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ข้ อมูลทัว่ ไป

1. ชื่ อหลักสู ตร
(ภาษาไทย)
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2. ชื่ อปริญญาและสาขาวิชา
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2.2 ชื่ อสาขาวิชาทีร่ ะบุใน TRANSCRIPT
FIELD OF STUDY : Industrial Pharmacy
3. ลักษณะและประเภทของหลักสู ตร
3.1 ลักษณะของโปรแกรม
 แบบเอกเดี่ยว
Major : Industrial Pharmacy
3.2 ประเภทของหลักสู ตร
เชิงการจัดการ
 หลักสู ตรปกติ
หลักสู ตรนานาชาติ
หลักสู ตรภาษาอังกฤษ
เชิงการจัดเก็บเงิน
 หลักสู ตรปกติ
หลักสู ตรพิเศษ
4. จํานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร............234.......หน่วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ  ปริ ญญาตรี
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ปริ ญญาโท
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง
ปริ ญญาเอก
5.2 ภาษาทีใ่ ช้  ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษา.......
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5.3 การรับเข้ าศึกษา  นิสิตไทย
นิสิตต่างชาติ
รับทั้งสองกลุ่ม

6. อาชี พทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสํ าเร็จการศึกษา
เภสัชกรในโรงงานอุตสาหกรรมยา สมุนไพร เครื่ องสําอาง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เภสัชกรในหน่วยงานของราชการต่างๆ เช่น สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เภสัชกรนักวิจยั ในหน่วยงานวิจยั เช่น สถาบันวิจยั จุฬาภรณ์ ศูนย์พนั ธุ วศิ วกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
เภสัชกรการตลาด

ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร

1. ปรัชญา ความสํ าคัญ วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร และคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
1.1 ปรัชญาของหลักสู ตร
หลักสู ตรมีความมุ่งหมายที่จะเป็ นหลักสู ตรชั้นนําของประเทศและมีมาตรฐานระดับสากลในการ
ผลิตเภสัชศาสตรบัณฑิต ที่มีความรู ้ ความสามารถ และทักษะเฉพาะทางในด้านเภสัชกรรมเทคโนโลยี ในด้าน
การค้นพบและพัฒนายา หรื อในด้านเภสัชศาสตร์ สังคมและการบริ หารงานเภสัชกรรม มีความมุ่งหมายในการ
สร้างบัณฑิตที่มีคุณธรรม มีความใฝ่ รู ้ สามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และก้าวทันต่อวิทยาการที่มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
1.2 ความสําคัญของหลักสู ตร
การประกอบวิชาชี พเภสัชกรรมต้องทํางานที่ครอบคลุมเกี่ยวข้องกับสุ ขภาพของประชาชน ระบบ
ยา ชุ มชนและสังคม ทั้งในแง่การให้บริ การเภสัชกรรมและคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคโดยการบริ หารจัดการระบบยา
การวิจยั และพัฒนา การผลิตเภสัชภัณฑ์ การตรวจสอบประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ์ การพึ่งพาตนเองทางด้านยา
การใช้ยาที่เหมาะสม รวมถึงการแนะนําเสนอข้อมูลทางยา/ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ถูกต้องแม่นยําให้แก่บุคลากร
สาธารณสุ ขและประชาชน ซึ่งในปั จจุบนั เภสัชกรยังจัดเป็ นสาขาอาชี พขาดแคลน และนิ สิตที่รับเข้าศึกษาตั้งแต่
ปี การศึกษา 2549 ต้องทําสัญญาเป็ นเภสัชกรคู่สัญญา ซึ่ งต้องทํางานเป็ นเภสัชกรในหน่วยงานของรัฐเป็ นเวลา 2
ปี หลัง จบการศึ กษา ซึ่ งสะท้อนให้เห็ นถึ งความต้องการเภสั ชกรในระบบสาธารณสุ ขของไทยว่ายัง มี ความ
ต้องการอยูม่ าก
นอกจากนี้ ย งั ปรั บ ปรุ งหลัก สู ตรเพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับ อุดมศึ กษา
แห่งชาติ ข้อกําหนดมาตรฐานหลักสู ตรและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ของสภาเภสัชกรรม และ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
เพื่อผลิตเภสัชกรที่มีคุณธรรม มีความรู ้ ความสามารถ และทักษะที่ได้มาตรฐานในระดับสากลและ
สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศ โดยเภสัชกรที่ผลิตขึ้น
1) มีความรู ้ความสามารถพื้นฐานในด้านต่อไปนี้
ก) การผลิตยา การประกันและควบคุมคุณภาพ
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ข) การวิจยั และพัฒนายา
ค) การปฏิบตั ิตามกฎหมายในการพัฒนายาและเภสัชภัณฑ์
ง) การดูแลการใช้ยาของประชาชนและชุมชน
จ) การบริ หารงานเภสัชกรรมเบื้องต้น
2) มีความรู ้ ความสามารถ และทักษะเฉพาะทางในด้านใดด้านหนึ่ง ต่อไปนี้
ก) การผลิต รวมทั้งการควบคุมและการประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ให้ได้คุณภาพและมีความปลอดภัยสู ง
ข) การค้นคว้าวิจยั และพัฒนายา
ค) การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ การวิจยั และการวิเคราะห์ระบบยา
รวมทั้งการบริ หารงานเภสัชกรรมในระดับนโยบาย ระดับองค์กร และระดับบุคคล
1.4 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือ บัณฑิตจุฬาฯ เป็ นผูท้ ี่มีคุณค่าของสังคม
โลก ซึ่ งประกอบไปด้ว ย 9 องค์ป ระกอบ 14 ประเด็ น ดัง นี้ 1. มี ค วามรู ้ (รู ้ รอบ รู้ ลึ ก )
2. มี คุ ณธรรม
(มี คุณธรรมและจริ ย ธรรม มี จรรยาบรรณ) 3. คิ ดเป็ น (สามารถคิ ดอย่างมี วิจารณญาณ สามารถคิ ดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ มีทกั ษะในการคิดแก้ปัญหา) 4. ทําเป็ น (มีทกั ษะทางวิชาชี พ มีทกั ษะทางการสื่ อสาร มีทกั ษะทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีทกั ษะทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติ มีทกั ษะทางการบริ หารจัดการ) 5. ใฝ่ รู ้และรู ้จกั วิธีการ
เรี ยนรู ้ (ใฝ่ รู ้ รู ้จกั วิธีการเรี ยนรู ้) 6. มีภาวะผูน้ าํ 7. มีสุขภาวะ 8. มีจิตอาสาและสํานึ กสาธารณะ 9. ดํารงความ
เป็ นไทยในกระแสโลกาภิวฒั น์
สําหรั บคุ ณลักษณะที่ พึงประสงค์ของหลักสู ตรมี ลกั ษณะเด่นคื อ มี ความรู ้ ความสามารถในการ
ประยุกต์และบูรณาการหลักการ และทฤษฎีทางเภสัชศาสตร์ ในการประกอบวิชาชี พเภสัชกรรม ตามมาตรฐาน
วิชาชี พของแต่ละสาขา มีคุณธรรม จรรยาบรรณและเจตคติที่เหมาะสมต่อการประกอบวิชาชี พเภสัชกรรม มี
ทักษะทางวิชาชี พ ตามมาตรฐานวิชาชี พ สภาเภสัชกรรม มีความใฝ่ รู้ และมีทกั ษะในการเรี ยนรู้ ดว้ ยตนเอง
สามารถระบุประเด็นที่ตอ้ งการเรี ยนรู ้ และเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเองอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีความสามารถในการคิด
เชิ งระบบ และมีความคิดรวบยอด สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบและมีวิจารณญาณ มี
ความสามารถในการทํางานเป็ นทีม ทํางานประสานงานร่ วมกับบุคลากรสาธารณสุ ข และบุคลากรอื่น ๆ ใน
องค์กรได้เป็ นอย่างดี เป็ นแบบอย่างที่ดีและชี้นาํ สังคมด้านสุ ขภาพ มีความสามารถสื่ อสาร ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน
เขี ยน ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม มี ภาวะผูน้ าํ และผูต้ ามที่
เหมาะสม โดยมีจุดเน้นคือ บัณฑิตที่จบจากหลักสู ตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ จะสามารถเท่า
ทัน ความเปลี่ ย นแปลง หลัก เกณฑ์ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ัย และพัฒ นา ผลิ ต และควบคุ ม คุ ณ ภาพ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ย า
เครื่ องสําอาง และผลิ ตภัณฑ์สุขภาพ และบูรณาการองค์ความรู ้ทางเภสัชศาสตร์ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประเทศและรองรับการเข้าร่ วมประชาคมอาเซี ยน
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ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร

1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
 ระบบทวิภาค
ภาคการศึกษาละไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
 มีภาคฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
-ไม่มี1.4 การลงทะเบียนเรี ยน
 ระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาปกติ 9-22 หน่วยกิต ภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 7 หน่วยกิต
2. การดําเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรี ยนการสอน
 ระบบทวิภาค
ภาคการศึกษาต้น
:
สิ งหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย :
มกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน
:
มิถุนายน – กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผูส้ มัครเข้าศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.2.1 ต้องสําเร็ จการศึกษาในหลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มการเรี ยนวิทยาศาสตร์
2.2.2 ต้องผ่านการตรวจร่ างกาย และตรวจสุ ขภาพจิตว่ามีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรงและปราศจาก
โรค อาการของโรค หรื อความพิการอันเป็ นอุ ปสรรคต่อการประกอบวิชาชี พเภสัชกรรม
ดังต่อไปนี้
2.2.2.1 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุ นแรง ได้แก่ โรคจิต (psychotic disorders) โรคประสาท
รุ นแรง (severe neurotic disorders) หรื อโรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ antisocial
personality disorders หรื อ borderline personality disorders รวมถึงปั ญหาทางจิตเวชอื่นๆ
อันเป็ นอุปสรรคต่อการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
2.2.2.2 มีความผิดปกติในการเห็นภาพ ได้แก่ ตาบอดสี ท้งั สองข้าง
2.3 ก่อนเข้าศึกษาต้องทําสัญญาผูกพันฝ่ ายเดียวหรื อสัญญาปลายเปิ ดตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29
สิ ง หาคม 2543 ที่ ก าํ หนดเงื่ อนไขของผูเ้ ข้า ศึ กษาซึ่ ง เป็ นผูร้ ั บทุ นที่ จะต้องปฏิ บตั ิ ตามคํา สั่ง ของ
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนิ สิต/นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ผทู ้ าํ สัญญาฯ เมื่อสําเร็ จการศึกษาแล้ว
จะต้องไปปฏิ บตั ิงานในส่ วนราชการหรื อองค์การของรัฐบาล เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ติดต่อกัน
หากผิดสัญญาจะต้องชดใช้เงินให้แก่มหาวิทยาลัย เป็ นจํานวนเงิน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่น
บาทถ้วน)
2.4 ในระหว่างที่ศึกษาหากลาออก ยุติหรื อ เลิกการศึกษาระหว่างศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ ต้องชดใช้
เงินเบี้ยปรับปี การศึกษาละ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) นับตั้งแต่ปีการศึกษาที่เข้าศึกษา
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3. หลักสู ตร
3.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร...........234.....หน่วยกิต
ระยะเวลาการศึกษา....6.....ปี
3.2 โครงสร้างหลักสู ตร
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กบั คณิ ตศาสตร์
- กลุ่มวิชาสหศาสตร์
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.1.1 วิชาบังคับพื้นฐานวิทยาศาสตร์
2.1.2 วิชาบังคับพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 วิชาแกน
2.3 วิชาสายวิชาชีพ
3) หมวดวิชาเลือกเสรี

234 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
198 หน่วยกิต
42 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
109 หน่วยกิต
47 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

3.3 แผนการศึกษา (6 ปี 12 ภาคการศึกษา)
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
2301103
2302161
3300111
5500111
xxxxxxx
xxxxxxx

ชื่อวิชา
แคลคูลสั 1
เคมีทวั่ ไป
บทนําสู่ วชิ าชีพเภสัชกรรม
ภาษาอังกฤษเพื่อการเรี ยนรู ้ในชีวติ จริ ง 1
วิชาศึกษาทัว่ ไป
วิชาเลือกเสรี
รวม
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หน่วยกิต
3
3
2
3
6
3
20

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
2302179
2302236
2302271
2303103
2303104
2304110
5500112
xxxxxxx
xxxxxxx

รหัสวิชา
2302272
2603282
3300211
3300212
3300214
3300215
3300218
3304321
xxxxxxx

รหัสวิชา
3300202
3300216
3300217
3300222
3300227
3300228

ชื่อวิชา
ปฏิบตั ิการเคมีสาํ หรับนิสิตแพทย์
เคมีฟิสิ กลั
เคมีอินทรี ย ์ 1
ชีววิทยาทัว่ ไป
ปฏิบตั ิการชีววิทยาทัว่ ไป
ฟิ สิ กส์สาํ หรับนิสิตแพทย์
ภาษาอังกฤษเพื่อการเรี ยนรู ้ในชีวติ จริ ง 2
วิชาศึกษาทัว่ ไป
วิชาเลือกเสรี
รวม
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
ชื่อวิชา
เคมีอินทรี ย ์ 2
สถิติสาํ หรับวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ
ชีวเคมี
ระบบยาและสุ ขภาพ
กายวิภาคศาสตร์ และสรี รวิทยา 1
ปฏิบตั ิการกายวิภาคศาสตร์ และสรี รวิทยา 1
คํานวนเภสัช
ปฏิบตั ิการชีวเคมี
วิชาศึกษาทัว่ ไป
รวม
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 4
ชื่อวิชา
เคมีของยา 1
จุลชีววิทยา 1
ปฏิบตั ิการจุลชีววิทยา
เภสัชวิทยา 1
กายวิภาคศาสตร์ และสรี รวิทยา 2
ปฏิบตั ิการกายวิภาคศาสตร์ และสรี รวิทยา 2
6

หน่วยกิต
1
2
3
3
1
2
3
3
3
21
หน่วยกิต
3
3
4
3
3
1
1
1
3
22
หน่วยกิต
2
1
1
4
3
1

3301305
3310303
xxxxxxx

รหัสวิชา
3300220
3300303
3300316
3300317
3301304
3301308
3303332
xxxxxxx

รหัสวิชา
3300304
3300430
3300314
3300315
3301406
3300515
3301401
3301405
3303431
3303433
3305302

รหัสวิชา
3300229
3300322

เภสัชกรรม 1
3
การทดลองทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
1
วิชาศึกษาทัว่ ไป
3
รวม
19
ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 5
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
วิทยาภูมิคุม้ กัน
2
เคมีของยา 2
3
เภสัชวิทยา 2
4
จุลชีววิทยาทางการแพทย์
3
เภสัชกรรม 2
3
ปฏิบตั ิการเภสัชกรรม 1
1
ปฏิบตั ิการเภสัชเคมี
1
วิชาศึกษาทัว่ ไป
3
รวม
20
ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 6
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
เคมีของยา 3
2
เคมีของยา 4
2
เภสัชกรรมปฏิบตั ิ 1
3
ปฏิบตั ิการเภสัชกรรมปฏิบตั ิ 1
1
ชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลนศาสตร์
2
เครื่ องมือสนับสนุนการตัดสิ นใจทางเภสัชศาสตร์ 3
เภสัชกรรม 3
3
ปฏิบตั ิการเภสัชกรรม 2
1
เภสัชวิเคราะห์ 1
2
ปฏิบตั ิการเภสัชวิเคราะห์ 1
1
อาหารและโภชนาการ 1
2
รวม
22
ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 7
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
พยาธิ สรี รวิทยาและเภสัชบําบัด
3
ความรู ้เบื้องต้นทางเภสัชเวท
2
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3300326
3300327
3300328
3300523
3300601
3302403
3302411
3303432
3303434

รหัสวิชา
3300301
3300402
3300417
3300418
3300424
3300428
3302404
3302412
3303500
3300610
3300652

รหัสวิชา
5500209
3302535
3302500

เภสัชกรรมปฏิบตั ิ 2
ปฏิบตั ิการเภสัชกรรมปฏิบตั ิ 2
เภสัชวิทยา 3
นิติเภสัชและจริ ยธรรม
การฝึ กปฏิบตั ิงานวิชาชีพเภสัชกรรม 1
เภสัชอุตสาหกรรม 1
ปฏิบตั ิการเภสัชอุตสาหกรรม 1
เภสัชวิเคราะห์ 2
ปฏิบตั ิการเภสัชวิเคราะห์ 2
รวม
ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 8
ชื่อวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชศาสตร์
วิธีวทิ ยาการวิจยั ทางเภสัชศาสตร์
สมุนไพรเพื่อการบําบัดโรคและเสริ มสุ ขภาพ
ปฏิบตั ิการสมุนไพรเพื่อการบําบัดโรค
และเสริ มสุ ขภาพ
ระบบบริ การทางเภสัชกรรม
การจัดการทางเภสัชศาสตร์
เภสัชอุตสาหกรรม 2
ปฏิบตั ิการเภสัชอุตสาหกรรม 2
การประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ
เภสัชภัณฑ์
การฝึ กปฏิบตั ิงานวิชาชีพสาขาวิชาเภสัชศาสตร์
หลักการของระบบคุณภาพและหลักเกณฑ์วธิ ี ที่ดี
ในการผลิต
รวม
ปี ที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 9
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพทางเภสัชศาสตร์ 1
ระบบและสิ่ งอํานวยความสะดวก
ในเภสัชอุตสาหกรรม
หลักการของกระบวนการทางเภสัชอุตสาหกรรม
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3
1
2
3
3
2
1
2
1
23
หน่วยกิต
1
1
3
1
2
3
2
1
2
4
1
21
หน่วยกิต
3
2
2

3302501
3300403
3300404
3300602
3300603
3310405

รหัสวิชา
3300520
5500210
33xxxxx

รหัสวิชา
3300622
3300666
3300xxx

รหัสวิชา
3300xxx

การบริ หารการผลิตเภสัชภัณฑ์
1
แก่นสาระเภสัชเวท
1
ปฏิบตั ิการแก่นสาระเภสัชเวท
1
การฝึ กปฏิบตั ิงานวิชาชีพเภสัชกรรม 2
4
การฝึ กปฏิบตั ิงานวิชาชีพเภสัชกรรม 3
4
พิษวิทยา 1
2
รวม
20
ปี ที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 10
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
โครงงานเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
3
ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพทางเภสัชศาสตร์ 2
3
วิชาเลือกสายวิชาชีพ
16
รวม
22
ปี ที่ 6 ภาคการศึกษาที่ 11
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
การฝึ กปฏิบตั ิงานวิชาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมยา 1 4
การฝึ กปฏิบตั ิงานวิชาชีพด้านการปฏิบตั ิตามกฎหมาย 4
ในการพัฒนายาและเภสัชภัณฑ์
การฝึ กปฏิบตั ิงานวิชาชีพด้านเภสัชศาสตร์
8
(วิชาเลือก)
รวม
16
ปี ที่ 6 ภาคการศึกษาที่ 12
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
การฝึ กปฏิบตั ิงานวิชาชีพด้านเภสัชศาสตร์
8
(วิชาเลือก)
รวม
8
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4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กปฏิบัติงานวิชาชี พเภสั ชกรรม)
4.1 มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้
ตามที่สภาเภสัชกรรมได้มีประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 12/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการรับรอง
สถาบันผลิตบัณฑิตและเห็นชอบหลักสู ตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ทั้งนี้ได้กาํ หนดให้นิสิตเภสัชศาสตร์ ทุกคนต้อง
ผ่านการฝึ กปฏิบตั ิงานวิชาชีพในสถานที่ที่มีการประกอบวิชาชีพในสาขาต่างๆ อาทิ โรงพยาบาล ร้านยา
โรงงานผลิตยา สมาคม/องค์กรทางวิชาชีพหรื อสถานที่อื่น ๆ ที่มีกิจกรรมปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนการ
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมได้ โดยมีชวั่ โมงการฝึ กปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ยกว่า 2,000 ชัว่ โมง ประกอบด้วย
1. การฝึ กปฏิบตั ิงานทัว่ ไปภาคพื้นฐาน จํานวนชัว่ โมงปฏิบตั ิการไม่นอ้ ยกว่า 400 ชัว่ โมง
2. การฝึ กปฏิบตั ิวชิ าชีพภาคสาขาเน้น (เฉพาะทาง) จํานวนชัว่ โมงปฏิบตั ิการไม่นอ้ ยกว่า 1,600
ชัว่ โมง ซึ่ งจะมีขอ้ กําหนดประเภทของแหล่งฝึ กปฏิบตั ิงานวิชาชีพแตกต่างกันไปตามสาขาเน้น
สภาเภสัชกรรมร่ วมกับศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์ แห่งประเทศไทย องค์กรและสมาคมวิชาชีพ
ต่างๆ ได้กาํ หนดเกณฑ์มาตรฐานแหล่งฝึ กปฏิบตั ิงานวิชาชีพขึ้น เพื่อให้เกิดมาตรฐานในการผลิตบัณฑิต โดยเฉพาะ
การฝึ กปฏิบตั ิงานวิชาชีพของแต่ละสถาบันการศึกษาให้มีความชัดเจนและเป็ นมาตรฐานเดียวกัน เป็ นแนวทางใน
การประเมินสมรรถนะของบัณฑิตแต่ละสาขาในภายหน้า ตลอดจนเป็ นการเสริ มความเข้มแข็งของภาคีเครื อข่าย
และการพัฒนาวิชาชีพร่ วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาและแหล่งฝึ กในแต่ละสาขา
4.2 ช่วงเวลา การจัดเวลาและตารางสอน
ลําดับที่
รายวิชา
จํานวนหน่วยกิต
ช่วงเวลาการฝึ ก
1
การฝึ กปฏิบตั ิงานวิชาชีพเภสัชกรรม 1
3
ปิ ดภาคการศึกษาที่ 3
(160 ชัว่ โมง)
2
การฝึ กปฏิบตั ิงานวิชาชีพเภสัชกรรม 2
4
ปิ ดภาคการศึกษาที่ 4
(200 ชัว่ โมง)
3
การฝึ กปฏิบตั ิงานวิชาชีพเภสัชกรรม 3
4
ระหว่างชั้นปี ที่ 4 และปิ ดภาค
การศึกษาที่ 4 (200 ชัว่ โมง)
4
การฝึ กปฏิบตั ิงานวิชาชีพสาขาวิชาเภสัช
4
ระหว่างชั้นปี ที่ 4
ศาสตร์
(240 ชัว่ โมง)
5
การฝึ กปฏิบตั ิงานวิชาชีพเฉพาะทาง
24
ชั้นปี ที่ 6 (หมุนเวียนวิชาละ 6
6 รายวิชา (บังคับ 2 รายวิชา เลือก 4
สัปดาห์หรื อ 240 ชัว่ โมง)
รายวิชา)
รวม
39
2,240 ชั่ วโมง
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5. ข้ อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (โครงการปริญญานิพนธ์ )
5.1 คําอธิ บายโดยย่อ
เป็ นรายวิชาที่กาํ หนดขึ้นเพื่อให้นิสิตค้นคว้า และ/หรื อ ปฏิ บตั ิ งานในรู ปแบบของโครงงานวิจยั หรื อ
ปั ญหาพิเศษทางเภสัชศาสตร์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชี พเภสัชกรรม โดยนิ สิตต้องมีการจัดทํา การ
จัดส่ งและการนําเสนอโครงร่ างของโครงงานวิจยั หรื อปั ญหาพิเศษทางเภสัชศาสตร์ ตามรู ปแบบที่กาํ หนด นิ สิต
ต้องดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานที่ระบุไว้ในโครงร่ างของโครงงานวิจยั หรื อปั ญหาพิเศษทางเภสัชศาสตร์
โดยมีการปฏิบตั ิการหรื อการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์จนเกิดผลสัมฤทธิ์ จึงนําเสนอ
ผลงานแบบปากเปล่าและรายงานผลเป็ นรายงานฉบับสมบูรณ์
5.2 มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้
นิสิตมีความรู ้ความเข้าใจในกระบวนการของการดําเนิ นโครงงานวิจยั หรื อปั ญหาพิเศษทางเภสัชศาสตร์
สามารถค้นคว้าข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ นําความรู ้ทางทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานและการ
แก้ไขปั ญหาระหว่างการปฏิบตั ิงานได้ สามารถทํางานเป็ นทีม และสามารถนําเสนอผลงานโดยการสื่ อสารผ่าน
การนําเสนอในรู ปแบบปากเปล่าและการเขียนรายงาน
5.3 ช่วงเวลา
ปี การศึกษาที่ 5
5.4 จํานวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต
5.5 การเตรี ยมการ
5.5.1 มอบหมายอาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงานวิจยั หรื อปั ญหาพิเศษทางเภสัชศาสตร์ให้เป็ นที่ปรึ กษาและ
ควบคุมการทําโครงงานวิจยั หรื อปั ญหาพิเศษทางเภสัชศาสตร์ ของนิสิตเป็ นกลุ่ม โดยแบ่งเป็ น
กลุ่มละ 1 - 3 คน
5.5.2 อาจารย์ที่ปรึ กษาให้คาํ ปรึ กษาในการเลือกหัวข้อ กระบวนการศึกษาค้นคว้า กระบวนการ
ทดลองปฏิบตั ิการหรื อการเก็บข้อมูล การติดตามความก้าวหน้า การรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ขอ้ มูล และการประเมินผล
5.5.3 นิสิตนําเสนอผลการศึกษาในรู ปแบบปากเปล่า โปสเตอร์ และรู ปแบบรายงานโครงงานวิจยั
หรื อปั ญหาพิเศษทางเภสัชศาสตร์ต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาอาจารย์ประจําวิชา และคณาจารย์ที่สนใจ
เพื่อรับข้อเสนอแนะและการประเมินผล
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 อาจารย์ที่ปรึ กษาและนิสิตร่ วมกันกําหนดหัวข้อและเกณฑ์การประเมินผลทวนสอบมาตรฐาน โดย
กําหนดเกณฑ์และมาตรฐานการประเมินผลรายวิชา
5.6.2 นิสิตประเมินผลการเรี ยนรู ้ของตนเอง
5.6.3 อาจารย์ที่ปรึ กษาประเมินผลการเรี ยนรู ้ของนิสิต
5.6.4 อาจารย์ที่ปรึ กษาและนิสิตประเมินผลการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
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5.6.5 นิสิตรับการประเมินผลการนําเสนอผลการศึกษาของโครงงานวิจยั หรื อปั ญหาพิเศษทางเภสัช
ศาสตร์ ในรู ปแบบการนําเสนอแบบปากเปล่า โปสเตอร์ และรายงาน จากอาจารย์ผเู ้ ป็ น
กรรมการสอบไม่นอ้ ยกว่า 3 คน (นับรวมอาจารย์ที่ปรึ กษา)
5.6.6 อาจารย์ประจําวิชานอกเหนือจากอาจารย์ผเู ้ ป็ นกรรมการสอบที่เข้าฟังการนําเสนอผลการศึกษา
ของโครงงานวิจยั หรื อปั ญหาพิเศษทางเภสัชศาสตร์ของนิ สิต ร่ วมทําการประเมินผลในส่ วนที่
เกี่ยวข้อง
5.6.7 อาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงานวิจยั หรื อปั ญหาพิเศษทางเภสัชศาสตร์ทาํ การประเมินผลของรายงาน
ตามระยะเวลาที่ได้มีการกําหนดไว้ในโครงร่ างของโครงงานวิจยั หรื อปั ญหาพิเศษทางเภสัช
ศาสตร์
5.6.8 ผูป้ ระสานงานรายวิชารวบรวมคะแนน และเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารย์ประจําวิชาเพื่อ
นําเสนอต่อคณะกรรมการบริ หารวิชาการ เพื่อทําการประเมินผลโครงงานวิจยั หรื อปั ญหาพิเศษ
ทางเภสัชศาสตร์ของนิสิต
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