณ ธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เสียสละ มีจิตอาสา ซื่อสัตย์
สุจริต มีระเบียบ วินัย และตรงต่อเวลา
๒. ข้อ ๑.๒ เคารพสิทธิ คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
๓. ข้อ ๓.๑ สามารถคิด วิเคราะห์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม มีเหตุผล และเป็นระบบ
๔. ข้อ ๓.๒ สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
๕. ข้อ ๓.๓ มีทักษะการสรุปความคิดรวบยอด
๖. ข้อ ๓.๕ มีทักษะในการรู้สารสนเทศ
๗. ข้อ ๔.๑ มีภาวะผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีม แสดงและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม
๘. ข้อ ๔.๓ มีทักษะการบริหารงานบุคคล มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้
๙. ข้อ ๕.๑ มีทักษะการคำนวณ สามารถเลือกและประยุกต์เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ในการแก้ปัญหาทางวิชาชีพ
๑๐. ข้อ ๕.๒ มีทักษะในการเขียนรายงานและการนำเสนอ โดยเลือกใช้รูปแบบและวิธีการอย่างเหมาะสม
๑๑. ข้อ ๕.๓ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยผลการเรียนรู้ทั้ง ๑๑ ข้อ ได้มาจากผลการประเมิน ในการทำงานวิจัยโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและ
คณะกรรมการสารนิพนธ์ โดยเริ่มจากการค้นหาปัญหาที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่องานด้านเภสัชกรรม มี
แนวคิ ด ในการทำวิจัยและวางแผนการศึก ษาค้น คว้ าเพื่ อ ตอบโจทย์ ปั ญ หา หรื อ ดำเนิ น การวิ จัย เพื่ อ ตอบ
สมมติ ฐานได้ อย่างเป็น ระบบด้วยตนเอง หลังจากนั้น นั กศึก ษาดำเนิ น การสืบค้นและรวบรวมข้อ มูล ศึก ษา
ทดลอง วิเคราะห์และสรุปผลการวิจัยได้อย่างถูกต้องและมีเหตุผลตามหลักวิชาการ ภายใต้กรอบเวลาที่กำหนด
เขียนรายงานและนำเสนอผลการศึกษาวิจัยได้อย่างถูกต้อง และปฏิบัติตนในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
๓.๕.๓. ช่วงเวลา ชั้นปีที่ ๕ ภาคการศึกษาที่ ๑ และ ๒
๓.๕.๔. จำนวนหน่วยกิต ๓ (๐-๙-๓) หน่วยกิต
๓.๕.๕. การเตรียมการ
คณะกรรมการสารนิพนธ์ได้ดำเนินการเตรียมการให้แก่นักศึกษาดังนี้
๑. จัดทำคู่มือในการทำสารนิพนธ์ พร้อมการอบรมนักศึกษาเพื่ออธิบายขั้นตอนต่างๆในการดำเนินงาน
๒. จัดเตรียมหัวข้อของสารนิพนธ์โดยอาจารย์ผู้เชี่ย วชาญในแต่ละด้านและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในการ
เลือกหัวข้อที่สนใจ
๓. การวางแผนปฏิบัติงาน การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
๔. การจัดหาสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่จำเป็นในการวิจัย
๕. เตรียมแหล่งข้อมูลเพื่อแนะนำนักศึกษาในการสืบค้น และการให้คำปรึกษาด้านรวบรวมข้อมูล การศึกษา
ทดลอง วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผล การจัดทำรายงานและการนำเสนอผลงาน รวมทั้งการแก้ปัญหา
และข้อเสนอแนะต่างๆในการทำวิจัย
๑๐๔

๓.๕.๖. กระบวนการประเมินผล
คณะกรรมการสารนิพนธ์ดำเนินการประเมินผล โดยร่วมกันระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และ
คณะกรรมการประเมินผล โดยแบ่งการประเมินผลเป็นส่วนการปฏิบัติงานระหว่างการทำสารนิพนธ์และความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ การจัดทำรายงาน การนำเสนอผลงาน และการทดสอบความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญ
ของสารนิพนธ์ ผ่านการซักถามของคณะกรรมการประเมินผลและนักศึกษาด้วยกันเอง

๑๐๕

หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
๔.๑ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
๑.๑ มีความมั่นใจในตนเอง
๑. มีการเปิดรายวิชาใหม่ที่เน้นการสร้างบุคลิกภาพแห่งความ
เป็นผู้นำในตัวผู้เรียน
๒. จัดกิจกรรมการเรียนรูท้ ี่ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงออกในการ
เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
๑.๒ มีความเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อ
๑. มีรายวิชาที่เน้นกิจกรรมจิตอาสาซึ่งมอบหมายให้ผู้เรียนจัดทำ
ตนเองและสังคม
จัดทำโครงการพัฒนาชุมชน
๒. สอดแทรกเรือ่ งความรับผิดชอบต่อสังคม การปฏิบัติต่อเพื่อน
มนุษย์ด้วยกันอย่างเหมาะสมและเท่าเทียมในรายวิชาต่างๆ
๓. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเน้นให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของ
การมีจิตสาธารณะ
๑.๓ ใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
๑. เน้นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนตระหนักและเห็น
คุณค่าของการเรียนรู้และกระตือรือร้นในการเรียน
๒. สอดแทรกตัวอย่างของบุคคลที่ประสบความสำเร็จในชีวิต
และหน้าที่การงานโดยอาศัยการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ในรายวิชาต่างๆเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้เรียน
๑.๔ ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ๑. การสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
๒. มีการเรียนการสอนโดยฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน
๓. ส่งเสริมนักศึกษาในการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัย
๑ .๕ ค ว าม ส าม า รถ ด้ าน เท ค โน โล ยี ๑. ส่งเสริมนักศึกษาในการสอบวัดมาตรฐานความรู้และทักษะ
สารสนเทศ
ทางคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
๒. มีรายวิชาที่ใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นแหล่งข้อมูล

๑๐๖

การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาเชิงวิชาชีพ
คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
๔ .๑ .๑ ค วาม ส าม ารถ ด้ าน ก ารใช้ ๑. การสอนโดยใช้ภ าษาอังกฤษในกลุ่ มวิชาภาษาอังกฤษซึ่งมีการ
ภาษาอังกฤษ
เรียนการสอนโดยฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน
๒. การฝึกให้นักศึกษาได้สัมภาษณ์กับผู้ป่วยโดยใช้ภาษาอังกฤษใน
รายวิชา ๒๐๐-๕๗๔ ปฏิบัติการทักษะการสื่อสารฯ
๓. ส่ ง เสริ ม นั กศึ กษาในการสอบวั ดมาตรฐานภาษาอั ง กฤษของ
มหาวิทยาลัย
๔.๑.๒ ความสามารถด้านเทคโนโลยี
๑. ส่งเสริมนักศึกษาในการสอบวัดมาตรฐานความรู้และทักษะทาง
สารสนเทศ และการนำไปประยุกต์ใช้กับ คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
ผู้ป่วยหรืองานวิจัย
๒. มีรายวิชาที่ใช้ข้ อมูลสารสนเทศเป็นแหล่ งข้อมูล และการนำไป
ประยุกต์ใช้
๔.๑.๓ จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณ ๑. มี ก ารให้ ค วามรู้ ถึ ง ผลกระทบต่ อ สั ง คม และข้ อ กฏหมายที่
วิชาชีพ
เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด
๒. การเรียนการสอนและกิจกรรมที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
๔.๑ .๔ จิ ต อาสา ท ำงานเชิ ง รุ ก เพื่ อ ๑. จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนทั้งบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัย และ
ประชาชน
บริเวณที่อยู่ห่างไกล (ค่ายอาสาฯ)
๒. การลงปฏิ บั ติ ง านเภสั ช กรครอบครั ว ในพื้ น ที่ ใ กล้ เคี ย งกั บ
มหาวิทยาลัย

๔.๒ การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
๔.๒.๑ ผลการเรียนรู้สำหรับรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย ๕ ด้านดังนี้
๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ มีคุณธรรม
๑.๒ มีจริยธรรม
๒. ด้านความรู้
๒.๑ สามารถอธิบายถึงความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ที่เรียนได้
๒.๒ สามารถบูรณาการความรู้พื้นฐานในรายวิชาต่างๆ ที่เรียนกับการเรียนในสาขาวิชาได้ หรือ
นำไปใช้เพื่อการดำรงชีวิตได้
๓. ทักษะทางปัญญา
๓.๑ สามารถแสดงออกถึงการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล

๑๐๗

๓.๒ แสดงออกถึงความใฝ่รู้ สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่ องในรายวิชาที่
เรียนได้
๓.๓ สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ และใช้ ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลัก การ ทฤษฎี และ
กระบวนการต่างๆ ในการคิดแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนได้อย่างเหมาะสม
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ แสดงออกถึงความใส่ใจทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
๔.๒ สามารถทำงานเป็นกลุ่ม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
๔.๓ แสดงออกถึงภาวะผู้นำและผู้ตามที่เหมาะสม
๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕.๒ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขหรือใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติในการดำรงชีวิต
๕.๓ สามารถรู้เท่าทันและเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและนำเสนอข้อมูลได้
ผลการเรียนรู้
๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๑) มีคุณธรรม
๒) มีจริยธรรม

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้
๑) กำหนดให้เป็นวัฒนธรรมในองค์กร ปลูกฝัง
ความมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมเช่ น การเข้า ชั้ น
เรียนตรงเวลา การแต่งกายตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
๒) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรีย น
ตระหนั ก และเห็ น คุ ณ ค่ า ของการเรี ย นรู้
กระตือรือร้นในการเรียนรู้รวมทั้งลักษณะอัน
พึงประสงค์ของคนดี การยกย่องผู้ทำความดี
๓) จัดกิจกรรมการเรีย นการสอนที่ เน้ น การ
ปฏิบัติให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึง
คุณธรรมที่ต้องการปลูกฝัง มีความขยันอดทน
๔ ) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเน้นให้ผู้เรียน
เข้าใจถึงคุ ณธรรมจริยธรรมที่ ต้ องการปลูก ฝั ง
บ่ ม เพาะให้ ป รากฏในตั ว ผู้ เ รี ย นอย่ า งเป็ น
รูปธรรม
๕) จัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ เ น้ น ให้
ผู้เรียนเรียนรู้จากสถานการณ์ จริง และกรณี
ตัวอย่ าง เช่ น พฤติ ก รรมด้ านคุ ณ ธรรมเช่ น
ความซื่อสัตย์ ประหยัด อดออม
๑๐๘

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
๑) ประเมิ น จากพฤติ ก รรมของ
ผู้เรี ย น เช่ น การเข้าชั้ น เรียนตรง
เวลา การแต่ ง กายตามระเบี ย บ
ของมหาวิ ท ยาลั ย การเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมในชั้นเรียน การส่งงานที่
ได้รับมอบหมาย
๒) ประเมิ น จากการทดสอบย่ อ ย
การสอบกลางภาค การสอบปลาย
ภาคที่เป็นไปอย่างสุจริต
๓ ) ป ระเมิ น จาก ก ารเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมเสริมหลักสู ตรที่ แสดงถึง
ความมีวินัย ความเป็นผู้นำ และผู้
ตามที่ดี ความรับผิดชอบ การมีจิต
สาธารณะ

ผลการเรียนรู้

๒. ด้านความรู้
๑) สามารถอธิ บ ายถึ ง ความรู้
ความเข้าใจในศาสตร์ที่เรียนได้
๒) สามารถบู ร ณาการความรู้
พื้นฐานในรายวิชาต่างๆ ที่เรียน
กั บ การเรี ย นในสาขาวิ ช าได้
หรื อ นำไปใช้เพื่ อ การดำรงชีวิต
ได้

๓. ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะ
ทางปัญญา
๑) สามารถแสดงออกถึงการคิด
วิเคราะห์ อย่างเป็นระบบและมี
เหตุผล
๒ ) แสดงอ อกถึ งค วาม ใฝ่ รู้

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
๖) จั ด กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รเพื่ อ เน้ น ให้
ผู้เรียนเข้าใจถึง คุณ ค่าของศิลปะและดนตรี
รวมทั้งคุณค่าของการมีจิตสาธารณะ
๑) จั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ๑) ให้ มี ก ารประเมิ น ตนเองก่ อ น
สำคัญ เน้ น การเรี ย นการสอนที่ เป็ น Active เรียนและภายหลังการเรียน
Learning
๒) ประเมิ น โดยการทดสอบย่ อ ย
๒) จัดกิจกรรมในลั กษณะบู ร ณาการความรู้ สอบกลางภาคและสอบปลายภาค
และประสบการณ์ ของผู้ เรี ยนด้ านสัง คมโลก การศึกษา
ผสมผสานกับความรู้และประสบการณ์ใหม่ใน ๓ ) ป ร ะ เมิ น จ าก ก ารป ฏิ บั ติ
รายวิชาที่สอน
กิ จ กรรมของรายวิ ช าทั้ ง ในและ
๓) จัดให้มีการเรียนรู้จากห้องปฏิบัติการ และ นอกห้องเรียน
หรือ สถานการณ์ จริงที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ๔) ประเมิ น จากผลการการทำ
และสิ่งแวดล้อม
แบบฝึ ก หั ด ในชั้ น เรี ย นการท ำ
๔) จัด บรรยายพิ เศษโดยวิ ท ยากรที่ มี ความ รายงาน หรือการนำเสนองาน ทั้ง
เชี่ยวชาญ หรื อมี ประสบการณ์ ตรง เพื่ อให้ มี เป็นกลุ่มหรือรายบุคคล
การเรียนรู้ทั้งองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการ
ห ลั ก ก ารแล ะท ฤษ ฏี สู่ ก ารป ระยุ ก ต์ ใ น
ชีวิตประจำวัน
๕) เรียนรู้จากแหล่ งเรี ย นรู้ ที่ ห ลากหลายทั้ ง
ภายในและภายนอก โดยคำนึ ง ถึ ง ความ
เปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยี
สู่ ก ารประยุ ก ต์ ใ นชี วิ ต ประจำวั น อย่ า งมี
ความสุข
๖) จัดให้มีกิจกรรมการเรี ยนรู้โดยการนำเสนอ
งานในรูปแบบการทำรายงาน การนำเสนองาน
ทั้งแบบกลุ่มและหรือเป็นรายบุคคล
๑ ) จั ด กิ จ กรรม การเรี ย น การสอน ด้ ว ย ๑) ประเมินจากรายงานการเรียนรู้
กระบวนการคิ ด เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นคิ ด ๒) ประเมิ น จากผลการวิ เคราะห์
วิเคราะห์ด้วยเหตุผลเช่นการอภิปรายกลุ่ม จัด ปัญหาและความเหมาะสมในการ
สถานการณ์จำลอง
แก้ปญ
ั หา
๒) การถาม ตอบปัญหาแสดงความเห็นในชั้น ๓) ประเมิ น จากพฤติ ก รรมทาง
เรียน
ปั ญ ญาของผู้ เ รี ย น ตั้ ง แต่ ก ารตั้ ง
๑๐๙

ผลการเรียนรู้
สามารถติ ด ตามความก้าวหน้ า
ทางวิ ช าการอย่ า งต่ อ เนื่ อ งใน
รายวิชาที่เรียนได้
๓ ) ส า ม า ร ถ วิ เ ค ร า ะ ห์
สถานการณ์และใช้ความรู้ความ
เข้ า ใจ ใน แ น ว คิ ด ห ลั ก ก า ร
ทฤษฎี แ ละกระบวนการต่ างๆ
ใ น ก า ร คิ ด แ ก้ ปั ญ ห า ใ น
สถานการณ์ ที่ ไม่เคยคาดคิดมา
ก่อนได้อย่างเหมาะสม
๔. ทั ก ษะด้ า นความสั ม พั น ธ์
ระ ห ว่ า งบุ ค ค ล แ ล ะค วา ม
รับผิดชอบ
๑) แสดงออกถึง ความใส่ใจทั้ ง
ต่อตนเองและผู้อื่น
๒) สามารถทำงานเป็น กลุ่ม มี
ความรับผิ ดชอบต่อ ตนเองและ
สังคม
๓) แสดงออกถึงภาวะผู้นำและผู้
ตามที่เหมาะสม

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้
๓) จัดการเรียนรู้จากประสบการณ์ ตรง เช่น
การฝึกปฏิบัติ การสังเกต การสัมภาษณ์จากผู้
มี ป ระสบการณ์ แล้ ว นำมาสรุ ป เป็ น สาระ
ความรู้ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
๔) จั ด การเรี ย นการสอนแบบ (Problem
based learning) ในลั ก ษณะการประเมิ น
สภาพปัญหาที่เกิด กับชีวิต ประจำวัน โดยใช้
กระบวนการวิเคราะห์เพื่อการแก้ปัญหา

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ค ำ ถ าม ก า ร สื บ ค้ น ก า ร คิ ด
วิเคราะห์ สังเคราะห์
๔ ) ป ร ะ เมิ น จ า ก ก า ร จั ด ท ำ
โครงการเพื่ อประยุกต์องค์ความรู้
ในรายวิ ช าทั ก ษะที่ น ำมาใช้ ใ น
สถานการณ์จริง

๑) จัดกิจกรรมการเรีย นรู้ ผ่านประสบการณ์
ตรงจากการทำงานเป็น กลุ่มและงานที่ ต้องมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพื่อฝึกทักษะความ
รับผิดชอบ การยอมรับความแตกต่างของตน
ในสังคม
๒) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติ
๓) สอดแทรกเรื่ อ งความรั บ ผิ ด ชอบ การ
ทำงานเป็ น ที ม มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ การเข้ าใจ
วัฒนธรรมในองค์กร ในรายวิชาต่างๆ
๔) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้โอกาสให้ผู้เรียน
ได้ มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ช่ ว ย ก า ร เรี ย น รู้ เช่ น
ความสำคัญและความรับผิดชอบต่อธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
๕) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้โอกาสให้ผู้เรียน
ได้มีโอกาสแสดงออกในการเป็ น ผู้ น ำ และผู้
ตามที่ดี เช่น การทำงานเป็นกลุ่ม

๑) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ขณะทำกิจกรรมกลุ่มของผู้เรียน
๒) การนำเสนอผลงานเป็นกลุ่ม
๓) การประเมิ น ความรับ ผิ ด ชอบ
ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
๔) การประเมิ น โดยเพื่ อ นในชั้ น
เรียน

๑๑๐

ผลการเรียนรู้
๕. ทั ก ษ ะการวิ เคราะห์ เชิ ง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑) สามารถใช้ ภ าษาเพื่ อ การ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ตั ว เล ข ห รื อ ใช้ เท ค นิ ค ท า ง
คณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ ในการ
ดำรงชีวิต
๓) สามารถรู้เท่าทันและเลือกใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อ การ
สื่อสารและนำเสนอข้อมูลได้

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้
๑) จัดการเรียนการสอนที่ เน้น การฝึก ทัก ษะ
การสื่อสารทั้งการพูด การอ่าน การเขียน และ
การนำเสนอในชั้นเรียนเป็นภาษาต่างประเทศ
๒) จัดการเรียนการสอนที่ เน้น การฝึก ทัก ษะ
การสื่อสารทั้งการพูด การอ่าน การเขียน และ
การนำเสนอในชั้นเรียนเป็นภาษาไทย
๓) จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ให้ผู้เรี ยนได้สืบค้น
ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย
และเหมาะสมและได้ข้อมูลที่ทันสมัย ตรงกับ
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ
๔) จัดกิจกรรมการเรีย นการสอนโดยการจั ด
ประสบการณ์ต รงให้ผู้เรียนได้ใช้คณิตศาสตร์
เชิงตัวเลขสถิติ พื้น ฐานในการวิเคราะห์ข้อมู ล
ด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์ พร้ อ มกั บ นำเสนอด้ ว ย
เทคโนโลยีที่เหมาะสม

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
๑) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้สะท้อน
ความรู้ ความคิ ด ความเข้ า ใจ
ทักษะการสื่ อสารด้ านภาษาไทย/
ภ า ษ า ต่ าง ป ระ เท ศ ผ่ า น สื่ อ
เทคโนโลยีแบบต่างๆ
๒ ) สั งเก ต พ ฤ ติ ก รรม ก ารใช้
เทคโนโลยี ร ะหว่ างกิ จกรรมการ
เรี ย นรู้ ในชั้ น เรี ย น และการร่ ว ม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
๓) ประเมิ น จากทั ก ษะการเขีย น
รายงาน การนำเสนอ ผลงาน โดย
ใช้เทคโนโลยี
๔) ประเมิ น จากการทดสอบย่ อ ย
ท ด ส อ บ ก ล างภ าค แ ล ะก าร
ทดสอบปลายภาค

๔.๒.๒ ผลการเรียนรู้ส ำหรับกลุ่มวิชาชีพ พื้นฐานในหมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพที่จัด สอนโดยคณะ
วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย ๕ ด้านดังนี้
๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ เชื่อมั่นในคุณธรรม
๑.๒ ปฏิบัติตนอยู่ในความดีงาม
๑.๓ มีความขยันอดทน
๑.๔ มีวินัย
๑.๕ ซื่อสัตย์ ประหยัด อดออม
๑.๖ ตระหนักและรู้คุณค่าของศิลปะและดนตรี
๒. ด้านความรู้
๒.๑ มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและสาขาอื่นๆ
๒.๒ สังคมโลก
๒.๓ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒.๔ สังคมไทย
๒.๕ วิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเพื่อดำรงไว้ซึ่งสุขภาวะ
๒.๖ หลักการใช้ภาษา
๑๑๑

๓. ด้านทักษะทางปัญญา
๓.๑ คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา
๓.๒ ใฝ่รู้ และรู้วิธีการแสวงหาความรู้
๓.๓ คิดอย่างมีเหตุผล
๓.๔ ประยุกต์ใช้ความรู้และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
๔.๒ รู้จักตนเองและผู้อื่น
๔.๓ สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔.๔ มีความรับผิดชอบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔.๕ มีบุคลิกภาพที่ดีและแสดงออกถึงภาวะผู้นำในสถานการณ์ที่เหมาะสม
๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้
๕.๒ สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
๕.๓ สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
๕.๔ สามารถประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐานในการทำงานและชีวิตประจำวัน
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
ผลการเรียนรู้
๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ เชื่อมั่นในคุณธรรม
๑.๒ ปฏิบัติตนอยู่ในความดีงาม
๑.๓ มีความขยันอดทน
๑.๔ มีวินัย
๑.๕ ซื่อสัตย์ ประหยัด อดออม
๑.๖ ตระหนั ก และรู้ คุ ณ ค่ า ของ
ศิลปะและดนตรี

กลยุทธ์การสอน
- กำหนดให้ เป็ น วั ฒ นธรรมในองค์ กร ปลู กฝั ง
ความมีคุณ ธรรม จริย ธรรมเช่นการเข้า ชั้นเรีย น
ตรงเวล า การแ ต่ งกาย ต ามระเบี ย บ ข อ ง
มหาวิทยาลัย
- จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ ใ ห้ ผู้ เรี ย น
ตระห นั กแ ล ะเห็ นคุ ณ ค่ า ข องการเรี ย น รู้
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ รวมทั้งลักษณะอันพึง
ประสงค์ของคนดีการยกย่องผู้ทำความดี
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติ
ให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงคุณธรรม
ที่ต้องการปลูกฝัง มีความขยันอดทน
- จั ด กิจ กรรมเสริ ม หลั กสู ตรเพื่ อ เน้ น ให้ ผู้ เรี ย น
เข้าใจถึงคุณธรรม จริยธรรมที่ต้องการปลูกฝังบ่ม
เพาะให้ปรากฏในตัวผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม
- จั ดกิจ กรรมการเรีย นการสอนที่ เน้นให้ ผู้ เรีย น
เรียนรู้จากสถานการณ์จริงและกรณีตัวอย่าง เช่น
๑๑๒

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
- ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรีย น
เช่ น การการเข้ า ชั้ น เรี ย นตรงเวลา
การแ ต่ ง ก าย ตาม ระเบี ย บ ข อ ง
มหาวิทยาลั ย การเข้าร่วมกิจกรรม
ใน ชั้ น เรี ย น การส่ งงานที่ ได้ รั บ
มอบหมาย
- ประเมินจากการทดสอบย่อย การ
สอบกลางภาค การสอบปลายภาคที่
เป็นไปอย่างสุจริต
- ประเมินจากการเข้ าร่ วมกิจ กรรม
เสริมหลักสูตรที่แสดงถึงความมีวินัย
ความเป็ น ผู้ น ำ ผู้ ต ามที่ ดี ความ
รับผิดชอบ การมีจิตสาธารณะ

ผลการเรียนรู้

๒. ด้านความรู้
๒.๑ มี ค วามรู้ ท างวิ ช าการใน
ศาสตร์ต่างๆทีเกี่ยวข้องและสาขา
อื่น
๒.๒ มีความรู้ด้านสังคมโลก
๒.๓ มี ค วามรู้ ธ รรมช าติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม
๒.๔ มี ค วามรู้ใ นด้ า นที่ เกี่ย วข้ อ ง
กับสังคมไทย
๒.๕ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ต นที่ ถู ก ต้ อ งเพื่ อ
ดำรงไว้ซึ่งสุขภาวะ
๒.๖ สามารถใช้ ภ าษาได้ ถู กต้ อ ง
ตามหลักการสื่อสาร

๓. ด้านทักษะทางปัญญา
๓.๑ คิดวิเคราะห์สังเคราะห์และ
แก้ปัญหา
๓.๒ ใฝ่รู้ และรู้วิธีแสวงหาความรู้
๓.๓ คิดอย่างมีเหตุผล
๓.๔ ประยุกต์ใช้ความรู้และ
แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

กลยุทธ์การสอน
พฤติ ก รรมด้ า นคุ ณ ธรรมเช่ น ความซื่ อ สั ต ย์
ประหยัด อดออม
- จั ด กิจ กรรมเสริ ม หลั กสู ตรเพื่ อ เน้ น ให้ ผู้ เรี ย น
เข้ า ใจถึ ง คุ ณ ค่ า ของศิ ล ปะและดนตรี รวมทั้ ง
คุณค่าของการมีจิตสาธารณะ
- จั ดการเรี ย นการสอนที่ เน้ นผู้ เรี ย นเป็ น สำคั ญ
เน้นการเรียนการสอนที่เป็น (Active Learning)
- จัดกิจ กรรมในลั กษณะบู รณาการความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ของผู้เรียนด้านสังคมโลกผสมผสาน
กับ ความรู้แ ละประสบการณ์ ใหม่ ใ นรายวิ ช าที่
สอน
- จัดให้มีการเรียนรู้จากห้องปฏิบัติการ และหรือ
สถานการณ์ จ ริ ง ที่ เกี่ย วข้ อ งกั บ ธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม
- จั ด บ รรยายพิ เศ ษโดย วิ ท ยากรที่ มี ค วาม
เชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ตรง เพื่อให้มีการ
เรี ย นรู้ ทั้ ง องค์ ค วามรู้ ทั ก ษะกระบวนการ
ห ลั ก ก า ร แ ล ะ ท ฤ ษ ฏี สู่ ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ น
ชีวิตประจำวัน
- เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายใน
และภายนอก โดยคำนึ งถึ ง ความเปลี่ ย นแปลง
ทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยี สู่การประยุกต์
ในชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข
- จัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้โดยการนำเสนองาน
ในรูป แบบการทำรายงาน การนำเสนองานทั้ ง
แบบกลุ่มและหรือเป็นรายบุคคล
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ
คิดเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุผล
เช่นการอภิปรายกลุ่ม จัดสถานการณ์จำลอง
- การถาม ตอบปัญหาแสดงความเห็นในชั้นเรียน
- จั ดการเรี ยนรู้ จากประสบการณ์ ตรง เช่นการ
ฝึ ก ปฏิ บั ติ การสั ง เกต การสั ม ภาษณ์ จ ากผู้ มี
ประสบการณ์ แล้ วนำมาสรุ ป เป็ นสาระความรู้
และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
๑๑๓

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้

- ให้ มี การประเมิ นตนเองก่อนเรี ย น
และภายหลังการเรียน
- ประเมินโดยการทดสอบย่อย สอบ
กล างภ าค แ ล ะส อบ ป ล าย ภ าค
การศึกษา
- ประเมิ น จากการปฏิ บั ติกิ จ กรรม
ของรายวิชาทั้งในและนอกห้องเรียน
- ป ระ เมิ น จ าก ผ ล ก ารก าร ท ำ
แ บ บ ฝึ ก หั ด ใน ชั้ น เรี ย น การท ำ
รายงาน หรือการนำเสนองานทั้งเป็น
กลุ่มหรือรายบุคคล

- ประเมินจากรายงานการเรียนรู้
- ป ระเมิ น จากผลการวิ เ คราะห์
ปั ญ หาและความเหมาะสมในการ
แก้ปัญหา
- ประเมินจากพฤติกรรมทางปัญญา
ของผู้เรียน ตั้งแต่การตั้งคำถาม การ
สืบค้น การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
- ประเมิ น จากการจั ด ทำโครงการ

ผลการเรียนรู้

๔. ด้ า นความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
บุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเอง และ
สังคม
๔.๒ รู้จักตนเอง และผู้อื่น
๔.๓ สามารถทำงานเป็ น ที ม ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
๔ .๔ มี ค ว าม รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔.๕ มีบุคลิกภาพที่ดีแสดงออกถึง
ภ าวะผู้ น ำใน ส ถ าน ก ารณ์ ที่
เหมาะสม

๕. ด้ า นทั กษะการวิ เคราะห์ เชิ ง
ตั วเลข การสื่ อ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ
เพื่อการสื่อสารได้
๕.๒ สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม
๕.๓ สามารถเลื อกใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
๕ .๔ ส า ม า ร ถ ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้
คณิ ตศาสตร์ แ ละสถิ ติพื้ นฐานใน
การทำงาน และชีวิตประจำวัน

กลยุทธ์การสอน
- จัดการเรีย นการสอนแบบ (Problem-based
learning) ในลักษณะการประเมินสภาพปัญหาที่
เกิ ด กั บ ชี วิ ต ประจำวั น โดยใช้ ก ระบวนการ
วิเคราะห์เพื่อการแก้ปัญหา
- จัดกิจ กรรมการเรี ย นรู้ผ่ า นประสบการณ์ ตรง
จากการท ำงานเป็ น กลุ่ มแ ละงานที่ ต้ อ งมี
ปฏิสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล เพื่อฝึกทั กษะความ
รับผิดชอบ การยอมรับความแตกต่างของตนใน
สังคม
- จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติ
- สอดแทรก เรื่องความรับผิดชอบ การทำงาน
เป็นทีม มีม นุษยสัม พันธ์ การเข้าใจวัฒนธรรม
ในองค์กร ในรายวิชาต่างๆ
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้โอกาสให้ผู้เรียน ได้มี
ปฏิสัมพันธ์ช่วยการเรียนรู้เช่น ความสำคัญและ
ความรับผิดชอบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้โอกาสให้ผู้เรียน ได้มี
โอกาสแสดงออกในการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีเช่นการ
ทำงานเป็นกลุ่ม
- จัดการเรีย นการสอนที่ เน้ นการฝึ กทั กษะการ
สื่ อ สารทั้ ง การพู ด การอ่ า นการเขี ย น และการ
นำเสนอในชั้นเรียนเป็นภาษาต่างประเทศ
- จัดการเรีย นการสอนที่ เน้ นการฝึ กทั กษะการ
สื่ อ สารทั้ ง การพู ด การอ่ า นการเขี ย น และการ
นำเสนอในชั้นเรียนเป็นภาษาไทย
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้สืบค้นข้อมูล
ด้ ว ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ห ลากหลายและ
เห มาะสมและได้ ข้ อ มู ล ที่ ทั น สมั ย ตรงกั บ
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ
- จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนโดยการจั ด
ประสบการณ์ตรงให้ผู้เรียนได้ใช้คณิตศาสตร์เชิง
ตั ว เลขสถิ ติ พื้ น ฐานในการวิ เคราะห์ ข้ อมู ล ด้ ว ย
คอมพิวเตอร์ พร้อมกับนำเสนอด้ วยเทคโนโลยีที่
เหมาะสม
๑๑๔

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
เพื่ อประยุกต์ องค์ ความรู้ ในรายวิช า
ทักษะที่นำมาใช้ในสถานการณ์จริง

- สั ง เกตพฤติ ก รรมการแสดงออก
ขณะทำกิจกรรมกลุ่มของผู้เรียน
- การนำเสนอผลงานเป็นกลุ่ม
- การประเมิ น ความรั บ ผิ ดชอบ ใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
- การประเมิน โดยเพื่อนในชั้นเรียน

- จั ด กิ จ กรรมให้ ผู้ เรี ย นได้ ส ะท้ อ น
ความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ทักษะ
ก า ร สื่ อ ส า ร ด้ า น ภ า ษ า ไ ท ย /
ภ า ษ า ต่ า ง ป ร ะ เท ศ ผ่ า น สื่ อ
เทคโนโลยีแบบต่างๆ
- สังเกตพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี
ระหว่ า งกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ใ นชั้ น
เรี ย น และการร่ ว มกิ จ กรรมเสริ ม
หลักสูตร
- ป ระเมิ นจากทั กษะการเขี ย น
รายงาน การนำเสนอ ผลงาน โดย
ใช้เทคโนโลยี
- ป ระเมิ น จากการทดสอบย่ อ ย
ทดสอบกลางภาคและการทดสอบ
ปลายภาค

๔.๒.๓ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (หลักสูตรหกปี)
สำหรับรายวิชาของคณะเภสัชศาสตร์ ประกอบด้วยผลการเรียนรู้ ๖ ด้านดังนี้
๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เสียสละ มีจิตอาสา
ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบ วินัย และตรงต่อเวลา
๑.๒ เคารพสิทธิ คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
๑.๓ เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ภายในหลักธรรมาภิบาลของ
องค์กรและสังคม
๒. ด้านความรู้
๒.๑ มีความรู้และเข้าใจทฤษฎี หลักการ ในวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๒.๒ มีความรู้ด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ (วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม) เกี่ยวกับเคมีทางยา
การผลิต การควบคุมและประกันคุณภาพ การวิจัยและพัฒนา ยา ชีววัตถุ สมุนไพร
และผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ
๒.๓ มีความรู้ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมเกี่ยวกับการวางแผนการรักษาด้วยยา การใช้
ยา การประเมินปัญหาด้านยาและสุขภาพ ความปลอดภัยในการใช้ยา และการ
บริหารจัดการเรื่องยา โดยสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรมจะต้องนำความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างชำนาญ
๒.๔ มีความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพในด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง และการ
ปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
๒.๕ มีความรู้ในระบบสุขภาพ ระบบยา การคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายหรือข้อตกลงที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและการบริหารจัดการสำหรับการประกอบการด้านยาเบื้องต้น
๓. ด้านทักษะทางปัญญา
๓.๑ สามารถคิด วิเคราะห์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม มีเหตุผล และเป็น
ระบบ
๓.๒ สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
๓.๓ มีทักษะการสรุปความคิดรวบยอด
๓.๔ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน
๓.๕ มีทักษะในการรู้สารสนเทศ
๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ มีภาวะผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีม แสดงและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้อย่าง
เหมาะสม
๔.๒ สามารถใช้ความรู้ในวิชาชีพมาบริการสังคมได้อย่างเหมาะสม
๔.๓ มีทักษะการบริหารงานบุคคล มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้
๑๑๕

๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ มีทักษะการคำนวณ สามารถเลือกและประยุกต์เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาทางวิชาชีพ
๕.๒ มีทักษะในการเขียนรายงานและการนำเสนอ โดยเลือกใช้รูปแบบและวิธีการอย่าง
เหมาะสม
๕.๓ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๔ มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และถ่ายทอดความรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๖. ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
๖.๑ สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิต การควบคุมและประกันคุณภาพ การวิจัยและ
พัฒนายา ชีววัตถุ สมุนไพร และผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ
๖.๒ สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้การบริบาลทางเภสัชกรรม และบริหารจัดการเรื่อง
ยา โดยสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรมจะต้องมีทักษะในการแก้ไขปัญหาใน
สถานการณ์จริง
๖.๓ สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบสุขภาพ ระบบยา และการคุ้มครองผู้บริโภค
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
ผลการเรียนรู้

กลยุทธ์การสอน

๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ เสียสละ มีจิตอาสา
ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบ วินัย และตรงต่อ
เวลา
๑.๒ เคารพสิทธิ คุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ และรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น
๑.๓ เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆ ภายในหลักธรรมาภิบาล
ขององค์กรและสังคม
๒. ด้านความรู้
๒.๑ มีความรู้และเข้าใจทฤษฎี หลักการ ใน
วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๒.๒ มีความรู้ด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ
(วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม) เกี่ยวกับเคมีทาง

- การเรียนจากกรณีศึกษาในชั้นเรียน
- การเรียนจากประสบการณ์จริง (ผู้ป่วย
ในร้านยา และโรงพยาบาล)
- การฝึกปฏิบัติงาน
- การทดสอบย่อยก่อนเข้าเรียน
- การทำกิจกรรมกลุ่มย่อย
- พฤติกรรมขณะเรียน
- การอบรมสอดแทรกระหว่างการเรีย น
ในรายวิชา

-

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้
การประเมินโดยใช้แบบประเมิน
ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การนำเสนอหน้าชั้นเรียน
การตอบคำถาม
รายงาน
การทำแบบทดสอบย่อย
การสังเกต

- การพั ฒ นาหลั ก สู ต รเพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นมี - คะแนนจากการทดสอบย่อย
โอกาสเลื อ กเรี ย นได้ ต ามความสนใจ - การป ระเมิ น ความก้ า วหน้ า
ของตนเอง
(formative assessment)
- การทดสอบย่อยก่อนเข้าเรียน
- การสอบกลางภาคและปลายภาค
- การเรียนจากกรณีศึกษาในชั้นเรียน
(summative assessment)
๑๑๖

ผลการเรียนรู้

กลยุทธ์การสอน

ยา การผลิต การควบคุมและประกัน
คุณภาพ การวิจัยและพัฒนา ยา ชีววัตถุ
สมุนไพร
และผลิตภัณฑ์สขุ ภาพอื่นๆ
๒.๓ มีความรู้ด้านการบริบาลทางเภสัช
กรรมเกี่ยวกับการวางแผนการรักษาด้วยยา
การใช้ยา การประเมินปัญหาด้านยาและ
สุขภาพ ความปลอดภัยในการใช้ยา และ
การบริหารจัดการ
เรื่องยา โดยสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัช
กรรมจะต้องนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จริงได้อย่างชำนาญ
๒.๔ มีความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ
ในด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง และ
การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
๒.๕ มีความรู้ในระบบสุขภาพ ระบบยา
การคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายหรือ
ข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและการ
บริหารจัดการสำหรับการประกอบการด้าน
ยาเบื้องต้น
๓. ด้านทักษะทางปัญญา
๓.๑ สามารถคิด วิเคราะห์ ป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม มีเหตุผล
และเป็นระบบ
๓.๒ สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชา
ต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
๓.๓ มีทักษะการสรุปความคิดรวบยอด
๓.๔ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
ปฏิบัติงาน
๓.๕ มีทักษะในการรู้สารสนเทศ

- การเรีย นจากกรณี ศึ กษาผู้ ป่ วยจริงใน
ร้านยาและโรงพยาบาล
- journal club และ seminar
- การฝึกปฏิบัติงาน
- การบูรณาการรายวิชา
- การทำสารนิพนธ์
- การประกาศผลการประเมิน
- การใช้กระบวนการเรี ยนการสอนโดย
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชั้นเรียน

-

-

-

-

การสอบกลางภาคและปลายภาค
การสอบประมวลความรู้
การเรียนจากกรณีศึกษาในชั้นเรียน
การเรีย นจากกรณี ศึ กษาผู้ ป่ วยจริงใน
ร้านยาและโรงพยาบาล
การทำกิจกรรมกลุ่มย่อย
การใช้กระบวนการเรี ยนการสอนโดย
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
journal club และ seminar
การฝึกปฏิบัติงาน
การบูรณาการรายวิชา
การทำสารนิพนธ์
๑๑๗

-

-

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้
คะแนนจากการสอบ
การนำเสนอกรณี ศึ ก ษาหรื อ
รายงาน
การประเมินโดยใช้แบบประเมิน
ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การนำเสนอหน้าชั้ นเรียน และ
การตอบคำถาม
รายงาน

การประเมินความก้าวหน้า
การสอบกลางภาคและปลายภาค
คะแนนจากการสอบ
การนำเสนอกรณี ศึ ก ษาหรื อ
รายงาน
การประเมินโดยใช้แบบประเมิน
ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การนำเสนอหน้าชั้ นเรียน และ
การตอบคำถาม
รายงาน
การสังเกต

ผลการเรียนรู้

กลยุทธ์การสอน

- การเรียนจากกรณีศึกษาผู้ป่วยจริงใน
ร้านยาและโรงพยาบาล
- การเรียนจากกรณีศึกษาในชั้นเรียน
- การทำกิจกรรมกลุ่มย่อย
- journal club และ seminar
- การใช้กระบวนการเรียนการสอนโดย
การฝึกปฏิบัติงานจริง
- การบูรณาการรายวิชา
- การทำสารนิพนธ์
๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
- การสอบกลางภาคและปลายภาค
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
- การสอบปากเปล่า
สารสนเทศ
- การเรียนจากกรณีศึกษาผู้ป่วยจริงใน
๕.๑ มีทักษะการคำนวณ สามารถเลือก
ร้านยาและโรงพยาบาล
และประยุกต์เทคนิคทางสถิติหรือ
- การเรียนจากกรณีศึกษาในชั้นเรียน
คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหา
- การทำกิจกรรมกลุ่มย่อย
ทางวิชาชีพ
- journal club, หรือ seminar
๕.๒ มีทักษะในการเขียนรายงานและการ
- การฝึกปฏิบัติงาน
นำเสนอ โดยเลือกใช้รูปแบบและวิธีการ
- การบูรณาการรายวิชา
อย่างเหมาะสม
๕.๓ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ - การทำสารนิพนธ์
๕.๔ มี ทั ก ษะในการสื่ อ สารทั้ ง ภาษาไทย - การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาทั ก ษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
และภาษาอั ง กฤษ และถ่ า ยทอดความรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
๔.๑ มีภาวะผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีม
แสดงและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
อย่างเหมาะสม
๔.๒ สามารถใช้ความรู้ในวิชาชีพมาบริการ
สังคมได้อย่างเหมาะสม
๔.๓ มีทักษะการบริหารงานบุคคล มีมนุษย
สัมพันธ์ สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้

๑๑๘

-

-

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้
การนำเสนอกรณี ศึ ก ษาหรื อ
รายงาน
ก ารป ระเมิ น โด ย ใช้ แ บ บ
ป ระ เมิ น ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์
การนำเสนอห น้ า ชั้ น เรี ย น
และการตอบคำถาม
รายงาน
การสังเกต

- คะแนนจากการสอบ
- การนำเสนอกรณี ศึ ก ษาหรื อ
รายงาน
- ก ารป ระเมิ น โด ย ใช้ แ บ บ
ป ระ เมิ น ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์
- การนำเสนอห น้ า ชั้ น เรี ย น
และการตอบคำถาม
- รายงาน
- การสังเกต

ผลการเรียนรู้

กลยุทธ์การสอน

๖. ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
๖.๑ สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิต
การควบคุมและประกันคุณภาพ การวิจัย
และพัฒนายา ชีววัตถุ สมุนไพร และ
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพอื่นๆ
๖.๒ สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้การ
บริบาลทางเภสัชกรรม และบริหารจัดการ
เรื่องยา โดยสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัช
กรรมจะต้องมีทักษะในการแก้ไขปัญหาใน
สถานการณ์จริง
๖.๓ สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ
สุขภาพ ระบบยา และการคุ้มครอง
ผู้บริโภค

- การเรียนจากกรณีศึกษาผู้ป่วยจริงใน
ร้านยาและโรงพยาบาล
- การเรียนจากกรณีศึกษาในชั้นเรียน
- การทำกิจกรรมกลุ่มย่อย
- journal club และ seminar
- การพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให้ มี ค วามรู้
ค วาม ส าม ารถ ท าง วิ ช าชี พ จ าก
ประสบการณ์จริง
- การฝึกปฏิบัติงาน
- การบูรณาการรายวิชา

๑๑๙

-

-

-

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้
คะแนนจากการสอบกลาง
ภาค ปลายภาค และการสอบ
ปากเปล่า
การนำเสนอกรณี ศึ ก ษาหรื อ
รายงาน
ก ารป ระเมิ น โด ย ใช้ แ บ บ
ป ระ เมิ น ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์
การนำเสนอห น้ า ชั้ น เรี ย น
และการตอบคำถาม
รายงาน
การสังเกต

๔.๓ แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (curriculum mapping)
๔.๓.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
คุณธรรม
จริยธรรม

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์ ทักษะการวิเคราะห์
ระหว่างบุคคล เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และความรับผิดชอบ และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑.๑ ๑.๒ ๒.๑ ๒.๒ ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๕.๑ ๕.๒ ๕.๓

๑. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑๐๑-๑๐๑
๑๐๑-๑๐๒
๑๐๑-๑๐๓
๑๐๑-๑๐๔
๑๐๑-๑๐๕
๑๐๑-๑๐๖
๑๐๑-๑๐๗
๑๐๑-๑๐๘
๑๐๑-๑๐๙
๑๐๑-๑๑๐
๑๐๑-๑๑๑
๑๐๑-๑๑๒
๑๐๑-๑๑๓
๑๐๑-๑๑๔

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ความเป็นพลเมืองในสังคมไทยและสังคมโลก
การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพเพื่อความเป็นผู้นำ
การบริหารการเงินอย่างชาญฉลาด
เปิดโลกชุมชนและการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
การเมืองและกฎหมายใกล้ตัว
ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต





















































หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต





มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
อาเซียนในโลกยุคใหม่
อารยธรรมศึกษา
ทักษะการศึกษา
จิตวิทยาทั่วไป


































๑๒๐










































































คุณธรรม
จริยธรรม

รหัสวิชา

๑๐๑-๑๑๕
๑๐๑-๑๑๖

ชื่อวิชา

สังคมวิทยาเบื้องต้น
หลักเศรษฐศาสตร์

ความรู้

ทักษะความสัมพันธ์ ทักษะการวิเคราะห์
ระหว่างบุคคล เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และความรับผิดชอบ และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑.๑ ๑.๒ ๒.๑ ๒.๒ ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๕.๑ ๕.๒ ๕.๓








ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ
ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพืน้
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ
ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอแบบมืออาชีพ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบข้อสอบมาตรฐาน
การเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์สำหรับทุกคน







ภาษาจีน ๑
ภาษาจีน ๒
ภาษาญี่ปนุ่ ๑
ภาษาญี่ปนุ่ ๒
ภาษาเกาหลี ๑
ภาษาเกาหลี ๒



ทักษะทางปัญญา










๒. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
๑๐๑-๒๐๑
๑๐๑-๒๐๒
๑๐๑-๒๐๓
๑๐๑-๒๐๔
๑๐๑-๒๐๕
๑๐๑-๒๐๖
๑๐๑-๒๐๗
๑๐๑-๒๐๘
๑๐๑-๒๐๙
๑๐๑-๒๑๐
๑๐๑-๒๑๑
๑๐๑-๒๑๒
๑๐๑-๒๑๓
๑๐๑-๒๑๔





















































































































































๑๒๑











คุณธรรม
จริยธรรม

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์ ทักษะการวิเคราะห์
ระหว่างบุคคล เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และความรับผิดชอบ และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑.๑ ๑.๒ ๒.๑ ๒.๒ ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๕.๑ ๕.๒ ๕.๓

๓. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
๑๐๑-๓๐๑
๑๐๑-๓๐๒
๑๐๑-๓๐๓
๑๐๑-๓๐๔
๑๐๑-๓๐๕
๑๐๑-๓๐๖
๑๐๑-๓๐๗
๑๐๑-๓๐๘
๑๐๑-๓๐๙
๑๐๑-๓๑๐
๑๐๑-๓๑๑
๑๐๑-๓๑๒
๑๐๑-๓๑๓
๑๐๑-๓๑๔
๑๐๑-๓๑๕

ทักษะดิจิทัลสำหรับศตวรรษที่ ๒๑
วิทยาการข้อมูลและจินตภาพ
เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตรรกะและการออกแบบความคิดเพื่อสร้างนวัตกรรม
และธุรกิจใหม่
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อทุกคน
ห้องทดลองที่มีชีวิตเพื่อความยั่งยืน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์สำหรับการศึกษาและการทำงาน
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี
เคมีในชีวิตประจำวัน
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
สถิติพื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูล
คณิตศาสตร์ในอารยธรรม
สถิติความน่าจะเป็น



























































































































๑๒๒













































คุณธรรม
จริยธรรม

รหัสวิชา

ทักษะความสัมพันธ์ ทักษะการวิเคราะห์
ระหว่างบุคคล เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และความรับผิดชอบ และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑.๑ ๑.๒ ๒.๑ ๒.๒ ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๕.๑ ๕.๒ ๕.๓

ชื่อวิชา

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

๔. กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์
๑๐๑-๔๐๑
๑๐๑-๔๐๒
๑๐๑-๔๐๓
๑๐๑-๔๐๔
๑๐๑-๔๐๕
๑๐๑-๔๐๖

ชีวิต สุขภาวะ และการออกกำลังกาย
ศิลปะและดนตรีเพื่อสุนทรียภาพแห่งชีวิต
นิยมไทยและอัศจรรย์ในสยาม
การตามหาและออกแบบความฝัน
โยคะ สมาธิ และศิลปะการดำรงชึวิต
การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์
































































๔.๓.๒ หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐาน รายวิชาที่จัดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์
 ความรับผิดชอบหลัก
O ความรับผิดชอบรอง
จุดมุ่งหมาย
รหัสวิชา

รายชื่อวิชา

๑๒๒-๑๑๑ ซีววิทยาทั่วไป
๑๒๒-๑๑๒ ปฏิบัติการซีววิทยาทั่วไป
๑๒๓-๑๑๑ เคมีทั่วไป
๑๒๓-๑๑๓ อินทรีย์เคมี
๑๒๓-๑๑๔ ปฏิบัติการอินทรีย์เคมี

คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ ๑.๒ ๑.๓


ความรู้

๑.๔ ๑.๕ ๑.๖

๒.๑ ๒.๒ ๒.๓ ๒.๔

๒.๕ ๒.๖ ๓.๑ ๓.๒

































































๑๒๓

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

ทักษะทางปัญญา
๓.๓

๓.๔ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๔.๔ ๔.๕




ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ๕.๒ ๕.๓ ๕.๔
































































จุดมุ่งหมาย
รหัสวิชา
๑๒๓-๒๑๕ ชีวเคมี
๑๒๓-๒๑๖ ปฏิบัติการชีวเคมี
๑๒๔-๑๑๕ ฟิสิกส์ทวั่ ไป ๑
๑๒๕-๑๑๔ แคลคูลัส ๑

คุณธรรม จริยธรรม

รายชื่อวิชา

๑.๑ ๑.๒ ๑.๓


ความรู้

๑.๔ ๑.๕ ๑.๖

๒.๑ ๒.๒ ๒.๓ ๒.๔

ทักษะทางปัญญา
๒.๕ ๒.๖ ๓.๑ ๓.๒









































๓.๓

๓.๔ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๔.๔ ๔.๕






ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ๕.๒ ๕.๓ ๕.๔

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ


















































๔.๓.๓ หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ และ กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติงาน รายวิชาที่จัดสอนโดยคณะเภสัชศาสตร์
 ความรับผิดชอบหลัก
O ความรับผิดชอบรอง
- ไม่มี
จุดมุ่งหมาย

รหัสวิชา รายชื่อวิชา
๑. กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน
๒๐๐-๒๐๑ จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสำหรับ
เภสัชศาสตร์
๒๐๐-๒๐๒ ปฏิบตั ิการจุลชีววิทยาและปรสิต
วิทยาสำหรับเภสัชศาสตร์
๒๐๐-๒๑๑ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ๑
๒๐๐-๒๑๒ ปฏิบตั ิการกายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยา ๑
๒๐๐-๒๑๕ วิทยาภูมิคุ้มกันทางคลินิก
๒๐๐-๒๑๗ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ๒

ด้านทักษะ
ด้านทักษะการวิเคราะห์
ด้านคุณธรรม
ความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ ด้านทักษะการ
ด้านความรู้
ด้านทักษะทางปัญญา
จริยธรรม
ระหว่างบุคคลและ
การใช้เทคโนโลยี
ปฏิบัติทางวิชาชีพ
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓ ๒.๔ ๒.๕ ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๓.๔ ๓.๕ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๕.๑ ๕.๒ ๕.๓ ๕.๔ ๖.๑ ๖.๒ ๖.๓
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-
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-
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-
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-
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-

-









-

-

-

-







-





-











-

-

-




-


-





-

-

-

-

-






-

-

-

-

-



-

-

-

-

-

-

๑๒๔

จุดมุ่งหมาย

รหัสวิชา

รายชื่อวิชา

๒๐๐-๒๑๘ ปฏิบตั ิการกายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยา ๒

ด้านทักษะ
ด้านทักษะการวิเคราะห์
ด้านคุณธรรม
ความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ ด้านทักษะการ
ด้านความรู้
ด้านทักษะทางปัญญา
จริยธรรม
ระหว่างบุคคลและ
การใช้เทคโนโลยี
ปฏิบัติทางวิชาชีพ
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓ ๒.๔ ๒.๕ ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๓.๔ ๓.๕ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๕.๑ ๕.๒ ๕.๓ ๕.๔ ๖.๑ ๖.๒ ๖.๓
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–


–


๒. หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ
กลุ่มวิชาทางผู้ป่วย
๒๐๐-๒๑๓ พันธุศาสตร์สำหรับเภสัชกรคลินิก
๒๐๐-๒๑๖ ชีวเคมีทางคลินิก
๒๐๐-๓๑๖ โอสถกรรมศาสตร์ ๑
๒๐๐-๓๑๗ ปฏิบตั ิการโอสถกรรมศาสตร์ ๑
๒๐๐-๓๒๒ เภสัชวิทยา ๒
๒๐๐-๓๒๓ โอสถกรรมศาสตร์ ๒
๒๐๐-๓๒๔ ปฏิบตั ิการโอสถกรรมศาสตร์ ๒
๒๐๐-๓๒๘ เภสัชวิทยา ๑
๒๐๐-๓๒๙ ชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลนศาสตร์
๒๐๐-๔๒๘ เภสัชจลนศาสตร์คลินิก
๒๐๐-๔๓๓ เภสัชวิทยา ๓
๒๐๐-๔๓๔ โอสถกรรมศาสตร์ ๓
๒๐๐-๔๓๕ ปฏิบตั ิการโอสถกรรมศาสตร์ ๓
๒๐๐-๔๓๗ การให้บริการข่าวสารด้านยา
๒๐๐-๔๔๓ เภสัชวิทยา ๔
๒๐๐-๔๔๔ โอสถกรรมศาสตร์ ๔
๒๐๐-๔๔๕ ปฏิบตั ิการโอสถกรรมศาสตร์ ๔










-







๑๒๕

–
–
-

จุดมุ่งหมาย

รหัสวิชา

รายชื่อวิชา

๒๐๐-๔๕๐ เภสัชกรรมการจ่ายยา
๒๐๐-๕๗๓ ทักษะการสื่อสารทางวิชาชีพและการ
ให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วย
๒๐๐-๕๗๔ ปฏิบตั ิการทักษะการสื่อสารทาง
วิชาชีพและการให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วย
๒๐๐-๕๗๕ โอสถกรรมศาสตร์ ๕
๒๐๐-๕๗๖ พิษวิทยาทางคลินิก
๒๐๐-๕๗๗ โอสถกรรมนุบาล

ด้านทักษะ
ด้านทักษะการวิเคราะห์
ด้านคุณธรรม
ความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ ด้านทักษะการ
ด้านความรู้
ด้านทักษะทางปัญญา
จริยธรรม
ระหว่างบุคคลและ
การใช้เทคโนโลยี
ปฏิบัติทางวิชาชีพ
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓ ๒.๔ ๒.๕ ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๓.๔ ๓.๕ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๕.๑ ๕.๒ ๕.๓ ๕.๔ ๖.๑ ๖.๒ ๖.๓
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-
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-

-

-

กลุ่มวิชาทางผลิตภัณฑ์
๒๐๐-๒๐๗ การคำนวณทางเภสัชศาสตร์
๒๐๐-๒๑๔ เภสัชวินิจฉัย
๒๐๐-๓๑๓ เภสัชกรรมเทคโนโลยีสำหรับเภสัชกร
คลินิก ๑
๒๐๐-๓๑๔ ปฏิบตั ิการเภสัชกรรมเทคโนโลยี
สำหรับเภสัชกรคลินิก ๑
๒๐๐-๓๑๘ เคมีของยา ๑
๒๐๐-๓๒๐ เภสัชกรรมเทคโนโลยีสำหรับเภสัชกร
คลินิก ๒
๒๐๐-๓๒๑ ปฏิบตั ิการเภสัชกรรมเทคโนโลยี
สำหรับเภสัชกรคลินิก ๒
๒๐๐-๓๓๐ เคมีของยา ๒
๒๐๐-๔๓๑ เภสัชกรรมเทคโนโลยีสำหรับเภสัชกร

๑๒๖

จุดมุ่งหมาย

รหัสวิชา

รายชื่อวิชา

คลินิก ๓
๒๐๐-๔๓๒ ปฏิบตั ิการเภสัชกรรมเทคโนโลยี
สำหรับเภสัชกรคลินิก ๓
๒๐๐-๔๓๘ สมุนไพรเพื่อการสาธารณสุขมูลฐาน
๒๐๐-๔๕๑ เภสัชวิเคราะห์
๒๐๐-๔๕๒ ปฏิบตั ิการเภสัชวิเคราะห์
๒๐๐-๔๕๓ เคมีของยา ๓
๒๐๐-๔๕๔ เคมีของยา ๔
๒๐๐-๕๖๘ ปฏิบตั ิการยาเตรียมเฉพาะคราว
๒๐๐-๕๖๙ ยาเตรียมเฉพาะคราว
๒๐๐-๕๗๑ การประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ์
๒๐๐-๕๗๒ ปฏิบตั ิการการประกันคุณภาพเภสัช
ภัณฑ์
๒๐๐-๕๗๘ เวชภัณฑ์ทางการแพทย์

ด้านทักษะ
ด้านทักษะการวิเคราะห์
ด้านคุณธรรม
ความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ ด้านทักษะการ
ด้านความรู้
ด้านทักษะทางปัญญา
จริยธรรม
ระหว่างบุคคลและ
การใช้เทคโนโลยี
ปฏิบัติทางวิชาชีพ
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓ ๒.๔ ๒.๕ ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๓.๔ ๓.๕ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๕.๑ ๕.๒ ๕.๓ ๕.๔ ๖.๑ ๖.๒ ๖.๓
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กลุ่มวิชาทางสังคม
๒๐๐-๑๐๐ เภสัชศาสตร์สัมพันธ์
๒๐๐-๒๒๐ สาธารณสุขสำหรับเภสัชกรรม
๒๐๐-๓๓๑ การบริหารเภสัชกิจ
๒๐๐-๓๓๒ การวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ๑
๒๐๐-๓๓๓ การวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ๒
๒๐๐-๔๔๐ เภสัชกรรมโรงพยาบาล

๑๒๗

จุดมุ่งหมาย

รหัสวิชา

รายชื่อวิชา

๒๐๐-๔๕๕ การวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ๓
๒๐๐-๔๕๖ การสร้างเสริมสุขภาพและการ
คุ้มครองผู้บริโภค
๒๐๐-๕๔๙ เภสัชกรรมชุมชน
๒๐๐-๕๕๑ เภสัชเศรษฐศาสตร์
๒๐๐-๕๕๔ กฎหมายทางเภสัชศาสตร์

ด้านทักษะ
ด้านทักษะการวิเคราะห์
ด้านคุณธรรม
ความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ ด้านทักษะการ
ด้านความรู้
ด้านทักษะทางปัญญา
จริยธรรม
ระหว่างบุคคลและ
การใช้เทคโนโลยี
ปฏิบัติทางวิชาชีพ
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓ ๒.๔ ๒.๕ ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๓.๔ ๓.๕ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๕.๑ ๕.๒ ๕.๓ ๕.๔ ๖.๑ ๖.๒ ๖.๓
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กลุ่มวิชาอื่นๆ
๒๐๐-๓๒๗ ประสบการณ์วิชาชีพ
๒๐๐-๖๖๑ สารนิพนธ์

กลุ่มวิชาชีพเลือก
๒๐๐-๕๗๐ อาหารเคมีและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
สำหรับเภสัชกร
๒๐๐-๕๘๑ ภาษาอังกฤษสำหรับเภสัชกร
๒๐๐-๕๘๐ วิทยาการเครื่องสำอาง
๒๐๐-๕๘๒ เภสัชกรครอบครัว
๒๐๐-๕๘๓ สารสนเทศทางสุขภาพ
๒๐๐-๕๘๔ เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับเภสัชกร
๒๐๐-๕๘๕ การพัฒนาแบบสอบถามสำหรับเภสัช
กร

๓. กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติงาน
วิชาบังคับการฝึกปฏิบัติงาน

๑๒๘

จุดมุ่งหมาย

รหัสวิชา

รายชื่อวิชา

๒๐๐-๔๔๗ การฝึกงานทางอายุรกรรม ๑
๒๐๐-๔๔๘ การฝึกงานวิชาชีพเภสัชกรรม ๑
๒๐๐-๔๔๙ การฝึกงานวิชาชีพเภสัชกรรม ๒
๒๐๐-๖๖๒ การฝึกงานทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก
๒๐๐-๖๖๓ การฝึกงานทางเภสัชกรรมชุมชน ๑
๒๐๐-๖๗๗ การฝึกงานด้านระบบบริหารจัดการ
เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยาในโรงพยาบาล

ด้านทักษะ
ด้านทักษะการวิเคราะห์
ด้านคุณธรรม
ความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ ด้านทักษะการ
ด้านความรู้
ด้านทักษะทางปัญญา
จริยธรรม
ระหว่างบุคคลและ
การใช้เทคโนโลยี
ปฏิบัติทางวิชาชีพ
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓ ๒.๔ ๒.๕ ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๓.๔ ๓.๕ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๕.๑ ๕.๒ ๕.๓ ๕.๔ ๖.๑ ๖.๒ ๖.๓
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วิชาเลือกการฝึกปฏิบัติงาน
๒๐๐-๕๖๐ การฝึกงานทางอายุรกรรม ๒
๒๐๐-๖๕๕ การฝึกงานทางกุมารเวชกรรม
๒๐๐-๖๖๖ การฝึกงานทางเภสัชอุตสาหกรรม
๒๐๐-๖๗๑ การฝึกงานทางจิตเวชศาสตร์
๒๐๐-๖๗๒ การฝึกงานทางผู้ป่วยโรคมะเร็ง
๒๐๐-๖๗๓ การฝึกงานทางอายุรกรรมโรคไต
๒๐๐-๖๗๔ การฝึกงานการให้บริการข้อมูลยา
๒๐๐-๖๗๕ การฝึกงานด้านอาการไม่พึงประสงค์
จากยา
๒๐๐-๖๗๖ การฝึกงานทางเภสัชกรรมชุมชน ๒
๒๐๐-๖๗๘ การฝึกงานบริบาลทางเภสัชกรรมวาร์
ฟารินคลินิก
๒๐๐-๖๗๙ การฝึกงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านยาและสุขภาพ

๑๒๙

จุดมุ่งหมาย

รหัสวิชา

รายชื่อวิชา

๒๐๐-๖๘๐ การฝึกงานการวิจัยทางเภสัชศาสตร์
๒๐๐-๖๘๑ การฝึกงานด้านเภสัชกรรมครอบครัว
และเภสัชกรรมปฐมภูมิ
๒๐๐-๖๘๒ การฝึกงานบริบาลทางเภสัชกรรม
ด้านเภสัชจลนศาสตร์คลินิก
สรุปรวมของหลักสูตร

ด้านทักษะ
ด้านทักษะการวิเคราะห์
ด้านคุณธรรม
ความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ ด้านทักษะการ
ด้านความรู้
ด้านทักษะทางปัญญา
จริยธรรม
ระหว่างบุคคลและ
การใช้เทคโนโลยี
ปฏิบัติทางวิชาชีพ
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓ ๒.๔ ๒.๕ ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๓.๔ ๓.๕ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ ๕.๑ ๕.๒ ๕.๓ ๕.๔ ๖.๑ ๖.๒ ๖.๓
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๑๓๐

หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
๕.๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
๕.๑.๑ นักศึกษามีสิทธิ์เข้าสอบในรายวิชาใดจะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของชั่วโมงที่มี
การสอนในวิชานั้น
๕.๑.๒ สัญลักษณ์ของการวัดผล
ผลการสอบของแต่ละรายวิชา จะวั ดออกมาเป็ น ลำดั บขั้น (Grade) โดยมีแต้ม ประจำ (Grade
Point) ดังนี้
ลำดับขั้น
ความหมาย
แต้ม
A
ดีเยีย่ ม
๔.๐๐
B+
ดีมาก
๓.๕๐
B
ดี
๓.๐๐
C+
ค่อนข้างดี
๒.๕๐
C
พอใช้
๒.๐๐
D+
อ่อน
๑.๕๐
D
ผ่าน
๑.๐๐
F
ตก
๐
นอกจากจัด ลำดับ ขั้น ทั้ง ๘ ดั ง กล่ าวในข้ อ ๕.๑.๒ แล้ ว ผลการศึ ก ษาของรายวิ ช าหนึ่ ง ๆ
อาจจะแสดงได้ด้วยสัญลักษณ์ที่ไม่มีแต้มประจำต่อไปนี้
สัญลักษณ์
ความหมาย
AU
การร่วมฟังการบรรยาย (Audit)
I
รอการประเมินผล (Incomplete)
S
ผลการประเมินเป็นที่พอใจ (Satisfactory)
U
ผลการประเมินไม่เป็นที่พอใจ(Unsatisfactory)
W
เพิกถอนโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawal)
P
การสอนยังไม่สิ้นสุด (In progress)
๕.๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
คณะฯได้ดำเนินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาเมื่อจบการศึกษาในชั้นปีที่ ๒-๔ และ
การสอบประมวลความรอบรู้ ก่อนจบการศึก ษาในชั้นปี ที่ ๕ และ ๖ เพื่ อสอบวัดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาในแต่ละชั้นปี ตามเกณฑ์ข้อ ๖ ในตัวบ่งชี้การดำเนินการในหมวดที่ ๗

๑๓๑

๕.๓. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
การสำเร็จการศึกษา
๑) ต้อ งศึก ษาและสอบผ่านรายวิ ชาครบถ้วนตามจำนวนหน่ วยกิ ต ที่ ก ำหนดไว้ ในหลั ก สู ต ร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ๒๒๕ หน่วยกิต และได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม (cumulative GPA)
ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐
๒) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาในคณะเภสัชศาสตร์ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐
๓) ต้องสอบผ่านประมวลความรอบรู้ที่คณะเภสัชศาสตร์จัดสอบ
๔) ไม่เป็นผู้ค้างชำระหนี้สินกับทางมหาวิทยาลัย

๑๓๒

หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์
๑. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่
๑.๑ อาจารย์ใหม่ทุกคนเข้าโปรแกรมปฐมนิเทศ ประกอบด้วย
๑.๑.๑ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ตามพันธกิจ
๑.๑.๒ สิทธิประโยชน์ของอาจารย์และกฏระเบียบต่าง ๆ
๑.๑.๓ หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆของมหาวิทยาลัย
๑.๑.๔ มีการจัดทำเอกสารเป็นคู่มือสำหรับอาจารย์ใหม่
๑.๒ มอบหมายอาจารย์ผู้อาวุโสงานเป็นอาจารย์พี่เลี้ยง โดยมีหน้าที่ ดังนี้
๑.๒.๑ ให้คำแนะนำและการปรึกษาเพื่อเรียนรู้และปรับตนเองเข้าสู่การเป็นอาจารย์
๑.๒.๒ ให้คำแนะนำและให้เข้ารับการอบรมการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
๑.๒.๓ ประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่
๑.๓ การดำเนินการพัฒนาอาจารย์
อาจารย์ทุกคนได้รับการพัฒนาในด้านการเรียนการสอน ความรู้ที่ทันสมัย ทักษะที่พึงมีสำหรับการ
เป็นอาจารย์ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจนถึงการวิจัย โดยจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการ ส่งเสริมให้เข้าร่วม
การประชุม สัมมนา และอบรมในสถาบันอื่น ๆ ดังนี้
๑.๓.๑ สนับสนุนให้เข้าร่วมการอบรม ประชุมวิชาการภายในมหาวิทยาลัย
๑.๓.๒ สนับสนุนให้เข้าร่วมการอบรม ประชุมวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย
๑.๓.๓ สนับสนุนให้ศึกษาดูงาน อบรมต่างประเทศ
๑.๓.๔ สนับสนุนการปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมในแหล่งบริการวิชาการของคณะเภสัชศาสตร์
และแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเครือข่าย
๑.๓.๕ สนับสนุนให้ทำงานวิจัยทั้งงานวิจัยทางวิชาชีพ และงานวิจัยในชั้นเรียน
๑.๓.๖ แนะนำทุนวิจัยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
๑.๓.๗ ทำงานวิจัยร่วมกับอาจารย์ในคณะต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย และ
ตีพิมพ์ผลงาน
๑.๓.๘ สนับสนุนการเข้าร่วมประชุม เสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
๑.๓.๙ จัดตั้งหัวหน้าผู้ประสานงานวิจัยของคณะเพื่อช่วยอาจารย์ในการทำวิจัย
๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
๒.๑.๑ จัดระบบการประเมินผลด้านการสอนและการประเมินผลอย่างมีส่วนร่วมระหว่างผู้สอน
ผู้บริหารและผู้เรียน
๒.๑.๒ จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เพื่อทบทวนการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนประจำปี
โดยเน้นที่ต้นแบบมาตรฐานคุณวุฒิตามรายละเอียดหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชา (course description)
๑๓๓

๒.๑.๓ สนับสนุนให้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับทักษะการสอน และการประเมินผลที่ทันสมัยทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน ที่สอดคล้องกับสิ่งที่ควรเรียนรู้ในแต่ละด้าน
๒.๑.๔ จัดการอบรมเกี่ยวกับการออกข้อสอบให้ได้มาตรฐาน การทำ table of specification
การออกข้อสอบ การประเมินผลการเรียนรู้
๒.๑.๕ สนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการและดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และ
การประเมินผล
๒.๑.๖ พัฒนาระบบการประเมินโดยผู้ร่วมงาน
๒.๑.๗ สนับสนุนให้ทำวิจัยในชั้นเรียน
๒.๑.๘ พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
๒.๒.๑ สนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการอบรมทักษะปฏิบัติ
๒.๒.๒ ส่งเสริมให้อาจารย์เพิ่มคุณวุฒิทั้งด้านวิชาการ (การศึกษาต่อ) และการเพิ่มคุณวุฒิตำแหน่ง
วิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์)
๒.๒.๓ สนับสนุนให้อาจารย์ปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมในแหล่งบริการวิชาการของคณะ และ
แหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
๒.๒.๔ สนับสนุนให้อาจารย์เป็นวิทยากรพิเศษในการอบรมทางวิชาการแก่หน่วยงานภายในและ
ภายนอก
๒.๒.๕ กำหนดเป็นนโยบายที่อาจารย์ทุกคนควรปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง
๒.๒.๖ สนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนต้องมีจริยธรรม คุณธรรมวิชาชีพในการฝึกปฏิบัติ

๑๓๔

หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร
การประกันคุณภาพของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต เป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ปี
พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ระบุไว้ ๖ ด้าน ประกอบด้วย (๑) การกํากับมาตรฐาน (๒) บัณฑิต (๓) นักศึกษา (๔) อาจารย์
(๕) หลักสูต ร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และ (๖) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ รวมทั้งตัวบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน (Key Performance Index) ของหลักสูตร ตามมคอ. ๑ สาขาเภสัชศาสาตร์
๗.๑ การกํากับมาตรฐาน
การกำกับมาตรฐานหลักสูตรภายใต้ข้อบังคับของสภาเภสัชกรรม ที่มีการดำเนินการประกันคุณภาพ
ของหลักสูตร โดยการตรวจเยี่ยมของคณะอนุกรรมการประเมินหลักสูตรและสถาบันเภสัชศาสตร์ ซึ่งมีหน้าที่ให้
ความเห็นชอบหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณ ฑิตและการรับรองสถาบันเภสัชศาสตร์เพื่อการรับรองปริญญาเภสัช
ศาสตร์ รวมไปถึงเป็นการประกันคุณภาพในเชิงของกระบวนการดำเนินงานของสถาบัน เพื่อให้มั่นใจว่าสถาบัน
ที่จะผลิตเภสัชกรมีการดำเนินงานเพื่อผลิตเภสัชกรอย่างมีคุณภาพ เป็นการปกป้องสิทธิของผู้เข้าเรียน โดยมี
การพิจารณาปัจจัยที่บ่งบอกคุณภาพของการจัดการศึกษาทั้งหมด ๑๒ ปัจจัยดังนี้
ปัจจัยที่ ๑
คุณสมบัติของมหาวิทยาลัย/คณะ
ปัจจัยที่ ๒
อาจารย์/บุคลากร
ปัจจัยที่ ๓
เกณฑ์การรับนิสิต/นักศึกษา
ปัจจัยที่ ๔
ความพร้อมในการจัดการศึกษาหมวดวิชาในหลักสูตร
ปัจจัยที่ ๕
ความพร้อมของการจัดการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ปัจจัยที่ ๖
ระบบการดูแลนิสิต/นักศึกษาและระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
ปัจจัยที่ ๗
อาคารสถานที่ อุปกรณ์ ประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย
ปัจจัยที่ ๘
ห้องสมุดและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ปัจจัยที่ ๙
การบริหารจัดการ
ปัจจัยที่ ๑๐ แหล่งงบประมาณและประมาณการงบประมาณ
ปัจจัยที่ ๑๑ ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ปัจจัยที่ ๑๒ การวิจัย
นอกจากนั้นหลักสูตรนี้ได้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์ของสภาเภสัชกรรม ประกอบด้วย มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (หลักสูตรหกปี) และประกาศสภาเภสัชกรรมที่ ๒๔ /๒๕๕๘ เรื่อง
โครงสร้างหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ๖ ปี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)
๗.๒ บัณฑิต
คุณภาพของบัณฑิตจะประเมินจากตัวบ่งชี้ของการดำเนินงานของหลักสูตรทั้งหมด ๔ ตัวบ่งชี้ ดังนี้
๗.๒.๑ ความพึงพอใจของบัณ ฑิตหรือนักศึกษาปีสุดท้ายที่มีต่อหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕
จากคะแนนเต็ม ๕.๐ จากตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานของหลักสูตรในมคอ. ๑

๑๓๕

๗.๒.๒ ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนน
เต็ม ๕.๐ จากตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานของหลักสูตรในมคอ. ๑
๗.๒.๓ ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตภายในระยะเวลา ๑ ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐
๗.๒.๔ ร้อยละของบัณฑิตที่สามารถสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมได้มากกว่าร้อยละ
๕๐
๗.๓ นักศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์ได้มีการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนและให้คำแนะนำนักศึกษา ดังนี้
๗.๓.๑ การให้คำปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆแก่นักศึกษา
๗.๓.๑.๑ อาจารย์แต่ละท่านมีภาระอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งถูกกำหนดโดยมหาวิทยาลัยใน
การดูแลให้คำปรึกษาในด้านต่างๆแก่นักศึกษา มีการระบุวัน เวลา ที่สามารถให้คำแนะนำแก่นักศึกษาได้อย่าง
น้อย ๓ ชั่วโมงต่อสัปดาห์
๗.๓.๑.๒ อาจารย์ประจำวิชาจะกำหนดวัน เวลา สถานที่เพื่อให้นักศึกษาขอรับคำปรึกษา
เกี่ยวกับรายวิชานั้นเพื่อให้นักศึกษาทราบโดยทั่วกัน
๗.๓.๒ การอุทธรณ์ของนักศึกษา
การอุ ท ธรณ์ ข องนั ก ศึ ก ษาเป็ น ไปตามกฎระเบี ย บของสำนั ก ทะเบี ย นและวั ด ผล
มหาวิทยาลัยสยาม โดยนักศึกษาต้องกรอกแบบฟอร์ม คำร้องทั่วไป เพื่อยื่นต่อนายทะเบียน โดยระบุเรื่องที่
ต้องการยื่นคำร้อง พร้อมเหตุผลประกอบ การพิจารณาคำร้องจะกระทำแล้วเสร็จภายใน ๗ วัน
๗.๔ อาจารย์
การบริหารคณาจารย์ของคณะเภสัชศาสตร์ได้ดำเนินการดังนี้
๗.๔.๑ การรับอาจารย์ใหม่
๗.๔.๑.๑ อาจารย์ประจำต้อ งมี คุณ วุ ฒิเป็ น ไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ พ.ศ.
๒๕๕๘
๗.๔.๑.๒ อาจารย์มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร
๗.๔.๑.๓ อาจารย์มีความรู้ มี ทั ก ษะในการจั ด การเรี ย นการสอนและการประเมิ น ผล
สัมฤทธิ์ของนักศึกษา และมีประสบการณ์ทำวิจัยหรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
๗.๔.๑.๔ กำหนดให้มีการสอบการสอน และสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สมัครโดยคณะกรรมการ
ซึ่งถูกมอบหมายโดยคณบดี
๗.๔.๒ การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
๗.๔.๒.๑ คณาจารย์ผู้รับผิ ดชอบหลัก สู ตรและผู้ สอน ต้ อ งประชุ ม ร่วมกั นเพื่ อ วางแผน
จัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา

๑๓๖

๗.๔.๒.๒ เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ลเพื่ อ เตรี ย มไว้ ส ำหรั บ การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร ตลอดจน
ปรึกษาหารือแนวทางที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์
๗.๔.๓ การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
๗.๔.๓.๑ สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสภา
เภสัชกรรม (FTES)
๗.๔.๓.๒ มีการเชิญอาจารย์พิเศษหรือวิทยากรมาบรรยายเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ให้นักศึกษา
โดยอาจารย์พิเศษหรือวิทยากรนั้นเป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการปี พ.ศ. ๒๕๕๘
๗.๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
คณะกรรมการวิ ช าการระดั บ คณะวิ ช าดำเนิ น การบริ ห ารหลั ก สู ต ร โดยการแต่ ง ตั้ ง ของคณบดี
ประกอบด้ วยอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลัก สูตรทั้ ง หมด และอาจารย์ ประจำหลั ก สู ต ร โดยมี หน้ าที่ ด ำเนิ น การ
ดังต่อไปนี้
๑. มอบหมายความรับผิดชอบตามรายวิชาแก่อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาตามความถนัดและความ
เหมาะสม
๒. พิจารณาเค้าโครงการสอน ในส่วนของเนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน และแนวทางการประเมิ น
ของรายวิชา โดยอาจารย์ประจำรายวิชาเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามความเห็น
ของคณะกรรมการวิชาการระดับคณะวิชา
๓. พิจารณาข้อสอบกลางภาค ปลายภาค และการให้คะแนน
๔. แจ้งผลการประเมินการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาแก่อาจารย์ประจำรายวิชา ซึ่งนักศึกษาต้อง
ทำแบบประเมินทุกภาคการศึกษา เพื่อให้ดำเนินการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนในครั้งต่อไป
๕. มอบหมายให้อาจารย์ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเก็บข้อมูลจาก นักศึกษา บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์
ประจำหลั กสู ต ร อาจารย์ประจำแหล่งฝึก เกี่ย วกั บการดำเนิ น การของหลัก สู ตร และนำผลการปร ะเมิ น มา
รวบรวม และพิจารณา เพื่อดำเนินการปรับปรุงหลัก สูตรให้ เหมาะสม โดยการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้
บั ณ ฑิ ต จากหน่ วยงานที่บั ณ ฑิ ต สัง กัด อยู่ จะดำเนิ น การสำรวจภายในระยะเวลา ๑ ปี หลั ง จากบั ณ ฑิ ต จบ
การศึกษาในปีนั้นๆ
๖. สำหรับการจัดการเรียนการสอนในกลุ่ มวิ ชาฝึ กปฏิบัติง านวิ ชาชี พ คณะกรรมการฝึก ปฏิ บัติงาน
วิชาชี พ ซึ่ ง เป็ น อาจารย์ประจำคณะ ได้รับ การแต่ ง ตั้ งจากคณบดี โดยคณะกรรมการฝึ ก ปฏิ บัติ งานวิ ชาชี พ
ดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการวิชาการระดับคณะวิชา
ในการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาได้รั บการ
แต่งตั้งจากอธิการบดี มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะการบริหารและการปรับปรุงหลักสูตร ให้มี
คุณ ภาพมาตรฐานวิชาการ วิชาชีพ และมาตรฐานคุณ วุฒิระดั บปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
(หลักสูตรหกปี) และกลั่นกรองมาตรฐานการดำเนินการในหลักสูตร
๑๓๗

๗.๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
๗.๖.๑ การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
๗.๖.๑.๑ การบริหารงบประมาณ
การพัฒนาองค์กรของคณะเภสัชศาสตร์ ขับเคลื่อนโดยคณบดี คณาจารย์อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ
คณบดี มีการกำหนดนโยบายและแผนงานที่เกี่ย วกับการบริหารทรัพ ยากรการเรี ยนการสอน เพื่อ ให้ มีการ
พัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนการใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัย โดยคณะเภสัช
ศาสตร์จะเน้นถึงการบริหารจัดการด้านงบประมาณอย่างถูกต้ องและโปร่งใส นอกจากนั้นคณะเภสัชศาสต ร์
ยังให้ความสำคัญถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า พอเพียง มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
๗.๖.๑.๒ ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
คณะเภสัชศาสตร์มีการใช้ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนร่วมกับคณะอื่น ในส่วนของอาคารเรียน
และห้องเรียน รวมทั้งอุปกรณ์อื่นๆประจำห้ องเรีย น โดยมีจำนวนห้องบรรยายและ สถานที่สำหรับประกอบ
กิจกรรมของนักศึกษาดังนี้
ประเภทห้อง
พื้นที่
จำนวนห้อง ความจุ
(ตารางเมตร)
(คน/ห้อง)
-ห้องบรรยาย
อาคาร ๑๔
๑,๕๖๐
๑๕
๔๐-๕๐
อาคาร ๑๙
๑๕,๐๕๐
๙๖
๕๐-๑๐๐
ห้องบรรยาย คณะเภสัชศาสตร์ อาคาร ๑๙ ชั้น ๑๑
๖
๔๕-๑๐๐
-ห้องประชุม
อาคาร ๑๔
๑,๖๐๐
๔
๓๕๐
อาคาร ๑๙
๕๙๐
๓
๙๐
ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ อาคาร ๑๙ ชั้น ๑๑
๒
๒๐
-ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัย
๗,๐๐๐
๘๐๐
-สำนักหอสมุด
อาคาร ๑๒
๓,๒๐๐
๑
๒,๐๐๐
-ห้องน้ำ
๔,๙๓๗
๗๒๔
นอกจากนั้ น ทางคณะยั ง มี ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทางวิ ท ยาศาสตร์ พื้ น ฐาน ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารเตรี ย มยา
ห้องปฏิบัติการจ่ายยาและให้คำแนะนำการใช้ยา และสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน(โอสถสยาม) สำหรับให้
นักศึกษาฝึกปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพ
มหาวิ ทยาลัยสยามมีหอสมุดกลางที่ทัน สมัย ด้วยระบบห้องสมุดอั ตโนมั ติ (Automated Library) มี
ทรัพยากรสารสนเทศ ตำราทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ เภสัชศาสตร์ และการแพทย์เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษา

๑๓๘

มี ก ารให้ บริ ก ารต่างๆ เช่น บริก ารยืม คืน ทรัพ ยากรสารสนเทศ บริ ก ารยื ม ระหว่างห้ อ งสมุ ด บริ ก ารสื บ ค้น
ฐานข้อ มู ลทรั พ ยากรสารสนเทศ (OPAC) บริ ก ารสื บ ค้น ทรั พ ยากรสารสนเทศของห้ อ งสมุ ด อื่ น ทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ (EBSCO) และบริก ารฐานข้อ มูลออนไลน์ ได้ แก่ Science Direct (Life Science), PubMed,
Medline และ Medline Plus เป็นต้น โดยสำนักหอสมุดเปิดทำการในวันจันทร์ -เสาร์ เวลา ๗.๔๕ น.-๑๙.๐๐
น.
๗.๖.๑.๓ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ทางคณะเภสัชศาสตร์ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ในการจัดหาทรัพยากรในการเรียนการสอน
และห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม เพื่อให้มีความพอเพียงในการใช้งานประกอบการเรียนการสอนเพื่อให้การเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด และประสานงานร่ วมกับสำนักหอสมุดเพื่อเสนอรายชื่อหนังสือหรือ
วารสารที่เหมาะสมสำหรับการคัดเลือกเข้าห้องสมุดตลอดปีการศึกษา
๗.๖.๑.๔ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
คณะเภสัชศาสตร์มีการวิเคราะห์ความต้องการด้านการใช้ทรัพยากร มีหน่วยงานดูแลด้านทรัพยากร
ประกอบการเรียนการสอน มีการจัดสรรทรัพยากร มีการดำเนินการสอบถามถึงความเพียงพอของทรัพยากรใน
การเรียนการสอน ได้แก่ ตำราเรียน อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ และพิจารณาโดยประเมินถึงความสำคัญของ
ทรัพ ยากรที่ ไม่ เพียงพอร่วมกัน ในการประชุม คณะกรรมการบริหารคณะทุ ก ภาคการศึก ษา นอกจากนี้ มี
ข้อ กำหนดของสภาเภสัชกรรมให้มีรายการเครื่ องมื อที่ ใช้ ในการเรีย นการสอน เพื่ อให้ สถาบั นผลิต บัณ ฑิต มี
มาตรฐานตามเกณฑ์ของสภาเภสัชกรรม
๗.๖.๒ การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
๗.๖.๒.๑ การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
บุคลากรสนับสนุนควรมีวุฒิขั้นต่ำปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ ซึ่งต้องผ่านการ
สอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์โดยการสอบข้อเขียนมุ่งเน้นความสามารถในการปฏิบัติงานตามตำแหน่ง
และทัศนคติต่องานการให้บริการอาจารย์และนักศึกษา
๗.๖.๒.๒ การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
มี ก ารพัฒ นาให้ มี ก ารเพิ่ ม พู น ความรู้ สร้ างเสริ ม ประสบการณ์ ในด้ านต่ างๆ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การ
ปฏิบัติงานอย่างน้อยปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง
๗.๗ ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Index)
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย

ปีการศึกษา
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘
๑. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม
และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร

๑๓๙

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย

ปีการศึกษา
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘
๒. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๒ ที่ ✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรหกปี)
๓. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียด
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
ของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. ๓ และ
มคอ. ๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
๔. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. ๕ และมคอ. ๖ ภายใน
๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา
๕. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
ตามแบบ มคอ. ๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา
๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตอน
✓
✓
✓
✓
✓
✓
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ. ๓ และ
มคอ. ๔ อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา
๗. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้
จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน
มคอ. ๗ ปีที่ผ่านมา
๘. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือ
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
คำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอนพร้อมคู่มือ
๙. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการ
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ
๑ ครั้ง
๑๐. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี

๑๔๐

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
๑๑. นักศึกษาจำนวนร้อยละ ๘๐ มีความรู้
ความสามารถทางด้านเภสัชกรรมบรรลุตามเกณฑ์
การประเมินรายวิชาฝึกปฏิบัติงาน
๑๒. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
๑๓. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม
๕.๐
๑๔. ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตภายในระยะเวลา
๑ ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐
๑๕. ร้อยละของบัณฑิตที่สามารถสอบผ่านใบ
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมได้มากกว่าร้อยละ ๕๐
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่ ๑–๕)
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ)

ปีการศึกษา
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘
✓
✓
✓
✓

-

-

-

-

-

✓

✓

-

-

-

-

-

-

✓

-

-

-

-

-

-

✓

-

-

-

-

-

-

✓

๙
๕
๘

๑๐
๕
๘

๑๐
๕
๘

๑๑
๕
๙

๑๑
๕

๑๒
๕
๑๐

๑๕
๕
๑๒

๙

หมายเหตุ ๑. หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผ่านดังนี้ มีผล
การดำเนินงานตามข้อ ๑-๕ และมีจำนวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดำเนินการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อย
ละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุในแต่ละปี
๒. ตัวบ่งชี้ที่เพิ่มเติมจากมาตรฐานผลการเรียนรู้สาขาเภสัชศาสตร์คือ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑, ๑๔ และ ๑๕

๑๔๑

หมวดที่ ๘ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
๑.๑ การประเมินกลยุทธ์การสอน
๑) วิเคราะห์ผลประเมินการสอนจากนักศึกษาผ่านระบบทะเบียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
๒) วิเคราะห์ผลประเมินการสอนจากอาจารย์/ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอ
คำแนะนำสำหรับการปรับกลยุทธ์การสอนในครั้งต่อไป
๓) แบบรายงานผลการดำเนิ น งานของรายวิ ช า และรายงานผลการดำเนิ น งานของ
ประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ และแบบประเมินตนเองในการจัดการเรียนการสอน นำ
ผลประเมินมาพัฒนาปรับปรุงกลยุทธ์การสอนในครั้งต่อไป
๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
๑) ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแต่ละรายวิชาจะทำการประเมินการสอนของอาจารย์ใน
ระบบออนไลน์ ในทุกด้านทั้งด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย/วัตถุประสงค์
รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา รวมทั้งการใช้สื่อการสอน เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนทุกรายวิชา
๒) คณะกรรมการวิชาการระดับคณะวิชาสรุปรวบรวมผลการประเมินกลยุทธ์การสอนและ
ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
๒.๑ คณะกรรมการวิชาการระดับคณะวิชา ประชุมเพื่อวางแผนการประเมินหลักสูตรอย่างเป็นระบบ
และครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๒.๒ คณะกรรมการดำเนิ นการสำรวจข้อ มูลการประเมิน หลัก สูตรจากผู้ เรี ยนปั จจุบัน บั ณ ฑิต ที่จบ
การศึกษาซึ่งศึกษาโดยใช้หลักสูตรที่ต้องการประเมิน ผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์ภายในหมวดวิชาและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก
๒.๓ ประมวลและรายงานผลการสำรวจ
๓. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
มีการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ในหมวด ๗ ข้อ ๗ โดยคณะกรรมการวิชาการระดับคณะ
วิชา ประเมินอย่างน้อย ๓ คน
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
คณะกรรมการวิชาการระดับคณะ นำข้อมูลการสำรวจการประเมินหลักสูตรทั้งหมดทำการวิเคราะห์
เพื่อพิจารณาผลการสำรวจ นำมาปรับปรุงหลักสูตร และนำเสนอแก่คณะกรรมการบริหารระดับคณะ รวมถึง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา เพื่อดำเนิ นการปรับปรุงแก้ไขตามมติที่ประชุมของ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาต่อไป

