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หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
Doctor of Pharmacy Program in Pharmaceutical Care
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/วิทยาลัย

มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะเภสัชศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป

1. รหัสและชือ่ หลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:
:
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หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
Doctor of Pharmacy Program in Pharmaceutical Care

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ชื่อย่อ (ไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)

:
:
:
:

เภสัชศาสตรบัณฑิต (การบริบาลทางเภสัชกรรม)
ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)
Doctor of Pharmacy (Pharmaceutical Care)
Pharm.D. (Pharm. Care)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสูตร
จานวนไม่น้อยกว่า 222 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี
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5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
5.3 ภาษาทีใ่ ช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทยหรือต่างชาติ ที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.6 การให้ปริญญาแก่ผสู้ าเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต (การบริบาลทางเภสัชกรรม)
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เปิดสอน ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2562 ปรับปรุง
จากหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาบริบาลเภสัชกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
6.2 คณะกรรมการประจาคณะเภสัชศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่.......4/2561..........วันที่......14.......เดือน.........มิถุนายน........พ.ศ.......2561........
6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่.......8/2561..........วันที่.......7.......เดือน.........ธันวาคม........พ.ศ.......2561........
6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา
เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ ......1/2562......... วันที่ ......11......เดือน ......มกราคม.....พ.ศ. .....2562......
6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิ ลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ ........1/2562...........
วันที่ ........27.........เดือน .......มกราคม...........พ.ศ. .........2562..........
6.6 สภาเภสัชกรรม รับรองหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่...........
วันที่ ....................เดือน .......................พ.ศ. ......................
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มคี ณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร้ อ มเผยแพร่ ห ลั ก สูต รที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
พ.ศ. 2558 ในปีการศึกษา 2565
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8. อาชีพทีส่ ามารถปฏิบตั ไิ ด้หลังสาเร็จการศึกษา
ผู้สาเร็จการศึก ษาจากหลั กสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เป็นผูม้ ีสิทธิ์สอบความรู้ผู้ขอขึน้ ทะเบียนเป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
และเมื่ อ ได้ รับ ใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ เภสั ช กรรม เป็ น เภสั ช กรที่มี ค วามสามารถ ในการ
ปฏิบัติงานโดยมีความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพ ดังนี้
(1) เภสัชกรที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ ทั้งในหน่วยบริการปฐมภูมิโรงพยาบาล
ชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลเฉพาะทาง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย และ
โรงพยาบาลเอกชน
(2) เภสัชกรชุมชนที่ปฏิบัติงานในร้านขายยาแผนปัจจุบัน
นอกจากนี้ยังเป็นผู้มีความรู้พื้นฐานเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่เภสัชกรในสาขาหรือด้านอื่น ๆ
ดังนี้
(3) เภสัชกรในงานคุ้มครองผูบ้ ริโภค หรือกฏหมาย ปฏิบัติงานในสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
หรือองค์การอาหารและยา
(4) เภสัชกรนักวิจัย ทางานเป็นนักวิจัยและพัฒนายาในศูนย์วิจัย บริษัทยา หรือมหาวิทยาลัย
ตลอดจนหน่วยงานสาธารณสุข
(5) เภสัชกรประจาบริษัทยา หรือในหน่วยงานสาธารณสุขปฏิบัติงานในฝ่ายขึ้นทะเบียนยา/
บริการสารสนเทศทางยา และ เภสัชกรฝ่ายการตลาด
(6) เภสัชกรในอุตสาหกรรมยา ที่ปฏิบัติงานด้านการผลิตและควบคุมคุณภาพยา
(7) ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ หรือวุฒิบัตรสาขาเภสัชศาสตร์ หรือ
สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงปฏิบัติงานด้านการศึกษา วิจัย และนวัตกรรม

9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร

ลาดับ
1

2

ชื่อ – สกุล
นายสุรศักดิ์ เสาแก้ว

นางสาวศุภางค์ คนดี

เลขทีบ่ ัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

36703008XXXXX

รอง
ศาสตราจารย์

35699000XXXXX

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์
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นายณัฐกรณ์ ใบแสง

35005002XXXXX

อาจารย์
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นางสาวนทพร ชัยพิชิต 35404006XXXXX

อาจารย์

คุณวุฒิ
ปร.ด.
ภ.บ.
ภ.บ.
Ph.D.
M.Sc.
ภ.ม.
ภ.บ.
Dr.rer.nat
วท.ม.
ภ.บ.

ปร.ด.

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ระบาดวิทยาคลินิก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บริบาลเภสัชกรรม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
Pharmaceutical
The University of Kansas, USA
Chemistry
Pharmaceutical
The University of Kansas, USA
Chemistry
เภสัชกรรม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Pharmaceutical
Free University of Berlin,
Technology
Germany
วิทยาศาสตร์เภสัช
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กรรม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
เภสัชกรรมและระบบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สุขภาพ

ปี
2557
2548
2546
2554
2552
2541
2536
2556
2550
2541
2557
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ลาดับ
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ชื่อ – สกุล

นางสาวสนธยา สุขยิ่ง

เลขทีบ่ ัตรประจาตัว
ประชาชน

15299000XXXXX

ตาแหน่ง
วิชาการ

อาจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปี

ภ.ม.
ภ.บ.

เภสัชกรรมคลินิก
-

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2553

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2550

วท.ด.
ภ.บ.

เภสัชศาสตร์
บริบาลเภสัชกรรม

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2560

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2552
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10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
10.1 สอนภาคทฤษฎีและสอนภาคปฏิบัติการในห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการทีม่ หาวิทยาลัย
พะเยา
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ าเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สภาพเศรษฐกิจ สังคม และระบบสุขภาพ กอปรกับบริบทของวิชาชีพเภสัชกรรมของประเทศ
ไทยที่เปลี่ยนแปลงไปมากจากในอดีต กระบวนการเรียนการสอนสาขาเภสัชศาสตร์จงึ ต้องปรับเปลี่ยนให้
มีความหลากหลาย เป็นสากล และเข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่งชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่ งเป็นแผนเพื่ อ
เชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละ
ยุท ธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับ ที่ 12 ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการ
สาคัญที่ต้องดาเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อ
เตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจาก
การเปลี่ย นแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกั นยั งได้กาหนดแนวคิดและกลไกการขับ เคลื่อนและ
ติดตามประเมินผลที่ชัดเจนเพื่อกากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสู่
การพั ฒ นาเพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ที่ ยั่ ง ยืน ของสัง คมไทย โดยมุ่ ง เน้ นคุ ณ ภาพบริ ก ารสาธารณะ คุ ณภาพ
การศึกษาและบริการด้านสาธารณสุข
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) ซึ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้ มีความรู้ ทักษะ
และความเชี่ยวชาญด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมและด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ ย นแปลงของวิ ช าชี พ เภสั ช กรรมในระดั บ ประเทศและระดั บ สากล โดยมี ก ารปรั บ ปรุ ง ให้
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบัน จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาและรูปแบบการ
เรียนการสอนให้ทันสมัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต เน้นทักษะในงาน
ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม ตลอดจนการบริหารและการจัดการในสถานประกอบการ ทาให้บัณฑิต
มีความสามารถในการแข่งขันกับตลาดแรงงานสากลซึ่งเปิดกว้างได้

7
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ปัจจุบันประเทศไทยก้ าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเ นื่องจากประชากรวัย เด็กและวัยแรงงานเริ่ม
ลดลง ในขณะที่ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและระดั บ สติปั ญ ญาของเด็ก ยั ง ต้ องพั ฒ นาอี ก มาก นอกจากนี้
ประชากรยังมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพสูงขึ้นและยังมีกลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่ไม่สามารถ
เข้าถึงบริการต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง ครัวเรือนมีค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวติ สูงขึ้น
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตฉบับปรับปรุงนี้จึงมุ่งเน้นการเพิ่มบทบาทและความรับผิดชอบ
ของเภสัชกรในงานบริบาลทางเภสัชกรรม พัฒนาทักษะการให้คาปรึกษา การวางแผน การติดตามและ
ประเมินผลการใช้ยาของผู้ป่วย อันจะนาไปสู่การใช้ยาในผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย
และมี ก ารใช้ย าอย่างสมเหตุผลสู งสุ ด หลัก สูตรฉบับ ปรั บ ปรุ งนี้จึง มุ่งเน้ น การเสริ มสร้า งทัก ษะและ
ประสบการณ์ด้านผู้ป่วย โดยเน้นการบริบาลทางเภสัชกรรมในเชิงรุก มุ่งการสร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกันการเกิดโรคมากกว่าการแก้ไขปัญหาสุขภาพ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขแก่ภาครัฐ
และครัวเรือน และช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรจะเน้นในด้านการสร้างเสริมสุขภาพมากขึ้น เพื่อให้ทันต่อนโนบายสร้าง
เสริมสุขภาพของประเทศไทยซึ่งเป็นนโยบายเชิงรุก โดยการพัฒนาหลักสูตรที่จะผลิตเภสัชกรที่พร้อมจะ
ทางานร่วมกับชุมชน สอดคล้องกับนโยบายขององค์กรวิชาชีพและกระทรวงสาธารณสุข โดยเน้นการ
ส่งเสริมให้เภสัชกรมีความรู้ความสามารถ มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีใจรักในการให้ความรู้ด้านการ
ดูแลสุขภาพพื้นฐานแก่ผมู้ ารับบริการ เพื่อให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของประเทศได้อย่างเป็นสุข
12.2 ความเกีย่ วพันกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยพะเยา มีปณิธานและวิสัยทัศน์ในการบริหาร ตลอดจนการผลิตบัณฑิตอย่าง
ชัดเจน โดยมุ่งเน้นการสร้างฐานความรู้เพื่อพัฒนาให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง หลักสูตรและรายวิชาจึง
มุ่งเน้นให้นิสิต มีการบูรณาการการเรียนการสอนในห้องเรียนกับชุมชน มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกับชุมชน การรับทราบปัญหาชุมชน ตลอดจนการใช้ความรู้จากการเรียนการสอนแก้ปัญหาของ
ชุมชน โดยการสร้างความร่วมมือระหว่างคณะและชุมชนอย่างยั่งยืน
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13. ความสัมพันธ์กบั หลักสูตรอืน่ ทีเ่ ปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรทีเ่ ปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
001101
การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
001102
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
Ready English
001103
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5)
Explorative English
001204
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5)
Step Up English
002201
พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5)
Citizen Mind by Citizenship
002202
สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Multicultural Society
003201
การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
003202
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Health and Environmental Management
004101
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
3(2-2-5)
Arts of Living
004201
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
3(2-2-5)
Socialized Personality
13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์
146200
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ
English for Specific Purposes
13.1.2.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์
241111
คณิตศาสตร์ 1
Mathematics I

3(3-0-6)

3(2-2-5)
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242101
242111
242141
243211
244104
247112

361203
363218
365211
367204

หลักเคมี
Principle of Chemistry
เคมีเชิงฟิสิกส์และการประยุกต์
Physical Chemistry and Applications
เคมีอินทรีย์
Organic Chemistry
เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล
Cell and Molecular Biology
ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Life Science Physics
สถิตพิ ืน้ ฐานทางการแพทย์
Basic Medical Statistics

4(3-3-8)
3(2-3-6)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
2(2-0-4)

13.1.2.3 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
3(2-3-6)
Microbiology and Parasitology
กายวิภาคศาสตร์พ้ืนฐาน
3(2-3-6)
Basic Anatomy
ชีวเคมีการแพทยเบือ้ งตน
4(3-3-8)
Fundamental Medical Biochemistry
หลักสรีรวิทยา
4(3-3-8)
Principle of Physiology

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรทีเ่ ปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอืน่
13.3 กลุม่ วิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอืน่
341212
พฤกษศาสตร์การแพทย์
Medical Botany
341333
เภสัชวิทยาทางการพยาบาลและปฏิบัติการฉุกเฉินการ
เเพทย์
Pharmacology in Nursing and Emergency Medical
Operation

3(2-2-5)
3(3-0-6)
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341334
341335
341336
341337
341338
341339
341561
341562
341563
341564
341565
341566
341567
341568

เภสัชวิทยาเบือ้ งต้น
Basic Pharmacology
หลักเภสัชวิทยาทางการแพทย์
Principle of Medical Pharmacology
เภสัชวิทยาทางทันตกรรม 1
Pharmacology in Dentistry I
เภสัชวิทยาทางทันตกรรม 2
Pharmacology in Dentistry II
เภสัชวิทยาทางการแพทย์ทางเลือก
Pharmacology in Alternative Medicine
ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
Drugs and Health Products
การติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
Adverse Drug Reaction Monitoring
เภสัชบาบัดในผู้ป่วยวิกฤต
Pharmacotherapeutics in Critical Care Patients
เภสัชกรรมครอบครัว
Family Pharmacist
การคุ้มครองผูบ้ ริโภคด้านสุขภาพ
Health Consumer Protection
การจัดการร้านยา
Drugstore Management
บทนาสู่วิศวกรรมชีวการแพทย์สาหรับเภสัชศาสตร์
Introduction to Biomedical Engineering for Pharmacy
ชีววัตถุและชีวเภสัชภัณฑ์
Biological and Biopharmaceutical Products
การพัฒนาเภสัชภัณฑ์
Pharmaceutical Product Development

3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
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13.4 การบริหารจัดการ
13.4.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
มหาวิท ยาลั ย พะเยาก าหนดนโยบายให้จั ดการเรีย นการสอนหมวดวิชาศึก ษาทั่วไป
จานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ดาเนินการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดีเป็นประธาน คณบดี
เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นกรรมการและเลขานุการ ทาหน้าที่กาหนดนโยบาย
และพิจารณาการดาเนินการการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
2) คณะกรรมการดาเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เป็น ประธาน รองคณบดีเ ป็น กรรมการ และผู้อ านวยการกองบริก ารการศึ ก ษาเป็ นกรรมการและ
เลขานุการ ทาหน้าที่พัฒนากระบวนการเรียนการสอน กากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่ วไป ตลอดจนประสานงาน เพื่อให้การจัดการเรียนการ
สอนดาเนินไปในทิศทางเดียวกัน
3) คณะกรรมการประจารายวิชา ทาหน้าที่ประสานงานการจัดการเรียนการสอน
13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ในแต่ ล ะรายวิ ช าของหลั ก สู ต ร มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ก าหนดให้ มี ผู้ รั บ ผิ ด ชอบรายวิ ช า
ผูป้ ระสานงานรายวิชา อาจารย์ผู้สอน และผูช้ ่วยสอน เพื่อกากับดูแลให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไป
ตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร กาหนดลักษณะของการจัดการเรียนการสอน รวมไปถึงการ
วัดผลและประเมินผลให้เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย ในการกากับดูแลให้การจัดการ
เรีย นการสอนบรรลุ ตามวั ตถุ ป ระสงค์ของหลัก สูตร อาจารย์ป ระจาหลัก สูตรต้องมีก ารประชุมและ
รายงานการประเมินผลหลัก สู ตรต่อคณะกรรมการบริหารคณะเภสัชศาสตร์ ภายหลังจากสิ้นสุดปี
การศึกษา (ตามแบบ มคอ.7)

12
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
ผลิตบัณฑิตที่เป็นเลิศทั้งด้านความรูแ้ ละทักษะการบริบาลทางเภสัชกรรม พร้อมด้วยคุณธรรม
จริยธรรม และการเรียนรูต้ ลอดชีวิต สู่การพัฒนาสุขภาวะที่ดีของประชาชนในชุมชนอย่างยั่งยืน
1.2 ความสาคัญ
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม พัฒนาขึน้ เพื่อผลิตเภสัชกร
ที่มีศักยภาพสูงทั้งด้านความรู้ทักษะทางด้านการบริบาลเภสัชกรรม เพื่อนาไปใช้ในการให้บริการทาง
สุขภาพแก่ผู้ป่วยให้ได้รับประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด โดยนิสิตที่เข้าศึกษาจะมีโอกาสเพิ่ม
ประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติงานสถานพยาบาลทุกระดับร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งเป็นบทบาทสาคัญ
ของวิชาชีพเภสัชกรรมในการรับผิดชอบดูแลผู้ป่วย การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ รวมไปถึง
การประกันความเหมาะสมในการเลือกใช้ยา
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้
1.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและเจตคติที่ดี เหมาะสมต่อการประกอบวิชาชีพเภสัช
กรรม อุทิศตน เสียสละ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
1.3.2 มีค วามรู้ ค วามสามารถในการประยุ ก ต์ และบูรณาการหลัก การและทฤษฎีท างเภสัช
ศาสตร์ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ ของแต่ละสาขาวิชา
1.3.3 สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และมีวิจารณญาณบนหลักฐานทาง
วิชาการ รวมทั้งมีความสามารถด้านการวิจัย
1.3.4 เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นที่พึ่งของสังคมด้านยาและสุขภาพ
1.3.5 มีความใฝ่ร้แู ละมีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1.3.6 มีภาวะผู้ นา สามารถท างานเป็ นหมู่คณะร่วมกั บ สหวิชาชีพสุขภาพ และพร้ อมนาการ
เปลี่ยนแปลง
1.3.7 สามารถสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมและเป็นสากล
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลีย่ นแปลง

กลยุทธ์

1. ปรับปรุงการจัดการเรียนการ 1.1 วางระบบและกลไกการดาเนินการ
สอนและปรับปรุงหลักสูตร
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรให้
อย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตาม
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ
มาตรฐานวิชาชีพ ที่
กระทรวงศึกษาธิการและสภา
เภสัชกรรมกาหนดและ
ตอบสนองต่อความต้องการ
ของชุมชนและระบบ
สาธารณสุขของประเทศ
1.2 มีการติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่าเสมอ
(1) จัดให้มีเวทีวิพากษ์หลักสูตรโดยเชิญ
ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าที่ผ่านการ
เรียนในหลักสูตรให้เข้ามามีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็น
(2) มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญ หรือบุคคลผู้มี
ความรู้ความสามารถจากภายนอก
เข้ามามีส่วนร่วมในการร่างและ
วิพากษ์หลักสูตร
(3) มีการสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้
บัณฑิตเพื่อใช้ประกอบการพัฒนา
หลักสูตร
1.3 ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ติดตาม
ภาวะการมีงานทาของบัณฑิตจบใหม่
ในแต่ละปี เพื่อเป็นข้อมูลแสดงความ
ต้องการใช้บัณฑิต
2. แผนพัฒนาการจัดการเรียน
2.1 ด้านความรู้และทักษะวิชาชีพการ
การสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่
บริบาลทางเภสัชกรรม
มีอัตลักษณ์ “วิชาชีพเภสัช
(1) ส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้
กรรมเชี่ยวชาญ วิชาการโดด
โดยการปลูกจิตสานึกให้นิสติ มีความ
เด่น เน้นคุณธรรม มุง่ นา
ใฝ่รู้ตลอดชีวติ
ชุมชน”
(2) ปรับระบบการเรียนการสอนที่เน้น
นิสิตเป็นศูนย์กลาง โดยมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
ผู้เรียนและผู้สอน

หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้
1. รายงานผลการดาเนินงานหลักสูตร
(มคอ.7)
2. คาสั่งแต่งตัง้ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และประกันคุณภาพหลักสูตร โดยมี
หน้าทีก่ ากับดูแลการดาเนินงาน
หลักสูตร
3. คุณภาพของระบบและกลไกการ
ดาเนินการจัดการเรียนการสอน
1. รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา (มคอ.5-6)
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอน
4. ผลการสัมภาษณ์หรือประเมินความพึง
พอใจต่อหลักสูตรโดยผู้มีสว่ นได้ส่วน
เสีย

1. สถิตกิ ารมีงานทาของบัณฑิต และ
อัตราการกระจายงาน ในสายงานต่าง
ๆ ของบัณฑิตจบใหม่
1. แผนการสอนในรูปแบบของ มคอ.3
และ มคอ.4 ที่ส่งเสริมให้นิสติ เรียนรู้
ด้วยตนเอง
2. มีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนที่เน้น
นิสิตเป็นศูนย์กลาง
3. มีรายวิชาที่สง่ เสริมทักษะภาษาอังกฤษ
ที่เน้นการพูดและการฟังในหลักสูตร
4. มีโครงการกิจกรรมเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเสริมหลักสูตรใน
แผนปฏิบัตกิ ารของแต่ละปีการศึกษา
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แผนการพัฒนา/เปลีย่ นแปลง

3. การพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการให้มคี วามเชี่ยวชาญ
ในการสอนตามหลักสูตร

กลยุทธ์

หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้

(3) จัดให้มกี ารสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ
สาหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ
(4) จัดให้มกี ิจกรรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
เสริมหลักสูตร
(5) จัดให้มีการสอนที่สง่ เสริมทักษะด้าน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(6) ส่งเสริมให้มีระบบการเพิ่มพูนทักษะ
ของนิสติ ด้านวิชาชีพเภสัชกรรมให้
ทันสมัยและสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
(7) ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนภาคปฏิบัตทิ ี่เน้นการมีสว่ นร่วม
ของบุคลากรแหล่งฝึกกับคณะฯ

5. ร้อยละ 60 ของนิสิต สอบ
ภาษาอังกฤษได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อย
ละ 60 ของคะแนนเต็ม ก่อนสาเร็จ
การศึกษา
6. มีรายวิชาที่สง่ เสริมทักษะด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในหลักสูตร
7. มีรายวิชาทีส่ ่งเสริมทักษะของนิสิตด้าน
วิชาชีพเภสัชกรรมในหลักสูตร
8. มีการประชุมระหว่างอาจารย์ผู้สอน
และอาจารย์ประจาแหล่งฝึก
9. ร้อยละ 60 ของนิสติ สอบผ่านการสอบ
ความรู้ครั้งแรกเพื่อขอขึ้นทะเบียนและ
รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม
1. มีรายวิชาทีส่ ่งเสริมสุขภาพที่ดีแก่ชุมชน
ในหลักสูตร
2. มีกิจกรรมและงานบริการวิชาการที่
ส่งเสริมสุขภาพที่ดแี ก่ชุมชน

2.2 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพเภสัชกรรม
(1) ส่งเสริมให้นิสติ มีคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพเภสัชกรรม
(2) จัดการเรียนการสอนที่สร้างเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพเภสัชกรรม
(3) จัดให้มีกจิ กรรมที่สร้างเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
เภสัชกรรม
2.3 ด้านการส่งเสริมสุขภาพที่ดแี ก่ชุมชน
(1) จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่
เน้นการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน
(2) จัดให้มีกจิ กรรมและงานบริการ
วิชาการส่งเสริมสุขภาพที่ดแี ก่ชุมชน
(3) ส่งเสริมการทาวิจัยในชุมชน
1. สนับสนุนให้อาจารย์ประจาทีม่ ี
คุณสมบัตคิ รบถ้วนตามเกณฑ์ กพอ.
ยื่นขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
2. อาจารย์ใหม่ต้องผ่านการอบรม
หลักสูตรเบือ้ งต้นเกี่ยวกับเทคนิคการ
สอน การวัดและประเมินผล

1. มีรายวิชาทีส่ ่งเสริมสุขภาพที่ดีแก่ชุมชน
ในหลักสูตร
2. มีกิจกรรมและงานบริการวิชาการที่
ส่งเสริมสุขภาพที่ดแี ก่ชุมชน
3. มีงานวิจัยที่สง่ เสริมหรือแก้ไขปัญหา
สุขภาพชุมชนไม่นอ้ ยกว่า 1 เรื่องต่อปี
1. จานวนอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการเพิ่มขึ้นอย่างน้อยปีละ 1
คน
2. อาจารย์ประจาและบุคลากรทุกคน
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
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กลยุทธ์

หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้

3. มีการสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมการ 3. มีโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการ
อบรมสัมมนา อย่างน้อย 1 ครั้ง/คน/ปี
จัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ
4. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรอย่าง
อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรเป็นระยะ
น้อยปีละ 1 โครงการ
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
4. ร้อยละ 80 ของอาจารย์เข้าร่วม
5. มีการจัดสัมมนาการพัฒนาการเรียน
โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการ
การสอนจากผลการประเมินการเรียน
จัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ
การสอนโดยนิสิต เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การพัฒนาคุณภาพหลักสูตร
ของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละ 5. ระดับความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อ
รายวิชา
การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
6. ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาทักษะด้าน
เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม
บริบาลทางเภสัชกรรม
5.0
6. สัดส่วนอาจารย์ที่ปฏิบัตงิ านด้าน
Practice-based ต่อนิสติ เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่สภาเภสัชกรรมกาหนด
7. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร เช่น การ
จัดสัมมนาวิชาการในสาขา เป็นต้น
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือน กรกฏาคม – พฤศจิกายน
ภาคการศึกษาปลาย เดือน ธันวาคม – เมษายน
2.2 คุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้าศึกษา
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
เภสัชศาสตร์ พ.ศ.2558 (หลักสูตรหกปี) และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
2.2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึก ษาไม่ ต่ากว่าระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนปลายหรือเทีย บเท่าตาม
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
2.2.2 ไม่ เ จ็ บ ป่ ว ยหรื อ เป็ น โรคติ ด ต่ อ ร้ า ยแรง หรื อ มี ค วามผิ ด ปกติ ที่ เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ
การศึกษาและการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ตามที่กาหนดในข้อบังคับสภาเภสัชกรรม
2.2.3 มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
การคัดเลือกผูเ้ ข้าศึกษา
เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
ไม่มี
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา/ ข้อจากัดของนิสติ ในข้อ 2.3
ไม่มี
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2.5 แผนการรับนิสติ และผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 6 ปี
ชั้นปีที่
1
2
3
4
5
6
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2562
80
80
-

จานวนนิสติ แต่ละปีการศึกษา (คน)
2563
2564
2565
2566
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
160
240
320
400
-

2567
80
80
80
80
80
80
480
80

2.6 งบประมาณตามแผน
ใช้งบประมาณแผ่นดินและงบรายได้ที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัยพะเยา
หมวดรายจ่าย
1. งบบุคคลากร
1.1 หมวดเงินเดือน
1.2 หมวดค่าจ้างประจา
2. งบดาเนินการ
2.1 หมวดค่าสอนตอบแทน
2.2 หมวดค่าใช้สอย
2.3 หมวดค่าวัสดุ
2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
3.1 หมวดครุภัณฑ์
4. งบเงินอุดหนุน
4.1 เงินอุดหนุนสาหรับนิสิต
เภสัชศาสตร์
4.2 โครงการสนับสนุน
สาหรับนิสิตเภสัชศาสตร์
4.3 โครงการบริการวิชาการ
4.4 โครงการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
รวมรายจ่าย

2562

2563

ปีงบประมาณ
2564
2565

2567

11,490,000
1,133,000

13,210,000
1,303,000

15,200,000
1,500,000

17,500,000
1,723,000

20,090,000
1,990,000

23,101,000
2,279,000

570,000
1,500,000
115,000
32,000

684,000
1,800,000
138,000
38,000

821,00
2,160,000
166,000
46,000

985,000
2,592,000
199,000
55,000

1,182,000
3,110,000
238,000
66,000

1,418,000
3,732,000
286,000
79,000

3,000,000

3,300,000

3,630,000

3,990,000

4,392,000

4,831,000

3,414,600

3,414,600

3,414,600

3,414,600

3,414,600

3,414,600

730,000

803,000

883,000

971,000

1,069,000

1,176,000

75,000
64,000

82,500
70,400

90,700
77,400

99,800
85,100

109,800
93,700

120,800
103,000

22,123,620 24,843,500

21,167,700

31,614,500

35,755,100

40,540,400

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายต่อหัว (อ้างอิงข้อมูลจากกองแผนงาน) สาหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
เฉลี่ย 448,601.- บาท ต่อคน ต่อปีการศึกษา

2.7 ระบบการศึกษา

2566
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แบบชั้นเรียน
แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning)
แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
อื่น ๆ (ระบุ) .........................

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. หลักสูตรและอาจารย์ผสู้ อน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 222 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558 ดังนี้

หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
2.2 กลุม่ วิชาชีพ
การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม (หน่วยกิต) ไม่นอ้ ยกว่า

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาเภสัชศาสตร์พ.ศ. 2558
(หลักสูตรหกปี)
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 184 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 114 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ 2562

ไม่น้อยกว่า 34 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

43 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

220 หน่วยกิต

222 หน่วยกิต

30 หน่วยกิต
186 หน่วยกิต
40 หน่วยกิต
146 หน่วยกิต
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3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปบังคับ
จานวน 30 หน่วยกิต
001101
การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
001102
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
Ready English
001103
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5)
Explorative English
001204
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5)
Step Up English
002201
พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5)
Citizen Mind by Citizenship
002202
สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Multicultural Society
003201
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
003202
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Health and Environment Management
004101
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
3(2-2-5)
Arts of Living
004201
บุคลิกภาพ และการแสดงออกในสังคม
3(2-2-5)
Socialized Personality
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์
146200
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ
English for Specific Purposes
241111
คณิตศาสตร์ 1
Mathematics I
242101
หลักเคมี
Principle of Chemistry

จานวน 186 หน่วยกิต
จานวน 40 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
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242111
242141
243211
244104
247112
361203
363218
365211
367204

341121
341141
341201
341211
341221
341222

เคมีเชิงฟิสิกส์และการประยุกต์
Physical Chemistry and Applications
เคมีอินทรีย์
Organic Chemistry
เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล
Cell and Molecular Biology
ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Life Science Physics
สถิตพิ ืน้ ฐานทางการแพทย์
Basic Medical Statistics
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
Microbiology and Parasitology
กายวิภาคศาสตร์พ้ืนฐาน
Basic Anatomy
ชีวเคมีการแพทยเบือ้ งตน
Fundamental Medical Biochemistry
หลักสรีรวิทยา
Principle of Physiology
วิชาพืน้ ฐานด้านเภสัชศาสตร์
บทนาสูเ่ ภสัชกรรม
Introduction to Pharmaceutics
บทนาสู่วิชาชีพเภสัชกรรม
Introduction to Pharmacy Profession
การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ 1
Pharmaceutical Quality Control I
บทนาสู่เภสัชเวท
Introduction to Pharmacognosy
เภสัชกรรม 1
Pharmaceutics I
เภสัชกรรม 2
Pharmaceutics II

4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
2(2-0-4)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
4(3-3-8)
4(3-3-8)

จานวน 90 หน่วยกิต
1(1-0-2)
1(1-0-2)
3(2-3-6)
2(1-3-4)
3(2-3-6)
4(3-3-8)
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341241
341301
341302
341311
341312
341321
341322
341331
341332
341341
341342
341351
341352
341353
341354
341355

เภสัชศาสตร์สังคมและพฤติกรรม
Social and Behavioral Aspects in Pharmacy
การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ 2
Pharmaceutical Quality Control II
เภสัชเคมี 1
Pharmaceutical Chemistry I
เภสัชเวท 1
Pharmacognosy I
เภสัชเวท 2
Pharmacognosy II
เภสัชกรรม 3
Pharmaceutics III
เภสัชกรรม 4
Pharmaceutics IV
หลักเภสัชวิทยา
Principle of Pharmacology
เภสัชวิทยา 1
Pharmacology I
การจัดการเภสัชกรรม
Pharmacy Management
เภสัชกรรมปฐมภูมิ
Primary Care Pharmacy
หลักเภสัชบาบัด
Principles of Pharmacotherapeutics
เภสัชสนเทศศาสตร์เบื้องต้น
Basic Pharmacoinformatics
เภสัชบาบัด 1
Pharmacotherapeutics I
เภสัชบาบัด 2
Pharmacotherapeutics II
เภสัชสนเทศศาสตร์เพื่อการบริบาลทางเภสัชกรรม
Pharmacoinformatics for Pharmaceutical Cares

1(1-0-2)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
2(1-3-4)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
2(1-3-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-3-4)
1(1-0-2)
3(2-3-6)
2(1-3-4)
2(1-2-3)
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341401
341431
341432
341433
341441
341442
341444
341445

341446
341451
341452
341453
341454
341572

เภสัชเคมี 2
Pharmaceutical Chemistry II
เภสัชวิทยา 2
Pharmacology II
ชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลนศาสตร์
Biopharmaceutics and Pharmacokinetics
เภสัชวิทยา 3
Pharmacology III
การสื่อสารเชิงวิชาชีพ
Professional Communication
เภสัชระบาดวิทยาเบือ้ งต้น
Basic Pharmacoepidemiology
เภสัชเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
Basic Pharmacoeconomics
ระบบการจัดการด้านยาเพื่อการรับรองคุณภาพร้านยา
และโรงพยาบาล
Medication Management System for Drug Store and
Hospital Accreditation
กฎหมายและจริยธรรมทางเภสัชกรรม
Laws and Ethics in Pharmacy
เภสัชบาบัด 3
Pharmacotherapeutics III
เภสัชบาบัด 4
Pharmacotherapeutics IV
เภสัชบาบัด 5
Pharmacotherapeutics V
เภสัชบาบัด 6
Pharmacotherapeutics VI
ปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม 1
Pharmacy Training 1
(จานวนชั่วโมงปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-3-4)
2(2-0-4)
1(1-0-2)
2(1-2-3)

3(2-2-5)
2(1-3-4)
3(2-3-6)
2(1-3-4)
3(2-3-6)
4 หน่วยกิต
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341573
341574

341443

341447
341455
341551
341552
341553
341554
341571
341671
341672

โครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์
Research Project in Pharmaceutical Sciences
ปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม 2
Pharmacy Training 2
(จานวนชั่วโมงปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

3(0-9-5)
4 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเอก
จานวน 56 หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับ
จานวน 41 หน่วยกิต
ทักษะการบริบาลทางเภสัชกรรมในงานเภสัชกรรม
2(0-6-3)
ปฐมภูมิ
Skills of Pharmaceutical Cares in Primary Care
Pharmacy
ระเบียบวิธีวิจัยสาหรับเภสัชศาสตร์
3(2-2-5)
Research Methodology for Pharmacy
พิษวิทยาคลินิก
2(2-0-4)
Clinical Toxicology
เภสัชบาบัดในผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ
3(2-3-6)
Pharmacotherapeutics in Special patients
การทบทวนข้อมูลยาใหม่
2(0-6-3)
Current Drug Review
ทักษะการบริบาลทางเภสัชกรรมในชุมชน
3(0-8-4)
Skills of Pharmaceutical Cares in Community Pharmacy
ทักษะการบริบาลทางเภสัชกรรมในโรงพยาบาล
3(0-9-5)
Skills of Pharmaceutical Cares in Hospital
เภสัชศาสตร์บูรณาการ
3(2-2-5)
Integrative Pharmacy
ปฏิบัติงานการจัดการระบบยา
5 หน่วยกิต
Clerkship: Medication Management System
ปฏิบัติงานเภสัชกรรมอายุรศาสตร์
5 หน่วยกิต
Clerkship: Medicine
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341673
341674

341675
341676

341677
341678

341679
341681
341682

341683
341684

341685

ปฏิบัติงานเภสัชกรรมชุมชน
Clerkship: Community Pharmacy
ปฏิบัติงานเภสัชกรรมผูป้ ่วยนอก
Clerkship: Ambulatory Care

5 หน่วยกิต
5 หน่วยกิต

วิชาเอกเลือก
จานวน 15 หน่วยกิต
ปฏิบัติงานให้บริการสารสนเทศทางยา
5 หน่วยกิต
Clerkship: Drug Information Service
ปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมสาหรับ
5 หน่วยกิต
ผูป้ ่วยเฉพาะกลุ่ม
Clerkship: Pharmaceutical Care in Special Group
Patients
ปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมขั้นสูง
5 หน่วยกิต
Clerkship: Advanced Pharmaceutical Care
ปฏิบัติงานด้านข้อมูลยาในบริษัทยา
5 หน่วยกิต
Clerkship: Drug Information in Pharmaceutical
Company
ปฏิบัติงานเภสัชจลนศาสตร์คลินิก
5 หน่วยกิต
Clerkship: Clinical Pharmacokinetics
ปฏิบัติงานเภสัชพันธุศาสตร์
5 หน่วยกิต
Clerkship: Pharmacogenomics
ปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมสาหรับผู้ป่วยโรคไต
5 หน่วยกิต
Clerkship: Pharmaceutical Care in Patients with Kidney
Diseases
ปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมสาหรับผู้ป่วยวิกฤต
5 หน่วยกิต
Clerkship: Pharmaceutical Care in Critical Ill Patients
ปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมสาหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ
และหลอดเลือด
5 หน่วยกิต
Clerkship: Pharmaceutical Care in Patients with
Cardiovascular Diseases
ปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมทางโรคติดเชือ้
5 หน่วยกิต
Clerkship: Pharmaceutical Care in Infectious Diseases
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341686

341687
341688
341689
341691
341692

341693

ปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านการติดตามอาการ
ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
Clerkship: Pharmaceutical Care in Adverse Drug
Reaction Monitoring
ปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมสาหรับผู้ป่วยมะเร็ง
Clerkship: Pharmaceutical Care in Oncologic Patients
ปฏิบัติงานวิจัยด้านเภสัชกรรมปฏิบัติ
Clerkship: Research in Pharmacy Practice
ปฏิบัติงานเภสัชกรรมครอบครัว
Clerkship: Family Pharmacy
ปฏิบัติงานการแพทย์ทางเลือก
Clerkship: Complementary and Alternative Medicine
ปฏิบัติงานวิจัยทางผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและเคมียา
Clerkship: Natural Products and Medicinal Chemistry
Research
ปฏิบัติงานยาเตรียมเฉพาะราย
Clerkship: Extemporaneous Preparation

5 หน่วยกิต

5 หน่วยกิต
5 หน่วยกิต
5 หน่วยกิต
5 หน่วยกิต
5 หน่วยกิต

5 หน่วยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน 6 หน่วยกิต
นิสติ สามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่
มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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3.1.4 แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
001101
001102
003202
241111
242101
243211
244104

001103
002201
002202
004101
242111
242141
341141
341121

การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
คณิตศาสตร์ 1
หลักเคมี
เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล
ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
22 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
พลเมืองใจอาสา
สังคมพหุวัฒนธรรม
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
เคมีเชิงฟิสิกส์และการประยุกต์
เคมีอินทรีย์
บทนาสู่วิชาชีพเภสัชกรรม
บทนาสูเ่ ภสัชกรรม
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
22 หน่วยกิต
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001204
003201
341221
361203
363218
365211

004201
247112
341201
341211
341222
341241
367204

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
การสื่อสารในสังคมดิจติ อล
เภสัชกรรม 1
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
กายวิภาคศาสตร์พ้ืนฐาน
ชีวเคมีการแพทย์เบื้องต้น
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
4(3-3-8)
19 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
สถิตพิ ืน้ ฐานทางการแพทย์
การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ 1
บทนาสู่เภสัชเวท
เภสัชกรรม 2
เภสัชศาสตร์สังคมและพฤติกรรม
หลักสรีรวิทยา
รวม

3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(2-3-6)
2(1-3-4)
4(3-3-8)
1(1-0-2)
4(3-3-8)
19 หน่วยกิต
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341301
341311
341321
341331
341341
341351
341352

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ 2
เภสัชเวท 1
เภสัชกรรม 3
หลักเภสัชวิทยา
การจัดการเภสัชกรรม
หลักเภสัชบาบัด
เภสัชสนเทศศาสตร์เบื้องต้น
รวม

3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
2(1-3-4)
2(2-0-4)
2(1-3-4)
1(1-0-2)
16 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
341302
341312
341322
341332
341342
341353
341354
341355

เภสัชเคมี 1
เภสัชเวท 2
เภสัชกรรม 4
เภสัชวิทยา 1
เภสัชกรรมปฐมภูมิ
เภสัชบาบัด 1
เภสัชบาบัด 2
เภสัชสนเทศศาสตร์เพื่อการบริบาลทาง
เภสัชกรรม
รวม

3(3-0-6)
2(1-3-4)
3(2-3-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(2-3-6)
2(1-3-4)
2(1-2-3)
19 หน่วยกิต
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146200
341401
341431
341432
341441
341442
341443
341451
341452

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
เภสัชเคมี 2
เภสัชวิทยา 2
ชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลนศาสตร์
การสื่อสารเชิงวิชาชีพ
เภสัชระบาดวิทยาเบือ้ งต้น
ทักษะการบริบาลทางเภสัชกรรมในงาน
เภสัชกรรมปฐมภูมิ
เภสัชบาบัด 3
เภสัชบาบัด 4
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-3-4)
2(2-0-4)
2(0-6-3)
2(1-3-4)
3(2-3-6)
21 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
341433
341444
341445
341446
341447
341453
341454
341455

เภสัชวิทยา 3
เภสัชเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
ระบบการจัดการด้านยาเพื่อการรับรอง
คุณภาพร้านยาและโรงพยาบาล
กฎหมายและจริยธรรมทางเภสัชกรรม
ระเบียบวิธีวิจัยสาหรับเภสัชศาสตร์
เภสัชบาบัด 5
เภสัชบาบัด 6
พิษวิทยาคลินิก
รวม

2(2-0-4)
1(1-0-2)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-3-4)
3(2-3-6)
2(2-0-4)
18 หน่วยกิต
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341551
341552
341553
341571
341572
xxxxxx

341554
341573
341574
XXXXX

ชั้นปีที่ 5
ภาคการศึกษาต้น
เภสัชบาบัดในผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ
การทบทวนข้อมูลยาใหม่
ทักษะการบริบาลทางเภสัชกรรมชุมชน
เภสัชศาสตร์บูรณาการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม 1
(จานวนชั่วโมงปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)
เลือกเสรี
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ทักษะการบริบาลทางเภสัชกรรมใน
โรงพยาบาล
โครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม 2
(จานวนชั่วโมงปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)
เลือกเสรี
รวม

3(2-3-6)
2(0-6-3)
3(0-8-4)
3(2-2-5)
4 หน่วยกิต
3(x-x-x)
18 หน่วยกิต

3(0-9-5)
3(0-9-5)
4 หน่วยกิต
3(x-x-x)
13 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 6
341671 ปฏิบัติงานการจัดการระบบยา
5 หน่วยกิต
341672 ปฏิบัติงานเภสัชกรรมอายุรศาสตร์
5 หน่วยกิต
341673 ปฏิบัติงานเภสัชกรรมชุมชน
5 หน่วยกิต
341674 ปฏิบัติงานเภสัชกรรมผูป้ ่วยนอก
5 หน่วยกิต
3416xx วิชาเอกเลือก
5 หน่วยกิต
3416xx วิชาเอกเลือก
5 หน่วยกิต
3416xx วิชาเอกเลือก
5 หน่วยกิต
รวม
35 หน่วยกิต
หมายเหตุ จานวนชั่วโมงการฝึกปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ยกว่า 1,600 ชั่วโมง
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
001101 การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
การสื่อสารด้วยคา วลี การแต่งประโยค สานวน และโวหารในภาษาไทย การจับใจความสาคัญ
จากการฟั งและการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุปความ และการแสดงความคิดผ่านทัก ษะการใช้
ภาษาไทยที่เหมาะสม
Communicative skill through word, phrase, sentence, idiom, and prose in Thai language usage,
identifying main idea from listening and reading, paragraph writing, brief summarizing including thinking
expression through the use of appropriate Thai
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
Ready English
คาศัพท์และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขียน การ
พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน ได้แก่ การแนะนาตนเองและบุคคลอื่น การตอบรับและการ
ปฏิเสธการเชิญชวน การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนาในร้านอาหาร การ
เลือกซือ้ สินค้า และการกล่าวลา
English vocabulary and grammar, fundamental English usage in listening, speaking, reading
and writing, development of English usage for daily-life including getting acquainted with someone,
accept and decline invitation, direction giving, direction asking and direction planning, conversation
in restaurant, smart shopping and saying goodbye for someone
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5)
Explorative English
ทัก ษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขีย น คาศัพท์และไวยากรณ์ใ นการสื่อสารตาม
สถานการณ์ต่าง ๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การจองโรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต
การโทรศัพท์ในการสื่อสารระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน ประกาศของสนามบิน
การสื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร การเข้าพัก ในโรงแรม การอธิบายเหตุการณ์ไ ม่พึง
ประสงค์ การสนทนาในงานเลี้ยงและการรับประทานอาหารแบบตะวันตก
Skills of English language: listening, speaking, reading, and writing, vocabularies and English
grammar for different situations in communication and effectiveness in international context including
trip planning, flight and accommodation booking using internet, international phone calling,
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communication in airport, airport announcement, communication in customs and immigration,
communication in bad situations and party
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5)
Step Up English
คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อในชีวิตประจาวัน หลักการใช้ภาษาอังกฤษ
ในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมล์ การเขียนสรุปความจากสื่อ การอ่านและถ่ายทอดข่าว
การอ่านกราฟและตาราง การตีความและการนาเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตอ่ การศึกษาและอาชีพ
English vocabulary related to news and media in daily life, English usage for listening,
speaking, reading and writing including e-mail, summarizing from media, news reading and sharing,
data interpretation from graphs and tables, interpretation and information presentation for further
study and future careers
002201 พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5)
Citizen Mind by Citizenship
สิทธิ บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคมทุกระดับ จิตอาสา สานึกสาธารณะ ความกตัญญู
พลเมืองกั บประชาธิปไตย จริย ธรรมทางวิชาชีพ การปรับ ตัวเข้ากับ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมและกรแเสไหลวนของวัฒนธรรมโลก
Rights, roles and duties of citizens, volunteerism, public consciousness, gratitude, citizenship
and democracy, professional ethics, the changing society, cultural appreciation, adaptation to social
and cultural changing
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Multicultural Society
มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการอคติและความรุนแรงในสังคมพหุวัฒนธรรม
กระแสการเปลี่ ย นแปลงในสั ง คมและวั ฒ นธรรมโลก อาเซี ย น ความหลากหลายทางสั ง คมและ
วัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย 4 ภาค จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา
Man and society, multicultural society, bias and violence management in multicultural
society, social and cultural trends in global, ASEAN, social and cultural diversity of Thailand’s regional,
Phayao and University of Phayao dimensions

003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล

3(2-2-5)
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Communication in Digital Society
ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย นวัตกรรมของเศรษฐกิจ
ดิจิทัล ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมสานักงานอัตโนมัติ และโปรแกรมประยุกต์เพื่อ
การผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อนามาใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน
การสื่อสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีจริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Fundamentals of technology: hardware, software and networking, innovation in digital
economy, electronic commerce transaction, office automation program and software application for
multimedia production, search, screening and selection data for work and daily life, communication
through online social networking in accordance with ethical and related legal regulation
003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Health and Environmental Management
แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพกาย จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ
การวิเ คราะห์แ ละวางแผนการรั บ ประทานอาหารเพื่อ สุ ขภาพ ผลิต ภั ณฑ์ สุ ขภาพในชีวิ ต ประจาวั น
ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออกกาลังกาย โรคระบาด โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผนและการจัดการน้าใน
ชีวติ ประจาวัน การจัดการและแปรรูปขยะและการใช้พลังงานอย่างประหยัด
Concept of health and environment, state of health, mental, emotion, health factors,
analysis and planning of healthy consumption, daily- health product, relation between emotion and
health, recreation and exercise, pandemic, Sexual Transmitted Infection, traffic accident, planning
with accident, natural disaster, water management in daily life, waste processing and environmental
saving
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
Arts of Living
การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการวางแผนการดาเนินชีวิต การเห็ นคุณค่าใน
ตนเองและผู้อื่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การดาเนินชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการคิด
เชิงบวก คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การควบคุมและการจัดการอารมณ์
Inspiration making, goal setting and life planning, appreciation in self value and others, goal
setting in life and planning, fundamental of sufficiency economy, lifestyle concept of sufficiency
economy, thinking system, positive thinking, analytical thinking, creative thinking, emotion control
and management
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004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
3(2-2-5)
Socialized Personality
ความสาคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย วาจา
ใจ มารยาท วั ฒนธรรมไทย ทัก ษะการพูดในที่ชุมชน คุ ณลัก ษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลัก ษณ์ของ
มหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่รว่ มกันในสังคม การปรับตัวในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก
Important of personality, personality development, personality development of physical,
verbal, mind, manner, Thai culture, public communication skills, desired traits relating to University
of Phayao's identity, living in a society, self-adaptation in the Thai and global social context
146200 ภาษาอังกฤษเพือ่ วัตถุประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
English for Specific Purposes
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ โดยมุ่งเน้นทักษะเชิงผลิตเป็นหลัก คือ การพูด
และการเขียน โดยรวมหัวข้ออภิปรายที่หลากหลายที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่นิสิตกาลังศึกษาอยู่
เข้ากับคาศัพท์เชิงวิชาการและเฉพาะทางมากขึ้น รวมถึงโครงสร้างทางไวยากรณ์ที่ซับซ้อนขึ้น
Develop integrated English skills focusing mainly on productive skills-speaking and writing,
combining the various topics related to the students’ study areas with more academic and technical
terms and more complex grammar structures
241111 คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
Mathematics I
อุ ป นั ย เชิ ง คณิ ต ศาสตร์ ลิ มิ ต และความต่ อ เนื่ อ งของฟั ง ก์ ชั น อนุ พั น ธ์ ข องฟั ง ก์ ชั น และการ
ประยุกต์ปริพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ เมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น
Mathematic induction, limits and continuity of functions, derivative of functions and
applications, integral of functions and applications, matrices and system of linear equations

242101 หลักเคมี
Principle of Chemistry

4(3-3-8)
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สสารและการวัด โครงสร้างอะตอม ระบบพีริออดิก พันธะเคมีและโครงสร้างโมเลกุล
ปริมาณสารสัมพันธ์ ปฏิกิริยาเคมี ก๊าซของแข็ง ของเหลว สารละลาย อุณหพลศาสตร์เบือ้ งต้น
จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี กรด-เบสเคมีไฟฟ้า เคมีนิวเคลียร์ เคมีสิ่งแวดล้อม
Matter and measurment, atomic structure, periodic system, chemical bonding, and
molecular structure, stoichiometry, chemical reaction, gases, solid, liquid, solutions, fundamental
thermodynamics, chemical kinetics, chemical equilibrium, acid and base electrochemistry, nuclear
chemistry, environmental chemistry
242111 เคมีเชิงฟิสกิ ส์และการประยุกต์
4(3-3-8)
Physical Chemistry and Applications
แก๊สและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส สมบัติการถ่ายเท ได้แก่ การแพร่ผ่าน ความหนืดและการนา
ความร้อน แนวความคิดเกี่ยวกับอุณหพลศาสตร์และการนาไปประยุกต์ ระบบองค์ประกอบเดี่ยวและ
หลายองค์ประกอบแผนผังวัฏภาค สมดุลเคมี สารละลายนอนอิเล็กโทรไลต์ และอิเล็กโทรไลต์ ทฤษฎี
กรด-เบส ไฟฟ้าเคมี สมดุลการเกาะกันทางโมเลกุลจลนศาสตร์เคมีและการประยุกต์ ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับสารจาพวกพอลิเมอร์ เคมีพืน้ ผิวได้แก่ แรงตึงผิว ระบบของคอลลอยด์
Gases and kinetic theory of gases, transport phenomena such as diffusion, viscosity and
thermal conductivity, ideas about thermodynamics and its applications, pure substances and
multicomponent systems, phase diagram, chemical equilibrium, solutions of nonelectrolytes and
electrolytes, acid-base theory, electrochemistry, molecular binding equilibrium, chemical kinetics and
its applications, introduction to polymer materials, surface chemistry, including surface tension,
colloidal system
242141 เคมีอนิ ทรีย์
4(3-3-8)
Organic Chemistry
บทนาเคมีอินทรีย์ การจาแนกสารประกอบอินทรีย์ การเรียกชื่อ การเขียนสูตรโครงสร้าง และ
ไอโซเมอร์ต่าง ๆ ปฏิกิริยาและกลไกของสารประกอบชนิดแอลเคน แอลคีน แอลไคน์ อะโรมาติก เฮเทอ
โรไซคลิก แอลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ อีเทอร์ เอมีน แอลดีไฮด์ คีโตน คาร์บอกซิลกิ และอนุพันธุ์
Introduction of organic chemistry, classification, nomenclature and isomerism of organic
compounds, properties, reactions and reaction mechanisms of alkane, alkene, alkyne, aromatic,
heterocyclic, alkyl halide, alcohol. ether, amine, aldehyde, ketone, carboxylic acids and their
derivatives
243211 เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล

3(3-0-6)
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Cell and Molecular Biology
ทฤษฎีเ ซลล์ สมบัติพื้นฐานของเซลล์ องค์ประกอบทางเคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต พลังงาน
ชีวภาพ การทางานของเอนไซม์ในกระบวนการเมแทบอลิซึม โครงสร้างและหน้าที่ของเยื่อหุ้มเซลล์และ
องค์ประกอบของเซลล์ การแสดงออกของสารพันธุกรรม สรีรวิทยาของเซลล์ ความสัมพันธ์ของเซลล์
และออร์แกเนลล์
Cell theories, basic properties of cells, the chemical basis of life, bioenergetics, enzymes and
metabolism, structure and function of cell membrane and intracellular compartments, expression of
genetic information, cell physiology, relationships between cell and organelles
244104 ฟิสกิ ส์วทิ ยาศาสตร์ชวี ภาพ
3(2-3-6)
Life Science Physics
หน่วยและการวัด จลนศาสตร์และพลศาสตร์การเลื่อนตาแหน่งและการหมุน งาน พลังงาน
และกาลังของร่างกาย คุณสมบัติการยืดหยุ่นของโครงกระดูกและเนื้อเยื่อ กลศาสตร์และคุณสมบัติทาง
กายภาพของของไหล ฟิสิกส์ของการหายใจ ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ คลื่นเสียงและการได้ยิน
ทัศนศาสตร์และทัศนอุปกรณ์ ไฟฟ้าและอิเล็กโทรนิกส์เบื้องต้น ชีวไฟฟ้า ฟิสิกส์ของรังสี ฟิสิกส์ของเวช
ศาสตร์นวิ เคลียร์
Units and measurement, kinematics and dynamics of transitional and rotational motion,
work, energy and power of the body, elastic properties of the skeleton and tissues, mechanics and
physical properties of fluids, physics of breathing, heat and thermodynamics, waves sound and
hearing, optics and optical instruments, elementary electricity and electronic, bioelectricity, radiation
physics, physics of nuclear medicine
247112 สถิตพิ นื้ ฐานทางการแพทย์
2(2-0-4)
Basic Medical Statistics
แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
สถิติพรรณนา การคานวณขนาดตัวอย่างเบื้องต้น การทดสอบการแจกแจงแบบปกติ การประมาณค่า
และการทดสอบสมมุ ติ ฐ าน การวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนเบื้ อ งต้ น การทดสอบด้ ว ยไคก าลั ง สอง
อัตราส่วนออดส์ การแปลผลและการนาเสนอผลสถิติ
Concepts extent and benefits of statistics for health science, the application of statistics in
daily life, descriptive statistics, elementary sample size calculation, normal distribution test, estimation
and hypothesis test, elementary analysis of variance, chi- square test, odds ratio, the data
interpretation and presentation to research
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341121 บทนาสูเ่ ภสัชกรรม
1(1-0-2)
Introduction to Pharmaceutics
การแนะน าหนั ง สื อ และเภสั ช ต ารั บ ที่ จ าเป็ น ต่ อ การค้ น ข้ อ มู ล ที่ ส าคั ญ ในทางเภสั ช กรรม
การศึกษาเกี่ยวกับภาษาละตินที่ใช้ในใบสั่งยา ศัพท์ทางเภสัชกรรมและทางการแพทย์ เทคนิคพื้นฐาน
และการค านวณเบื้องต้นทางเภสั ชกรรม เภสัชภั ณฑ์รูป แบบต่าง ๆ สารปรุงแต่งในทางเภสัชกรรม
พอลิเมอร์ที่ใช้ในทางเภสัชกรรม และเภสัชบรรจุภัณฑ์
Introduction of the essential books and pharmacopoeias for an important information inquiry
in pharmaceutics, the study of Latin language used in prescriptions, the medical and pharmaceutical
terminologies, the primary techniques and the fundamental calculation in pharmacy, pharmaceutical
dosage forms, pharmaceutical excipients, polymers used in pharmaceutics, and pharmaceutical
packaging
341141 บทนาสูว่ ิชาชีพเภสัชกรรม
1(1-0-2)
Introduction to Pharmacy Profession
บทนาเข้าสู่การศึกษาวิชาชีพเภสัชกรรม ปรัชญาแห่งวิชาชีพ วิวัฒนาการและจริยธรรมแห่ง
วิชาชีพ หลักสูตร สถาบันการศึกษา องค์กรวิชาชีพ และสาขาวิชาชีพต่าง ๆ จรรยาบรรณ และบทบาท
ของเภสัชกรกับงานสาธารณสุข
Introduction to pharmacy profession, philosophy of profession, evolutions and ethics of
pharmacy profession, program, educational organization and other professional disciplines, code of
ethics and roles of pharmacist in public health
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341201 การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ 1
3(2-3-6)
Pharmaceutical Quality Control I
รายวิชาบังคับก่อน : 242101 หลักเคมี
ความรู้เบื้องต้นในการประกั นคุณภาพและการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ ข้อก าหนดและ
หลักการของการวิเคราะห์เชิงปริมาณ วิธีการวิเคราะห์และการคานวณปริมาณตัวยาสาคัญ โดยการ
ไทเทรตกรด-ด่าง การไทเทรตโดยปฏิกิริยารีดอกซ์ การไทเทรตโดยใช้วิธีตกตะกอน การไทเทรตโดย
ปฏิกิรยิ าการเกิดสารประกอบเชิงซ้อน และการไทเทรตโดยวัดการเปลี่ยนแปลงศักย์ไฟฟ้า
Basic knowledge of quality assurance and quality control of pharmaceutical products,
requirements and principle of quantitative analysis, analyzing and calculating methods of active
ingredients in pharmaceutical products by acid- base titration, redox titration, precipitating titration,
complexometric titration, and potentiometric titration
341211 บทนาสูเ่ ภสัชเวท
2(1-3-4)
Introduction to Pharmacognosy
คาจากัดความของเภสัชเวทและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ความรู้พืน้ ฐานเกี่ยวกับแหล่งที่มาของยา
จากธรรมชาติ แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ์ ธ รรมชาติ หลั ก พฤกษศาสตร์เ บื้ อ งต้ น จุ ล ทรรศน์ ลั ก ษณะของผงยา
สมุนไพร สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ การให้คาปรึกษาด้านการประยุกต์ใช้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติในชุมชน
Definition of pharmacognosy and natural products, basic knowledge in drugs of natural
origins and natural products, pharmaceutical botany, microscopic description of powdered drugs,
medicinal plants used in National List of Essential Medicines, consultant for applications of medicinal
plants and natural products in community
341212 พฤกษศาสตร์การแพทย์
3(2-2-5)
Medical Botany
ค าจากั ด ความของเภสั ช เวท ความรู้พื้น ฐานเกี่ย วกั บ แหล่ง ที่มาของยาจากธรรมชาติและ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสัณฐานวิทยาของพืช อนุกรมวิธานของพืช กายวิภาคของ
พืช จุลทรรศน์ลักษณะของผงยาสมุนไพร สมุนไพรในในบัญชียาหลักแห่งชาติ
Definition of pharmacognosy, basic knowledge in drugs of natural origins and natural
products, basic knowledge in plant morphology, plant taxonomy and plant anatomy, microscopic
description of powdered drugs, medicinal plants used in National List of Essential Medicines
341221 เภสัชกรรม 1

3(2-3-6)
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Pharmaceutics I
รายวิชาบังคับก่อน : 242111 เคมีเชิงฟิสกิ ส์และการประยุกต์
341121 บทนาสูเ่ ภสัชกรรม
รูปแบบและส่วนประกอบของยาเตรียมรูปแบบยาน้าใส เทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการเตรียมยาน้า
ใส หลั ก การทางเคมีฟิสิก ส์ที่เ กี่ ยวข้องกั บ การตั้งตารับ ความคงตัวและประสิท ธิภาพของยาเตรีย ม
รูปแบบยาน้าใส เช่น การละลายและวิธีเพิ่มการละลาย จลนศาสตร์และความคงตัวของยา ปฏิบัติการ
เตรียมและการตัง้ ตารับยาน้าใส และการเตรียมยาเฉพาะราย
Dosage forms and compositions of solutions, the fundamental techniques used in the
preparation of solutions, the physicochemical principles concerning the formulation of solutions, the
stability and efficacy of solutions such as solubility and solubility enhancement, chemical kinetics and
drug stability, laboratory practice in the preparation and formulation of solutions, and extemporaneous
drug preparations
341222 เภสัชกรรม 2
4(3-3-8)
Pharmaceutics II
รายวิชาบังคับก่อน : 341121 บทนาสูเ่ ภสัชกรรม
รูป แบบ และส่ว นประกอบของยารูปแบบกระจายตัว เช่น คอลลอยด์ ยาน้าแขวนตะกอน
อิมัลชัน โลชัน ยาทาถูนวด ขี้ผ้ึง ครีม เจลลี่ และยาเหน็บ หลักการทางเคมีฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการตั้ง
ตารับ ความคงตัว และประสิทธิภาพของยาเตรียมรูปแบบยากระจายตัว เช่น วิทยาศาสตร์การไหล
ปรากฏการณ์บนพื้นผิว คอลลอยด์ และการแพร่ผ่านผิวหนังของยา ปฏิบัติการการศึกษาทฤษฎีพ้ืนฐาน
และการเตรียมยารูปแบบกึ่งแข็ง และการเตรียมยาเฉพาะราย
Dosage forms and compositions of dispersed drugs systems such as colloids, suspensions,
emulsions, lotions, liniments, ointments, creams, jellies, and suppositories; physicochemical principles
concerning formulations, stability and efficacy of dosage forms of dispersions such as rheology,
interfacial phenomena, colloid and skin permeation, laboratory practice in the study of basic drug
theory and preparation of semi-solid dosage forms, and extemporaneous drug preparation

341241 เภสัชศาสตร์สงั คมและพฤติกรรม
Social and Behavioral Aspects in Pharmacy

1(1-0-2)
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แนวคิดสุขภาพในมิติสังคมและวัฒนธรรม พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ แนวคิดพื้นฐาน
และการประยุ ก ต์ ใ ช้ แ นวคิ ด จิ ต วิ ท ยาสั ง คม สั ง คมวิ ท ยาการแพทย์ มนุ ษ ยวิ ท ยาการแพทย์ และ
สังคมศาสตร์อื่น ๆ เพื่ออธิบายและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ หลักการเบื้องต้นในการวางแผนการ
ให้สุขศึกษาและการสร้างเสริมสุขภาพ
Health concept in socio- cultural dimension, health- related behavior, principles and
applications of social psychology, medical sociology, medical anthropology and health- related social
sciences in understanding the modifying health behavior, basic concepts of health education and
health promotion practice
341301 การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ 2
3(2-3-6)
Pharmaceutical Quality Control II
รายวิชาบังคับก่อน : 341201 การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ 1
ความรู้เบื้องต้นและปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์เภสัชภัณฑ์โดยใช้เทคนิคสเปกโตรสโคปี
โครมาโทกราฟี และเทคนิคอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ความรูเ้ บือ้ งต้นในการเลือกและประเมินวิธีวิเคราะห์เภสัช
ภัณฑ์
Basic knowledge and practice in pharmaceutical analysis using spectroscopic,
chromatographic and other related techniques, basic knowledge of selection and validation of
pharmaceutical analysis
341302 เภสัชเคมี 1
3(3-0-6)
Pharmaceutical Chemistry I
รายวิชาบังคับก่อน : 242141 เคมีอนิ ทรีย์
ความรู้พื้นฐานทางเคมีของยา ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของยาและการออกฤทธิ์ วิถีเม
แทบอลิสม คุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ วิธีการสังเคราะห์ และการดัดแปลงสูตรโครงสร้างของยาในกลุ่ม
ยาชา ยาที่มีผลต่อระบบประสาทส่วนกลางและส่วนปลาย ยาที่มีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด และ
ยาที่มีผลต่อระบบทางเดินปัสสาวะและระบบเลือด
Principle of medicinal chemistry, structure- activity relationship, metabolic pathways,
physicochemical properties, synthetic methods and modification of anesthetic drugs, central and
peripheral nervous system drugs, cardiovascular drugs and drugs affecting urinary tract and blood
system
341311 เภสัชเวท 1
3(2-3-6)
Pharmacognosy I
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วิธีการสกัดแยก ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และ การตรวจสอบเบื้องต้น ตามกลุ่มขององค์ประกอบ
ทางเคมีที่สาคัญ และ กระบวนการวิจัยและพัฒนายา ที่มแี หล่งที่มาจากธรรมชาติ
Extraction of natural products, preliminary chemical screening test and process of research,
development of drugs from natural origin
341312 เภสัชเวท 2
2(1-3-4)
Pharmacognosy II
รายวิชาบังคับก่อน : 341331 หลักเภสัชวิทยา
การควบคุมคุณภาพมาตรฐานและตรวจสอบคุณภาพสมุนไพรตามข้อกาหนดตารามาตรฐาน
สมุนไพรไทย ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ พิษและอาการไม่พึงประสงค์ของผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสาอางจากธรรมชาติ หลักเภสัชกรรมแผนไทย การแพทย์
ทางเลือก และสัมมนาทางผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
Quality control and identification of herbal medicines concerning requirements of Thai Herbal
Pharmacopoeia, pharmacological activities, toxicity, adverse effects of natural products, dietary
supplements, cosmetics, principles of traditional Thai medicines, alternative medicines, seminar of
natural products
341321 เภสัชกรรม 3
3(2-3-6)
Pharmaceutics III
รายวิชาบังคับก่อน : 341121 บทนาสูเ่ ภสัชกรรม
อนุภาคศาสตร์ แนวคิดการออกแบบและการเตรียมยาผง ยาเม็ด ยาเม็ดเคลือบ แคปซูล เพล
เลท ไมโครแคปซูล และระบบนาส่งยาอื่น ๆ การควบคุมคุณภาพยาของยาเตรียมรูปแบบของแข็ง เช่น
ความแข็ง ความหนา ความแปรปรวนของน้าหนัก การแตกกระจายตัว การละลาย การปฏิบัติที่ดีในการ
ผลิตยา ปฏิบัติการการศึก ษาคุณสมบัติของอนุภาค การเตรียมและการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์
รูปแบบของแข็ง
Micromeritics, concepts of design and preparation of powders, tablets, coated tablets,
capsules, pellets, microcapsules and other drug delivery systems, quality control of solid dosage
forms such as hardness, thickness, weight variation, disintegration and dissolution, Good
Manufacturing Practice/ Pharmaceutical Inspection Co- operation Scheme, laboratory practice in
micromeritics preparation and quality control of solid dosage forms
341322 เภสัชกรรม 4
3(2-3-6)
Pharmaceutics IV
รายวิชาบังคับก่อน : 341121 บทนาสูเ่ ภสัชกรรม
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รูปแบบ ส่วนประกอบ และหลักการเตรียมยาปราศจากเชื้อ เช่น ยาฉีด ยาสาหรับตา หู จมูก
และคอ ยาเตรียมชนิดผสมสาหรับให้ทางหลอดเลือดดา กระบวนการทาไร้เชือ้ และการควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ยาเตรียมปราศจากเชื้อ เภสัชภัณฑ์รังสี เภสัชภัณฑ์โปรตีนและเปปไทด์ วัคซีน ยาชีววัตถุ
คล้ายคลึง และผลิตภัณฑ์ฝอยละอองเบื้องต้น ปฏิบัติการเตรียมและการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ยา
ปราศจากเชือ้
Types, compositions and fundamental preparation of sterile products, such as parenterals,
eye ear nose and throat (EENT) preparations, intravenous admixture, sterilization process and quality
control of sterile products, radio- pharmaceutics, proteins, peptides and vaccines pharmaceutics,
biological drugs and aerosol products, practice in preparation and quality control of sterile products
341331 หลักเภสัชวิทยา
2(1-3-4)
Principle of Pharmacology
รายวิชาบังคับก่อน : 367204 หลักสรีรวิทยา
หลักการพื้นฐานทางเภสัชวิทยา เภสัชจลนศาสตร์ เภสัชพลศาสตร์ของยา กลไกการออกฤทธิ์
การเสริมฤทธิ์ และการต้านฤทธิ์ กั นของยาอันตรกิริย าระหว่างยา และอาการไม่พึงประสงค์จากยา
หลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เภสัชวิทยาของยาที่ออกฤทธิ์ในระบบประสาทประสาทอัตโนมัติ ควบคู่
กับปฏิบัติการทางด้านเภสัชวิทยา
Basic concept of pharmacology, pharmacokinetics, pharmacodynamics, mechanism of drug
action, drug potentiation and antagonism, drug interaction and adverse drug reactions, rational drug
use, pharmacology of autonomic nervous system agents, and pharmacological laboratories
341332 เภสัชวิทยา 1
2(2-0-4)
Pharmacology I
รายวิชาบังคับก่อน : 341331 หลักเภสัชวิทยา
กลไกการออกฤทธิ์ ผลทางเภสัชวิทยา ข้อบ่งใช้ อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ข้อควรระวัง
ข้อห้ามใช้ และปฏิกิริยาระหว่างยาของยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบหัวใจ หลอดเลือด และไต ยาที่มีผลต่อ
ระบบเลือด ยาที่มีผลต่อระบบต่อมไร้ท่อ
Mechanisms of action, pharmacological effect, indication, adverse drug reactions, precaution,
contraindication and drug interaction of drugs affecting the cardiovascular and renal system, blood
system, endocrine system
341333 เภสัชวิทยาทางการพยาบาลและปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินการเเพทย์
Pharmacology in Nursing and Emergency Medical Operation

3(3-0-6)

44
รูปแบบยาเตรียม วิถีทางการให้ยา การคานวณขนาดยา ภาษาละตินที่ใช้ในใบสั่งยา กฎหมาย
ยา เภสัชจลนศาสตร์ และเภสัชพลศาสตร์ กลไกการออกฤทธิ์ อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ข้อ
ควรระวัง ข้อห้ามใช้ และปฏิกิริยาระหว่างยาของ ยาทั่วไป และยาที่ใช้ในภาวะฉุกเฉินในระบบทางเดิน
หายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบประสาท ระบบประสาทอัตโนมัติ ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบ
ทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ และจิตเวช รวมทั้งยาการแก้พิษ
Dosage form, route of drug administration, dosage calculation, Latin language using in
prescriptions, drug laws, pharmacokinetics and pharmacodynamics, mechanism of action, adverse
drug reactions, precaution contraindication and drug interaction of common used and emergency
drug in respiratory, circular, nervous, autonomous nervous, muscular, digestive, urinary, endocrine,
reproductive systems and psychiatrics including drugs for detoxification
341334 เภสัชวิทยาเบือ้ งต้น
3(3-0-6)
Basic Pharmacology
รูปแบบยาเตรียม วิถีทางการให้ยา การคานวณขนาดยา ภาษาละตินที่ใช้ในใบสั่งยา กฎหมาย
ยา เภสัชจลนศาสตร์ และเภสัชพลศาสตร์ กลไกการออกฤทธิ์ อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ข้อ
ควรระวัง ข้อห้ามใช้ และปฏิกิรยิ าระหว่างยาของยาที่มีผลต่อระบบร่างกายมนุษย์
Dosage forms, routes of drug administration, dosage calculation, Latin language using in
prescriptions, drug laws, pharmacokinetics and pharmacodynamics, mechanism of action, adverse
drug reactions, precaution contraindication and drug interaction of drug effected on human body
system
341335 หลักเภสัชวิทยาทางการแพทย์
3(2-3-6)
Principles of Medical Pharmacology
หลักการทางเภสัชวิทยา การใช้ยาอย่างสมเหตุผล เภสัชจลนศาสตร์ เภสัชพลศาสตร์ กลไกการ
ออกฤทธิ์ของยาในระดับโมเลกุล ระดับเซลล์ และระดับอวัยวะ ข้อบ่งใช้ ข้อควรระวัง ข้อห้ามใช้ อาการ
ไม่พึงประสงค์ของยา อันตรกิริยาระหว่างยาของยาที่ใช้ในระบบต่าง ๆ พิษวิทยา และการใช้ยาในผู้ป่วย
กลุ่มพิเศษ
Principle of pharmacology, rational drug use, pharmacokinetics, pharmacodynamics,
mechanism of action of drugs at molecular, cellular and organ levels, indication, precaution,
contraindication, adverse drug events, toxicology and drugs used in special populations
341336 เภสัชวิทยาทางทันตกรรม 1
Pharmacology in Dentistry I

3(3-0-6)
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รูปแบบยาเตรียม วิถีทางการให้ยา การคานวณขนาดยา ภาษาละตินที่ใช้ในใบสั่งยา กฎหมาย
ยา เภสัชจลนศาสตร์ และเภสัชพลศาสตร์ กลไกการออกฤทธิ์ อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ข้อ
ควรระวัง ข้อห้ามใช้ และปฏิกิริยาระหว่างยาของยาที่มีผลต่อระบบประสาทอัตโนมัติ ยาที่มีผลต่อระบบ
หัวใจและหลอดเลือด ยาที่มีผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง ยาที่มีผลต่อระบบเลือด
Dosage forms, routes of drug administration, dosage calculation, Latin language using in
prescriptions, drug laws, pharmacokinetics and pharmacodynamics, mechanism of action, adverse
drug reactions, precaution, contraindication, and drug interaction of the following drugs: autonomic
drugs, drugs affecting cardiovascular system, central nervous system, and drugs affecting blood
system
341337 เภสัชวิทยาทางทันตกรรม 2
3(2-0-4)
Pharmacology in Dentistry II
กลไกการออกฤทธิ์ อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ข้อควรระวัง ข้อห้ามใช้ และปฏิกิริยา
ระหว่างยาของยาที่มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน ยาแก้แพ้ ยาที่ใช้รักษาการอักเสบและความเจ็บปวด ยาชา
เฉพาะที่ ยาที่มีผลต่อระบบต่อมไร้ท่อ ยาต้านแบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส ยาต้านมะเร็ง สารฆ่าเชื้อและสาร
ระงับเชื้อ ยาที่ใช้ทาภายนอก และการใช้ยาในผูป้ ่วยกลุ่มพิเศษ
mechanism of action, adverse drug reactions, precaution, contraindication, and drug
interaction of the following drugs: drugs used for immunomodulation, antihistamines, antiinflammatory drugs, analgesics, local anesthetics, endocrine drugs, antibacterials, antivirals,
anticancer drugs, antiseptics and disinfectants, topical drugs and drugs used in special populations

341338 เภสัชวิทยาทางการแพทย์ทางเลือก
3(3-0-6)
Pharmacology in Alternative Medicine
บทนาสู่เภสัชวิทยา รูปแบบยาเตรียม วิถีทางการให้ยา การคานวณขนาดยา ภาษาละตินที่ใช้ใน
ใบสั่งยา กฎหมายยา เภสัชจลนศาสตร์ และเภสัชพลศาสตร์ กลไกการออกฤทธิ์ อาการไม่พึงประสงค์
จากการใช้ยา ข้อควรระวัง ข้อห้ามใช้ และปฏิกิริยาระหว่างยาของยาที่มีผลต่อระบบต่าง ๆ รวมทั้งฤทธิ์
ทางเภสัชวิทยา และพิษวิทยาของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
Introduction to pharmacology, dosage forms, routes of drug administration, dosage
calculation, Latin language using in prescriptions, drug laws, pharmacokinetics and
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pharmacodynamics, mechanism of action, adverse drug reactions, precaution contraindication and
drug interaction of drug effected on human body system including pharmacology and toxicology of
natural product
341339 ยาและผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
3(3-0-6)
Drugs and Health Products
ความรู้เบื้องต้นและหลักการทั่วไปในการใช้ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร โทษของ
บุหรี่และสุรา สิ่งเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
Basic knowledge and general principle of drugs, dietary supplements, herbal medicines,
toxicity of tobacco and alcohol, addictive substances and psychotropic substances
341341 การจัดการเภสัชกรรม
2(2-0-4)
Pharmacy Management
หลักการการบริหารจัดการองค์การและการประยุกต์ใช้หลักการดังกล่าวในวิชาชีพเภสัชกรรม
บทบาท หน้าที่ ของเภสัชกร ทิศทางและแนวโน้มในการพัฒนาวิชาชีพ
Principle of organization management and application to pharmacy profession, roles and
responsibility of pharmacists, trends of professional development
341342 เภสัชกรรมปฐมภูมิ
2(2-0-4)
Primary Care Pharmacy
แนวคิ ด การดู แลสุ ขภาพปฐมภูมิ เวชศาสตร์ครอบครัว เวชศาสตร์ชุมชน ระบบสุขภาพและ
นโยบายสุขภาพ หลักการการสาธารณสุข การวางแผนแก้ไขปัญหาสาธารณสุข บริการสุขภาพปฐมภูมิ
ระบบยาในชุมชน การคุ้มครองผู้บ ริโภคและระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ การจัดการ
ความเสี่ยงด้านยาและสุขภาพ การจัดการปัญหาสุขภาพและยาในชุมชน การดูแลโดยเน้นผู้ป่วยเป็น
ศูนย์กลาง การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคสาหรับงานเภสัชกรรมปฐม
ภูมิ บทบาทเภสัชกรปฐมภูมิ การทางานในทีมสหวิชาชีพ
Concepts of primary care, family medicine, community medicine, health system and policy,
principles of public health, planning to solve public health problems, primary care service, drug
system in community, consumer protection and consumer protection system for medicine and health,
risk management in medicine and health, health and drug problem management in community,
patient – centered care, home health care, health promotion and prevention for primary care
pharmacy, roles of primary care pharmacist, working in multidisciplinary team
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341351 หลักเภสัชบาบัด
2(1-3-4)
Principles of Pharmacotherapeutics
รายวิชาบังคับก่อน : 367204 หลักสรีรวิทยา
หลักการพื้นฐานการให้บริบาลทางเภสัชกรรม การรับและอ่านใบสั่งยา การตรวจสอบคาสั่งใช้
ยา การจัดเตรียมยาเพื่อจ่าย การจ่ายยาและการให้คาแนะนาการใช้ยา การรวบรวมประวัติการใช้ยา
จากการสั มภาษณ์ป ระวั ติผู้ป่ว ย เวชระเบีย น การตรวจร่างกายพื้นฐาน การแปลผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ ปฏิกิรยิ าระหว่างยา การติดตามการใช้ยา การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบือ้ งต้น
Basic principles of pharmaceutical care, receiving and reading prescription, screening drug
prescription, preparing medications for dispensing; dispensing and counseling, collecting drug history
from patient interview, medical records, basic physical examination, laboratory interpretation, drug
interaction, drug monitoring, and first aid and resuscitation
341352 เภสัชสนเทศศาสตร์เบือ้ งต้น
1(1-0-2)
Basic Pharmacoinformatics
ข้อมูลและแหล่งข้อมูลทางเภสัชศาสตร์ การเลือกแหล่งข้อมูลเพื่อการสืบค้นที่สอดคล้องกับ
ความต้องการ วิธีการสืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบ การประเมินคุณภาพและความน่าเชื่อถือสารสนเทศ
ศาสตร์ทางสุขภาพ ชีวสถิติสาหรับการอ่านงานวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข การประเมินคุณค่า
วรรณกรรม การเขียนรายงานและการอ้างอิง
Information and information sources of pharmaceutical sciences, selection of information
source for searching related to needs, systematic information searching approach, evaluation of
information quality and reliability of pharmaceutical and health informatics, biostatistics in medical
science and health research, literature evaluation, reporting, and reference
341353 เภสัชบาบัด 1
3(2-3-6)
Pharmacotherapeutic I
รายวิชาบังคับก่อน : 341351 หลักเภสัชบาบัด
การเรียนการสอนแบบบูรณาการทาง ระบาดวิทยา พยาธิสรีรวิทยาการเกิดโรค การแสดงออก
ทางคลินิก หลักการวินิจฉัย และการรักษาของความผิดปกติระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบเลือด
และความผิดปกติในสูติ-นรีเวช โดยเน้นการประยุกต์ใช้ความรูใ้ นการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วย
การฝึกทักษะในการให้บริบาลทางเภสัชกรรม รวมถึงการสัมภาษณ์และทาประวัติการใช้ยาของผู้ป่วย
การค้ น หาปั ญ หาและการแก้ ไ ขปั ญ หาของการใช้ ย า การติด ตามผลการรั ก ษา การประเมิ น ความ
เหมาะสมในการใช้ยาแก่ผู้ป่วยแต่ ละราย การให้คาปรึกษาและให้ความรู้ด้านยาแก่ผู้ป่วยและบุคลากร
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ทางการแพทย์ การจ่ายยาเพื่อรักษาภาวะเจ็บป่วย การฝึกปฏิบัติโดยใช้สถานการณ์จาลองเพื่อพัฒนา
ทักษะการแก้ปัญหาทางคลินิก
Integration of epidemiology, pathophysiology, clinical signs and symptoms, and principles of
diagnosis and treatment in disorders of cardiovasucular system, hematologic system, obstetrics and
gynecology; emphasis on applying pharmaceutical care to patients, including patient interview and
drug history review, identification and solving of drug- related problems, drug therapy monitoring,
evaluation of drug therapy regimen and prescriptions, patient counseling and education, practice
simulation and real case experience for development of clinical problem solving skills
341354 เภสัชบาบัด 2
2(1-3-4)
Pharmacotherapeutic II
รายวิชาบังคับก่อน : 341351 หลักเภสัชบาบัด
การเรียนการสอนแบบบูรณาการทาง ระบาดวิทยา พยาธิสรีรวิทยาการเกิดโรค การแสดงออก
ทางคลินิก หลักการวินิจฉัย และการรักษาความผิดปกติของระบบต่อมไร้ท่อ ระบบขับถ่ายปัสสาวะ โดย
เน้นการประยุกต์ใช้ความรู้ในการให้ บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วย การฝึกทักษะในการให้บริบาลทาง
เภสัชกรรมซึ่งรวมถึงการสัมภาษณ์และทาประวัติการใช้ยาของผู้ป่วย การค้นหาปัญหาและการแก้ไข
ปัญหาของการใช้ยาในผู้ป่วย การติดตามผลการรักษา การประเมินความเหมาะสมในการใช้ยาแก่ผู้ป่วย
แต่ละราย การให้คาปรึกษาและให้ความรู้ด้านยาแก่ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ การจ่ายยาเพื่อ
รักษาภาวะเจ็บป่วยเบื้องต้นในร้านยา การส่งต่อผู้ป่วยแก่แพทย์ในกรณีที่จาเป็น การฝึกปฏิบัติโดยใช้
สถานการณ์จาลองเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคลินิก
Integration of epidemiology, pathophysiology, clinical signs and symptoms, and principles of
diagnosis and treatment in disorders of endocrine system, kidney and urinary bladder system;
emphasis on applying pharmaceutical care to patients, including patient interview and drug history
review, identification and solving of drug- related problems, drug therapy monitoring, evaluation of
drug therapy regimen and prescriptions, patient counseling and education, practice simulation and
real case experience for development of clinical problem solving skills
341355 เภสัชสนเทศศาสตร์เพื่อการบริบาลทางเภสัชกรรม
2(1-2-3)
Pharmacoinformatics for Pharmaceutical Cares
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยบริการเภสัชสนเทศในด้านการให้บริการตอบ
คาถามด้านยาอย่างเป็นระบบ การจัดทาข้อมูลยาและเภสัชตารับโรงพยาบาล โครงสร้างของระบบยา
ประเทศ นโยบายแห่ ง ชาติ ด้ า นยาและการพั ฒ นาระบบยาของประเทศ โครงสร้ า งระบบยาใน
สถานพยาบาล การพัฒนาแนวทางการใช้ยา การประเมินการใช้ยา การจัดทาข้อมูลยาสาหรับประชาชน
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การประสานงานระบบการรายงานเหตุการณ์ไ ม่พึงประสงค์ การส่งเสริมการใช้ย าอย่างสมเหตุผล
หลักการการรักษาบนพื้นฐานเชิงประจักษ์ การตีพิมพ์จดหมายข่าวและวารสาร และสารสนเทศศาสตร์
ทางเภสัชกรรม
Role, duty, and responsibility of drug information service in systematic approach for
answering drug information questions, preparation of drug monograph and hospital formulary,
structure of national medication system, National Medicines Policy and development of national
medication system, medication system in healthcare, developing criteria for medication use,
managing drug use evaluation, developing patient information leaflet, coordinating of adverse drug
event reporting system, promotion of rational drug use, principle of evidence- based medicine,
producing newsletters and bulletins, and pharmacy informatics
341401 เภสัชเคมี 2
3(3-0-6)
Pharmaceutical Chemistry II
รายวิชาบังคับก่อน : 242141 เคมีอนิ ทรีย์
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของยาและการออกฤทธิ์ วิถีเมแทบอลิสม คุณสมบัติทางเคมี
ฟิสิกส์ วิธีการสังเคราะห์ และการดัดแปลงสูตรโครงสร้างของยาในกลุ่มยาต้านจุลชีพ ยาต้านมะเร็ง ยา
ต้า นไวรั ส สเตอรอยด์ ยาแก้ ป วด ลดไข้ ยาแก้ไ อ ยาลดกรดยู ริ ค ยาไธรอยด์แ ละยาต้ านไธรอยด์
ฮีสตามีนและยาต้านฮีสตามีน และยาที่มีผลต่อระบบทางเดินอาหาร
Structure- activity relationship, metabolic pathways, physicochemical properties, synthetic
methods and modification of antimicrobial drugs, anticancer drugs, antiviral drugs, steroids, analgesic
and antipyretic drugs, antitussive drugs, uricosuric drugs, thyroid and antithyroid drugs, histamine
and antihistamine drugs, and drug affecting gastro-intestinal tract
341431 เภสัชวิทยา 2
2(2-0-4)
Pharmacology II
รายวิชาบังคับก่อน : 341331 หลักเภสัชวิทยา
กลไกการออกฤทธิ์ ผลทางเภสัชวิทยา ข้อบ่งใช้ อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ข้อควรระวัง
ข้อห้ามใช้ และปฏิกิริยาระหว่างยาของยา หรือสารที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง ยาคลาย
กล้ามเนื้อ ยาต้านแบคทีเรีย ยาต้านไวรัส ยาต้านเชื้อรา ยาต้านไมโครแบคทีเรีย ยาต้านโปรโตซัว สาร
ระงับเชื้อ และสารฆ่าเชื้อ
Mechanisms of action, pharmacological effect, indication, adverse drug reactions precaution,
contraindication and drug interaction of drugs affecting the central nervous system, drug used for
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skeleton muscle relaxation, antibacterial agent, antimycobacterial agent, antifungal agent,
antiparasitic agent, antiviral agent, disinfectant and antiseptic
341432 ชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลนศาสตร์
2(2-0-4)
Biopharmaceutics and Pharmacokinetics
รายวิชาบังคับก่อน : 341331 หลักเภสัชวิทยา
บทนาสู่ชีวเภสัชกรรม กระบวนการทางเภสัชจลนศาสตร์ (การดูดซึม การกระจายตัว เมแทบอลิ
ซึม และการกาจัดยา) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการทางเภสัชจลนศาสตร์ ชีวประสิทธิผลของยา
การประเมินความเท่าเทียมทางการรักษา ชีวสมมูลของยาและชีววัตถุคล้ายคลึง การใช้แบบจาลองทาง
เภสัชจลนศาสตร์อธิบายการเปลี่ยนแปลงของระดับยาในร่างกายต่อเวลาและกระบวนการทางเภสัช
จลนศาสตร์ หลักในการคานวณและการประยุกต์เภสัชจลนพลศาสตร์ทางคลินิก สาหรับการปรับแบบ
แผนการให้ยาให้เหมาะสมต่อผู้ป่วยแต่ละคนบนพืน้ ฐานของค่าพารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์ และชีว
เภสัชกรรมในการออกแบบยาใหม่
Introduction to biopharmaceutics pharmacokinetic process (absorption, distribution,
metabolism, elimination) factors influencing pharmacokinetic process bioavailability therapeutic
equivalence bioequivalence and biosimilars use of pharmacokinetic models to describe the change
of drug concentration in the body with time and pharmacokinetic processes; clinical application of
pharmacokinetics for designed the individualization of dosage regimen base on specific patient’
pharmacokinetic parameter; biopharmaceutic concepts in design of new drugs
341433 เภสัชวิทยา 3
2(2-0-4)
Pharmacology III
รายวิชาบังคับก่อน : 341331 หลักเภสัชวิทยา
กลไกการออกฤทธิ์ ผลทางเภสัชวิทยา ข้อบ่งใช้ อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ข้อควรระวัง
ข้อห้ามใช้ และปฏิกิริยาระหว่างยาของยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบระบบออตาคอยด์ ระบบทางเดินอาหาร
ระบบภูมคิ ุ้มกัน ยาต้านอักเสบ ระบบหายใจ หู ตา จมูก และคอ ระบบผิวหนัง ยาแก้ปวดที่ไม่ใช่กลุ่มโอปิ
ออยด์ ยาต้านมะเร็ง ยาที่ใช้ในผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ เภสัชพันธุศาสตร์
Mechanisms of action, pharmacological effect, indication, adverse drug reactions precaution,
contraindication and drug interaction of drugs affecting the autacoid system, gastrointestinal system,
immune system, respiratory and eye ear nose throat (EENT) systems, dermatological system, nonopioid drug, antineoplastic agents, pharmacogenetics and drugs use in special populations
341441 การสื่อสารเชิงวิชาชีพ

2(1-3-4)
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Professional Communication
หลักการและทักษะในการสื่อสารข้อมูลด้านเภสัชกรรมระหว่างบุคคล เพื่อการประยุกต์ใช้ใน
งานบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยและทีมสหสาขาวิชาชีพ การจัดทาสื่อสุขศึกษา ทักษะการคิด เทคนิค
การเขียน การพูดและการฟังอย่างมีประสิทธิผล เน้นการปฏิบัติเพื่อนาไปใช้จริงสาหรับเภสัชกร
Principles and skills of interpersonal pharmaceutical communication for application in
pharmaceutical cares to patients and multidisciplinary team; media preparation of health education,
critical thinking, writing techniques, effective speaking and listening, practical approach in real- life
situation for pharmacists
341442 เภสัชระบาดวิทยาเบือ้ งต้น
2(2-0-4)
Basic Pharmacoepidemiology
หลักการพื้นฐานทางระบาดวิทยาที่ประยุกต์ใช้กับยา รูปแบบการศึกษา หลักการทางสถิติที่
เกี่ยวข้องวิธีการวัดผลลัพธ์และสิ่งกระทบ การวิเคราะห์แบบเมตาและการประยุกต์ใช้หลักเภสัชระบาด
วิทยาในงานเภสัชกรรม
Fundamental concepts of epidemiology applied to pharmaceuticals, basic study design, basic
statistics, outcomes and exposures measurements, meta-analysis, and application of
pharmacoepidemiology to pharmacy
341443 ทักษะการบริบาลทางเภสัชกรรมในงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ
2(0-6-3)
Skill of Pharmaceutical Cares in Primary Care Pharmacy
รายวิชาบังคับก่อน : 341342 เภสัชกรรมปฐมภูมิ
การฝึกทักษะปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในชุมชน การค้นหาและวางแผนแก้ไขปัญหาสุขภาพ
การจัดการทางยา การดูแลระดับบุคคลและครอบครัว การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน การเสริมพลังผู้บริโภค
ระดับบุคคลและชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชน
Training of public health skills in the community, investigation and program planning to solve
public health problems, medication therapy management, individual and family care, home health
care, consumer empowerment for individual and community level, community participatory

341444 เภสัชเศรษฐศาสตร์เบือ้ งต้น
1(1-0-2)
Basic Pharmacoeconomics
หลักการของเศรษฐศาสตร์ทั่วไปและเภสัชเศรษฐศาสตร์ เครื่องมือวิเคราะห์ทางเภสัชเศรษฐศาสตร์
การประยุกต์ใช้หลักเภสัชเศรษฐศาสตร์ในงานเภสัชกรรม
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Basic concepts of economics and pharmacoeconomics, tools in pharmacoeconomics,
application of pharmacoeconomics to pharmacy
341445 ระบบการจัดการด้านยาเพือ่ การรับรองคุณภาพร้านยาและโรงพยาบาล 2(1-2-5)
Medication Management System for Drug Store and Hospital Accreditation
แนวคิดเรื่องการจัดการและประเมินระบบคุณภาพ การประเมินและจัดการความเสี่ยง การ
ประเมินตนเองและการประเมินผลลัพธ์ การจัดการระบบยาและความปลอดภัยของผู้ป่วย ความคลาด
เคลื่อนทางยา การวิเคราะห์สาเหตุแท้จริง การวิเคราะห์โอกาสบกพร่องและผลกระทบ เครื่องมือเพื่อ
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ การพั ฒ นาและรั บ รองคุ ณ ภาพร้ า นยา มาตรฐานและการรั บ รองคุ ณ ภาพ
โรงพยาบาล
Concept of quality management and quality assessment, risk assessment and management,
self- assessment and outcomes assessment medical management system and patient safety,
medication error, root cause analysis, failure mode and effective analysis, quality improvement tool,
hospital standard and quality improvement, risk management, quality assurance, self- assessment,
community pharmacy development and accreditation, hospital standard and accreditation

341446 กฎหมายและจริยธรรมทางเภสัชกรรม
3(2-2-5)
Laws and Ethics in Pharmacy
หลั ก กฎหมายเบื้ องต้น ประเภทของกฎหมาย เจตนารมณ์ และสาระส าคั ญ ของกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พระราชบัญญัติยา พระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิต
ประสาท พระราชบัญ ญั ติย าเสพติด ให้โ ทษ พระราชบัญ ญั ติวิชาชีพเภสัชกรรมและข้อบังคับ ต่าง ๆ
จริย ธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เภสัชกรรม การขึ้ นทะเบีย นยา การคุ้มครองสิท ธิป ระโยชน์ของ
ผูบ้ ริโภคด้านยาและสุขภาพ สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายของเภสัชกรในสังคม
Basic principles and categorizations of laws and regulations, intention and essentials of laws
and regulations pertaining to pharmacy profession, Drug Act, Psychotropic Substance Act, Narcotic
Act, Pharmaceutical Profession Act, and other rules, general and pharmacy professional ethics, drug
registration, pharmaceutical and health consumer protection laws and regulations, privilege, roles,
and responsibility of pharmacists in society
341447 ระเบียบวิธวี จิ ยั สาหรับเภสัชศาสตร์
Research Methodology for Pharmacy

3(2-2-5)
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กระบวนการท าวิ จัย อย่ างเป็ นระบบ การเลื อกหัว ข้อ วิจั ย ปัญ หางานวิ จัย ค าถามงานวิ จั ย
วัตถุประสงค์และ สมมติฐานงานวิจัย การวางแผนและออกแบบงานวิจัย ตัวแปร การวัด การพัฒนา
และ การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย การเก็บข้อมูล การเขียนโครงร่างงานวิจัย ชีวสถิติและการ
วิเ คราะห์ข้ อมูล ทางสถิ ติด้ว ยโปรแกรมสาเร็จ รูป การแปลผลข้อ มูล การนาเสนอผลงานวิ จัย และ
จริยธรรมการวิจัย
Systematic approach in conducting research, topic selection, research problems, research
questions, research objectives and hypothesis, research planning and design, variables,
measurement, developing and quality testing of research instruments, data collection, research
proposal writing, biostatistics and analyzing statistical data by statistical package, interpretation of
results, dissemination of research results, and research ethics
341451 เภสัชบาบัด 3
2(1-3-4)
Pharmacotherapeutics III
รายวิชาบังคับก่อน : 341331 หลักเภสัชวิทยา
341351 หลักเภสัชบาบัด
การบูรณาการทางระบาดวิทยา พยาธิสรีรวิทยาการเกิดโรค การแสดงออกทางคลินกิ หลักการ
วินิจฉัย และการรักษาภาวะอ้วน ความผิดปกติของระบบจิตและประสาท การประยุกต์ใช้ความรู้ในการ
ให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วย การฝึกทักษะในการให้บริบาลทางเภสัชกรรม การสัมภาษณ์และทา
ประวั ติ ก ารใช้ย าของผู้ป่ ว ย การหาปัญ หาและการแก้ ไ ขปัญ หาของการใช้ ย าในผู้ป่ วย การติด ตาม
ผลการรักษา การประเมินความเหมาะสมในการใช้ยาแก่ผปู้ ่วยแต่ละราย การให้คาปรึกษาและให้ความรู้
ด้านยาแก่ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ การจ่ายยาเพื่อรักษาภาวะเจ็บป่วยเบื้องต้นในร้านยา การ
ส่งต่อผู้ป่วยแก่แพทย์ในกรณีที่จาเป็น การฝึกปฏิบัติโดยใช้สถานการณ์จาลองเพื่อพัฒนาทักษะการ
แก้ปัญหาทางคลินกิ
Integration of epidemiology, pathophysiology, clinical signs and symptoms, and principles of
diagnosis and treatment in obesity and psychiatric and neurologic disorders; applying pharmaceutical
care to patients, training pharmaceutical care skills in patient interview and drug history review,
identification and solving of drug- related problems, drug therapy monitoring, evaluation of drug
therapy regimen and prescriptions, patient counseling and education, practice simulation and real
case experience for development of clinical problem solving skills
341452 เภสัชบาบัด 4
Pharmacotherapeutics IV
รายวิชาบังคับก่อน : 341331 หลักเภสัชวิทยา

3(2-3-6)
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341351 หลักเภสัชบาบัด
การแบบบูรณาการทางระบาดวิทยา พยาธิสรีรวิทยาการเกิดโรค การแสดงออกทางคลินิก
หลักการวินิจฉัย และการรักษาโรคติดเชื้อ การประยุกต์ใช้ความรู้ในการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่
ผู้ป่วย การฝึกทักษะในการให้บริบาลทางเภสัชกรรม การสัมภาษณ์และทาประวัติการใช้ยาของผู้ป่วย
การหาปัญหาและการแก้ไขปัญหาของการใช้ยาในผู้ป่วย การติดตามผลการรักษา การประเมินความ
เหมาะสมในการใช้ยาแก่ผู้ป่วยแต่ละราย การให้คาปรึกษาและให้ความรู้ด้านยาแก่ผู้ป่วยและบุคลากร
ทางการแพทย์ การจ่ายยาเพื่อรักษาภาวะเจ็บป่วยเบื้องต้นใน ร้านยา การส่งต่อผู้ป่วยแก่แพทย์ใน
กรณีที่จาเป็น การฝึกปฏิบัติโดยใช้สถานการณ์จาลองเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคลินกิ
Integration of epidemiology, pathophysiology, clinical signs and symptoms, and principles of
diagnosis and treatment in infectious disease; applying pharmaceutical care to patients, training
pharmaceutical care skills in patient interview and drug history review, identification and solving of
drug- related problems, drug therapy monitoring, evaluation of drug therapy regimen and
prescriptions, patient counseling and education, practice simulation and real case experience for
development of clinical problem solving skills

341453 เภสัชบาบัด 5
2(1-3-4)
Pharmacotherapeutics V
รายวิชาบังคับก่อน : 341331 หลักเภสัชวิทยา
341351 หลักเภสัชบาบัด
การบูรณาการทางระบาดวิทยา พยาธิสรีรวิทยาการเกิดโรค การแสดงออกทางคลินกิ หลักการ
วินิจฉัย และการรักษาความผิดปกติของระบบตา หู คอ จมูก ทางเดินหายใจ ระบบโครงร่าง กระดูก
และข้อต่อ ระบบผิวหนังและอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา เน้นการประยุกต์ใช้ความรู้ในการให้
บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วย การฝึกทักษะในการให้บริบาลทางเภสัชกรรม การสัมภาษณ์และทา
ประวั ติ ก ารใช้ย าของผู้ป่ ว ย การหาปัญ หาและการแก้ ไ ขปัญ หาของการใช้ ย าในผู้ป่ วย การติด ตาม
ผลการรักษา การประเมินความเหมาะสมในการใช้ยาแก่ผปู้ ่วยแต่ละราย การให้คาปรึกษาและให้ความรู้
ด้านยาแก่ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ การจ่ายยาเพื่อรักษาภาวะเจ็บป่วยเบื้องต้นในร้านยา การ
ส่งต่อผู้ป่วยแก่แพทย์ในกรณีที่จาเป็น การฝึกปฏิบัติ โดยใช้สถานการณ์จาลองเพื่อพัฒนาทักษะการ
แก้ปัญหาทางคลินกิ
Integration of epidemiology, pathophysiology, clinical signs and symptoms, and principles of
diagnosis and treatment in disorders of ear- eye- nose- throst, respiratory sysyems, skeletal, bone
and joint system, skin and adverse drug events; applying pharmaceutical care to patients, training
pharmaceutical care skills in patient interview and drug history review, identification and solving of
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drug- related problems, drug therapy monitoring, evaluation of drug therapy regimen and
prescriptions, patient counseling and education, practice simulation and real case experience for
development of clinical problem solving skills
341454 เภสัชบาบัด 6
3(2-3-6)
Pharmacotherapeutics VI
รายวิชาบังคับก่อน : 341331 หลักเภสัชวิทยา
341351 หลักเภสัชบาบัด
การบูรณาการทางระบาดวิทยา พยาธิสรีรวิทยาการเกิดโรค การแสดงออกทางคลินกิ หลักการ
วินิจฉัย และการรักษาความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร โรคมะเร็งและภาวะแทรกซ้อน ระบบ
ภูมิคุ้มกันและการปลูกถ่ายอวัยวะ การประยุกต์ใช้ความรู้ในการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วย การ
ฝึก ทัก ษะในการให้บ ริบ าลทางเภสัชกรรม การสัมภาษณ์และท าประวัติก ารใช้ย าของผู้ป่วย การหา
ปัญหาและการแก้ไขปัญหาของการใช้ยาในผูป้ ่วย การติดตามผลการรักษา การประเมินความเหมาะสม
ในการใช้ยาแก่ผู้ป่วยแต่ละราย การให้คาปรึกษาและให้ความรู้ด้านยาแก่ผู้ป่วยและบุคลากรทางการ
แพทย์ การจ่ายยาเพื่อรักษาภาวะเจ็บป่วยเบื้องต้นในร้านยา การส่งต่อผู้ป่วยแก่แพทย์ในกรณีที่จาเป็น
การฝึกปฏิบัติโดยใช้สถานการณ์จาลองเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคลินกิ
Integration of epidemiology, pathophysiology, clinical signs and symptoms, and principles of
diagnosis and treatment in disorders of gastrointestinal system, immunological system, cancer and
complication, and organ transplantation; applying pharmaceutical care to patients, training
pharmaceutical care skills in patient interview and drug history review, identification and solving of
drug- related problems, drug therapy monitoring, evaluation of drug therapy regimen and
prescriptions, patient counseling and education, practice simulation and real case experience for
development clinical problem solving skills
341455 พิษวิทยาคลินกิ
Clinical Toxicology
รายวิชาบังคับก่อน :

2(2-0-4)

341331 หลักเภสัชวิทยา
341351 หลักเภสัชบาบัด
บทน าและหลั ก การพื้ น ฐานทางพิ ษ วิ ท ยา การจ าแนกสารพิ ษ กลไกการก่ อ พิ ษ และการ
ตอบสนองต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย เภสัชจลนศาสตร์ของสารพิษและปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดพิษ
อาการและอาการแสดงของการได้รับสารพิษ หลักการประเมินผู้ป่วยได้รับสารพิษและยาเกินขนาด ยา
ต้านพิษและการบาบัดรักษา การป้องกันและการประเมินความปลอดภัยหลังได้รั บสารพิษ การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคลินิก
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Introduction and basic principle of toxicology, classification of toxic substance, toxicodynamics
and body response of organ system, toxicokinetic and factors influencing toxicity, signs and
symptoms of toxicity principles of evaluation the poisoned or overdosed patient, antidote and
treatment, prevention of toxic exposure and post-exposure safety evaluation; case based learning
for development of clinical problem solving skill
341551 เภสัชบาบัดในผูป้ ว่ ยกลุ่มพิเศษ
3(2-3-6)
Pharmacotherapeutic in Special patients
รายวิชาบังคับก่อน : 341331 หลักเภสัชวิทยา
341351 หลักเภสัชบาบัด
การบูรณาการทางระบาดวิทยา พยาธิสรีรวิทยาการเกิดโรค การแสดงออกทางคลินกิ หลักการ
วินิจฉัย และการรักษาความผิดปกติของผู้ป่วยวิกฤต ผู้ป่วยกลุ่มพิเ ศษ และเภสัชโภชนศาสตร์ การ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วย การฝึกทักษะในการให้บริบาลทางเภสัช
กรรม การสัมภาษณ์และทาประวัติการใช้ยาของผู้ป่วย การหาปัญหาและการแก้ไขปัญหาของการใช้ยา
ในผู้ป่วย การติดตามผลการรักษา การประเมินความเหมาะสมในการใช้ยาแก่ผู้ป่วยแต่ละราย การให้
คาปรึกษาและให้ความรู้ดา้ นยาแก่ผปู้ ่วยและบุคลากรทางการแพทย์ การจ่ายยาเพื่อรักษาภาวะเจ็บป่วย
เบื้องต้นในร้านยา การส่งต่อผู้ป่วยแก่แพทย์ในกรณีที่จาเป็น การฝึกปฏิบัติโดยใช้สถานการณ์จาลอง
เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคลินิก
Integration of epidemiology, pathophysiology, clinical signs and symptoms, and principles of
diagnosis and treatment in critical ill patient special population and clinical nurition; applying
pharmaceutical care to patients, training pharmaceutical care skills in patient interview and drug
history review, identification and solving of drug-related problems, drug therapy monitoring,
evaluation of drug therapy regimen and prescriptions, patient counseling and education, practice
simulation and real case experience for development of clinical problem solving skills
341552 การทบทวนข้อมูลยาใหม่
2(0-6-3)
Current Drug Review
การทบทวนและนาเสนอข้อมูลโรคและยา การประเมินและเปรียบเทียบข้อมูล ระหว่างยาใหม่
และยาเก่าที่ใช้แพร่หลายทางคลินิกในด้านคุณสมบัติทางยา เภสัชวิทยา และการศึกษาทางคลินิกที่
เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์
Review and presentation of disease and drug information, evaluation and comparison
between new drug and other drugs used in clinical practice; drug properties, pharmacology, and
clinical studies relating to efficacy, safety, and cost-effectiveness
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341553 ทักษะการบริบาลทางเภสัชกรรมชุมชน
3(0-8-4)
Pharmaceutical Care Skills in Community Pharmacy
รายวิชาบังคับก่อน : 341452 เภสัชบาบัด 4
341453 เภสัชบาบัด 5
บทนาสู่ปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ในการดูแลผู้ป่วย การสร้างความคุ้นเคยกับการให้
บริบาลทางเภสัชกรรมชุมชนให้แก่ผู้รับบริการ บุคลากรสาธารณสุข และชุมชน ฝึก การรวบรวมข้อมูล
ผู้ป่วย การวิเคราะห์ปัญหาจากการใช้ยา การวางแผนในการติดตามการใช้ยา การให้ข้อมูลและความรู้
ด้านยาแก่ผรู้ ับบริการ และชุมชน
Introduction to professional practice in patient care settings; gaining familiarity with the
provision of pharmaceutical cares in community pharmacies to clients, health care providers, and
community, practice in collecting patient data, evaluating drug-related problems, planning
establishment of drug therapy monitoring, provision of drug information and education to clients and
community
341554 ทักษะการบริบาลทางเภสัชกรรมในโรงพยาบาล
3(0-9-5)
Pharmaceutical Care Skills in Hospital
รายวิชาบังคับก่อน : 341353 เภสัชบาบัด 1
341354 เภสัชบาบัด 2
341451 เภสัชบาบัด 3
341452 เภสัชบาบัด 4
341453 เภสัชบาบัด 5
341454 เภสัชบาบัด 6
บทนาสู่ปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ในการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล การสร้างความคุ้นเคยกับ
การให้บริบาลทางเภสัชกรรมร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ ฝึกรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วย วิเคราะห์
ปัญหาจากการใช้ยาและวางแผนในการติดตามการใช้ยา การให้ข้อมูลและความรู้ด้านยาแก่ผู้ป่วยและ
บุคลากรทางการแพทย์
Introduction to professional practice in patient care in hospital; gaining familiarity with the
provision of pharmaceutical cares with health care providers, practice in collecting patient data,
evaluating drug-related problems, planning establishment of drug therapy monitoring, provision of
drug information and education to patients and health care providers
341561 การติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

3(3-0-6)
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Adverse Drug Reaction Monitoring
การประเมิ น ชนิ ด และความรุ น แรงของอาการไม่ พึ ง ประสงค์ จ ากการใช้ ย า การประเมิ น
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ และการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยที่แพ้ยาข้ามกลุ่ม ผู้ป่วยที่เกิดอาการไม่พึง
ประสงค์จากการใช้ย าต่อไต ตับ ระบบเลือด ระบบประสาทส่วนกลาง ระบบหัวใจและหลอดเลือ ด
พันธุกรรมและการแพ้ยา การเขียนรายงานกรณีศกึ ษา
Evaluation of types and severity of adverse drug reactions, causality assessment,
Pharmaceutical cares in patients experiencing cross allergy, adverse drug reactions involve kidney,
liver, hematologic system, central nervous system, cardiovascular system, genetic and drug allergy,
case report writing

341562 เภสัชบาบัดในผูป้ ว่ ยวิกฤต
3(2-3-6)
Pharmacotherapeutics in Critical Ill Patients
การบูรณาการองค์ความรู้และทักษะทางเภสัชบาบัดสาหรับการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วย
วิกฤต การติดตามและประเมินอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา และการประยุกต์ใช้ความรู้ทางเภสัช
จลนศาสตร์เพื่อวางแผนการรักษาด้วยยาให้เหมาะสมกับผูป้ ่วยแต่ละราย เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับ
การฝึกงานวิชาชีพเภสัชกรรม
Integration of therapeutic knowledge and skills for pharmaceutical cares in critical care
patients, monitoring and assessment of adverse drug reactions, and application of pharmacokinetics
knowledge to plan appropriate drug therapy in individual patient,
341563 เภสัชกรรมครอบครัว
3(3-0-6)
Family Pharmacy
แนวคิดเรื่องพฤติกรรมสุขภาพ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพและความเจ็บป่วย ปัจจัย
กาหนดสุขภาพ หลักการของเภสัชกรรมครอบครัว การดูแลระดับบุคคลและครอบครัว จิตวิทยาในการ
ดูแลสุขภาพ การดูแลโดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ทักษะการสื่อสาร แนวคิดการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน การ
ดูแลผูป้ ่วยแบบประคับประคอง การทางานในทีมสหวิชาชีพ
Concepts of health behavior, behavioral modification, health and illness, determinants of
health, principles of family pharmacy, individual and family care, psychology in patient care, patient–
centered care, communication skills, home health care, palliative care, working in multidisciplinary
team
341564 การคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านสุขภาพ

3(3-0-6)
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Health Consumer Protection
แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ในการคุ้มครองผู้บริโภค พฤติกรรมการบริโภค การจัดการ
ความเสี่ยงด้านยาและสุขภาพ การสื่อสารเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค การเสริมพลังผูบ้ ริโภคระดับบุคคล
และระดั บ ชุมชน มาตรการทางสั งคม การบังคับ ใช้ก ฎหมาย การมีส่วนร่วมของชุมชน บทบาทของ
หน่วยงานท้องถิ่นในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ กรณีศกึ ษา การประยุกต์ใช้ในงานเภสัชกรรมปฐม
ภูมิ
Concepts and theories in social sciences for consumer protection, consumer behavior, risk
management in medicine and health, communication for consumer protection, consumer
empowerment for individual and community levels, social measures, law enforcement, community
participation, roles of local authorities on health consumer protection, case studies, applications in
primary care pharmacy
341565 การจัดการร้านยา
3(3-0-6)
Drugstore Management
บทบาทและหน้าที่ของเภสัชกรชุมชนในระบบสุขภาพ เภสัชกรกับความเป็นผู้ประกอบการ การ
ประยุกต์เครื่องมือการจัดการสาหรับกิจการ การเงินและการควบคุม กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานร้านยา การพัฒนาวิชาชีพและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
Roles and functions of community pharmacy in health system, pharmacists and
entrepreneurship; application of management tools to pharmacy business, finance and control, laws
and related regulations, professional development and lifelong learning
341566 บทนาสูว่ ศิ วกรรมชีวการแพทย์สาหรับเภสัชศาสตร์
3(3-0-6)
Introduction to Biomedical Engineering for Pharmacy
แนวคิดและหลักการด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์สาหรับนิสิตเภสัชศาสตร์ ความสาคัญของการ
ใช้ความรู้ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ และทักษะทางเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาทางชีวการแพทย์ และทาง
คลินิก เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีอุบัติใหม่ สามารถปรับเปลี่ยนและพลิกคา
นิย ามในระบบสุ ขภาพได้อย่างไร เครื่องมือทางการแพทย์ที่พัฒนาจากระบบปัญ ญาประดิษ ฐ์ การ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีปัญญาประดิษฐ์และทฤษฎีการเรียนรู้ของเครื่องจักรเพื่อแก้ปัญหาเชิงเภสัชศาสตร์
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในพืน้ ที่ขาดแคลน เทคโนโลยีอุบัติใหม่สาหรับการให้ความรู้ผปู้ ่วยและเพื่อดูแล
ตัวเอง และวิวัฒนาการการสร้างผลิตภัณฑ์ทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ออกสู่ตลาดโลก
Intensive introduction and principles of biomedical engineering, importance of technology and
engineering knowledge in solving biomedical and clinical problems, tools in information technologies
and emerging technology, artificial intelligence (AI) tools for medicine, application of AI and machine

60
learning for solving problems in pharmacy, application of technologies in the resource-poor facility,
emerging technology for patient education and self-care, and the emergence of biomedical
engineering start-up in global health care marketplace
.
341567 ชีววัตถุและชีวเภสัชภัณฑ์
3(3-0-6)
Biological and Biopharmaceutical Products
แหล่งที่มา รูปแบบ ขนาด ของชีววัตถุและชีวเภสัชภัณฑ์ ได้แก่ วัคซีน โมโนโคนอลแอนติบอดี
เอนไซม์ ชีววัตถุคล้ายคลึง โกรทแฟคเตอร์ ไซโตไคน์ ฮอร์โมน ซีรัม และ แอนติซีรัม เป็นต้น โครงสร้าง
การผลิตชีววัตถุ และชีวเภสัชภัณฑ์ การนาไปใช้ ความปลอดภัย ความเสี่ยง ข้อกาหนดทางกฎหมาย
การขึ้นทะเบียนชีววัตถุและชีวเภสัชภัณฑ์
Sources, dosage forms, dose of biological and biopharmaceutical products such as vaccine,
monoclonal antibody, enzyme, biosimilar, growth factor, cytokine, hormone, serum and antiserum
etc. structure biological and biopharmaceutical process, safety, adverse effect, law, drug registration
of biological and biopharmaceutical products
341568 การพัฒนาเภสัชภัณฑ์
3(2-3-6)
Pharmaceutical Product Development
กระบวนการพั ฒนาเภสั ชภัณฑ์ท างเภสัชกรรม ความรู้ด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรม เภสัชเวท
เภสัชเคมี เภสัชวิเคราะห์ เทคโนโลยีชีวภาพ รวมถึงแนวคิดการออกแบบสูตรตารับและเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้อง
Process in pharmaceutical product development, knowledge in pharmaceutical technology,
medicinal chemistry, pharmacognosy, pharmaceutical analysis, biotechnology, concepts of
formulation design and related technology
341571 เภสัชศาสตร์บรู ณาการ
3(2-2-5)
Integrative Pharmacy
การบูรณาการความรู้และทักษะทางเภสัชศาสตร์ด้านเภสัชกรรมคลินิก เภสัชสังคมและบริหาร
เภสัชกิจ และวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม เพื่อแก้ไขปัญหา ดูแลและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ตาม
หลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและปลอดภัย
Integration of pharmaceutical care knowledge and skills in clinical pharmacy, social and
administrative pharmacy and pharmaceutical science for problem-solving and promoting healthcare
in general public according to rational drug use and safety
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341572 ปฏิบตั ิงานวิชาชีพเภสัชกรรม 1
4 หน่วยกิต
Pharmacy Training 1
การฝึกปฏิบัติงานทางเภสัชกรรมในร้านยา กระบวนการสั่งจ่ายยา การประเมินความถูกต้อง
ปลอดภัย การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับใบสั่งยาสาหรับผู้ป่วยแต่ละราย เรียนรู้เกี่ยวกับเภสัชภัณฑ์ที่มีใน
สถานบริการสาธารณสุข การจัดเตรียมยาสาหรับผู้ป่วยเฉพาะรายและกระจายยาไปยังผูป้ ่วย
Pharmacy training in community pharmacies, drug prescribing processes; safety evaluation,
drug prescribing problem- solving for individual patient, learning of pharmaceutical preparations in
community pharmacies, extemporaneous preparation and drug distribution to patients
341573 โครงงานวิจยั ทางเภสัชศาสตร์
3(0-9-5)
Research Project in Pharmaceutical Sciences
กระบวนการวางแผนการวิจัย การท าการวิจั ย การวิเ คราะห์ก ารแปลผล การอภิ ป รายผ ล
สรุปผล และการนาเสนอผลงานวิจัย
Research design, research conducting, critical analysis, interpretation of information, and
research presentation
341574 ปฏิบตั งิ านวิชาชีพเภสัชกรรม 2
4 หน่วยกิต
Pharmacy Training 2
การฝึกปฏิบัติงานทางเภสัชกรรมในโรงพยาบาล กระบวนการสั่งจ่ายยา การประเมินความ
ถูกต้องปลอดภัย การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับใบสั่งยาสาหรับผูป้ ่วยแต่ละราย เรียนรูเ้ กี่ยวกับเภสัชภัณฑ์ที่มี
ในสถานบริการสาธารณสุข การจัดเตรียมยาสาหรับผู้ป่วยเฉพาะรายและกระจายยาไปยังผูป้ ่วย
Pharmacy training in hospital, drug prescribing processes; safety evaluation, drug prescribing
problem- solving for individual patient, learning of pharmaceutical preparations in health care
organization, extemporaneous preparation and drug distribution to patients
341671 ปฏิบตั ิงานการจัดการระบบยา
5 หน่วยกิต
Clerkship: Medication Management System
การฝึกปฏิบัติการในการจัดการระบบยา ในสถานบริการสาธารณสุข องค์กรประเภทต่าง ๆ
ครอบคลุมการวิเคราะห์ระบบ การวางแผน การนาลงสู่การปฏิบัติ และการประเมินผลการดาเนินการ
Clerkship in the medication management system, practice in health care facilities, and various
organizations, system analysis, plan development, practice, and evaluation of outcomes
341672 ปฏิบตั ิงานเภสัชกรรมอายุรศาสตร์

5 หน่วยกิต
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Clerkship: Medicine
การฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในสถานพยาบาลสาหรับผู้ป่วยอายุรกรรม การเข้า
ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่น ๆ ในการดูแลผูป้ ่วย ซึ่งรวมถึงการวางแผนและติดตามการใช้ยา
การให้บริการสารสนเทศทางยา และการให้คาปรึกษาแก่ผู้ป่วย การพัฒนาทักษะของการสื่อสารและ
สัมพันธภาพกับผูป้ ่วยและบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่น ๆ
Clinical pharmacy clerkship in medicine inpatient settings, participation with other health care
personnel in delivery of care to patients, experiences in pharmaceutical care including: drug therapy
planning and monitoring, drug information consultation and patient counseling, development of
communication and relationship with patients and other health care providers
341673 ปฏิบัตงิ านเภสัชกรรมชุมชน
5 หน่วยกิต
Clerkship: Community Pharmacy
การฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ประสบการณ์ใน
การให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยหรือผู้มารับบริการ การดาเนินการเกี่ยวกับใบสั่งยา การจ่ายยา
การให้ความรู้และคาปรึกษาแก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับยา โรค และการดูแลรักษาตนเอง การจ่ายยาโดยไม่มี
ใบสั่งยาของแพทย์เพื่อการรักษาโรคที่ไม่ซับซ้อน การติดตามการใช้ยาในผู้ป่วยเรื้อรัง การพัฒนาทักษะ
ของการสื่อสาร และสัมพันธภาพกับผูป้ ่วยและบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่น ๆ
Clinical pharmacy clerkship in community pharmacy settings, experiences in pharmaceutical
care to patients or customers including: prescription processing and dispensing, patient education and
counseling on medication, diseases and self-care, medication dispensing without prescriptions for
the treatment of uncomplicated diseases and drug therapy monitoring in chronic diseases,
development of communication and relationship skills with patients and other health care providers
341674 ปฏิบตั งิ านเภสัชกรรมผูป้ ว่ ยนอก
5 หน่วยกิต
Clerkship: Ambulatory Care
การฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในสถานพยาบาลสาหรับผู้ป่วยนอก การเข้าร่วมกับ
บุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่น ๆ ในการดูแลผูป้ ่วย ประสบการณ์ในการให้บริบาลทางเภสัชกรรม การ
ดาเนินการเกี่ยวกับใบสั่งยาและการจ่ายยา การให้ความรู้และคาปรึกษาแก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับยา โรค และ
การดู แ ลรั ก ษาตนเอง การติ ด ตามการใช้ ย าในผู้ ป่ ว ยโรคเรื้ อ รั ง การพั ฒ นาทั ก ษะและการสื่ อ สาร
สัมพันธภาพกับผูป้ ่วยและบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่น ๆ
Clinical pharmacy clerkship in ambulatory care settings, participation with other health care
personnel in delivery of care to patients, experiences in pharmaceutical care including: prescription
processing and dispensing, patient education and counseling on medication, diseases and self- care,
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drug therapy monitoring in chronic diseases, development of communication and relationship skills
with patients and other health care providers

341675 ปฏิบัตงิ านการให้บริการสารสนเทศทางยา
5 หน่วยกิต
Clerkship: Drug Information Service
การฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในหน่วยให้บริการสารสนเทศทางยา ประสบการณ์ใน
การค้นหาข้อมูล การประเมินคุณค่า และการนาเสนอสารสนเทศทางยาแก่ผู้สอบถาม การเข้าร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ ที่หน่วยให้บริการ การจัดเตรียมสารสนเทศทางยาแก่คณะกรรมการเภสัชกรรมและการ
บาบัด การตีพิมพ์จดหมายข่าวสารและวารสาร การประเมินผลการใช้ยา และการรายงานอาการไม่พึง
ประสงค์จากการใช้ยา การบริหารจัดการและการก่อตั้งหน่วยให้บริการสารสนเทศทางยาการพัฒนา
ทักษะของการสื่อสารสัมพันธภาพกับผูป้ ่วย บุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่น ๆ และประชาชน
Clinical pharmacy clerkship in drug information unit, experiences in searching, evaluating and
presenting drug information, participation in drug information service activities, preparation of drug
information for Pharmacy and Therapeutics committee, journal and newsletter publication, drug use
evaluation and adverse drug reaction report, management and establishment of drug information
unit, development of communication skills and professional relationship with patient, other health
care providers and people
341676 ปฏิบตั ิงานบริบาลทางเภสัชกรรมสาหรับผูป้ ว่ ยเฉพาะกลุม่
5 หน่วยกิต
Clerkship: Pharmaceutical Care in Special Group Patients
การฝึกปฏิบัติงานทางบริบาลทางเภสัชกรรมขั้นสูงสาหรับผู้ป่วยพิเศษ (เช่น ผู้สูงอายุ เด็ก เป็น
ต้น) การวางแผนและการติดตามการใช้ยา การให้คาแนะนาสารสนเทศทางยา การให้คาปรึกษาแก่
ผูป้ ่วย การพัฒนาทักษะและการสื่อสารสัมพันธภาพกับผูป้ ่วยและบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่น ๆ
Practice of advanced pharmaceutical care for special patients (such as geriatrics, paediatrics,
etc), drug therapy planning and monitoring, drug information consultation, patient counseling,
communication skills development and professional relationship with the patients and other health
care providers
341677 ปฏิบตั งิ านบริบาลทางเภสัชกรรมขัน้ สูง
Clerkship: Advanced Pharmaceutical Care

5 หน่วยกิต
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การฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมขั้นสูงสาหรับผู้ป่วยอาการเฉพาะโรคในการวางแผน
และการติดตามการใช้ยา การให้ข้อมูลสารสนเทศทางยา การให้คาปรึกษาแก่ผู้ป่วย การพัฒนาทักษะ
และการสื่อสารสัมพันธภาพกับผูป้ ่วยและบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่น ๆ
Practice of advanced pharmaceutical care for patients with specific diseases in drug therapy
planning, therapeutic monitoring, drug information, patient counseling, communication skills
development and professional relationship with the patients and other health care providers
341678 ปฏิบัตงิ านด้านข้อมูลยาในบริษทั ยา
5 หน่วยกิต
Clerkship: Drug Information in Pharmaceutical Company
การปฏิบัติก ารจัด เตรียม วิเ คราะห์ ประเมินข้อมูลทางยา สาหรับ บริษัท ยาในหัวข้อที่ไ ด้รับ
มอบหมาย การปฏิบัติการนี้รวมถึงการฝึกตอบคาถามทางยาให้กับบุคลากรทางการแพทย์และการได้มี
โอกาสศึกษาระบบการวิจัยทางคลินกิ
Experiential practice in preparing, analyzing, evaluating drug information in pharmaceutical
companies, answering drug information questions, and exposure to clinical research activities
341679 ปฏิบตั ิงานเภสัชจลนศาสตร์คลินกิ
5 หน่วยกิต
Clerkship: Clinical Pharmacokinetics
การฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในหนวยใหบริการทางเภสัชจลนศาสตรคลินกิ การประ
ยุ ก ตใชหลั ก การทางเภสั ช จลนศาสตรซึ่ง รวมถึ ง การค านวณขนาดยาเริ่ม ต้ น และขนาดยาตอเนื่ อ ง
สาหรับผู ป วยเฉพาะราย การติดตามระดับยาในเลือด และการปรับเปลี่ยนการใหยาอยางเหมาะสม
ตามคาพารามิเตอรทางเภสัชจลนศาสตรที่ไดจากการคานวณและตามสภาวะทางคลินิกของผูปวย การ
สื่อสารกับบุคลากรทางการแพทยสาขาอื่นที่เกี่ยวกับขอควรพิจารณาทางเภสัชจลนศาสตรที่เกี่ยวของ
เพื่อใหการดูแลผู ป วยเปนไปอยางเหมาะสม การพัฒนาทักษะของ การสื่อสาร และสัมพันธภาพกั บ
ผูป้ วยและบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่น ๆ
Clinical pharmacy clerkship in clinical pharmacokinetic services settings, experiences in
pharmaceutical care through the application of pharmacokinetic principles including: calculation of
initial and maintenance dosage for specific patient, serum drug concentration monitoring and provision
of appropriate dosing adjustment base on calculated pharmacokinetic parameters and the patient's
clinical conditions, communication with other health care provider regarding pertinent
pharmacokinetic considerations to optimize patient care, development of communication skills and
professional relationship with patient and other health care providers
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341681 ปฏิบตั ิงานเภสัชพันธุศาสตร์
5 หน่วยกิต
Clerkship: Pharmacogenomics
การฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม ที่ประยุกต์ใช้เภสัชพันธุศาสตร์ ซึ่งเป็นศาสตร์ที่รวม
ระหว่างเภสัชวิทยาและพันธุศาสตร์ ในการส่งเสริมการใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยตาม
ลักษณะของพันธุกรรมของแต่ละบุคคล
Clinical pharmacy clerkship which apply pharmacogenomics, a scientific discipline that
combines pharmacology and genomics to develop effective, safe medications and doses that will be
tailored to a person's genetic makeup
341682 ปฏิบตั งิ านบริบาลทางเภสัชกรรมสาหรับผูป้ ว่ ยโรคไต
5 หน่วยกิต
Clerkship: Pharmaceutical Care in Patients with Kidney Disease
การฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมขั้นสูงสาหรับผู้ป่วยไตและภาวะแทรกซ้อน
การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ป่วย ประเมินและแก้ไขปัญหาจากการใช้ยา วางแผนและการติดตามการใช้ยา
การให้ ค าแนะน าทางยา การให้ ค าปรึ ก ษาแก่ ผู้ ป่ ว ยแต่ ล ะราย การพั ฒ นาทั ก ษะและการสื่ อ สาร
สัมพันธภาพกับผูป้ ่วยและบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่น ๆ
Practice of advanced pharmaceutical care for patient with kidney disease and complications
in patient data collecting, evaluating and solving of drug- related problems, drug therapy planning
andc monitoring, drug information consultation, counseling individuals with kidney disease,
communication skills development and professional relationship with the patients and other health
care providers
341683 ปฏิบตั ิงานบริบาลทางเภสัชกรรมสาหรับผูป้ ว่ ยวิกฤต
5 หน่วยกิต
Clerkship: Pharmaceutical Care in Critical Ill Patients
การฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมขั้นสูงสาหรับผู้ป่วยวิกฤต การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ป่วย
ประเมินและแก้ไขปัญหาจากการใช้ยา วางแผนและการติดตามการใช้ยา การให้คาแนะนาทางยา การ
ให้คาปรึกษาแก่ผู้ป่วยแต่ละราย การพัฒนาทักษะและการสื่อสารสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและบุคลากร
ทางการแพทย์สาขาอื่น ๆ
Practice of advanced pharmaceutical care for critical ill patient in patient data collecting,
evaluation and solving of drug-related problems, drug therapy planning and monitoring, drug
information consultation, counseling individuals with critical ill, communication skills development and
professional relationship with the patients and other health care providers

66
341684 ปฏิบตั ิงานบริบาลทางเภสัชกรรมสาหรับผูป้ ว่ ยโรคหัวใจและหลอดเลือด 5 หน่วยกิต
Clerkship: Pharmaceutical Care in Patient with Cardiovascular Diseases
การฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมขั้นสูงสาหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูป้ ่วย ประเมินและแก้ไขปัญหาจากการใช้ยา วางแผนและการติดตามการใช้ยา การให้คาแนะนาทางยา
การให้ ค าปรึ ก ษาแก่ ผู้ ป่ ว ยแต่ ล ะราย การพั ฒ นาทั ก ษะและการสื่ อ สารสัม พั น ธภาพกั บ ผู้ ป่ ว ยและ
บุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่น ๆ
Practice of advanced pharmaceutical care for patient with cardiovascular disease in patient
data collecting, evaluation and solving of drug-related problems, drug therapy planning and
monitoring, drug information consultation, counseling individuals with cardiovascular disease,
communication skills development and professional relationship with the patients and other health
care providers
341685 ปฏิบตั ิงานบริบาลทางเภสัชกรรมทางโรคติดเชือ้
5 หน่วยกิต
Clerkship: Pharmaceutical Care in Infectious Disease
การฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมขั้นสูงสาหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อ โดยมุ่งเน้นการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลผู้ป่วย ประเมินและแก้ไขปัญหาจากการใช้ยา วางแผนและการติดตามการใช้ยา การให้
คาแนะนาทางยา การให้คาปรึกษาแก่ผู้ป่วยแต่ละราย การพัฒนาทักษะและการสื่อสารสัมพันธภาพกับ
ผูป้ ่วยและบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่น ๆ
Practice of advanced pharmaceutical care for patient with infectious disease in patient data
collecting, evaluation and solving of drug-related problems, drug therapy planning and monitoring,
drug information consultation, Counseling Individuals with infectious disease, communication skills
development and professional relationship with the patients and other health care providers
341686 ปฏิบตั ิงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านการติดตาม
5 หน่วยกิต
อาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยา
Clerkship: Pharmaceutical Care in Adverse Drug Reaction Monitoring
การปฏิบั ติ ง านบริ บ าลทางเภสั ชกรรมด้า นการติ ด ตามอาการไม่พึ ง ประสงค์ จากการใช้ ย า
การประยุกต์ความรู้ด้านเภสัชบาบัดเพื่อดูแลและติดตามผู้ป่วยเฉพาะรายที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์
จากการใช้ยา การพัฒนาทักษะด้านการเฝ้าระวังการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาโดยทางาน
ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ
Pharmaceutical care practice in adverse drug reaction monitoring, application of
pharmacotherapeutic knowledge for delivering of care and monitoring individual patient experiencing
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adverse drug reactions, improvement of pharmacovigilance skills in co- operation with
interprofessional team
341687 ปฏิบัตกิ ารบริบาลทางเภสัชกรรมสาหรับผูป้ ว่ ยมะเร็ง
5 หน่วยกิต
Clerkship: Pharmaceutical Care in Oncologic Patients
รายวิชาบังคับก่อน : 341554 ทักษะการบริบาลทางเภสัชกรรมในโรงพยาบาล
การฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมสาหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยมุ่งเน้นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลผู้ป่วย การเตรียมยาเคมีบาบัด ที่ถูกต้อง ประเมินและแก้ไขปัญหาจากการใช้ยา วางแผนและการ
ติดตามการใช้ยา การให้คาแนะนาทางยา การให้คาปรึกษาแก่ผู้ป่วยแต่ละราย การพัฒนาทักษะและ
การสื่อสารสัมพันธภาพกับผูป้ ่วยและบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่น ๆ
Practice of advanced pharmaceutical care for oncologic patients in patient data collecting,
accuracy cytotoxic preparation, evaluation and solving of drug-related problems, drug therapy
planning and monitoring, drug information consultation, counseling individuals with oncologic disease,
communication skills development and professional relationship with the patients and other health
care providers
341688 ปฏิบตั ิงานวิจยั ด้านเภสัชกรรมปฏิบตั ิ
5 หน่วยกิต
Clerkship: Research in Pharmacy Practice
ปฏิบัติการทาวิจัยในหัวข้อที่นิสิตสนใจด้านเภสัชกรรมปฏิบัติ โดยความเห็นชอบและภายใต้การ
ดูแลของอาจารย์ประจาวิชา
Experiential practice in the field of research on the approved topic in pharmacy practice
under supervision of the course director
341689 ปฏิบตั ิงานเภสัชกรรมครอบครัว
5 หน่วยกิต
Clerkship: Family Pharmacy
การฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมสาหรับผู้ป่วยและครอบครัวในระดับปฐมภูมิ ซึ่งมุ่งเน้น
การดู แลผู้ป่ ว ยที่ บ้าน เพื่อแก้ ปัญ หาที่เ กี่ ย วข้ องทางยาและสุขภาพที่เ กี่ ย วข้ อง การดูแ ลผู้ ป่วยแบบ
ประคับประคอง การดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน การคัดกรองทาง
สุขภาพ การให้คาปรึกษาแก่ผู้ป่วย การคุ้มครองผูบ้ ริโภคด้านยา การทางานในทีมสหวิชาชีพ
Practice of pharmaceutical care for patient and family in primary care services, home visit
for identifying individualized drug related problems and management, palliative care, selfcare of
patient, health promotion and prevention, health screening, patient consoling, health consumer
protection, working in multidisciplinary team
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341691 ปฏิบตั ิงานการแพทย์ทางเลือก
5 หน่วยกิต
Clerkship: Complementary and Alternative Medicine
การค้นคว้า ฝึกปฏิบัติ อภิปรายเกี่ยวกับการแพทย์ทางเลือกรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การแพทย์
แผนไทย การแพทย์ จีน การแพทย์อ ายุ ร เวทของอิน เดีย และการแพทย์ท างเลื อกของประเทศทาง
ตะวั น ตก วิ เ คราะห์ แ ละแปลผลข้อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากวารสารทางการแพทย์ แ ละข้ อ มู ล การใช้ ก ารแพทย์
ทางเลือกทีเ่ ก็บจากสถานให้บริการหรือในชุมชน
Discussion and experience in complementary and alternative medicine ( CAM) such as the
classic medical system of Thai, Chinese, Indian and Western alternative medicine, analysis and
evaluation of information available in the medical literature and CAM resources from the health care
service centers or community
341692 ปฏิบตั งิ านวิจยั ทางผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและเคมียา
5 หน่วยกิต
Clerkship: Natural Products and Medicinal Chemistry Research
การปฏิบัติการด้านการวิจัยทางผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและเคมียาขั้นสูง เช่น การหายาใหม่จาก
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห์ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและการออก
ฤทธิ์ของสารที่จะนามาพัฒนาเป็นยา การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพและเภสัชวิทยา การควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสาอาง การใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการศึกษาเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและเคมียา และการสารวจการใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในชุมชน
Practical work in advanced natural products and medicinal chemistry research such as drug
discovery from natural products or synthesis, structure- activity relationship of lead compounds,
biological and pharmacological activity evaluation, quality control of drugs, food supplements and
cosmetics, biotechnology in natural products and medicinal chemistry research and survey of natural
products usage in community
341693 ปฏิบตั ิงานยาเตรียมเฉพาะราย
5 หน่วยกิต
Clerkship: Extemporaneous Preparation
ฝึกปฏิบัติการการเตรียมเภสัชภัณฑ์ที่เตรียมเพื่อใช้สาหรับผู้ป่วยเฉพาะราย ทั้งในรูปแบบยา
เตรียมเพื่อรับประทาน และยาเตรียมปราศจากเชือ้ และการศึกษาความคงสภาพเบือ้ งต้น
Practice in extemporaneous preparation including oral preparation and aseptic preparation;
and stability of preparation
361203 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
3(2-3-6)
Microbiology and Parasitology
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ชนิด รูปร่าง ลักษณะของจุลินทรีย์และปรสิตที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย การเกิดโรคระบาดวิทยา
การป้องกันการเกิดโรค การควบคุม และการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์และปรสิต การติดเชื้อและ
กลไกการต้านทานต่อการติดเชื้อ
Species, morphology, characteristics of microorganisms and parasites that affect pathogenesis,
epidemiology, prevention, control and growth inhibition of microorganisms and parasites, infection and
host defense mechanism
363218 กายวิภาคศาสตร์พนื้ ฐาน
3(2-3-6)
Basic Anatomy
บทนาสู่กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานและเซลล์วิทยา เนื้อเยื่อบุผิวและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ระบบปก
คลุมร่างกาย ระบบโครงร่างของร่างกาย ระบบกล้ามเนือ้ ระบบประสาท ระบบรับความรู้สึกและอวัยวะ
รับ ความรู้สึกพิเศษ ระบบหัว ใจและหลอดเลือด เลือดและระบบน้าเหลือง ระบบหายใจ ระบบย่อย
อาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์เพศชาย และระบบสืบพันธุ์เพศหญิง
Introduction to basic anatomy and cytology, epithelium and connective tissue, integumentary
system, skeletal system, muscular system, nervous system, sensory system and special sense
organs, cardiovascular system, lymphatic system and blood, respiratory system, digestive system,
urinary system, endocrine system, male reproductive system and female reproductive system
365219 ชีวเคมีการแพทยเบือ้ งตน
4(3-3-8)
Fundamental Medical Biochemistry
คุ ณ สมบั ติ ท างเคมี แ ละเมแทบอลิ ซึ ม ของคาร์ โ บโฮเดรต โปรตี น ลิ ปิ ด และกรดนิ ว คลี อิ ค
ความสัมพันธ์ของวิถีเมแทบอลิซึม ยีนและการแสดงออกของยีน
ชีววิทยาโมเลกุลและเทคนิคทางพันธุวิศวกรรม โรคและความผิดปกติทางชีวเคมี โภชนาการ
และภาวะทุพโภชนาการ วัฏจักรของเซลล์ กลไกการเกิดมะเร็ง ชีวเคมีของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันและเทคนิคใน
การวิเคราะห์ทางชีวเคมี
Chemical properties and metabolism of carbohydrate, protein, lipid and nucleic acid,
metabolism integration, gene and gene expression, molecular biology and genetic engineering
techniques, biochemical diseases and disorders, nutrition and malnutrition, cell cycle, carcinogenesis,
biochemistry of connective tissues and techniques in biochemical analysis
367204 หลักสรีรวิทยา
4(3-3-8)
Principle of Physiology
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หน้าที่และกลไกการทางานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ ได้แก่ สรีรวิทยาของเซลล์ ระบบ
ประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่าย
ปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ และการควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย
Functions and physiological control mechanisms of the organ systems in human body include
cell physiology, neural, musculoskeletal, circulatory, respiratory, digestive, urinary, endocrine glands,
reproductive and body temperature regulation

ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
1. เลขรหัสชุดสามตัวแรก

หมายถึง
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1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001 หมายถึง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.2 คณะวิทยาศาสตร์
241 หมายถึง คณิตศาสตร์
242 หมายถึง เคมี
243 หมายถึง ชีววิทยา
244 หมายถึง ฟิสิกส์
247 หมายถึง สถิติ
1.3 คณะมนุษยศาสตร์
146 หมายถึง ภาษาอังกฤษ
1.4 คณะเภสัชศาสตร์
341 หมายถึง บริบาลทางเภสัชกรรม
1.5 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
361 หมายถึง จุลชีววิทยา
363 หมายถึง กายวิภาคศาสตร์
365 หมายถึง ชีวเคมี
367 หมายถึง สรีรวิทยา
2. เลขในลาดับที่ 4
หมายถึง
ระดับชั้นปีของการศึกษา
2.1 เลข 1 หมายถึง
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 1
2.2 เลข 2 หมายถึง
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 2
2.3 เลข 3 หมายถึง
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 3
2.4 เลข 4 หมายถึง
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 4
2.5 เลข 5 หมายถึง
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 5
2.6 เลข 6 หมายถึง
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 6
3. เลขในลาดับที่ 5 หมายถึง
หมวดหมู่ในสาขาวิชา
3.1 เลข 0 เภสัชเคมีและเภสัชวิเคราะห์
3.2 เลข 1 เภสัชเวท
3.3 เลข 2 เทคโนโลยีเภสัชกรรม
3.4 เลข 3 เภสัชวิทยาและชีวเภสัชศาสตร์
3.5 เลข 4 เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหารเภสัชกิจ
3.6 เลข 5 เภสัชกรรมคลินิก
3.7 เลข 6 วิชาเลือกเสรี
3.8 เลข 7, 8, 9 โครงงาน ปัญหาพิเศษ สัมมนา การศึกษาอิสระและการฝึกงาน
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4. เลขในลาดับที่ 6

หมายถึง

อนุกรมของรายวิชาในแต่ละหมวดหมู่ในสาขาวิชา
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3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร

นายสุรศักดิ์ เสาแก้ว

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
รอง
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ

1*

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
36703008XXXXX

ปร.ด.
ภ.บ.
ภ.บ.

ระบาดวิทยาคลินิก
บริบาลเภสัชกรรม
-

2

นางสาวพัชรวรรณ ตันอมาตยรัตน์ 35307002XXXXX

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ปร.ด.
ภ.ม.
ภ.บ.
ปร.ด.
ภ.ม.
ภ.บ.

เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ
เภสัชเคมี
เภสัชเคมีและพฤกษเคมี
เภสัชเคมี
-

Ph.D.
M.Sc.
ภ.ม.
ภ.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

Pharmaceutical Chemistry
Pharmaceutical Chemistry
เภสัชกรรม
วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์
เคมีวิเคราะห์
เคมี

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

3

นางสาวมาลีรักษ์ อัตต์สินทอง

37105000XXXXX

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

4*

นางสาวศุภางค์ คนดี

35699000XXXXX

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

5

นางสาวแสงระวี สุทธิปริญญานนท์ 33099014XXXXX

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปีทสี่ าเร็จ
การศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร

2554

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2545
2542
2551
2546
2542

The University of Kansas , USA
The University of Kansas , USA
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2554
2552
2541
2536
2551
2547
2542

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2557
2548
2546

74

75

6*

นายณัฐกรณ์ ใบแสง

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
35005002XXXXX

7*

นางสาวนทพร ชัยพิชติ

35404006XXXXX

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
อาจารย์

อาจารย์

8

นายนิวัฒน์ ศักดิ์สทิ ธิ์

35405002XXXXX

อาจารย์

9*

นางสาวสนธยา สุขยิ่ง

15299000XXXXX

อาจารย์

10

นางสาวอดิณัฐ อานวยพรเลิศ

35203001XXXXX

อาจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

Dr.rer.nat Pharmaceutical Technology
วท.ม.
วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
ภ.บ.
ปร.ด
เภสัชกรรมและระบบ
สุขภาพ
ภม.
เภสัชกรรมคลินิก
ภ.บ.
ปร.ด
เภสัชวิทยา
ภ.บ.
บริบาลเภสัชกรรม
วท.ด.
เภสัชศาสตร์
ภ.บ.
บริบาลเภสัชกรรม
วท.ด.
เภสัชศาสตร์
ภ.บ.
บริบาลเภสัชกรรม

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
Free University of Berlin, Germany
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปีทสี่ าเร็จ
การศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2553
2550
2560
2551
2560
2552
2557
2550

2556
2550
2541
2557

หมายเหตุ *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

75

76
3.2.2 อาจารย์ผสู้ อน
ลาดับ
1

2

3

ชื่อ – สกุล
นายชาลี ทองเรือง

นางสาวนันทกา โกรานา

นายนุวัตร วิศวรุ่งโรจน์

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
31705000XXXXX

35099004XXXXX

31012016XXXXX

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ

รอง
ศาสตราจารย์

Ph.D

รอง
ศาสตราจารย์

รอง
ศาสตราจารย์

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ภ.ม.
ภ.บ.
Doc.Pharm.Sci

Health Management and
Policy Development
เภสัชเวท
นิติศาสตร์
Pharmaceutical Science
(Medicinal Chemistry)
เภสัชเคมี
Pharmaceutical Technology
Education
เภสัชวิทยา
เภสัชวิทยา
-

University of Wollongong,
Australia
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Virginia Commonwealth
University,USA
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
State University of Ghent,
Belgium
มหาวิทยาลัยมหิดล
University of Surrey, UK
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เภสัชศาสตร์
-

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภ.ม.
ภ.บ.
น.บ.
M.S.-Ph.D.

4

นางบุษบง จาเริญดารารัศมี

35099008XXXXX

รอง
ศาสตราจารย์

5

นางมาลินี วงศ์นาวา

3949900XXXXX

รอง
ศาสตราจารย์

ภ.บ.
Ph.D.
วท.ม.
ภ.บ.
วท.ม.
ภ.บ.

6

นางสาวอัจฉรา ปัญโญศักดิ์

35101001XXXXX

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

วท.ด.
ภ.บ.

ปีทสี่ าเร็จ
การศึกษา
2557
2538
2533
2540
2546
2537
2532
2534
2527
2532
2516
2514
2523
2519
2550
2545

76

77

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปีทสี่ าเร็จ
การศึกษา

7

นายกิรติ เก่งกล้า

11006001 XXXXX

อาจารย์

ภ.บ.

บริบาลเภสัชกรรม

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2556

8

นางสาวคณาทิพย์ สิงห์สาย

14013000XXXXX

อาจารย์

9

นางสาวจันทิมา ชูรัศมี

36199001XXXXX

อาจารย์

ปร.ด.
ภ.บ.
ภ.บ.

เภสัชวิทยา
บริบาลเภสัชกรรม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2560
2554
2550

10

นางสาวฐาปนี ใจปินตา

15799002XXXXX

อาจารย์

ภ.บ.

บริบาลเภสัชกรรม

มหาวิทยาลัยพะเยา

2556

11

นางสาวดวงกมล จรูญวณิชกุล

11005002XXXXX

อาจารย์

ภ.บ.

บริบาลเภสัชกรรม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2556

12

นางสาวปรียเนตร วิไลรัตน์

15601001XXXXX

อาจารย์

ภ.บ.

บริบาลเภสัชกรรม

มหาวิทยาลัยพะเยา

2556

13

นางสาวปวีสา ชวลิตพงศ์พันธุ์

16599000XXXXX

อาจารย์

BCPS

Pharmacotherapy

2557

ภ.บ.
ปร.ด.
ภ.บ.
ภ.บ.

บริบาลเภสัชกรรม
เภสัชการ
บริบาลเภสัชกรรม

Board of Pharmaceutical
Specialties, USA
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยพะเยา

2551
2560
2547
2557

วท.ด.
ภ.บ.
ภ.บ.

เภสัชศาสตร์
บริบาลเภสัชกรรม

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2554
2546
2554

14

นางสาวพิมพ์ชนก จรุงจิตร

35404006XXXXX

อาจารย์

15

นายสุกฤษฏิ์ กาญจนสุระกิจ

15499002XXXXX

อาจารย์

16

นางสาวสุภาวดี บุญทา

33499008XXXXX

อาจารย์

17

นายองอาจ มณีใหม่

15599001XXXXX

อาจารย์
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ชื่อ – สกุล

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

นางอาทิตา ดิจค์สตรา

35603005XXXXX

ลาดับ
18

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ

อาจารย์

Ph.D.
ปร.ด.
ภ.บ.

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปีทสี่ าเร็จ
การศึกษา

Neurochemistry with
molecular neurobiology
เภสัชเคมีและพฤกษเคมี
-

Stockholm University, Sweden

2560

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2557
2543

3.2.2 อาจารย์พเิ ศษ
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ปี

1

นางโพยม วงศ์ภูวรักษ์

รองศาสตราจารย์

Ph.D.
วท.ด.
ภ.บ.

Clinical pharmacy
ชีววิทยา
-

2542
2529
2524

2

นายอรัมษ์ เจษฎาญาณเมธา

รองศาสตราจารย์

Ph.D
Pharm.D. (Honors)
ภ.บ.

Pharmacology
Clinical pharmacy
-

2544
2538
2534

3

นายธนศักดิ์ เทียกทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Ph.D.
วท.ม.
ภ.บ.

Neurobiology and Psychiatry
เภสัชวิทยา
-

2547
2542
2540

78

79
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ปี

4

นางสาวนันทวรรณ กิติกรรณากรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นางอนงค์ วิศวรุง่ โรจน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

6

นางสาวรุง่ ทิวา หมื่นปา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พิเศษ

เภสัชศาสตร์
บริบาลเภสัชกรรม
เภสัชเคมี
เภสัชศาสตร์สังคมและ
การบริหาร
Clinical Pharmacy

2552
2544
2542

5

วท.ด.
ภ.บ.
ภ.บ.
ภ.ม.
ภ.บ.
วท.ด.

7

นายศรัณย์ กอสนาน

อาจารย์

8

นางสาวสุภาภรณ์ ปิติพร

อาจารย์

9

นางอนงค์ ตีระวนิชพงศ์

อาจารย์

2532
2527
2548

M.Pharm
ภ.บ.
ภ.ด.
ศศ.ม.
ภ.บ.

เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
-

2536
2531
2550
2541
2533

ปร.ด.
ส.ม.
ภ.บ.
Ph.D.
ภ.บ.

สังคมศาสตร์การแพทย์
การจัดการสาธารณสุขมูลฐาน
Medicinal Chemistry
-

2547
2539
2525
2537
2526

-

79
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4. องค์ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
การฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมเน้นให้นิสิตสามารถบูรณาการองค์ความรู้และทักษะใน
การบริบาลทางเภสัชกรรมจากการเรียนการสอนมาให้บริการด้านสุขภาพแก่ผู้ป่วย โดยนิสิตต้องฝึก
ปฏิบัติการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยในงานต่าง ๆ เช่น งานบริบาลทางเภสัชกรรมอายุรศาสตร์
งานบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก งานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านระบบยา งานบริบาลทางเภสัช
กรรมในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน เป็นต้น เพื่อเพิ่มทักษะทางวิชาชีพที่สาคัญ รวมไปถึงทัศนคติ
และเจตคติ ที่ ดี ต่ อ งานบริ บ าลทางเภสั ช กรรมและเพื่ อ ให้ นิ สิ ต ได้ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ บุ ค ลากร
สาธารณสุขอื่น รวมถึงปฏิบัติงานแบบสหสาขาวิชาชีพและสอดแทรกแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพใน
การฝึกปฏิบัติงานภายใต้การดูแลของอาจารย์ประจาแหล่งฝึก
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูข้ องประสบการณ์ภาคสนาม
(1) มีคุณธรรม จริยธรรมในด้านความกตัญญู และมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพเภสัชกรรมมีความ เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบ วินัย และตรงต่อเวลา
(2) สามารถอธิบายองค์ความรู้ ในด้าน 1) การบริบาลทางเภสัชกรรมเกี่ยวกับการวาง
แผนการรักษาด้วยยา การใช้ยา การประเมินปัญหาด้านยาและสุขภาพ ความปลอดภัยในการใช้ยา และ
การบริหารจัดการเรื่องยา 2) ระบบสุขภาพ ระบบยา การคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายหรือข้อตกลงที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและการบริหารจัดการสาหรับการประกอบการด้านยาเบือ้ งต้น
(3) มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบในด้าน 1) มีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดี 2) สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมตาม บทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบ 3) มีทักษะการบริหารงานบุคคล มีภาวะความเป็นผูน้ าและผู้ตาม สามารถปรับตัว
เข้ากับผู้อื่นได้เหมาะสม ทางานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาการ
เรีย นรู้ทั้งตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และสามารถใช้ความรู้ใ นวิชาชีพมาบริการสั งคมได้อย่าง
เหมาะสม 5) มีทักษะในการดาเนินชีวติ ในพหุวัฒนธรรม
(4) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
4.2 ช่วงเวลา
การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของหลักสูตร แบ่งเป็นสองช่วงหลัก เพื่อให้มีชั่วโมงการ
ฝึกประสบการณ์ภาคสนามรวมแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2,000 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็น
(1) การฝึกงานวิชาชีพภาคบังคับ (โรงพยาบาล และร้านยา) ไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมง
ดาเนินการจัดการฝึกปฏิบัติงานโดย คณะอนุกรรมการประสานงานการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) กาหนดให้ฝึกปฏิบัติในชั้นปีที่ 4
(2) การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาที่มงุ่ เน้น ไม่น้อยกว่า 1,600 ชั่วโมง
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4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
การฝึก ปฏิบัติ ง านวิ ชาชีพ ภาคบั งคับ ศูนย์ป ระสานงานการศึก ษาเภสั ชศาสตร์ แห่ ง
ประเทศไทย กาหนดให้มีการฝึกปฏิบัติในช่วงเดือน มีนาคม – พฤษภาคม ของทุกปี ปฏิบัติงานเต็มเวลา
เหมือนกันในทุกมหาวิทยาลัย
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
โครงงานวิ จั ย ทางเภสั ช ศาสตร์ (341573) เป็ น รายวิ ช าที่ ส่ ง เสริ ม ให้ นิ สิ ต สามารถ
ด าเนิ น การวิ จั ย ผ่ า นกระบวนการวางแผนการวิ จั ย (research design) การท าการวิ จั ย (research
conducting) การวิ เ คราะห์ ก ารแปลผล (critical analysis) การอภิ ป รายผล สรุ ป ผลและการนาเสนอ
ผลงานวิจัย (interpretation of information and research presentation) ได้ โดยมีการทางานร่วมกันเป็น
ทีม การบูรณาการความรู้หลากหลายรายวิชา และทักษะการทางานด้านต่าง ๆ ร่วมกับคณาจารย์ที่
ปรึกษาที่มคี วามรูค้ วามเชี่ยวชาญในหัวข้อโครงงานวิจัย
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชานีแ้ ล้ว นิสติ มีผลการเรียนรู้ ดังนี้
5.2.1 มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมในด้ า น 1) ความกตั ญ ญู และมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพเภสัชกรรมมีความ เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบ วินัย และตรงต่อเวลา

2)

เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผู้อื่น และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 3) มีจิตอาสาและ
สานึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มคี ุณค่าของสังคม เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ
5.2.2 มีค วามรู้ ดั งนี้ 1) หลั ก การและทฤษฎี ที่ส าคัญ ในเนื้อ หาวิ ช าที่ ศึก ษาและวิ ช า
พื้นฐานทางวิชาชีพการบริบาลทางเภสัชกรรม 2) ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ใน
แนวกว้างของสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรมเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบ
ของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 3) บูรณาการความรู้ที่ศกึ ษากับความรูใ้ นศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.2.3 มีทักษะทางปัญญา ดังนี้ 1) มีทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ คิดแบบองค์รวม
คิดสร้างสรรค์ และคิดอย่างเป็นระบบ 2) วิเคราะห์ปัญหา ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือ
กับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 3) มีทักษะในการสืบค้นสารสนเทศ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ สรุป
ความคิดรวบยอด และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 4) บูรณาการความรู้
ในสาขาวิชาต่าง ๆ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน 5) มีทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวติ
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5.2.4 มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ดังนี้ 1) มีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดี 2) วางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบ 3) มีทักษะการบริหารงานบุคคล มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถปรับตัวเข้ากับ
ผูอ้ ื่นได้เหมาะสม ทางานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2.5 มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ดังนี้ 1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นต่อการทางานที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยี
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน (2) มีทักษะการคานวณ สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศ
ทางคณิต ศาสตร์ห รือนาสถิ ติมาประยุ ก ต์ ใ ช้ใ นการดาเนินชีวิต และแก้ปั ญ หาที่เ กี่ ย วข้องรวมถึงการ
แก้ปัญหาทางวิชาชีพเภสัชกรรมอย่างสร้างสรรค์ 3) มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และถ่ายทอดความรู้กับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4) สามารถเขีย น
รายงานและนาเสนอโดยเลือกใช้รูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม
5.2.6 มีสุนทรียภาพโดยสามารถบรรยาย ออกแบบผลงานโดยประยุกต์ใช้ศาสตร์ที่
ศึกษาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมถึงการส่งเสริม ป้องกันและรักษาสุขภาพประชาชนได้ และ
แสดงออกถึงความมีสุนทรียภาพในวิชาชีพ
5.2.7 สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
5.3 ช่วงเวลา ชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาปลาย
5.4 จานวนหน่วยกิต

3 หน่วยกิต 3(0-9-5) ปฏิบัติการอย่างน้อย 9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

5.5 การเตรียมการ
5.5.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาดาเนินการจัดระบบและชี้แจงทาความเข้าใจกับนิสิต
ที่ล งทะเบีย นรวมไปถึ ง อาจารย์ที่ป รึก ษาโครงงานที่ เ กี่ย วข้อง ถึงรูป แบบการจัด การเรีย นการสอน
กาหนดการ การประเมินผล ระเบียบ และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องในการดาเนินโครงงานวิจัย
5.5.2 นิสิตจับกลุ่ม กลุ่มละ 2 - 4 คน เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวข้อโครงงานวิจัย
ทางเภสัชศาสตร์ตามความสนใจ
5.5.3 อาจารย์ผู้รั บ ผิ ดชอบรายวิช ามอบหมายอาจารย์ที่ ป รึ ก ษาโครงงานวิ จัย ทาง
เภสัชศาสตร์ให้เป็นที่ปรึกษาและควบคุมดูแลการทาโครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ของนิสิตให้เป็นไป
ตามกระบวนการและรูปแบบตามที่คณะกาหนดตลอดภาคการศึกษา
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5.5.4 นิสิตขออนุมัติหัวข้อโครงงานวิจัยจากอาจารย์ที่ปรึกษาประจากลุ่มและผู้จัดการ
รายวิชา
5.5.5 นิสิตสอบโครงร่างโครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์โดยการนาเสนอแบบปากเปล่า
ผ่านคณะกรรมการสอบโครงร่างที่แต่งตัง้ ขึน้ ของแต่ละกลุ่ม
5.5.6 นิสิตค้นคว้า ศึกษาทดลองปฏิบัติการหรือเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูล และประเมินผล โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาประจากลุ่มให้คาปรึกษาในกระบวนการดังกล่าว
5.5.7 นิสิตจัดทาและส่งบทคัดย่อ นาเสนอผลการศึกษาในรูปแบบปากเปล่า โปสเตอร์
โครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ตอ่ คณาจารย์ เพื่อรับข้อเสนอแนะและการประเมินผล
5.5.8 นิ สิ ต จั ด ท าเนื้ อ หาส่ ง ในรู ป เล่ ม รายงานโครงงานวิ จั ย ทางเภสั ช ศาสตร์ ต าม
แบบฟอร์มที่กาหนดให้โดยส่งอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบรายวิชา
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 หลักเกณฑ์การประเมิน
- หากมีคะแนนรวมมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70 ถือว่า ผ่าน
- หากมีคะแนนรวมน้อยกว่าร้อยละ 70 ถือว่า ไม่ผ่าน
- หากคะแนนจากเกณฑ์การประเมินส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ครบถ้วน และอยู่ระหว่างการ
พิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา ถือว่า ให้รอการพิจารณา
5.6.2 กระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของนิสิต
5.6.2.1 ประเมินการสอบโครงร่างโครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ โดยกรรมการสอบ
โครงร่างประกอบด้วยอาจารย์ อย่างน้อย 3 ท่าน (นับรวมอาจารย์ที่ปรึกษา) ต่อ 1 กลุ่มโครงงาน
5.6.2.2 ประเมินการนาเสนอด้วยวาจา โดยคณาจารย์ในหรือนอกคณะเภสัชศาสตร์ที่
เข้าร่วมฟังการนาเสนอ อย่างน้อย 3 ท่าน (นับรวมอาจารย์ที่ปรึกษา) ต่อ 1 กลุ่มโครงงาน
5.6.2.3 ประเมิ น การน าเสนอด้ วยโปสเตอร์ โดยคณาจารย์ ใ นและนอกคณะเภสั ช
ศาสตร์ผู้เป็นกรรมการประเมินผลงาน อย่างน้อย 3 ท่านต่อ 1 กลุ่มโครงงาน
5.6.2.4 ประเมินกระบวนการทาการวิจัยและผลการเรียนรู้ของนิสิตรายบุคคล โดย
อาจารย์ที่ปรึกษาประจากลุ่มและนิสติ ในกลุ่มเดียวกัน
5.6.2.5 ประเมิ น รายงานการวิ จั ย โดยอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาประจ ากลุ่ มและอาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบรายวิชา
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
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1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ
คุณลักษณะพิเศษ
1. ด้านบุคลิกภาพ

2. ด้านคุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ

3. ด้านภาวะผู้นา

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
(1) มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรและบูรณาการการพัฒนา
บุคลิกภาพ ในรายวิชาที่เกี่ยวข้องตลอดระยะเวลา
การศึกษา
(1) มีรายวิชากฎหมายและจริยธรรมทางเภสัชกรรม
และมีการบูรณาการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ
(2) จัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้ป่วยและชุมชนเป็น
ฐ า น ใ ห้ ค ว า ม ส า คั ญ แ ล ะ ป ลู ก ฝั ง ใ ห้ นิ สิ ต มี
จรรยาบรรณวิชาชีพ
(3) มี กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ นิ สิ ต มี
คุณธรรมจริยธรรมในการดารงชีวติ อย่างต่อเนื่อง
(1) จัดการเรียนการสอนโดยแบ่งนิสิตให้ทางานกันเป็น
ก ลุ่ ม ห รื อ ส่ ง นั ก ศึ ก ษ า ไ ป ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น
โรงพยาบาลต่ า ง ๆ เพื่ อ เรี ย นรู้ก ารวางแผนการ
ทางาน การทางานเป็นทีม การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
รวมถึงเข้าใจบทบาทภาวะผู้นาและผู้ตามในการ
ทางาน
(2) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และสร้างแรงจูงใจให้
นิ สิ ต ร่ ว มกิ จ กรรมและส่ ง เสริ ม การแสดงความ
คิดเห็นและการแสดงออก

2.การพัฒนาผลการเรียนรูใ้ นแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูด้ ้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความกตัญญู และมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพเภสัชกรรมมีความ
เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบ วินัย และตรงต่อเวลา
(2) ตระหนักและสานึกในความเป็นไทย
(3) เคารพสิ ท ธิ ศัก ดิ์ศรี และคุณ ค่า ของตนเองและผู้อื่ น และรับ ฟัง ความคิด เห็ น
ของผู้อ่นื
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(4) มีจิตอาสาและสานึก สาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคม เคารพและ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ภายในหลักธรรมมาภิบาลขององค์กรและสังคม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีการกาหนดให้อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกเนื้อหาการสอนโดยเน้นย้าความสาคัญ
ของบทบาทวิชาชีพและเกียรติภูมิแห่งวิชาชีพ การเคารพสิทธิ คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ภายในหลักธรรม
มาภิบาลขององค์กรและสังคม
(2) มีก ารจัด กิ จกรรมส่งเสริมให้มีจิตอาสาและสานึก สาธารณะ เป็นพลเมืองที่มี
คุณค่าของสังคม
2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากสัดส่วนการเข้าชั้นเรียนมากกว่าร้อยละ 80 ในภาคการศึกษานั้น ๆ
(2) ประเมินจากคะแนนเฉลี่ยด้านจิตพิสัย (Affective) โดยให้น้าหนักคะแนนในส่วน
คุณธรรมจริยธรรม สาหรับนิสิตที่เข้าชั้นเรียนตรงเวลา ส่งงานตามที่ได้รับมอบหมาย แต่งกายตามกฏ
ระเบียบ
2.2. ด้านความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรูด้ า้ นความรู้
(1) สามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาวิชาที่ศึกษาและวิชาพืน้ ฐาน
ทางวิชาชีพการบริบาลทางเภสัชกรรม
(2) สามารถอธิ บ ายองค์ ความรู้ ด้ านวิ ทยาศาสตร์ เภสั ชกรรมเกี่ ยวกั บ เคมี ท างยา
การผลิต การควบคุมและประกันคุณภาพ การวิจัยและพัฒนา ยา ชีววัตถุ สมุนไพร และผลิตภัณฑ์
สุขภาพอื่น ๆ
(3) สามารถอธิ บ ายองค์ความรู้ด้านการบริบ าลทางเภสัชกรรมเกี่ย วกั บ การวาง
แผนการรักษาด้วยยา การใช้ยา การประเมินปัญหาด้านยาและสุขภาพ ความปลอดภัยในการใช้ยา และ
การบริหารจัดการเรื่องยา โดยสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรมจะต้องนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การดูแลและส่งเสริมสุขภาพในระดับชุมชนและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ
(4) สามารถอธิ บายองค์ความรู้เ กี่ย วกั บระบบบริหารคุณภาพในด้านการบริหาร
จัดการความเสี่ยง และการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
(5) สามารถอธิบายองค์ความรู้ด้านระบบสุขภาพ ระบบยา การคุ้มครองผู้บริโภค
กฎหมายหรือข้อตกลงที่เ กี่ยวข้องกับวิชาชีพและการบริหารจัดการสาหรับ การประกอบการด้านยา
เบือ้ งต้น
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(6) สามารถติ ด ตามความก้ า วหน้ า ทางวิ ช าการ และมี ค วามรู้ ใ นแนวกว้ า งของ
สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรมเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ
(7) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึ ษากับความรูใ้ นศาสตร์อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชัน้ เรียน โดยให้ผเู้ รียนเป็นสาคัญ
(2) แนะนาเอกสารอ้างอิงหรือแหล่งค้นคว้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สอน
(3) เน้ น การสอนโดยใช้ หลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ท างการแพทย์ (Evidence-based
medicine)
(4) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนพร้อมทั้งสอดแทรกการสาธิต หรือการยกตัวอย่าง
ประกอบ
(5) มีก ระบวนการเรี ย นการสอนที่ นาเทคโนโลยี ที่ทั น สมั ย มาประยุ ก ต์ ใ ช้อ ย่ า ง
เหมาะสม
(6) ใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย เช่น การสอนบรรยาย การสอนปฏิบัติการ
การอภิปรายกลุ่ม การนาเสนอหน้าชั้นเรียน การสอนโดยใช้กรณีศึกษา (Case-based learning) การสอน
โดยเอาปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) การสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research-based
leaning)
2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ประเมินจากการทดสอบความรู้ เช่น การสอบย่อย การสอบกลางภาค- ปลาย
ภาค
(2) ประเมิ น จากคะแนนในส่ ว นของรายงาน การประเมิ น การน าเสนอผลงา น
งานมอบหมาย การสอบปฏิบัติการ
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์ และคิด
อย่างเป็นระบบ
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือ
กับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
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(3) มีทักษะในการสืบค้นสารสนเทศ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ สรุปความคิดรวบ
ยอด และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
(4) ใช้ป ระสบการณ์ท างภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ใ นการแก้ปัญ หาได้อย่าง
เหมาะสม
(5) สามารถบูร ณาการความรู้ ใ นสาขาวิ ช าต่ า ง ๆ ไปสู่ ก ารปฏิ บัติ ง านได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน
(6) มีทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ตั้งโจทย์ปัญหาบูรณาการเพื่อให้นิสิตได้ฝึกการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง
โดยนาความรู้ที่ได้มาใช้ในการสืบค้นข้อมูลและคิดวิเคราะห์ผา่ นกระบวนการการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน (Problem-based learning) และ/หรือ เทคนิคการอภิปรายกลุ่ม (Group discussion) ให้นิสิตมีส่วน
ร่วมในการเรียนและได้ลงมือปฏิบัติมากขึ้น
(2) จัดให้มีกิจกรรมนอกเหนือจากการสอนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว เช่น การ
ทัศนศึกษา การสังสรรค์วรรณกรรม (Journal club) การฝึกปฏิบัติงานในสถานปฏิบัติการด้านสุขภาพ
(3) จัดการเรียนการสอนโดยให้นิสติ ได้ลงชุมชน (Community-based learning) เพื่อ
ค้นหาปัญหาสุขภาพของชุมชน และวิเคราะห์และจัดลาดับความสาคัญของปัญหา การคิดเชิงระบบใน
การแก้ปัญหา เพื่อให้นสิ ิตได้สัมผัสประสบการณ์จริง
2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา ควบคู่ไปกับการประเมินผลด้านความรู้
(2) ประเมินทักษะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะทางปัญญา เช่น ทักษะการเรียนรู้
ด้ว ยตนเอง (Self-study) ทัก ษะการอ่าน (Reading skill) ทัก ษะการเขีย น (Writing skill) ทัก ษะการใช้
เหตุผล (Reasoning skill) ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking) ทักษะในการตัดสินใจ
(Decision making) การมี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ (Creativity) และทั ก ษะในกระบวนการกลุ่ ม (Group
process) ได้แก่ การสื่อสาร (Communication) ปฏิสัมพันธ์ในกลุ่ม การมีส่วนร่วม (Collaboration) ทักษะ
ในการจ่ายยาหรือให้คาแนะนาผูป้ ่วย เป็นต้น
(3) มีการให้น้าหนักคะแนนการประเมินเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ นิสิตประเมินตนเอง
(Self-assessment) การให้เพื่อนร่วมกลุ่มประเมิน (Peer- assessment) อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์
ประจากลุ่ม หรืออาจารย์แหล่งฝึกประเมิน (Tutor/mentor-assessment)
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2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูด้ ้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2) สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมตาม
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
(3) มีทักษะการบริหารงานบุคคล มีภาวะความเป็นผู้นาและผูต้ าม สามารถปรับตัว
เข้ากับผูอ้ ื่นได้เหมาะสม ทางานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
และสามารถใช้ความรูใ้ นวิชาชีพมาบริการสังคมได้อย่างเหมาะสม
(5) มีทักษะในการดาเนินชีวิตในพหุวัฒนธรรม
2.4.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ ช้ในการพัฒนาการเรียนรูด้ ้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) จัดการเรียนการสอนโดยให้นสิ ิตได้แสดงบทบาทสมมุตใิ นรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
(2) จัดการเรียนการสอนที่กาหนดให้นิสิตประมวลความรู้ การคิดวิเคราะห์ ร่วมกัน
เป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนผ่านการนาเสนอหน้าชั้นเรียน โดยมีอาจารย์กระตุ้นให้แสดงความคิดเห็นในเรื่อง
ต่าง ๆ และให้คาแนะนาตามความเหมาะสม
(3) กาหนดหัวข้อหรือปัญหาหรือกรณีศึกษาสาหรับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
การอภิปรายกลุ่มหรือการแลกเปลี่ยนหน้าชั้นเรียน ควรเป็นเรื่องที่ใหม่และทันต่อกระแสสังคม เพื่อ
กระตุ้นให้นิสิตมีความตระหนักในการหาความรู้และประสบการณ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง อันจะเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาความรูข้ องตัวนิสิตเองอย่างยั่งยืน และเป็นการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องในอนาคต
2.4.3 วิธกี ารวัดและประเมินผลการเรียนรูด้ ้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
(1) อภิป รายร่ว มกั นหลังจากการแสดงบทบาทสมมุติ โดยให้อาจารย์และกลุ่มที่
สังเกตการณ์ได้แสดงความคิดเห็นต่อบทบาทของกลุ่มที่แสดง และหาวิธีในการแก้ปัญหาร่วมกันเพื่อให้
ได้ทางออกที่ดีที่สุด หรืออาจมีการเปรียบเทียบบทบาทสมมุติของหลาย ๆ กลุ่ม และวิจารณ์ว่าแต่ละ
กลุ่มมีขอ้ ดีขอ้ เสียอย่างไร
(2) ใช้แบบประเมินสาหรับการนาเสนอหน้าชั้นเรียน ตามหัวข้อและวัตถุประสงค์
ตลอดจนจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนการสอน รวมไปถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์เพื่อตอบ
คาถามหน้าชั้นเรียนของนิสติ
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(3) ให้น้ าหนัก คะแนนการประเมินเป็น 2 ส่วนหลั ก ได้แก่ การให้เ พื่ อนร่วมกลุ่ ม
ประเมิน (Peer-assessment) อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ประจากลุ่ม หรืออาจารย์แหล่งฝึกประเมิน
(Tutor/mentor-assessment)
2.5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1. ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มอี ยู่ในปัจจุบัน ต่อการทางานที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน
(2) มีทักษะการคานวณ สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือ
นาสถิติมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องรวมถึงการแก้ปัญหาทางวิชาชีพเภสัช
กรรมอย่างสร้างสรรค์
(3) มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และถ่ายทอด
ความรูก้ ับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) สามารถเขียนรายงานและนาเสนอ โดยเลือกใช้รูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม
2.5.2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ก าหนดให้ นิสิตใช้ เ ครื่องมือหรือ สื่อสารสนเทศประกอบในการเรีย นหรือการ
นาเสนอผลงาน
(2) เน้นการวิพากษ์วรรณกรรมเชิงสร้างสรรค์ โดยให้นิสิตวิเคราะห์ความเหมาะสม
ของการใช้สถิติในงานวิจัยรูปแบบต่าง ๆ การแปลผลความหมายของสถิติในงานวิจัย และสามารถระบุ
สถิตทิ ี่เหมาะสมสาหรับงานวิจัยชนิดนั้น ๆ ได้
(3) กาหนดให้มีการจัดกิจกรรมนาเสนอผลงานสอดแทรกในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
2.5.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินความถูกต้อง ความเหมาะสม ความชัดเจน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และรูปแบบของสื่อในการนาเสนอผลงาน
(2) กาหนดให้มีการทดสอบทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนของภาคปฏิบัติการ
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2.6. สุนทรียภาพ
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
(1) มีความรู้ความเข้าใจ และความซาบซึ้งในคุณค่าของศาสตร์ที่ศึกษาและศิลปะ
และวัฒนธรรม โดยสามารถบรรยาย ออกแบบผลงานโดยประยุกต์ใช้ศาสตร์ที่ศึกษาในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมถึงการส่งเสริม ป้องกันและรักษาสุขภาพประชาชนได้
(2) แสดงออกถึ ง ความมี สุ น ทรี ย ภาพในวิ ช าชี พ เช่ น ศิ ล ปะในการแสดงออกให้
เหมาะสมกับวิชาชีพเภสัชกรรม
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
(1) จั ด การเรีย นการสอนโดยให้ นิสิ ต สร้ างสรรค์ผ ลงานทางวิ ชาการตามที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากอาจารย์ เช่น ใบงาน การสรุปบทเรียน รายงานทางวิชาการ ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม
รวมถึงมีการนาเสนอข้อมูลของงานที่ได้รับมอบหมายด้วยสื่อต่าง ๆ
(2) มีครูต้นแบบ (Role model) ที่ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการดูแลผู้ป่วย
2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
(1) ประเมินความคิดสร้างสรรค์และความสวยงามของผลงานที่นิสิตทา ประเมิน
ระดับความพึงพอใจของนิสติ ที่มีตอ่ การจัดการเรียนการสอน
(2) ประเมินการบูรณาการความรูม้ าใช้ในการดูแลผู้ป่วยผ่านการสังเกต
2.7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) มีสุขนิสัยที่สง่ เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและ
พัฒนาบุคลิกภาพ
(1) สอดแทรก และแนะนาเรื่องการวางตัว บุคลิกภาพในการนาเสนอผลงานหน้าชั้น
เรียน ตลอดจนการแต่งกายให้เรียบร้อย เหมาะสมกับวิชาชีพเภสัชกรรม
2.7.3 วิธีก ารวัด และประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา
บุคลิกภาพ
(1) แทรกเป็นหัวข้อย่อยในการประเมินการนาเสนอหน้าชั้นเรียน
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2.8. ทักษะเชิงวิชาชีพ
2.8.1. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะเชิงวิชาชีพ
(1) สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิต การควบคุมและประกันคุณภาพ การวิจัย
และพัฒนายา ชีววัตถุ สมุนไพร และผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่น ๆ
(2) สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้การบริบาลทางเภสัชกรรม และบริหารจัดการ
เรื่องยา โดยมีทักษะในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง
(3) สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบสุขภาพ ระบบยา และการคุ้มครองผูบ้ ริโภค
2.8.2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาทักษะเชิงวิชาชีพ
(1) ยกตัวอย่างประกอบให้เห็นภาพชัดเจนและเข้าใจง่าย
(2) สอดแทรกประสบการณ์จริงในการปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพของผู้สอน
(3) จัดการเรียนการสอนโดยการจาลองสถานที่จริง หรือการแสดงบทบาทสมมุ ติ
(Role play)
(4) จัดทัศนศึกษา/ฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่ เช่น โรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพชุมชน สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน สานักงานสาธารณสุขจังหวัด สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา บริษัทยา โรงงานยา
(5) จัดบรรยายหรือเสวนาโดยเชิญอาจารย์พิเศษหรือผู้มีความรู้ความสามารถใน
หัวข้อหรือรายวิชานั้น ๆ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน
(6) จั ด การเรี ย นการสอนในรูป แบบฝึก ปฏิบั ติใ นห้อ งปฏิ บัติ ก าร การเรีย นรู้จ าก
กรณี ศึก ษา (Case-based learning) ฝึ ก ปฏิ บัติ ใ นสถานการณ์จ าลอง ในรายวิ ชาที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ การ
แก้ปัญหาผู้ป่ว ย โดยให้นิสิตได้ฝึก เรียนรู้กับกรณีศึกษาผู้ป่วยจริง การระบุปัญหาของผู้ป่วยเพื่อวาง
แผนการให้บริบาลทางเภสัชกรรมได้อย่างเหมาะสม โดยการบูรณาการความรูใ้ นรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
(7) จัดการเรียนการสอนในรูปแบบการศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นพื้นฐาน (Problembased learning) การอภิปรายกลุ่ม (Group discussion) เพื่อให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกั น
ภายในกลุ่ม และผูส้ อนได้มสี ่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องที่สอนกับนิสติ
(8) จัดการฝึกปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพเภสัชกรรม โดยเน้นให้นิสติ ได้ฝกึ ปฏิบัติงานจริง
ร่วมกับทีมสหสาขาวิชา ในการดูแลผูป้ ่วย ทาให้นสิ ิตได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของเภสัชกรและสาขาวิชาชีพ
อื่น ๆ และสามารถที่จะออกไปปฏิบัติงานได้โดยวางตัวได้อย่างเหมาะสม
2.8.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะเชิงวิชาชีพ
(1) สอบความรูภ้ าคบรรยาย
(2) สอบความรู้ภาคปฏิบัติ ทั้งแบบข้อเขียน และแบบทักษะ (Objective Structured
Pharmaceutical Examination)
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(3) ประเมินการนาเสนอผลงานโดยการพิจารณาความสามารถในการตอบข้อ
ซักถาม และความเหมาะสม/ความพร้อม และความน่าสนใจของการนาเสนอผลงาน
(4) ประเมินผลสมรรถนะของการทางานร่วมกันเป็นทีม โดยการประเมินตนเอง
(Self-assessment) การให้เพื่อนร่วมกลุ่มประเมิน (Peer-assessment) อาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มประเมิน
(Tutor/mentor-assessment)
(5) ประเมินสมรรถนะการฝึกปฏิบัติงานของนิสิตโดยอาจารย์ที่ป รึกษาประจา
แหล่งฝึกปฏิบัติงาน

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสูร่ ายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
001101 การใช้ภาษาไทย
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
001103 ภาษาอังกฤษสูโ่ ลกกว้าง
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
002201 พลเมืองใจอาสา
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
003201 การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
003202 การจัดการสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวติ

1.คุณธรรม จริยธรรม

2



 



  







 















4

1

   

2

3

4

3.ทักษะทางปัญญา

1



3

2.ความรู้

5

6

7

1

2

3

4

5

6

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสือ่ สาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6.
สุนทรีย
ภาพ

1

1

1

2

3

4

5

2

3

    





   



 



   



 



   



   

4

2





1

2

         



 





   

  

 

 

  

 

  

 

 



   



1

8. ทักษะเชิง
วิชาชีพ



 



2

7. ทักษะ
การ
ส่งเสริม
สุขภาพ
และ
พัฒนา
บุคลิก
ภาพ

 

  

      



  

3
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รายวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม

1

004201 บุคลิกภาพและการ
แสดงออกในสังคม

2

3

4

 

2.ความรู้

1


2

3

4

3.ทักษะทางปัญญา

5

6

7

1

2

3

4

   

5

6

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสือ่ สาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6.
สุนทรีย
ภาพ

1

1

1

2

3

4

5

2



3

4





2

7. ทักษะ
การ
ส่งเสริม
สุขภาพ
และ
พัฒนา
บุคลิก
ภาพ

1

2

8. ทักษะเชิง
วิชาชีพ

1

2



หมวดวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อ

วัตถุประสงค์เฉพาะ
วิชาพืน้ ฐานด้านวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ
241111 คณิตศาสตร์ 1

242101 หลักเคมี

242111 เคมีเชิงฟิสิกส์และการ

ประยุกต์
242141 เคมีอินทรีย์

244104 ฟิสิกส์วทิ ยาศาสตร์ชีวภาพ

247112 สถิตพิ ้ืนฐานทางการแพทย์
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รายวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม

1

วิชาพืน้ ฐานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
243211 เซลล์และชีววิทยาระดับ
โมเลกุล
361203 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
363218 กายวิภาคศาสตร์พนื้ ฐาน
365211 ชีวเคมีการแพทย์เบือ้ งต้น
367204 หลักสรีรวิทยา
หมวดวิชาชีพ
341121 บทนาสู่เภสัชกรรม
341141 บทนาสู่วิชาชีพเภสัชกรรม
341201 การควบคุมคุณภาพ
เภสัชภัณฑ์ 1
341211 บทนาสู่เภสัชเวท
341221 เภสัชกรรม 1

2

3

4







2.ความรู้

1

2



4

5

6

7







 

   



3

3.ทักษะทางปัญญา

1

2



3

4

5

6

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสือ่ สาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6.
สุนทรีย
ภาพ

1

1

1

2


 

  

3

4


 

5

2
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1

2







 


  
  

1



  
  

2

8. ทักษะเชิง
วิชาชีพ







3

7. ทักษะ
การ
ส่งเสริม
สุขภาพ
และ
พัฒนา
บุคลิก
ภาพ



 


  


 
 

3
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รายวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม

1

341222 เภสัชกรรม 2
341241 เภสัชศาสตร์สังคมและ
พฤติกรรม
341301 การควบคุมคุณภาพ
เภสัชภัณฑ์ 2
341302 เภสัชเคมี 1

2

3

4

2.ความรู้

1



2

3

4

3.ทักษะทางปัญญา

5

6



2

3

4

5

6

1

1

1

2

3

  









  

5



2

3

4

  

2

  







  







   



    

341321 เภสัชกรรม 3



 

341322 เภสัชกรรม 4



   

341331 หลักเภสัชวิทยา





 

     

    

 





341332 เภสัชวิทยา 1





 

     

    

 





341341 การจัดการเภสัชกรรม



  



 





  

   

  



  

  

    

  



 

     





    

 

   

1

2




  




2



  



1

8. ทักษะเชิง
วิชาชีพ

   







4







1

6.
สุนทรีย
ภาพ



341311 เภสัชเวท 1
341312 เภสัชเวท 2



7

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสือ่ สาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

7. ทักษะ
การ
ส่งเสริม
สุขภาพ
และ
พัฒนา
บุคลิก
ภาพ



 


 



 

  



3
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รายวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

4

2.ความรู้

1

2

3

4

3.ทักษะทางปัญญา

5

6

7

1

2

3

341342 เภสัชกรรมปฐมภูมิ









341351 หลักเภสัชบาบัด









    

341352 เภสัชสนเทศศาสตร์เบื้องต้น



 



  

341353 เภสัชบาบัด 1







341354 เภสัชบาบัด 2









 

341355 เภสัชสนเทศศาสตร์เพื่อการ
บริบาลทางเภสัชกรรม
341401 เภสัชเคมี 2
341431 เภสัชวิทยา 2
341432 ชีวเภสัชกรรมและ
เภสัชจลนศาสตร์
341433 เภสัชวิทยา 3





3

4

2



1

2





   





    

     

   





    

     

     



 



2

     



341442 เภสัชระบาดวิทยาเบือ้ งต้น



5

    







4







1

3

   

 



1

2

    



341441 การสื่อสารเชิงวิชาชีพ

 

1







6

   

 



5

6.
สุนทรีย
ภาพ

     







4

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสือ่ สาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

7. ทักษะ
การ
ส่งเสริม
สุขภาพ
และ
พัฒนา
บุคลิก
ภาพ

8. ทักษะเชิง
วิชาชีพ

1

2






 
     

 



   

 



    

 





 




     




    



 





  




 

    






3
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รายวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม

1

341443 ทักษะการบริบาลทาง
เภสัชกรรมในงานเภสัชกรรม
ปฐมภูมิ
341444 เภสัชเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
341445 ระบบการจัดการด้านยาเพื่อ
การรับรองคุณภาพร้านยา
และโรงพยาบาล
341446 กฎหมายและจริยธรรมทาง
เภสัชกรรม
341447 ระเบียบวิธีวิจัยสาหรับ
เภสัชศาสตร์
341451 เภสัชบาบัด 3
341452 เภสัชบาบัด 4

2

3

4

2.ความรู้

1

2

3

4

3.ทักษะทางปัญญา

5

6

7

1

2



























 

 



  



  



  













3

 

4

5

6

 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสือ่ สาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6.
สุนทรีย
ภาพ

1

1

1






2

3

4




  

5



2

3

4

2


    

7. ทักษะ
การ
ส่งเสริม
สุขภาพ
และ
พัฒนา
บุคลิก
ภาพ

1

2





8. ทักษะเชิง
วิชาชีพ

1

2

 



 



    

     

   





    

     

   





    

     

   



3
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รายวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

4

2.ความรู้

1

2

3

4

3.ทักษะทางปัญญา

5

6

7

1

2

3

4

5

6

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสือ่ สาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6.
สุนทรีย
ภาพ

1

1

1

2

3

4

5

2

3

4

2

7. ทักษะ
การ
ส่งเสริม
สุขภาพ
และ
พัฒนา
บุคลิก
ภาพ

1

2

8. ทักษะเชิง
วิชาชีพ

1

2

341453 เภสัชบาบัด 5









    

     

   



341454 เภสัชบาบัด 6









    

     

   



341455 พิษวิทยาคลินิก









 

   













    

     

   









   









   

      



 

 











   

      



 

 









  

     



 





341551 เภสัชบาบัดในผู้ป่วยกลุม่
พิเศษ
341552 การทบทวนข้อมูลยาใหม่
341553 ทักษะการบริบาลทาง
เภสัชกรรมในชุมชน
341554 ทักษะการบริบาลทาง
เภสัชกรรมในโรงพยาบาล
341571 เภสัชศาสตร์บูรณาการ
341572 ปฏิบัตงิ านวิชาชีพเภสัชกรรม
1



   




  

    

      



   

           

3
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รายวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม

1

341573 โครงงานวิจัยทางเภสัช
ศาสตร์
341574 ปฏิบัตงิ านวิชาชีพเภสัชกรรม
2

2

3

4

2.ความรู้

1



  



 

341671 ปฏิบัตงิ านการจัดการระบบยา
341672 ปฏิบัตงิ านเภสัชกรรม
อายุรศาสตร์



 



 

341673 ปฏิบัตงิ านเภสัชกรรมชุมชน
341674 ปฏิบัตงิ านเภสัชกรรมผู้ป่วย
นอก
วิชาเอกเลือก
341675 ปฏิบัตงิ านให้บริการ
สารสนเทศทางยา



2

3

4

3.ทักษะทางปัญญา

5

6

7

1

2

3

    


4

5

6

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสือ่ สาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6.
สุนทรีย
ภาพ

1

1

1

2

3

    

4

5

2

3

4

2

     

7. ทักษะ
การ
ส่งเสริม
สุขภาพ
และ
พัฒนา
บุคลิก
ภาพ

1

2

8. ทักษะเชิง
วิชาชีพ

1

2

3
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รายวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม

1

341676 ปฏิบัตงิ านบริบาลทางเภสัช
กรรมสาหรับผู้ป่วยเฉพาะกลุ่ม
341677 ปฏิบัตงิ านบริบาลทางเภสัช
กรรมขัน้ สูง
341678 ปฏิบัตงิ านด้านข้อมูลยาใน
บริษัทยา
341679 ปฏิบัตงิ านเภสัชจลนศาสตร์
คลินิก
341681 ปฏิบัตงิ านเภสัชพันธุศาสตร์
341682 ปฏิบัตงิ านบริบาลทางเภสัช
กรรมสาหรับผู้ป่วยโรคไต
341683 ปฏิบัตงิ านบริบาลทางเภสัช
กรรมสาหรับผู้ป่วยวิกฤต

2

3

4

2.ความรู้

1

2

3

4

3.ทักษะทางปัญญา

5

6

7

1

2

3

4

5

6

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสือ่ สาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6.
สุนทรีย
ภาพ

1

1

1

2

3

4

5

2

3

4

2

7. ทักษะ
การ
ส่งเสริม
สุขภาพ
และ
พัฒนา
บุคลิก
ภาพ

1

2

8. ทักษะเชิง
วิชาชีพ

1

2



 





           







 





           







 

 



           

 



 





           







 





           







 





           







 





           





3
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รายวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม

1

341684 ปฏิบัตงิ านบริบาลทาง
เภสัชกรรมสาหรับผู้ป่วย
โรคหัวใจและหลอดเลือด
341685 ปฏิบัตงิ านบริบาลทาง
เภสัชกรรมทางโรคติดเชื้อ
341686 ปฏิบัตงิ านบริบาลทางเภสัช
กรรมด้านการติดตามอาการ
ไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยา
341687 ปฏิบัตงิ านบริบาลทาง
เภสัชกรรมสาหรับผู้ป่วย
มะเร็ง
341688 ปฏิบัตงิ านวิจัยด้านเภสัชกรรม
ปฏิบัติ
341689 ปฏิบัตงิ านเภสัชกรรม
ครอบครัว

2

3

4

2.ความรู้

1

2

3

4

3.ทักษะทางปัญญา

5

6

7

1

2

3

4

5

6

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสือ่ สาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6.
สุนทรีย
ภาพ

1

1

1

2

3

4

5

2

3

4

2

7. ทักษะ
การ
ส่งเสริม
สุขภาพ
และ
พัฒนา
บุคลิก
ภาพ

1

2

8. ทักษะเชิง
วิชาชีพ

1

2



 

 



           







 





           







 





           







 





           







 

 



           

 



 





           





3
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รายวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

4

341691 ปฏิบัตงิ านการแพทย์ทางเลือก
341692 ปฏิบัตงิ านการวิจัยทาง
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและเคมี
ยา



 



 

341693 ปฏิบัตงิ านยาเตรียมเฉพาะราย



 

วิชาบริการ
341212 พฤกษศาสตร์การแพทย์



 

341333 เภสัชวิทยาทางการพยาบาล

และเวชกิจฉุกเฉิน
341334 เภสัชวิทยาสาหรับสาธารณสุข

และสหเวชศาสตร์
341335 หลักเภสัชวิทยาทางการแพทย์ 
341336 เภสัชวิทยาสาหรับ

ทันตแพทย์ I

2.ความรู้

1

2

3







4

3.ทักษะทางปัญญา

5

6

7

1

2

3

4

5

6

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสือ่ สาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6.
สุนทรีย
ภาพ

1

1

1

2

3

4

5

2

3

4

2

7. ทักษะ
การ
ส่งเสริม
สุขภาพ
และ
พัฒนา
บุคลิก
ภาพ

1

2

8. ทักษะเชิง
วิชาชีพ

1



           

 



           

 



           



  

  



  

2



 

  

     

    

 





  

     

    

 





  

     

    

 





  

     

    

 





3
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รายวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

4

2.ความรู้

1

2

3

4

3.ทักษะทางปัญญา

5

6

7

1

2

3

4

5

6

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสือ่ สาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6.
สุนทรีย
ภาพ

1

1

1

2

3

4

5

2

3

4

2

341337 เภสัชวิทยาสาหรับ
ทันตแพทย์ 2



  

     

    

 





341338 เภสัชวิทยาสาหรับการแพทย์
ทางเลือก



  

     

    

 





341339 ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
341561 การติดตามอาการไม่พงึ
ประสงค์จากการใช้ยา



  

     

    

 







 

341562 เภสัชบาบัดในผู้ป่วยวิกฤต





341563 เภสัชกรรมครอบครัว
341564 การคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสุขภาพ







 

341565 การจัดการร้านยา
341566 บทนาสู่วิศวกรรม
ชีวการแพทย์สาหรับเภสัชศาสตร์












    







 







 

  

  

 

 


   







     


  



 

 

7. ทักษะ
การ
ส่งเสริม
สุขภาพ
และ
พัฒนา
บุคลิก
ภาพ

1

2

 



   





8. ทักษะเชิง
วิชาชีพ

1

2

3
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รายวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม

1

341567 ชีววัตถุและชีวเภสัชภัณฑ์



341568 การพัฒนาเภสัชภัณฑ์



2

3

4



2.ความรู้

1

2

3

 




4

3.ทักษะทางปัญญา

5

6

7

1


 

2

3


4

5

6

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสือ่ สาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6.
สุนทรีย
ภาพ

1

1

1

2

3

  
  

4

5

2



3

4

 


2

7. ทักษะ
การ
ส่งเสริม
สุขภาพ
และ
พัฒนา
บุคลิก
ภาพ

1

2

8. ทักษะเชิง
วิชาชีพ

1

2

  
 



3
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106
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา
เพื่อปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนิสิต
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนิสิตเป็นไปตามแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผล
การเรียนรู้ของนิสิตที่กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดทาขึน้ เพื่อใช้สาหรับเป็นแนวปฏิบัติ
ให้กับคณะในการดาเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนิสติ โดยมีการทวนสอบ ดังนี้
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสติ ขณะกาลังศึกษา
จัดให้มกี ารทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต โดย
2.1.1 ในระดับรายวิชา มีรายละเอียด ดังนี้
(1) ด้านการจัดการเรียนการสอนมีการทวนสอบความถูกต้องเหมาะสมของแผนการ
สอน (มคอ. 3) การทวนสอบความเหมาะสมของสาระวิชาที่บรรจุไว้ในแผนการสอน มีการประเมินการ
สอนของผู้สอนและประเมินรายวิชาโดยนิสิตผ่านระบบบริการการศึกษาออนไลน์ (http://reg.up.ac.th/)
โดยมีหลักฐานแสดง เช่น การสัมภาษณ์ผู้เรียน การให้ผู้เรียนเขียนแสดงผลการเรียนรู้ เป็นต้น
(2) ด้านการประเมินผลมีการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังและตามแผนการสอน มีการวิเคราะห์ข้อสอบว่าสามารถวัดระดับผลการเรียนรู้ได้ตรง
ตามที่ระบุ เกณฑ์การให้คะแนน การทวนสอบผลสัมฤทธิ์หรือคะแนนสอบ โดยผู้รับผิดชอบและผู้สอน
ร่วมในแต่ละรายวิชา
2.1.2 ในระดับหลักสูตรมีการตรวจสอบการบริหารและดาเนินการของหลักสูตรเพื่อ
รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้รายงานผลการใช้หลักสูตรใน มคอ. 7 มีการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อ
รวบรวมข้อมูล ทบทวน ตรวจสอบผลการดาเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา และมีการทวนสอบ
หลักสูตรเมื่อครบเวลาการใช้หลักสูตร
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูห้ ลังจากนิสติ สาเร็จการศึกษา
สารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจด้านผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้ใช้บัณฑิต แหล่งฝึก
ปฏิบัติงานวิชาชีพ ผู้สาเร็จการศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ทรงคุณวุฒิ และตลาดแรงงาน โดยติดตาม
ข้อมูลความก้าวหน้าของบัณฑิตทุกปี และนาข้อมูลมาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร และกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
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เกณฑ์ก ารส าเร็จ การศึก ษาตามหลั ก สู ตรเป็ น ไปตามข้อ บัง คับ มหาวิท ยาลั ย พะเยา ว่า ด้ว ย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย
การศึกษาเพื่อปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 กาหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องเข้าปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย ตลอดจนหลักสูตรที่สอน การประกันคุณภาพ
การศึ ก ษาและการบริห ารวิช าการของมหาวิท ยาลั ย บทบาทหน้า ที่ข องอาจารย์ มหาวิ ท ยาลั ย และ
จรรยาบรรณครู และให้ มีทักษะเกี่ ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เ รีย นเป็นสาคัญ การสอน
สอดแทรกคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม มี จ รรยาบรรณวิ ช าชี พ และการสอนโดยใช้ สื่ อ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.2 คณะมอบหมายให้งานวิชาการชี้แจงและแนะนาหลักสูตร และรายวิชาในหลักสูตร
1.3 คณะมอบหมายให้มีอาจารย์พี่เ ลี้ ย งท าหน้าที่ใ ห้คาแนะน าและเป็นที่ป รึก ษาในด้านการ
จัดการเรียนการสอน
1.4 ส่งเสริมให้อาจารย์ได้พัฒนาตนเองทั้งทางด้านการเพิ่มพูนความรู้และด้านการสร้างเสริม
ประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการทาวิจัย การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 กาหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียน
การสอน การวั ด และการประเมินผล ตามความต้องการของอาจารย์ และเป็นไปตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการเปิดหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การผลิตผลงานทางวิชาการเป็นประจาทุกปี
2.1.2 จั ด ให้ มี ก ารสอนแบบร่ ว มกั น เป็ น ที ม ซึ่ ง จะส่ ง เสริ ม โอกาสให้ อ าจารย์ ไ ด้ มี
ประสบการณ์การสอนร่วมกับคนอื่น รวมถึงการมีโอกาสได้เป็นผูร้ ับผิดชอบรายวิชา ผู้ประสานงาน และ
ผูร้ ่วมทีมการสอน
2.1.3 ส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการ
เรียนการสอนระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร หรือทาวิจัยด้านการเรียนการสอนที่สามารถนาไปเผยแพร่ใน
การประชุมวิชาการที่มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลาย ๆ สถาบัน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการหรือ
วิชาชีพที่จัดทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ และการนาเสนอ
ผลงานในการประชุมวิชาการในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ อย่างน้อยให้มีผลงานการเขียนหรือการ
นาเสนอผลงานปีละ 1 เรื่อง
2.2.3 ส่ ง เสริ ม ให้ ค ณาจารย์ เ ข้ า ร่ ว มการประชุ ม วิ ช าการหรื อ การอบรมการศึ ก ษา
ต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ที่จัดขึ้นโดยองค์กรต่าง ๆ
2.2.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการด้านการพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านโดยส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรมเพิ่มพูนความรู้หรือฝึกอบรมปฏิบัติระยะสั้น การ
นาเสนอผลงานทางด้านการวิจัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2.2.5 ส่งเสริมให้คณาจารย์มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอันส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่อง
ทางเภสัชศาสตร์อันได้แก่ การประชุมวิชาการ บทความวิชาการ และกิจกรรมอื่น ๆ
2.2.6 ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองให้มคี วามพร้อมในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์การประกันคุณภาพ
โดยมีการดาเนินการ ดังนี้
1.1 คณะแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร มีหน้าที่ในการยกร่างหลักสูตรตามแบบของ
มคอ. 2 พิจารณาให้ค วามเห็นเกี่ ยวกับ หลักสูตร พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน
หลักสูตร เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2558 (หลักสูตร 6 ปี) และข้อบังคับสภาเภสัชกรรม
ว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรในวิชาเภสัชศาสตร์หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพเภสัชกรรมของ
สถาบันต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก พ.ศ. 2551 และเกณฑ์มาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุก
ฉบับ
1.2 คณะแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร มีหน้าที่
(1) กากับการดาเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพเภสัช
กรรม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกฉบับ
(2) บริหารหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน
(3) ติดตามผลการประเมินหลักสูตร
(4) เสนอการพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตร
(5) หน้ า ที่ อื่ น ๆ ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ และตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
1.3 สาขาวิชาควบคุมการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรีย นให้เป็นไปตาม
รายละเอียดรายวิชาในรายวิชาที่รับผิดชอบและเสนอคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร
การบริหารจัดการหลักสูตรดาเนินการโดยคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้กากับดูแล
ให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับคณะฯ และมหาวิทยาลัย รวมถึงการกากับตารางเรียน ตารางสอน การ
ประเมินผลการศึกษาและประเมินอาจารย์ผสู้ อน ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย และ
สอดคล้องกั บวิชาชีพ โดยจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง นอกจากนี้มีก ารประชุม สัมมนาอาจารย์
ผู้สอนในหลักสูตรเพื่อพัฒนาทางวิชาการ ส่งเสริมความเข้มแข็งของหลักสูตร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง มี
การกากับติดตามบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา และกากับการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเพื่อ
ผลลัพธ์และนาข้อเสนอแนะไปพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
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2. บัณฑิต
คณะเภสัชศาสตร์มีการติดตามบัณฑิตหลังจากสาเร็จการศึกษาโดยสอบถามความคิดเห็นและ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุก ปี รวมถึงมีการติดตามแผนกาลังคนด้านสาธารณสุข และแนวโน้ม
วิชาชีพจากสภาวิชาชีพ (สภาเภสัชกรรม)
3. นิสิต
3.1 กระบวนการรับนิสติ และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
3.1.1 กระบวนการรับนิสิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.1.2 กาหนดให้นิสิตเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ที่จัดขึ้นทุกปีโดย
มหาวิทยาลัย
3.1.3 คณะจัดกิจกรรมแนะนาหลักสูตร และแนะนากิจกรรมต่าง ๆ ในหลักสูตร เพื่อให้นิสิต
มีค วามรู้ค วามเข้าใจเกี่ย วกั บหลั ก สู ตรที่จะเรีย น การวางแผนการเรีย น การลงทะเบีย น และเข้าใจ
วัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้มีความพร้อมและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
3.2 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการ และอื่น ๆ แก่นิสติ
3.2.1 มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการให้กับนิสิตทุกชั้นปีเพื่อให้คาแนะนาและ
ข้อ เสนอแนะแก่ นิสิ ตในด้า นต่ าง ๆ และมี ก ารติด ตามความก้า วหน้ าทางวิช าการจากระบบบริก าร
การศึกษาของมหาวิทยาลัย ติดตามพฤติกรรมของนิสิตจากการพูดคุยกับ ผู้สอนและเพื่อน การสังเกต
จากการทากิจกรรม และผลการประเมินหลังจากนิสิตไปฝึกปฏิบัติงาน
3.2.2 คณะมอบหมายให้นักวิชาการผู้รับผิดชอบงานหลักสูตรรวบรวมข้อมูลการคงอยู่และ
การสาเร็จการศึกษาของนิสิตในแต่ละหลักสูตรเป็นประจาทุกปีการศึกษา
3.2.3 มีแฟ้มบันทึกการให้คาปรึกษาและความก้าวหน้าของนิสิตทุกคน
3.2.4 คณะกรรมการกิจการนิสิต ของคณะฯ จะเป็นที่ปรึกษาให้นิสิต กรณีที่มีปัญหาเกิน
กว่าความสามารถของอาจารย์ที่ปรึกษาในการจัดการ
3.2.5 อาจารย์ทุกคนจัดทาตารางการทางานติดไว้หน้าห้องทางานและในเว็บไซต์ ของคณะ
3.3 การอุทธรณ์ของนิสิต
กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคาร้องขอดู
กระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
4. คณาจารย์
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4.1 การรับอาจารย์ใหม่
4.1.1 กาหนดคุณสมบัติอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2558 และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 โดยคานึงถึง
คุณวุฒิทางการศึกษาในสาขาที่ตอ้ งการ และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
4.1.2 ตรวจสอบข้อมูลและคัดเลือกผูม้ ีคุณสมบัติอย่างเป็นธรรม
4.1.3 เสนอแต่งตั้งและประเมินการปฏิบัติงานตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้อาจารย์ประจาต้องสาเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรีสาขาเภสัชศาสตร์หรือ
อย่างน้อยระดับปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ โดยอย่างน้อยร้อยละ 80 มีใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบอาชีพเภสัชกรรม และสัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตเต็มเวลาเป็นไปตามเกณฑ์ของสภาเภสัชกรรม
และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
4.2 การมีสว่ นร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
4.2.1 อาจารย์ร่ ว มกั บ ผู้เ รีย นประเมิ นรายวิ ชาเมื่อสิ้ นสุด การเรี ย นการสอนในแต่ละภาค
การศึกษา
4.2.2 อาจารย์ร่วมในการสัมมนาในสาขาวิชาเมื่อสิน้ สุดปีการศึกษาทุกปี เพื่อแลกเปลี่ยน ข้อมูล
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน คุณภาพและพฤติกรรมของนิสติ การวัดและประเมินผล
4.2.3 สาขาเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อสรุปผลการดาเนินการ
และปรับปรุงหลักสูตร
4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
4.3.1 กาหนดให้แต่งตั้งอาจารย์พิเศษเฉพาะในหัวข้อที่ต้องการความเชี่ยวชาญพิเศษ หรือ
ประสบการณ์เฉพาะ
4.3.2 การพิจารณาต้องผ่านการกลั่นกรองของสาขาวิชาและต้องเสนอประวัติและผลงานที่
ตรงกับหัวข้อวิชาที่ให้สอน
4.3.3 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษต้องวางแผนล่วงหน้าเป็นรายภาคการศึกษาเป็นอย่างน้อย
4.3.4 จัด ให้ มีการประเมินการสอนของอาจารย์ พิเศษ โดยนิสิ ตและอาจารย์ ผู้รับ ผิดชอบ
รายวิชาทุกครั้งที่มกี ารสอน
4.3.5 อาจารย์พิเศษจะต้องสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของจานวนชั่วโมงทั้งหมดในรายวิชาที่สอน
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้ รียน
5.1 หลักสูตรมีการดาเนินการโดยกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
และผ่ า นการพิ จ ารณาร่ า งหลั ก สู ต รโดยคณะกรรมการพั ฒ นาหลัก สู ต ร การออกแบบและพั ฒ นา
หลักสูตรเป็นไปตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Expected learning outcome; ELO)
และเป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปี ตามประกาศของสภาเภสัชกรรม
รวมทั้งสอดคล้องกับข้อมูลสะท้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร โดยรายวิชาและโครงสร้าง
ของหลักสูตรถูกออกแบบตามโครงสร้างหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปี ตามประกาศของ
สภาเภสัชกรรม และได้กาหนดให้มสี มรรถนะร่วมของเภสัชศาสตรบัณฑิตทุกสาขา 7 ด้าน ดังนี้
5.1.1 มิติดา้ นวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม
5.1.2 มิติดา้ นการทางานเป็นทีมและการจัดการระบบ
5.1.3 มิติดา้ นสารสนเทศ การสื่อสารและการให้ความรู้
5.1.4 มิติดา้ นเภสัชภัณฑ์ สมุนไพร เภสัชเคมีภัณฑ์ และการควบคุมคุณภาพ
5.1.5 มิติดา้ นการจัดหายา และการเตรียมยาสาหรับผูป้ ่วยเฉพาะราย
5.1.6 มิติดา้ นการบริบาลทางเภสัชกรรมเบือ้ งต้น และการใช้สมุนไพร
5.1.7 มิติดา้ นระบบการสาธารณสุข และระบบสุขภาพ
5.2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรถูกถ่ายทอดลงสู่การจัดการเรียนการสอนของแต่ละ
รายวิชาโดยแบ่งรายวิชาออกเป็นด้านวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม เภสัชกรรมปฏิบัติ และสังคมและการ
บริหารทางเภสัชกรรม ซึ่งอาจารย์ผู้สอนแต่ละด้านมีการวางแผนเพื่อให้แต่ละรายวิชามีผลการเรียนรู้ที่
คาดหวั ง ของรายวิ ช า (Course learning outcome: CLOs) ที่ ค รอบคลุ ม ELO ของหลั ก สู ต รและมี ก าร
กาหนดกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลด้วยวิธีการประเมินที่หลากหลายตาม
บริบ ทของรายวิชา ดั งรายละเอีย ดที่ระบุใ น มคอ. 3 และ มคอ. 4 โดยมีก ารรายงานผลการดาเนิน
กิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา และรายงานผล
การดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ. 7) ทุกสิ้นปีการศึกษา ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากเวปไซต์ระบบ
ฐานข้ อ มู ล หลั ก สู ต รตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา
(http://tqf.up.ac.th/) โดยกระบวนการทั้งหมดได้ดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552
5.3 การประเมินผู้เรียน
5.3.1 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) ใช้เกณฑ์การประเมิน
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม
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5.3.2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสติ
5.3.2.1 ในด้ า นรายวิช า แต่ ล ะรายวิ ช าจะมี ก ารแต่ งตั้ ง คณะกรรมการอ่ า น
ข้อสอบ การพิจารณาเกรดผ่านการปรึ ก ษาหารือกั นในกลุ่ มอาจารย์ผู้สอน ผ่ านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการรั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รในการประชุม สาขาวิช า ผ่ านการพิ จารณาจากคณะกรรมการ
วิชาการของคณะ และผ่านการรับรองจากคณะกรรมการประจาคณะ ก่อนส่งผลการตัดเกรดให้งาน
ทะเบียนและประเมินผล กองบริการการศึกษา ต่อไป
5.3.2.2 มีการพิจารณาผลการสอบในการประชุม สาขาวิชาเพื่อให้อาจารย์ทุก
ท่านมีส่วนร่วมในการการบริหารงบประมาณพิจารณาและเสนอแนะการจัดการเรียนและผลการสอบ
5.3.3 เกณฑ์ก ารสาเร็จการศึก ษาตามหลัก สูตรใช้เ กณฑ์การประเมินตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2561
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
คณะมีแหล่งงบประมาณในการสนับสนุนการดาเนินงานของคณะเภสัชศาสตร์ จากหลายแหล่ง
และมีแนวทางในการบริหารงบประมาณโดยจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ของคณะเภสัชศาสตร์
เพื่อตอบสนองพันธกิจ ดังนี้
6.1.1 งบประมาณแผ่ น ดิ น เป็ น งบประมาณเพื่ อ การพั ฒ นาศั ก ยภาพของนิ สิ ต เภสั ช
ศาสตร์ จึงเป็นส่วนของการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยจัดสรร
ให้แก่ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้บริหาร ดูแล และติดตามงบประมาณในการดาเนินการได้ด้วยตนเอง
โดยมี เ จ้ า หน้ าที่ ใ นส านั ก งานคณะเภสั ชศาสตร์เ ป็น ผู้ช่ ว ยให้ด้ า นการจัด การเอกสาร ตลอดจนการ
ดาเนินการเบิกจ่าย
6.1.2 งบประมาณรายได้ จัดสรรตามยุทธศาสตร์ของคณะในด้านการบริหารจัดการ
ด้านการทานุศิลปวัฒนธรรม ด้านบริการวิชาการ ด้านวิจัยและการประกันคุณภาพ และด้านอื่น ๆ
โดยการจัดสรรคิดเป็นค่าร้ อยละของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด ซึ่งในแต่ละปีงบประมาณทาง
คณะจะทาแผนงานโครงการหรือการประมาณการงบประมาณก่อนการจัดสรรเงินตามปีงบประมาณ
โดยมีการประชุมหารือดูความเหมาะสมของสัดส่วนงบประมาณ โดยเป็นการสนับสนุนการจัดกิจกรรม/
โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ร้อยละ 75 ด้านการบริหารจัดการทั่วไปร้อยละ 10 การ
พัฒนาบุคลากร การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและอื่น ๆ ร้อยละ 15 โดยประมาณ
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ ีอยูเ่ ดิม
คณะเภสัชศาสตร์ตั้งอยู่บริเวณกลุ่มอาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีการจัดสรรพื้นที่
สาหรับห้องสานักงานและห้องทางานของบุคลากร ได้แก่ ห้องคณบดี ห้องทางานของคณาจารย์ ห้อง
ทางานของบุคลากรสายสนับ สนุน พร้อมสิ่งอานวยความสะดวก เช่น โทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ
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คอมพิ ว เตอร์ ส่ ว นบุ ค คล พร้ อ มระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต และเครื่ อ งปริ้ น เตอร์ โดยการใช้ ห้ อ งเรี ย น
ห้องปฏิบัติการ ห้องคอมพิวเตอร์ จะใช้บริการใน 2 ส่วน คือ
6.2.1 ห้ อ งเรี ย น ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร และห้ อ งคอมพิ ว เตอร์ ที่ ค ณะเภสั ช ศาสตร์ จั ด ไว้
ให้บริการเฉพาะนิสิตและอาจารย์ใช้ในกระบวนการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร์เท่านั้น โดยใน
ห้ อ งบรรยายที่ ค ณะรั บ ผิ ด ชอบได้ จั ด ให้ มี ชุ ด เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ไมโครโฟน เครื่ อ งขยายเสี ย ง
โปรเจคเตอร์ และเครื่องฉายแผ่นทึบ โดยมีเจ้าหน้าประจาคณะที่คอยดูแลความเรียบร้อยของอุปกรณ์
ต่าง ๆ
6.2.2 ห้ อ งเรี ย น ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร และห้ อ งคอมพิ ว เตอร์ ส่ ว นกลาง เป็ น ห้ อ งเรี ย น
ห้องปฏิบัติการ และห้องคอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้คณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยใช้ร่วมกัน
โดยทางมหาวิทยาลัยมีการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ที่เหมาะสมและมีจานวนเพียงพอในแต่ละห้องเรียน
ซึ่งประกอบด้วย ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ ไมโครโฟน เครื่องขยายเสียง โปรเจคเตอร์ และเครื่องฉายแผ่น
ทึบ โดยมีเจ้าหน้าประจาตึกที่คอยดูแลความเรียบร้อยของอุปกรณ์ต่าง ๆ
ทั้งนี้จานวนห้องเรียนและขนาดพื้นที่ของอาคารเรียนและห้องเรียนนั้นมีจานวนที่เหมาะสมกับ
จานวนนิสติ ในแต่ละรายวิชาตามชั่วโมงสอน สามารถรองรับนิสิตได้ตงั้ แต่ 50 คน ถึง 700 คน
ตารางแสดงจานวนห้องเรียน ห้องปฏิบตั กิ าร ห้องสมุดและห้องคอมพิวเตอร์
ห้อง
ห้องเรียนบรรยาย
ห้องปฏิบัตกิ าร
ห้องสมุด
ห้องคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัย
160
131
5
19

จานวน (ห้อง)
คณะเภสัชศาสตร์
2
4
1
0

รวม
162
135
6
19

ส าหรั บ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารด้ า นพื้ น ฐานวิ ช าชี พ และวิ ช าชี พ ในรายวิ ช าที่ ค ณะเภสั ช ศาสตร์ เ ป็ น
ผูร้ ับผิดชอบนั้น แบ่งออกเป็น
1) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม จานวน 4 ห้อง ดังนี้
1.1 ห้องปฏิบัติการเภสัชกรรม (PHAR 2201) ขนาด 50 ที่นั่ง
1.2 ห้องปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ (PHAR 2206) ขนาด 60 ที่นั่ง
1.3 ห้องปฏิบัติการเภสัชเวท (PHAR 2401) ขนาด 50 ที่นั่ง
1.4 ห้องปฏิบัติการเภสัชกรรม (อาคารปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์) ขนาด 40 ที่นั่ง
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารและอุ ป กรณ์ ส าหรั บ การเรี ย นปฏิ บั ติ ก ารวิ ท ยาศาสตร์ เ ภสั ช กรรมของคณะ
เภสัชศาสตร์มีเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ตามข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยการรับรอง
ปริญญา ประกาศนียบัตรในวิชาเภสัชศาสตร์หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพเภสัชกรรมของสถาบันต่าง ๆ เพื่อ
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ประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก พ.ศ. 2551 และประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 12/2551 เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการในการรับรองสถาบันผลิตบัณฑิตและเห็นชอบหลักสูตรเภสัชศาสตร์
การจัดการเรียนการสอนคาบปฏิบัติการของแต่ละรายวิชานั้น จะแบ่งนิสิตออกเป็น 2 หมู่เรียน
โดยแต่ละหมู่เรียนมีนิสิตสูงสุดไม่เกิน 40 คน ซึ่งสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างเกิดประสิทธิ ภาพ
สู ง สุ ด เป็ น ไปตามบริ บ ทของทรั พ ยากรสนั บ สนุ น ที่ มี อ ยู่ ซึ่ ง บุ ค ลากรห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารได้ มี ก ารจั ด ท า
ฐานข้อมูลสารเคมี วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการ ไว้อย่างครบถ้วน เพื่อใช้ประกอบการ
พิจารณาจัดซื้อเพิ่มเติมในแต่ละปีงบประมาณ ให้เพียงต่อสาหรับการจัดการเรียนการสอนในแต่ละ
ปฏิบัติการ
2) ห้องปฏิบัติการด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม
มีก ารจาลองแบบตามห้ องยาผู้ป่ วยในโรงพยาบาลโดยมี วั ตถุ ป ระสงค์ เ พื่ อใช้เ ป็น สถานที่
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาด้านบริบาลทางเภสัชกรรม การเตรียมความพร้อมให้แก่
นิสิตเพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพ และสาหรับการศึกษาเรีย นรู้ด้วยตนเอง ภายในห้องมีอุปกรณ์ทาง
การแพทย์เบื้องต้นและรายการยาแบ่งตามหมวดหมูก่ ารรักษา
3) สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
คณะได้ดาเนินการจัดตั้งสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา โดยเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.
2558 มี จุ ด มุ่ ง หมายในการเป็ น สถานที่ เ รี ย นรู้ แ ละฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านด้ า นเภสั ช กรรมชุ ม ชนรวมถึ ง
ห้องปฏิบัติการด้านเภสัชกรรมปฏิบัติให้แก่นิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตร์ทั้งในและนอกสถาบัน เพื่อผลิ ต
บัณฑิตเภสัชศาสตร์ที่มีทักษะความสามารถด้านเภสัชกรรมชุมชนอย่างเหมาะสม อีกทั้งยังเป็นสถานที่
ให้บริการและบริบาลทางเภสัชกรรมอย่างมีคุณภาพและสมเหตุผลแก่นิสิต บุคลากรและประชาชนทั่วไป
สถานปฏิ บั ติก ารเภสั ช กรรมชุ ม ชน คณะเภสั ชศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ตั้ง อยู่ ภายใน
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา โดยมี อาจารย์ เ ภสัช กรของคณะเภสั ชศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ให้บ ริก าร
จาหน่าย ยา เวชภัณฑ์ สมุนไพร อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์สุขภาพตลอดเวลาท าการ รวมถึงให้
คาปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ การคัดกรองโรคเรื้อรังและบริการให้คาปรึกษาเพื่อการเลิกบุหรี่
การจัดสรรทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยมหาวิทยาลัย เพื่อให้บริการในการสืบค้น
ข้อมูลและสื่อสารสนเทศ ประกอบด้วย
1. คอมพิวเตอร์ที่ให้บริการนิสิต ความเร็วในการให้บริการ (bandwidth) AIS 2.65 Gbps และ
Uninet 4 Gbps มีดังนี้
1.1 คอมพิวเตอร์สาหรับสืบค้นข้อมูล self-access จานวน 50 เครื่อง ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์
อาคารเรียนรวมหลังเก่า เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น.
1.2 คอมพิวเตอร์สาหรับสืบค้นข้อมูล self-access จานวน 116 เครื่อง ณ ห้องบริการสืบค้น
ข้อมูลศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เปิดให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00-16.30 น. วันเสาร์-
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วันอาทิตย์ เวลา 9.00-17.00 น. และในช่วงก่อนสอบ 1 สัปดาห์ จนถึงวันสุดท้ายของการสอบ เปิด
ให้บริการทุกวัน เวลา 8.00-24.00 น.
2. Wireless Access Point Area จานวน 1,571 จุด ครอบคลุมพื้นที่ทั่วมหาวิทยาลัย ที่ความเร็ว
ของการรับส่งข้อมูล (Bandwidth) AIS 2.65 Gbps และ Uninet 4 Gbps
นอกจากนี้ค ณะเภสั ชศาสตร์มีก ารบริก ารคอมพิวเตอร์สาหรับ การสืบ ค้นข้อมูลในห้องอ่าน
หนังสือของคณะ จานวน 4 เครื่อง และบริการจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต จานวน 52 จุด แบ่งเป็นจุดแลน
40 จุด และจุดบริการเครือข่ายไร้สาย 12 จุด
มหาวิท ยาลัย มีห้องปฏิบัติก ารคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ เพื่อรองรับ การจัดการเรีย นการสอน
ปฏิบัติการที่ตอ้ งใช้คอมพิวเตอร์จานวนเพียงพอสาหรับทุกคณะในมหาวิทยาลัย โดยจัดสรร
ไว้ ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการด้านภาษา จานวน 7 ห้อง รวม 560 เครื่อง ได้แก่
- ห้องคอมพิวเตอร์ ICT1102
จานวน 80 เครื่อง (1 เครื่อง/คน)
- ห้องคอมพิวเตอร์ ICT1102/1
จานวน 80 เครื่อง (1 เครื่อง/คน)
- ห้องคอมพิวเตอร์ ICT1103
จานวน 80 เครื่อง (1 เครื่อง/คน)
- ห้องคอมพิวเตอร์ ICT1103/1
จานวน 80 เครื่อง (1 เครื่อง/คน)
- ห้องคอมพิวเตอร์ ICT1104
จานวน 80 เครื่อง (1 เครื่อง/คน)
- ห้องคอมพิวเตอร์ ICT1104/1
จานวน 80 เครื่อง (1 เครื่อง/คน)
- ห้องคอมพิวเตอร์ ICT1105
จานวน 80 เครื่อง (1 เครื่อง/คน)
- ห้องคอมพิวเตอร์ ICT1106
จานวน 80 เครื่อง (1 เครื่อง/คน)
ศู น ย์ บ รรณสารและสื่ อ การศึ ก ษา มี ลั ก ษณะเป็ น อาคาร 3 ชั้ น มี พื้ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารทั้ ง หมด
10039.20 ตารางวา จานวนทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการในมหาวิทยาลัยพะเยาประกอบด้วย
หนังสือซึ่งเป็นตัวเล่ม จานวน 67,728 รายการ (เป็นหนังสือทางด้านเภสัชศาสตร์ จานวน 3,872 เล่ม)
และสื่อโสตอิเล็กทรอนิกส์จานวนทั้ง สิ้น 3,318 รายการ โดยเมื่อรวมจานวนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือ
E-books จะมีจานวนมากกว่า 100,000 รายการ นิสิตสามารถที่จะเข้าใช้ผ่านเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
ได้ และสืบค้นผ่านหน้าเว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารและการสื่อสาร
นอกเหนือจากทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการของศูนย์ บรรณสารและสื่อการศึกษา นิสิตยัง
สามารถใช้ บ ริ ก ารของห้ อ งอ่ า นหนั ง สื อ ที่ คณะเภสั ช ศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะ
แพทยศาสตร์ ซึ่งมีจานวนหนังสือเพียงพอต่อการให้บริการนิสิตและอาจารย์ โดยมีตาราหลักทางเภสัช
ศาสตร์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมมากกว่า 3,764 เล่ม แยกเป็นสาขาวิชา ดังนี้
1) สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
จานวน 417 เล่ม
2) สาขาเคมีวิเคราะห์ เภสัชเคมีและเภสัชเวท จานวน 1,402 เล่ม
3) สาขาบริบาลเภสัชกรรม
จานวน 617 เล่ม
4) สาขาเภสัชวิทยา
จานวน 712 เล่ม
5) สาขาเภสัชระบาดวิทยาและวิจัย
จานวน 232 เล่ม
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6) สาขาวิชาแพทยศาสตร์
จานวน 384 เล่ม
วารสารทางเภสัชศาสตร์ต่างประเทศ ที่สามารถสืบค้นได้ผา่ นระบบเครือข่ายจากฐานข้อมูลเช่น
ScienceDirect และ SprinkerLink จานวนอย่างน้อย 970 รายการ (ไม่นับรวมวารสารทางเภสัชศาสตร์
ต่างประเทศในรูปแบบ Open Access Journal และวารสารทางการแพทย์ที่เปิดให้เข้าถึง FullText ได้ฟรี
ในประเทศไทย) ทั้งนี้คณะเภสัชศาสตร์ได้สมัครเป็นสมาชิกวารสารทางเภสัชศาสตร์ และวารสารของ
สมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยโดยศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีบริการฐานข้อมูล และตาราอิเล็กทรอนิกส์
(Online database) ที่สามารถค้นคว้าหาข้อมูลอ้างอิงทางด้านเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพได้
ภายในเครื อ ข่ า ยมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เช่ น Access Medicine, UpToDate, MedLine, SAGE Journal,
SciencesDirect, Scopus, SpringerLink, American Chemical Society Journal (ACS), WiLey InterScience,
Web of Sciences และ ThaiLIS เป็นต้น
มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารบริ ห ารจั ด การบริ ก ารห้ อ งสมุ ด และแหล่ ง เรี ย นรู้ ผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรูอ้ ื่น ๆ ดังนี้
1) บริการห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ให้บริการยืม-คืนหนังสือ สื่อ โสตทัศนวัสดุ
ฐานข้อมูลออนไลน์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยเปิดให้บริการวันจันทร์ -วันศุกร์
เวลา 08.00-20.30 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น. และ ก่อนสอบ 1 สัปดาห์ จนถึงวัน
สุดท้ายของการสอบ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
2) แหล่งเรียนรูอ้ ื่น ๆ
2.1 ศูนย์การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ผลิตบทเรียน e-learning เพื่อให้นิสิตได้เข้ามาเรียน
ด้วยตนเอง โดยนิสิตสามารถเข้ามาเรียนได้อย่างสะดวก ทุกที่ ทุกเวลา ผ่าน www.lms.up.ac.th ซึ่ง
ตั้งแต่ ปี 2556 ศูนย์การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้นาการเรีย นการสอนระบบ I-classroom ซึ่งเป็น
ระบบที่บันทึกภาพและเสียงในระหว่างการเรียนการสอนของอาจารย์ ทั้งนี้ นิสิตสามารถเข้าไปเรียน
ย้อนหลังเพื่อทบทวนบทเรียนที่ได้เรียนมาด้วยตนเอง
2.2 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
โครงการหอพักภายในมหาวิทยาลัยมีพื้นที่บริการห้องนั่งเล่นและห้องอ่านหนังสือสาหรับนิสิต
ชั้นปีที่ 1 ทุกหอพัก
นอกจากนี้ คณะได้จัดสรรให้มีห้องอ่านหนังสือและห้องปฏิบัติการด้านการบริบาลทางเภสัช
กรรมส าหรับให้บริก ารนิสิตและคณาจารย์ โดยมีบริก ารตาราและวารสารทางเภสัชศาสตร์ รวมถึง
ผลิตภัณฑ์ยาประกอบการเรียนรู้ด้วยตนเอง ในวันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 8.00-16.30 น. โดยในแต่ละปี
การศึกษาจะมีการสารวจความต้องการทรัพยากรเพิ่มเติมโดยให้อาจารย์ผู้สอนและผูเ้ รียนเสนอรายชื่อ
ตาราในสาขาต่อคณะกรรมการบริหารคณะ และมีงบประมาณการจัดซื้อในแต่ละปี แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
งบประมาณรายได้คณะและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรโดยศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
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ทรัพยากรในการจัดการศึกษาระดับวิชาชีพ มีดังนี้
1. มีห้องเรียนปฏิบัติการพืน้ ฐานทางเภสัชศาสตร์ โดยคณะได้จัดเตรียมทรัพยากรให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรในวิชาเภสัชศาสตร์ หรือวุฒิบัตรใน
วิชาชีพเภสัชกรรมของสถาบันต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก พ.ศ. 2551 และประกาศ
สภาเภสัชกรรม ที่ 12/2551 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับรองสถาบันผลิตบัณฑิตและเห็นชอบ
หลักสูตรเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์มีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องแก้ว วัสดุ สารเคมี ผลิตภัณฑ์ยา
และอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ของปฏิบัติการ ในจานวนและปริมาณที่เพียงพอ และพร้อมใช้
โดยคิดเป็นสัดส่วนต่อจานวนนิสิตในห้องปฏิบัติการแต่ละห้อง อ้างอิงตามประกาศสภาเภสัชกรรมที่
7/2558 เรื่องครุภัณฑ์พื้นฐานสาหรับการจัดการหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ปี (ฉบับแก้ไข) ตาม
เกณฑ์สภาวิชาชีพเภสัชกรรม
2. มีแหล่งฝึกปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพประเภทร้านยาซึ่งมีส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ในปัจจุบันคณะเภสัชศาสตร์ มีร้านยาที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ รวมไปถึงร้านยาที่ตอบ
รับนิสิตฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมทั้งในภาคบังคับและภาคสาขาหลัก
3. มีแหล่งฝึกปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพประเภทโรงพยาบาล ที่ได้มาตรฐาน มีระบบการบริการทาง
เภสัชกรรมคลินิก และจัดให้มีระบบการฝึกทักษะปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมคลินิก ที่มีความพร้อมตามที่
กาหนดในหลักเกณฑ์ของสภาเภสัชกรรม โดยมีการทาความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเป็นลายลักษณ์
อักษร ในปัจจุบันคณะเภสัชศาสตร์ มีโรงพยาบาลที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ได้แก่
1) โรงพยาบาลพะเยา
2) โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
3) โรงพยาบาลศูนย์ลาปาง
4) โรงพยาบาลน่าน
5) โรงพยาบาลแพร่
4. มีความพร้อมของแหล่งฝึกปฏิบัติวิชาชีพ โดยมีแหล่งฝึกปฏิบัติวิชาชีพที่สนับสนุนให้การฝึก
ปฏิบัติวิชาชีพเป็นไปตาม “เกณฑ์มาตรฐานว่าด้วยการฝึกปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2550” และ
“คู่มือการฝึกปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2549” ของสภาเภสัชกรรม หรือ ฉบับปรับปรุง ทั้งนี้คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้มีการแต่งตั้ง และส่งอาจารย์ประจาแหล่งฝึกไปประจา ณ แหล่งฝึก
ปฏิ บั ติ ก ารต่ า ง ๆ เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ ก ารฝึ ก ปฏิ บั ติ วิ ช าชี พเป็ น ไปตามที่ สภาเภสั ช กรรมก าหนด โดย
มหาวิทยาลัย/คณะมีข้อตกลงความร่วมมือที่มีการลงนามเป็นเอกสารที่ชัดเจนที่แสดงว่าแหล่งฝึกปฏิบัติ
นั้น มีเจตจานงและถือเป็นความรับผิดชอบในการร่วมผลิตบัณฑิตตามหลักสูตร
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7. ตัวบ่งชีผ้ ลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชีผ้ ลการดาเนินงาน
ปีที่ 1
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีสว่ นร่วม
ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงาน 
หลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาเภสั ช ศาสตร์ 
(หลักสูตร 6 ปี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน 
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิน้ สุดภาคการศึกษา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7

ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย

ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการ
ดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ของปีก่อนหน้า
8. อาจารย์ใหม่ทุกคน (ถ้ามี) ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนา

ด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รทุ ก คนได้ รั บ การพั ฒ นาทาง

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ

พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดั บ ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ที่ มี ต่ อ บั ณ ฑิ ต ใหม่
หลังจากทางานไปแล้วอย่างน้อย 1 ปี หลังสาเร็จการศึกษา
เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0

ปีที่ 2

ปีที่ 3

ปีที่ 4

ปีที่ 5

ปีที่ 6

ปีที่ 7

























































































































-

-

-

-





-

-

-

-

-



121
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 การประชุมร่วมของอาจารย์ในสาขาวิชา/สายวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ขอคาแนะนา และข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีความรูแ้ ละประสบการณ์ หรือเพื่อนร่วมงาน
1.1.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการพูดคุยกับ นิสิต (focus group) เพื่อสะท้อนผลการ
จัดการเรียนการสอนในช่วงของการเรียนแต่ละรายวิชา
1.1.3 การประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต เปรียบเทียบพัฒนาการหรือ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ จากการใช้กลยุทธ์การสอนที่แตกต่างกัน
1.1.4 การทาวิจัยในชั้นเรียน เพื่อประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละ
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนิสิต ทุกสิ้นภาคการศึกษา
ตามระบบของมหาวิทยาลัย
1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารย์โดยหัวหน้า สาขาวิชา หรือประธานหลักสูตร
หรือเพื่อนร่วมงาน ตามระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีของอาจารย์/พนักงานสายวิชาการ
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 การประเมินหลักสูตร โดยนิสิตปัจจุบันและอาจารย์ เพื่อนาข้อมูลมาทบทวนและ
ปรับปรุงการจัดการแผนการเรียน การจัดการเรียนการสอน และเนือ้ หารายวิชาที่อาจซ้าซ้อนไม่ทันสมัย
ความยาก/ง่าย เป็นต้น
2.2 การประเมินหลักสูตรโดยศิษย์เก่า เพื่อติดตามผลการนาความรู้และประสบการณ์
ที่ได้รับจากการศึกษาในหลักสูตรไปใช้ในการทางาน และบางส่วนนามาใช้ปรับปรุงหลักสูตร
2.3 การประเมินผลโดยผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บัณฑิต เกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ให้ดาเนินการประเมินตามตัวบ่งชีผ้ ลการดาเนินงานที่ระบุไว้ใน หมวด 7 ข้อ 7
โดยคณะกรรมการภายในประเมิน อย่างน้อย 3 คน
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
4.1 อาจารย์ประจาวิชา อาจารย์ผู้สอน นาผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของ
อาจารย์โดยนิสิต ผู้บังคับบัญชา และ/หรือเพื่อนร่วมงาน แล้วแต่กรณี มาปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ
4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนาผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตรของ
มหาวิท ยาลั ย ซึ่งด าเนินการทุก สิ้ นปีก ารศึก ษามาทบทวนและวิเ คราะห์ พร้อมนาเสนอแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไขในจุดที่มขี ้อบกพร่อง สาหรับปีการศึกษาถัดไป
4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร นาผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนิสิต
ปัจจุบัน อาจารย์ ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาพิจารณาทบทวนเพื่อนาไปแก้ไข
ปรับ ปรุงหลั ก สู ตรและจัด ท ารายงานการประเมินผล และเสนอประเด็นที่จาเป็นในการปรับ ปรุง
หลักสูตรต่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อครบรอบ 7 ปีของการใช้หลักสูตร

