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๒. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๓. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๐.๒ การฝึ กปฏิ บตั ิ งานวิ ชาชีพ
๑. โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน
๒. สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
๓. โรงงานอุตสาหกรรมยา และผลิตภัณฑ์สขุ ภาพอื่นๆ
๔. ร้านยา
๕. สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๖. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
๗. สถาบันวิจยั
๘. บริษทั ยา และผลิตภัณฑ์สขุ ภาพอื่นๆ
๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็ นต้องนามาพิ จารณาในการวางแผนหลักสูตร
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สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่นามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรนัน้ มีแนวคิดมาจาก
ั
ปญหาการดูแลรักษาโรคตลอดจนการป้องกันโรคของประชาชนไทยทีย่ งั ไม่เพียงพอ ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงการ
รักษาได้อย่างทัวถึ
่ งและเหมาะสม และประชาชนจานวนมากยังขาดความรูใ้ นการดูแลตนเองด้านสุขภาพ ด้วยสาเหตุ
จากจานวนประชากรที่มีเป็ นจานวนมากเมื่อเทีย บกับจ านวนบุ คลากรสาธารณสุข ในหลายสาขารวมทัง้ เภสัชกร
ข้อจากัดในการส่งเสริมองค์ความรูแ้ ก่ประชาชนในการดูแลตนเองในด้านสุขภาพทัง้ จากภาครัฐและเอกชน ตลอดจน
ค่า ใช้จ่า ยในการดูแ ลสุข ภาพของประชาชนไทยในป จั จุ บ ันมีมูลค่ า เพิ่ม มากขึ้น โดยเฉพาะในส่ว นของค่ ายาและ
เวชภัณฑ์ ซึง่ อาจเกิดจากการใช้ยาทีไ่ ม่สมเหตุสมผล ผูป้ ่วยไม่ให้ความร่วมมือในการรักษาทาให้ผลการรักษาเลวลง
อันตรายจากยาที่ไม่ได้รบั การป้องกันทีด่ ี หรือการทีต่ ้องใช้ยาทีผ่ ลิตจากต่างประเทศซึง่ มักมีราคาสูงกว่ายาทีผ่ ลิตใน
ประเทศ ปญั หาดังกล่าวสามารถป้องกันได้ด้วยความร่วมมือของบุคลากรสาธารณสุขทุก สาขา เภสัชกรซึ่ง เป็ น
บุคลากรที่ต้องมีองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญเป็ นอย่างดีในด้านการใช้ยาและการผลิต ยา จึงมีความรับผิดชอบ
โดยตรงในการให้การบริบาลทางเภสัชกรรม เพื่อให้เกิดการใช้ยาที่มปี ระสิทธิภาพและมีความปลอดภัย หรือต้องมี
ความรับผิดชอบในการเตรียม หรือผลิตยาที่มคี ุณภาพ และได้มาตรฐานในระดับสากลเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผูป้ ว่ ยทัง้ ในระดับบุคคล (การเตรียมยาเฉพาะคราว) และระดับอุตสาหกรรมยาของประเทศ เพื่อสนับสนุ นการผลิต
ยาใช้เองในประเทศ และส่งเสริมการกระจายยาสู่ระดับนานาชาติ เพื่อเป็ นการช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านยาและเกิดการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ สภาเภสัชกรรมในฐานะสภาวิชาชีพได้ตระหนักในปญั หาดังกล่าว จึงได้กาหนด
ั หาข้ า งต้ น และสนั บ สนุ น ให้
มาตรฐานหรื อ สมรรถนะของเภสัช กรให้ ต อบสนองความต้ อ งการที่ จ ะแก้ ป ญ
สถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ทุกแห่ง จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตให้สอดคล้องกับความ
ต้องการดังกล่าว ทัง้ นี้ เพื่อให้เกิดสุขภาวะทีด่ แี ก่ประชาชนในทีส่ ดุ
๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมทีน่ ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรนัน้ มีแนวคิด
มาจากแนวโน้มการหาทางออกของประชาชน / ผูป้ ่วย ในการดูแลรักษาตนเองทัง้ การใช้ยาแผนปจั จุบนั ยาสมุนไพร
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และการรักษาทางเลือกอื่น เพื่อลดปญั หาทางเศรษฐกิจของตนเองและปญั หาการเข้าถึงบริการ
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ทางสาธารณสุขของรัฐ ซึง่ หากประชาชนไม่ได้รบั ความรูใ้ นเรื่องดังกล่าวทีด่ มี ากพอ หรือได้รบั ยาทีไ่ ม่มคี ุณภาพ ไม่ได้
มาตรฐานตามที่ควรจะเป็ น อาจนาไปสู่อนั ตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวแทนที่จะได้รบั ประโยชน์จากการใช้
ตลอดจน กระแสของสังคมที่ให้ความสาคัญกับ คุณภาพการบริการและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาเพิม่ มากขึน้ อัน มีผล
สะท้อนโดยตรงมาสูก่ ารให้ความสาคัญกับสมรรถนะของเภสัชกร รวมถึงระบบการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลหรือ
สถานผลิตยาทีม่ กี ารยกระดับขึน้ เพื่อให้เกิดการพัฒนามาตรฐานของทัง้ สถานพยาบาลและสถานผลิตยา โดยเฉพาะ
การให้การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผปู้ ว่ ย และ การทาให้ประชาชนมีโอกาสใช้ยาทีม่ คี ุณภาพ ในราคาทีเ่ หมาะสม โดย
อาศัยกระบวนการผลิต การควบคุมและการประกันคุณภาพยาที่ได้มาตรฐานในระดับสากล เภสัชกรในฐานะส่วน
หนึ่งของระบบจึงต้องเป็ นผูท้ ม่ี บี ทบาทสาคัญในการผลักดันให้เกิดการพัฒนากระบวนการคุณภาพเหล่านัน้ ขึน้ รวมถึง
การให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องสาหรับประชาชนในการเลือกใช้ยาแผนปจั จุบนั ยาสมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และการ
รักษาทางเลือกอื่นๆ และมีสว่ นร่วมกับภาครัฐในการกาหนดกฏเกณฑ์และบังคับใช้ การโฆษณาชวนเชื่อทีไ่ ม่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ การวางแผนปรับปรุง หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตจึงต้องคานึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ดังกล่าว นอกจากนี้ จากการทีส่ งั คมปจั จุบนั เป็ นสังคมทีเ่ ปิ ดกว้าง มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นอัน
มาก หลักสูตรจึงต้องเน้นกระบวนการเรียนการสอนที่ทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากขึน้ จัดการเรียนการสอนที่ให้
ความสาคัญกับศักยภาพของผูเ้ รียน เพื่อให้ผเู้ รียนได้รบั องค์ความรู้ เกิดทักษะทางปญั ญา มีทกั ษะทางการสือ่ สาร และ
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริม ให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวติ บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
๑๒. ผลกระทบจากข้อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิ จของ
สถาบัน
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตร ต้องเน้นความครอบคลุมขององค์ความรูแ้ ละทักษะทางวิชาชีพทีต่ อบสนองกับการผลิต
เภสัชกรทีม่ สี มรรถนะทางวิชาชีพตามข้อกาหนดของสภาวิชาชีพ และตอบสนองต่อความเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรมดังทีก่ ล่าวข้างต้น นอกจากนี้ เพื่อให้บณ
ั ฑิตสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับความเปลีย่ นแปลงได้
ในอนาคต จึงต้องมีการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โดยเน้ นกระบวนการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และ
สามารถเรียนรูด้ ว้ ยตนเองได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้เภสัชกรทีม่ อี งค์ความรูแ้ ละทักษะการปฏิบตั ิวชิ าชีพทัง้ ด้านการ
ใช้ยาและด้านการผลิตยา โดยคานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และตอบสนองความต้องการของ
สังคม
๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิ จของสถาบัน
การพัฒนาหลักสูตรตัง้ อยู่บนหลักการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวคือ “สร้างความเป็ นเลิศ
ทางด้านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ และ นวัตกรรม บนพื้นฐานของคุณธรรม เพื่อสังคมไทย และประโยชน์ สุขแก่มวล
มนุษยชาติ” หลักสูตรประกอบด้วยองค์ความรูแ้ ละทักษะทีท่ าให้ผสู้ าเร็จการศึกษามีความสามารถในการดูแลผูป้ ว่ ยใน
เรื่องยา การเลือกใช้ยาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ปลอดภัยที่สุด มีความสมเหตุ สมผลในการใช้ เพื่อให้ผู้ป่วยได้ร ับ
ผลการรักษารวมทัง้ คุณภาพชีวิต และความสามารถในการผลิตยา ให้เกิดผลิตภัณฑ์ยาที่มคี ุณภาพ ในระหว่าง
การศึกษา นักศึกษายังได้รบั การปลูกฝงั แนวคิด/แนวปฏิบตั ิในการดูแลผูป้ ่วยในด้านยาทีเ่ ปี่ ยมไปด้วยคุณธรรมและ
จริยธรรมจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ตลอดจนแนวคิด/แนวปฏิบตั ใิ นการส่งเสริมประชาชนให้มสี ขุ ภาพดี
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๑๓. ความสัมพันธ์กบั หลักสูตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิ ชาอื่นของสถาบัน
๑๓.๑ รายวิชาในหลักสูตรนี้ ที่เปิ ดสอนโดยคณะ ภาควิชา หลักสูตรอื่น
จานวนรวม ๒๐ รายวิชา ได้แก่
รายวิชาทีเ่ ปิ ดสอนโดยมหาวิทยาลัย จานวน ๓ รายวิชา ได้แก่
๑๓.๑.๑ วิชา การศึกษาทัวไปเพื
่
่อการพัฒนามนุษย์ (มมศท ๑๐๑)
๑๓.๑.๒ วิชา สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ (มมศท ๑๐๒)
๑๓.๑.๓ วิชา ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ (มมศท ๑๐๓)
รายวิชาทีเ่ ปิ ดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ จานวน ๕ รายวิชา ได้แก่
๑๓.๑.๔ วิชา ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สาร (ศศภท ๑๐๐)
๑๓.๑.๕ วิชา ภาษาอังกฤษระดับ ๑ (ศศภอ ๑๐๓)
๑๓.๑.๖ วิชา ภาษาอังกฤษระดับ ๒ (ศศภอ ๑๐๔)
๑๓.๑.๗ วิชา ภาษาอังกฤษระดับ ๓ (ศศภอ ๑๐๕)
๑๓.๑.๘ วิชา ภาษาอังกฤษระดับ ๔ (ศศภอ ๑๐๖)
รายวิชาทีเ่ ปิ ดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ จานวน ๑๒ รายวิชา ได้แก่
๑๓.๑.๑๑ วิชา ชีววิทยาสาระสาคัญ (วทชว ๑๑๓)
๑๓.๑.๑๒ วิชา เคมีทวไป
ั ่ (วทคม ๑๑๑)
๑๓.๑.๑๓ วิชา เคมีอนิ ทรีย์ (วทคม ๑๒๒)
๑๓.๑.๑๔ วิชา สถิตศิ าสตร์สาหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ (วทคณ ๑๘๑)
๑๓.๑.๑๕ วิชา ฟิสกิ ส์พน้ื ฐานสาหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ (วทฟส ๑๕๓)
๑๓.๑.๑๖ วิชา ปฏิบตั กิ ารหลักชีววิทยา ๑ (วทชว ๑๐๒)
๑๓.๑.๑๗ วิชา ปฏิบตั กิ ารหลักชีววิทยา ๒ (วทชว ๑๐๔)
๑๓.๑.๑๘ วิชา กระบวนการของชีวติ (วทชว ๑๒๓)
๑๓.๑.๑๙ วิชา ปฏิบตั กิ ารเคมี (วทคม ๑๑๙)
๑๓.๑.๒๐ วิชา แคลคูลสั และระบบสมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญ (วทคณ ๑๖๔)
๑๓.๑.๒๑ วิชา ปฏิบตั กิ ารฟิสกิ ส์ทวไป
ั ่ (วทฟส ๑๑๐)
๑๓.๑.๒๒ วิชา ฟิสกิ ส์สาหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ (วทฟส ๑๕๔)
๑๓.๒ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิ ดสอนให้หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน ไม่มี
๑๓.๓ การบริหารจัดการ
๑๓.๓.๑ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน กาหนดนโยบายและควบคุม
การดาเนิ น การเกี่ย วกับ การจัด การเรีย นการสอน การประเมิน ผลหลัก สูต ร และการพัฒ นาหลัก สูต ร โดยมีง าน
การศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต เป็ นผูด้ าเนินการเพื่อให้บรรลุนโยบาย
๑๓.๓.๒ ภาควิชามอบหมายผูร้ บั ผิดชอบรายวิชาทุกวิชา ทาหน้าทีป่ ระสานงานกับคณาจารย์ผสู้ อน
ในการจัดทาข้อกาหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน ตารางสอนรายวิชา การจัดทาแผนการสอนและพิมพ์เขียว
ข้อสอบรายหัวข้อ การวิเคราะห์ขอ้ สอบและ การประเมินผลการเรียนการสอน เมื่อสิน้ สุดภาคการศึกษา
๑๓.๓.๓ ทาการประเมินผลการสอนของคณาจารย์ทุกคน และการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา
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หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
๑. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๑.๑ ปรัชญาของหลักสูตร
ผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ และทักษะทางวิชาชีพ ตลอดจน มีคุณธรรม จริยธรรมและเจตคติอนั
ดีงามในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
๑.๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้การศึกษาเภสัชศาสตร์ทงั ้ ด้านพืน้ ฐานและด้านวิชาชีพ อันจะทาให้นักศึกษามีความรูค้ วามสามารถ
ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม โดยบัณฑิตเภสัชศาสตร์ตอ้ งมีคุณสมบัตดิ งั นี้
๑. มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม
๒. มีความรูเ้ กีย่ วกับสารหรือวัตถุทน่ี ามาใช้เป็ นยาในแง่มุมต่างๆ ทางเภสัชศาสตร์ ทัง้ แหล่งทีม่ า เคมี
ของยา การออกฤทธิของยา
เพื่อให้สามารถประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม
์
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพในระดับประเทศและสากล
๓. มีความสามารถและทักษะในการตัง้ ตารับยา การผลิตยาแผนปจั จุบนั ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และ
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพอื่นๆ รวมไปถึงการควบคุมและประกันคุณภาพเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ทม่ี คี ุณภาพ
และได้มาตรฐานสากล
๔. มีความสามารถและทักษะในการให้การบริบาลทางเภสัชกรรม ตัง้ แต่การประเมินสภาวะของผูป้ ว่ ย
ั
เบือ้ งต้น การค้นหาปญหาทางยา
การแก้ปญั หาทางยา การกาหนดแผนการดูแลผูป้ ว่ ยทางยา การให้
คาแนะนาระหว่างการจ่ายยา และการวางระบบยา ให้เกิดการใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย
และพอเพียง
๕. มีความสามารถและทักษะในการสือ่ สารเพื่อให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับยา และผลิตภัณฑ์สขุ ภาพอื่นๆ ที่
เหมาะสมตามความต้องการของผูป้ ว่ ยเฉพาะราย และ บุคลากรสาธารณสุขอย่างถูกต้อง ทันสมัย
และเชื่อถือได้
๖. มีความรูค้ วามสามารถในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของชุมชน และการป้องกันโรค
๗. มีความสามารถในการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อค้นหาข้อมูล วิเคราะห์
สังเคราะห์ และประยุกต์ความรูท้ างเภสัชศาสตร์เพื่อเป็ นรากฐานสาหรับการเรียนรูต้ ่อไปในอนาคต
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๒. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
๑. แผนการพัฒนาบัณฑิตให้มี
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ตาม
นโยบายมหาวิทยาลัยมหิดล
“บัณฑิตมหิดลมุง่ ประโยชน์สขุ เพื่อ
มวลมนุษยชาติ:
ั
เป็ นคนดี มีปญญา
นาพาสุข”

๒. แผนการปรับหลักสูตรให้มคี วาม
ทันสมัย มีการบูรณาการ
สอดคล้อง คานึงถึงผลลัพธ์การ
เรียนรู้ และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย

๓. แผนการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนให้ผสู้ าเร็จการศึกษามี
ทักษะปฏิบตั ทิ างเภสัชศาสตร์
พร้อมทีจ่ ะเข้าสูว่ ชิ าชีพ

กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
๑. ปรับกระบวนการสอนในรายวิชา ๑. จานวนรายวิชาทีม่ กี ารปรับ
โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้
การเรียนการสอนทีเ่ น้นการ
มากกว่าการถ่ายทอดความรู้
เรียนรู้
๒. จัดให้มกี จิ กรรมเพื่อพัฒนาทักษะ ๒. จานวนกิจกรรมใน/นอก
ทางสังคมให้กบั นักศึกษา
หลักสูตรทีพ่ ฒ
ั นาทักษะทาง
สังคมให้กบั นักศึกษา
๓. จัดให้มกี ารประเมินเพื่อการ
๓. นักศึกษาทุกคนได้รบั การ
พัฒนาทางวิชาการ ทักษะทาง
ประเมินเพื่อการพัฒนาทุก
วิชาชีพ และทักษะทางสังคม
ภาคการศึกษา
๔. จัดให้มกี ารสะท้อนความคิดเห็น ๔. ผลการประเมินการพัฒนา
ในด้านต่างๆ จากนักศึกษา
ตนเองของนักศึกษา แต่ละ
อาจารย์ผสู้ อน ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต และ
ชัน้ ปี
ผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
๑. จัดการสัมมนาเพื่อพัฒนา
๑. จานวนครัง้ การจัดสัมมนาต่อปี
กระบวนการเรียนการสอนของ
การศึกษา และจานวนอาจารย์
อาจารย์ในคณะ
ทีเ่ ข้าร่วมมากกว่า 60%
๒. จัดการสัมมนาระหว่างอาจารย์
๒. จานวนครัง้ การจัดสัมมนา
แหล่งฝึกปฏิบตั งิ านวิชาชีพและ
ระหว่างอาจารย์ แหล่งฝึก
ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
ปฏิบตั งิ านวิชาชีพและผูใ้ ช้
๓. จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการ
บัณฑิต
สอนแบบบูรณาการ
๓. จานวนกิจกรรมพัฒนาการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการ
๑. ส่งเสริมกระบวนการจัดการ
๑. ระดับความพึงพอใจของ
เรียนการสอนภาคปฏิบตั ทิ เ่ี น้น
แหล่งฝึกต่อปฏิบตั กิ ารทาง
การมีสว่ นร่วมของบุคลากร
เภสัชศาสตร์ของนักศึกษา
แหล่งฝึกกับสถาบันการศึกษา
๒. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้
๒. ส่งเสริมให้มรี ะบบการเพิม่ พูน
บัณฑิตต่อการปฏิบตั กิ าร
ทักษะปฏิบตั ทิ างเภสัชศาสตร์
ทางเภสัชศาสตร์ของบัณฑิต
ของอาจารย์ให้ทนั สมัย
๓. ร้อยละการสอบผ่านใบ
๓. จัดระบบห้องปฏิบตั กิ าร
ประกอบวิชาชีพในครัง้ แรก
ทางเภสัชศาสตร์ทส่ี ง่ เสริมการ
๔. จานวนกิจกรรมหรืองานวิจยั ที่
เรียนรูต้ ามความต้องการของ
มีสว่ นร่วมกับแหล่งฝึกฯ
ผูเ้ รียน

๘
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
๔. แผนการส่งเสริมการเรียนการ
สอนทีเ่ น้นการเรียนรู้

๕. แผนการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนทีเ่ น้นชุมชน

๖. แผนการพัฒนาทักษะการสอน/
การประเมินผลของอาจารย์ตาม
ผลการเรียนรูท้ งั ้ ๖ ด้าน

กลยุทธ์
๑. ส่งเสริมการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
๒. พัฒนา/ปรับปรุงระบบอาจารย์
ทีป่ รึกษาและกิจกรรมให้
สะท้อนความเอือ้ อาทรและให้
ความสาคัญต่อผูเ้ รียน
๓. พัฒนาระบบสารสนเทศที่
สนับสนุนการเรียนรูด้ ว้ ย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
๔. ส่งเสริมการประเมินผลทีเ่ น้น
พัฒนาการของผูเ้ รียน
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หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
๑. ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอนที่
เน้นการเรียนรู้
๒. ความพึงพอใจของผูเ้ รียน
ต่อระบบอาจารย์ทป่ี รึกษา
และกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ของคณะ
๓. ความพึงพอใจของผูเ้ รียนต่อ
ระบบสารสนเทศทีส่ นับสนุน
การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
๔. จานวนรายวิชาทีใ่ ช้การ
ประเมินผลทีเ่ น้นพัฒนาการ
ของผูเ้ รียน
๑. ส่งเสริมการเรียนการสอน และ
๑. จานวนโครงการบริการ
บริการวิชาการในชุมชน
วิชาการ และรายวิชาที่
ดาเนินการในชุมชน และ
ร่วมกับชุมชน
๑. พัฒนาทักษะการสอนและการ
๑. จานวนโครงการการพัฒนา
ประเมินผลของอาจารย์ทเ่ี น้น
ทักษะการสอนและการ
การสอนและการประเมินผล
ประเมินผลของอาจารย์
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้าน
ตามผลการเรียนรูท้ งั ้ ๖ ด้าน
ความรู้ ด้านทักษะทางปญั ญา
๒. ระดับความพึงพอใจของ
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
นักศึกษาต่อทักษะการสอน
บุคคลและความรับผิดชอบ
ของอาจารย์ทม่ี ุ่งผลการ
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
เรียนรูท้ งั ้ ๖ ด้าน
การสือ่ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ด้านทักษะการปฏิบตั ทิ างวิชาชีพ

๙
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หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดาเนิ นการและโครงสร้างของหลักสูตร
๑. ระบบการจัดการการศึกษา
๑.๑ ระบบ ใช้ระบบการศึกษาแบบหน่วยกิตทวิภาค
๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูรอ้ น ไม่มี
๑.๓ การเทียบเคียงหน่ วยกิ ตในระบบทวิภาค ไม่มี
๒. การดาเนิ นการหลักสูตร
๒.๑ วัน-เวลาในการดาเนิ นการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอนในวันทาการปกติ
คือวันจันทร์ถงึ วันศุกร์ เวลา ๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.
๒.๒ คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
ผูม้ สี ทิ ธิเข้
์ าศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต เป็ นผูส้ าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือ
เทียบเท่า และมีคุณสมบัตทิ วไป
ั ่ และคุณสมบัตเิ ฉพาะ ตามระเบียบการสอบคัดเลือกของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และ/หรือ ระเบียบการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยมหิดลระบบรับตรง รวมทัง้ ตามระเบียบข้อบังคับ
อื่นๆ ของการรับผูเ้ ข้าศึกษากรณีพเิ ศษทีผ่ ่านการอนุมตั ขิ องสภามหาวิทยาลัยมหิดลแล้ว
๒.๓ ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
๑. การตัดสินใจย้ายการเรียนในชัน้ ปี ท่ี ๑ หรือ ๒ ไปยังคณะอื่น
๒. ปญั หาการปรับตัวเข้ากับเพื่อน หรือสิง่ แวดล้อมในมหาวิทยาลัย
๓. พืน้ ฐานความรูข้ องนักศึกษาแรกเข้าบางคน
๒.๔ กลยุทธ์ในการดาเนิ นการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ ๒.๓
ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
๑. การตัดสินใจย้ายการเรียนในชัน้ ปี ท่ี ๑ หรือ ๒ ไป
ยังคณะอื่น

๒. ปญั หาการปรับตัวเข้ากับเพือ่ น หรือสิง่ แวดล้อมใน
มหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ในการดาเนิ นการแก้ไขปัญหา
๑. เน้นย้าความมีช่อื เสียงของวิชาชีพ/คณะฯ/มหา
วิทยาลัย ซึง่ ทาให้นกั เรียนทีเ่ ก่งเลือกคณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นลาดับที่ ๑
เพิม่ ขึน้ โอกาสทีจ่ ะย้ายคณะฯ ควรลดลง
๒. เพิม่ จานวนผูม้ สี ทิ ธิเข้
์ าสอบสัมภาษณ์เป็ น ๕ เท่า
ของจานวนทีบ่ อกรับ เมื่อประกาศผลสอบข้อเขียน
ในการรับนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี ๑ โดยเฉพาะในระบบ
รับตรงโควต้าความถนัดทางวิชาชีพซึง่ มักเป็ น
โควต้าทีม่ ผี สู้ ละสิทธิเป็
์ นจานวนมาก
๓. ประสานงานกับ ”กสพท” ให้ประกาศผลการสอบ
ขัน้ สุดท้ายก่อนการรายงานตัวเข้าเป็ นนักศึกษา
ของนักศึกษาระบบรับตรงของมหาวิทยาลัย หรือ
มหาวิทยาลัยยืดเวลาการรายงานตัวหลังการ
ประกาศผลของ “กสพท”
๔. เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาได้สมั ผัสกับวิชาชีพมากขึน้
โดยเริม่ การเรียนการสอนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพตัง้ แต่ชนั ้ ปี ท่ี ๑
๑. ส่งเสริมให้นกั ศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทีส่ โมสร
นักศึกษาคณะฯ/มหาวิทยาลัยจัดอย่างสม่าเสมอ

๑๐

ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
๓. พืน้ ฐานความรูข้ องนักศึกษาแรกเข้าบางคน
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๒. ใช้ระบบอาจารย์ทป่ี รึกษาเข้าช่วย
๓. มีระบบพีร่ หัสน้องรหัส
กลยุทธ์ในการดาเนิ นการแก้ไขปัญหา
๑. ตรวจสอบคะแนนสอบเข้าของนักศึกษาในบางวิชา
ทีอ่ าจจะมีผลต่อการเรียนในอนาคต เช่น วิชาเคมี
ชีววิทยาและภาษาอังกฤษ เพื่อดาเนินการพัฒนา
นักศึกษาตามทีเ่ หมาะสมต่อไป
๒. ใช้ระบบอาจารย์ทป่ี รึกษาเข้าดูแล ติดตามผลการ
เรียนเพื่อแนะนาและช่วยเหลือ
๓. อาจปรับเกณฑ์คะแนนสอบเข้าใหม่โดยนอกจาก
กาหนดคะแนนรวมขัน้ ต่าแล้ว อาจกาหนดคะแนน
รายวิชาขัน้ ต่าไว้ดว้ ย

๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี
ปี การศึกษา
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
จานวนทีค่ าดว่าจะรับ
๑๔๐
๑๔๐
๑๔๐
๑๔๐
จานวนสะสม
๒๘๐
๔๒๐
๕๖๐
จานวนทีค่ าดว่าจะ
สาเร็จการศึกษา
หมายเหตุ จานวนผูท้ ค่ี าดว่าจะสาเร็จการศึกษารุ่นแรก ปี การศึกษา ๒๕๖๓ เท่ากับ ๑๔๐ คน
๒.๖ งบประมาณตามแผน
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิต (บาท/ต่อปี การศึกษา)
๑) ค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี
ลาดับ
รายจ่าย
๑ ค่าจ้างสอนรายวิชา (อาจารย์พเิ ศษ,ค่าตอบแทนพิเศษ)
๒ ค่าสาธารณูปโภค
๓ ค่าวัสดุในการจัดการเรียนการสอน
๔ ค่าครุภณ
ั ฑ์ในการจัดการเรียนการสอน
๕ อื่นๆ: ค่าใช้จ่ายในการฝึกปฏิบตั งิ านวิชาชีพของนักศึกษา
(ไม่รวมค่าตอบแทนเภสัชกรแหล่งฝึก ซึง่ รวมอยู่ใน ๑)
ค่าใช้จา่ ยในการผลิตบัณฑิตจานวน....๑๔๐....คน
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรในการผลิตบัณฑิตเฉลีย่ ๑ คน/ปี การศึกษา
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรในการผลิตบัณฑิตเฉลีย่ ๑ คน/หลักสูตร
รายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉลีย่ ๑ คน/หลักสูตร
๒) รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา/และอื่นๆ
ลาดับ
รายการ
๑ ค่าธรรมเนียมการศึกษา/ค่าหน่วยกิต
๒ ทุนภายนอกทีส่ นับสนุนการจัดการเรียนการสอน
๓ ทุนภายนอกสนับสนุนการทาโครงการ/การทาวิจยั ในหลักสูตร
๔ อื่นๆ: เงินอุดหนุนการศึกษาสาหรับนักศึกษาเภสัช

๒๕๖๒
๑๔๐
๗๐๐
-

บาท/ต่อปี การศึกษา
๓,๕๐๐,๐๐๐
๑๔,๐๐๐,๐๐๐
๓,๒๐๐,๐๐๐
๓,๘๐๐,๐๐๐
๖,๐๐๐,๐๐๐
๓๐,๕๐๐,๐๐๐
๒๒๐,๐๐๐
๑,๓๒๐,๐๐๐
๘๒,๐๐๐
บาท/ปี /หลักสูตร
๙,๘๐๐,๐๐๐
๘,๙๑๔,๐๐๐

๑๑
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๒.๗ ระบบการศึกษา จัดการศึกษาแบบชัน้ เรียน หลักสูตร ๖ ปี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๒ ปี การศึกษา
๒.๘ การเทียบโอนหน่ วยกิ ต รายวิ ชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิ ทยาลัย
เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๒ และ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุ ปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๖
๓. หลักสูตรและอาจารย์ผสู้ อน
๓.๑ หลักสูตร
๓.๑.๑ จานวนหน่ วยกิ ตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า ๒๒๕ หน่ วยกิ ต
๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิ ชาศึกษาทัวไป
่
จานวน
๓๐ หน่ วยกิ ต
๑. กลุ่มวิชาทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด
๑๖ หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
๗ หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา
๙ หน่วยกิต
๒. กลุ่มวิชาทีห่ ลักสูตรกาหนด
๑๔ หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
๘ หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
๖ หน่วยกิต
ข. หมวดวิ ชาเฉพาะ
จานวน
๑๘๙ หน่ วยกิ ต
๑. กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
๑๗ หน่วยกิต
ด้านการบริ บาลทางเภสัชกรรม ด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ

(หน่วยกิต)
(หน่วยกิต)
๒. กลุ่มวิชาชีพ
๑๕๗
๑๔๙
- กลุ่มวิชาด้านเภสัชศาสตร์สงั คมและการบริหาร
๑๖
๑๖
- กลุ่มวิชาพืน้ ฐาน
๒๙
๒๙
- กลุ่มวิชาด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม
๕๐
๓๕
- กลุ่มวิชาด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ
๓๗
๕๒
- โครงการพิเศษ
๓
๓
- ฝึกปฏิบตั งิ าน (ภาคบังคับ)
๖
๖
- ฝึกปฏิบตั งิ านวิชาชีพ (บังคับ)
๑๖
๘
๓. กลุ่มวิชาเลือก
๑๕
๒๓
- กลุ่มวิชาเลือกฝึกปฺฏบิ ตั งิ านวิชาชีพ
๑๒
๒๐
- กลุ่มวิชาเลือกวิชาชีพ
๓
๓
ค. หมวดวิ ชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
๖ หน่ วยกิ ต

๑๒
๓.๑.๓ รายวิ ชาในหลักสูตร
ก. หมวดวิ ชาศึกษาทัวไป
่
จานวน
๑. กลุ่มวิชาที่มหาวิ ทยาลัยกาหนด
๑.๑ กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์

มคอ.๒
๓๐
๑๖
๗

หน่ วยกิ ต
หน่ วยกิ ต
หน่ วยกิ ต

รหัส
มมศท ๑๐๑

ชื่อวิชา
การศึกษาทัวไปเพื
่
่อการพัฒนามนุษย์

MUGE 101

General Education for Human Development

2 (1-2-3)

มมศท ๑๐๒

สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์

๓ (๒-๒-๕)

MUGE 102
มมศท ๑๐๓
MUGE 103

Social Studies for Human Development
ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์
Arts and Sciences for Human Development

3 (2-2-5)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)

๑.๒ กลุ่มวิ ชาภาษา

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๒ (๑-๒-๓)

๙

หน่ วยกิ ต

วิชาภาษาอังกฤษระดับ ๑-๔ (ศศภอ ๑๐๓-๑๐๖) ลงทะเบียนเรียนตามระดับความสามารถทางภาษาของ
นักศึกษา จานวน ๖ หน่วยกิต
รหัส
ศศภท ๑๐๐
LATH 100
ศศภอ ๑๐๓
LAEN 103
ศศภอ ๑๐๔
LAEN 104
ศศภอ ๑๐๕
LAEN 105
ศศภอ ๑๐๖
LAEN 106

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)

ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สาร
Art of Using Thai Language in Communication
ภาษาอังกฤษระดับ ๑
English Level 1
ภาษาอังกฤษระดับ ๒
English Level 2
ภาษาอังกฤษระดับ ๓
English Level 3
ภาษาอังกฤษระดับ ๔
English Level 4

๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)
๓ (๒-๒-๕)
3 (2-2-5)

๑๓

มคอ.๒

๒. กลุ่มวิชาที่หลักสูตรกาหนด
๒.๑ กลุ่มวิ ชาวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์
รหัส

ชื่อวิชา

๑๔

หน่ วยกิ ต

๘

หน่ วยกิ ต

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)

วทชว ๑๑๓
SCBI 113
วทคม ๑๑๑
SCCH 111
วทคม ๑๒๒
SCCH 122
วทคณ ๑๘๑
SCMA 181
วทฟส ๑๕๓
SCPY 153

ชีววิทยาสาระสาคัญ
Essential Biology
เคมีทวไป
ั่
General Chemistry
เคมีอนิ ทรีย์
Organic Chemistry
สถิตศิ าสตร์สาหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์
Statistics for Medical Science
ฟิสกิ ส์พน้ื ฐานสาหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์
Basic Physics for Medical Science

๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

๒.๒ กลุ่มวิ ชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
รหัส

ชื่อวิชา

วิชา ศึกษา
เฉพาะ ทัวไป
่
๒
2
๒
2
-

๖

๒
2
๑
1
๑
1
๒
2
๒
2

หน่ วยกิ ต
หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
ภกทภ๒๑๑@
PYGI 211
ภกทร ๒๑๑@
PYGZ 211
ภกทร ๓๑๑@
PYGZ 311
ภกทร ๔๑๑@
PYGZ 411
ภกทร ๔๐๑@
PYGZ 401
@

รายวิชาเปิดใหม่

มุมมองทางสังคมและวัฒนธรรมต่อสุขภาวะและความเจ็บปว่ ย
Social and Cultural Aspect in Health and Illness
ทักษะการคิดและการแก้ปญั หา ๑
Thinking and Problem Solving Skills I
ทักษะการคิดและการแก้ปญั หา ๒
Thinking and Problem Solving Skills II
ทักษะการคิดและการแก้ปญั หา ๓
Thinking and Problem Solving Skills III
ความปลอดภัยของผูป้ ว่ ย
Patient Safety

๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๑ (๐-๒-๑)
1 (0-2-1)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

๑๔
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
รหัส
วทชว ๑๐๒
SCBI 102
วทชว ๑๐๔
SCBI 104
วทชว ๑๒๓
SCBI 123
วทคม ๑๑๑1
SCCH 111
วทคม ๑๑๙
SCCH 119
วทคม ๑๒๒1
SCCH 122
วทคณ ๑๖๔
SCMA 164
วทฟส ๑๑๐
SCPY 110
วทฟส ๑๕๔
SCPY 154

จานวน

๑. กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิ ชาชีพ
ชื่อวิชา
ปฏิบตั กิ ารหลักชีววิทยา ๑
Biology Laboratory I
ปฏิบตั กิ ารหลักชีววิทยา ๒
Biology Laboratory II
กระบวนการของชีวติ
Process of Life
เคมีทวไป
ั่
General Chemistry
ปฏิบตั กิ ารเคมี
Chemistry Laboratory
เคมีอนิ ทรีย์
Organic Chemistry
แคลคูลสั และระบบสมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญ
Calculus and Systems of Ordinary Differential
Equations
ปฏิบตั กิ ารฟิสกิ ส์ทวไป
ั่
General Physics Laboratory
ฟิสกิ ส์สาหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์
Physics for Medical Science

------------------------------------------------------------

1

มคอ.๒

จัดเป็นวิชาศึกษาทัวไป
่ ๑ หน่วยกิต

๑๘๙

หน่ วยกิ ต

๑๗ หน่ วยกิ ต
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)
๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)

๑๕
๒. กลุ่มวิชาชีพ
รหัส
ภกบภ ๑๐๑
PYAI 101
ภกบภ ๓๐๑
PYAI 301
ภกบภ ๔๐๒
PYAI 402
ภกบภ ๔๐๓
PYAI 403
ภกบภ ๔๐๔
PYAI 404
ภกบภ ๔๐๕
PYAI 405
ภกบภ ๔๐๖
PYAI 406
ภกบภ ๔๑๑
PYAI 411
ภกพช ๒๐๑
PYBA 201
ภกพช ๒๑๑
PYBA 211
ภกพจ ๒๐๑
PYBD 201
ภกพจ ๒๑๑
PYBD 211
ภกพจ ๒๐๒
PYBD 202
ภกพจ ๓๐๒
PYBD 302
ภกพจ ๓๑๒
PYBD 312

มคอ.๒

(ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม) ๑๕๗ หน่ วยกิ ต
(ด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ)
๑๔๙ หน่ วยกิ ต
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
แนะนาวิชาชีพเภสัชกรรม
๒ (๒-๐-๔)
Introduction to Pharmacy Profession
2 (2-0-4)
ระบบสุขภาพและเภสัชกรรม
๒ (๒-๐-๔)
Health System and Pharmacy
2 (2-0-4)
กฎหมายและจรรยาบรรณทางเภสัชกรรม
๒ (๒-๐-๔)
Pharmacy Laws and Ethics
2 (2-0-4)
ระเบียบวิธเี ชิงปริมาณและสถิตใิ นเภสัชกรรม
๒ (๒-๐-๔)
Quantitative Methodology and Statistics in
2 (2-0-4)
Pharmacy
๒ (๒-๐-๔)
วิทยาการระบาดทางเภสัช
2 (2-0-4)
Pharmacoepidemiology
๒ (๒-๐-๔)
เภสัชเศรษฐศาสตร์
2 (2-0-4)
Pharmacoeconomics
การบริหารทางเภสัชกรรม
๓ (๓-๐-๖)
Pharmacy Administration
3 (3-0-6)
การสือ่ สารเชิงวิชาชีพ
๑ (๐-๓-๑)
Professional Communication
1 (0-3-1)
ชีวเคมี
๔ (๔-๐-๘)
Biochemistry
4 (4-0-8)
ปฏิบตั กิ ารชีวเคมี
๑ (๐-๓-๑)
Biochemistry Laboratory
1 (0-3-1)
จุลชีววิทยาทัวไป
่
๒ (๒-๐-๔)
General Microbiology
2 (2-0-4)
ปฏิบตั กิ ารจุลชีววิทยาทัวไป
่
๑ (๐-๓-๑)
General Microbiology Laboratory
1 (0-3-1)
วิทยาภูมคิ มุ้ กันสาหรับเภสัชศาสตร์
๑ (๑-๐-๒)
Immunology for Pharmacy
1 (1-0-2)
เภสัชจุลชีววิทยา
๒ (๒-๐-๔)
Pharmaceutical Microbiology
2 (2-0-4)
ปฏิบตั กิ ารเภสัชจุลชีววิทยา
๑ (๐-๓-๑)
Pharmaceutical Microbiology Laboratory
1 (0-3-1)

๑๖
รหัส
ภกพพ ๓๐๒
PYBE 302
ภกพพ ๓๑๒
PYBE 312
ภกพค ๒๐๑
PYBF 201
ภกพค ๓๐๑
PYBF 301
ภกพส ๒๐๑
PYBJ 201
ภกพส ๒๑๑
PYBJ 211
ภกพส ๒๐๒
PYBJ 202
ภกพส ๒๑๒
PYBJ 212
ภกปช ๒๐๑
PYCA 201
ภกปห ๔๐๑
PYCB 401
ภกปจ ๔๐๑
PYCD 401
ภกปค ๓๐๒
PYCF 302
ภกปว ๓๐๑
PYCH 301
ภกปว ๓๐๒
PYCH 302
ภกปว ๓๐๓
PYCH 303
ภกปว ๓๑๑
PYCH 311
ภกปว ๔๐๔
PYCH 404

ชื่อวิชา
เภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชวินจิ ฉัย ๑
Pharmaceutical Botany and Pharmacognosy I
ปฏิบตั กิ ารเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชวินิจฉัย ๑
Pharmaceutical Botany and Pharmacognosy
Laboratory I
เคมีของยาพืน้ ฐาน
Basis of Medicinal Chemistry
เคมีของยา ๑
Medicinal Chemistry I
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ ๑
Human Anatomy and Physiology I
ปฏิบตั กิ ารกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ ๑
Human Anatomy and Physiology Laboratory I
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ ๒
Human Anatomy and Physiology II
ปฏิบตั กิ ารกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ ๒
Human Anatomy and Physiology Laboratory II
ชีวเคมีของมนุษย์และโรค
Human Biochemistry and Diseases
โภชนบาบัด
Diet Therapy
จุลชีววิทยาคลินิก
Clinical Microbiology
เคมีของยา ๒
Medicinal Chemistry II
เภสัชวิทยา ๑
Pharmacology I
เภสัชวิทยา ๒
Pharmacology II
เภสัชวิทยา ๓
Pharmacology III
ปฏิบตั กิ ารเภสัชวิทยา
Pharmacology Laboratory
เภสัชวิทยา ๔
Pharmacology IV

มคอ.๒
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๑ (๑-๐-๒)
1 (1-0-2)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

๑๗
รหัส
ภกปภ ๓๐๑
PYCI 301
ภกปภ ๔๑๑
PYCI 411
ภกปภ ๔๑๒
PYCI 412
ภกปภ ๕๐๑*
PYCI 501
ภกปภ ๕๐๒*
PYCI 502
ภกปภ ๕๑๑*
PYCI 511
ภกปภ ๕๑๓*
PYCI 513
ภกปภ ๖๕๑*
PYCI 651
ภกปภ ๖๕๒*
PYCI 652
ภกปภ ๖๕๓*
PYCI 653
ภกปภ ๖๕๔*
PYCI 654
ภกปส ๓๐๑
PYCJ 301
ภกปร ๔๐๑
PYCZ 401
ภกปร ๔๐๒
PYCZ 402
ภกปร ๔๐๓
PYCZ 403
ภกปร ๔๐๔
PYCZ 404

มคอ.๒

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
ชีวเภสัชและเภสัชจลนศาสตร์
๒ (๒-๐-๔)
Biopharmaceutics and Pharmacokinetics
2 (2-0-4)
ทักษะทางเภสัชกรรมปฏิบตั ิ ๑
๑ (๐-๓-๑)
Pharmacy Practice Skills I
1 (0-3-1)
ทักษะทางเภสัชกรรมปฏิบตั ิ ๒
๑ (๐-๓-๑)
Pharmacy Practice Skills II
1 (0-3-1)
บทนาสูก่ ารฝึกปฏิบตั งิ านการบริบาลทางเภสัชกรรม
๒ (๑-๓-๓)
Introduction to Pharmaceutical Care Clerkship
2 (1-3-3)
เภสัชจลนศาสตร์คลินิก
๓ (๒-๓-๕)
Clinical Pharmacokinetics
3 (2-3-5)
การปฏิบตั เิ ภสัชศาสตร์สนเทศ
๑ (๐-๓-๑)
Drug Information Round
1 (0-3-1)
ทักษะทางเภสัชกรรมปฏิบตั ิ ๓
๑ (๐-๓-๑)
Pharmacy Practice Skills III
1 (0-3-1)
การฝึกปฏิบตั งิ านการบริบาลทางเภสัชกรรม
๔ (๐-๑๖-๔)
ด้านอายุรศาสตร์ ๑
Pharmaceutical Care Clerkship in Internal Medicine I
4 (0-16-4)
การฝึกปฏิบตั งิ านการบริบาลทางเภสัชกรรม
๔ (๐-๑๖-๔)
ด้านการดูแลผูป้ ว่ ยนอก
Pharmaceutical Care Clerkship in Ambulatory Care
4 (0-16-4)
การฝึกปฏิบตั งิ านการบริบาลทางเภสัชกรรม
๔ (๐-๑๖-๔)
ด้านเภสัชกรรมชุมชน
Pharmaceutical Care Clerkship in Community Pharmacy
4 (0-16-4)
การฝึกปฏิบตั งิ านวิชาชีพด้านการจัดการด้านยา
๔ (๐-๑๖-๔)
Professional Practice in Medication Management
4 (0-16-4)
พยาธิสรีรวิทยา
๒ (๒-๐-๔)
Pathophysiology
2 (2-0-4)
เภสัชกรรมคลินิกและการรักษาโรค ๑
๓ (๓-๐-๖)
Clinical Pharmacy and Therapeutics I
3 (3-0-6)
เภสัชกรรมคลินิกและการรักษาโรค ๒
๓ (๓-๐-๖)
Clinical Pharmacy and Therapeutics II
3 (3-0-6)
เภสัชกรรมคลินิกและการรักษาโรค ๓
๓ (๓-๐-๖)
Clinical Pharmacy and Therapeutics III
3 (3-0-6)
เภสัชกรรมคลินิกและการรักษาโรค ๔
๒ (๒-๐-๔)
Clinical Pharmacy and Therapeutics IV
2 (2-0-4)

------------------------------------------------------------

* เป็นวิชาของด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม

๑๘
รหัส
ภกปร ๔๐๕
PYCZ 405
ภกปร ๕๐๑*
PYCZ 501
ภกปร ๕๐๒#
PYCZ 502
ภกปร ๕๐๕*
PYCZ 505
ภกปร ๕๔๓
PYCZ 543
ภกปร ๕๔๔
PYCZ 544
ภกผห ๔๐๑
PYDB 401
ภกผห ๔๑๑
PYDB 411
ภกผอ ๒๐๑
PYDC 201
ภกผอ ๒๑๑
PYDC 211
ภกผอ ๔๐๔
PYDC 404
ภกผอ ๔๑๔
PYDC 414
ภกผอ ๕๐๑**
PYDC 501
ภกผอ ๖๗๑**
PYDC 671
ภกผจ ๕๐๑
PYDD 501

ชื่อวิชา
พิษวิทยาคลินิก
Clinical Toxicology
การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาในทางปฏิบตั ิ
Drug Product Quality Assessment in Practice
พฤกษบาบัดอิงหลักฐาน
Evidence-based Phytotherapy
เภสัชกรรมคลินิกและการรักษาโรค ๕
Clinical Pharmacy and Therapeutics V
ฝึกงาน ๑
Professional Practice I
ฝึกงาน ๒
Professional Practice II
อาหารเคมี
Food Chemistry
ปฏิบตั กิ ารอาหารและโภชนาการ
Food and Nutrition Laboratory
เภสัชการ ๑
Pharmaceutics I
ปฏิบตั กิ ารเภสัชการ ๑
Pharmaceutics Laboratory I
เภสัชการ ๔
Pharmaceutics IV
ปฏิบตั กิ ารเภสัชการ ๔
Pharmaceutics Laboratory IV
เภสัชวิศวกรรม
Pharmaceutical Engineering
การฝึกปฏิบตั งิ านวิชาชีพด้านการผลิตยา ๑
Professional Practice in Pharmaceutical Production I
ผลิตภัณฑ์ชวี ภาพ
Biological Products

มคอ.๒
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๑ (๑-๐-๒)
1 (1-0-2)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๐-๑๔-๔)
3 (0-14-4)
๓ (๐-๑๔-๔)
3 (0-14-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๔ (๐-๑๖-๔)
4 (0-16-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

----------------------------------------------------------

* เป็นวิชาของด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม
** เป็นวิชาของด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ
#

เป็นวิชาบังคับของด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมและเป็นวิชาเลือกวิชาชีพของด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ

๑๙
รหัส
ภกผค ๒๐๑
PYDF 201
ภกผค ๒๑๑
PYDF 211
ภกผค ๒๐๒
PYDF 202
ภกผค ๒๑๒
PYDF 212
ภกผค ๓๐๒
PYDF 302
ภกผค ๓๑๒
PYDF 312
ภกผค ๕๐๑**
PYDF 501
ภกผค ๖๗๑**
PYDF 671
ภกผฉ ๓๐๒
PYDG 302
ภกผฉ ๓๑๒
PYDG 312
ภกผภ ๓๐๒
PYDI 302
ภกผภ ๓๑๒
PYDI 312
ภกผภ ๓๐๓
PYDI 303
ภกผภ ๓๑๓
PYDI 313
ภกผภ ๕๐๑
PYDI 501

ชื่อวิชา
เภสัชวิเคราะห์ ๑
Pharmaceutical Analysis I
ปฏิบตั กิ ารเภสัชวิเคราะห์ ๑
Pharmaceutical Analysis Laboratory I
หลักการเคมีในเภสัชศาสตร์
Principle of Chemistry in Pharmaceutical Sciences
ปฏิบตั กิ ารหลักการเคมีในเภสัชศาสตร์
Principle of Chemistry in Pharmaceutical Sciences
Laboratory
เภสัชวิเคราะห์ ๒
Pharmaceutical Analysis II
ปฏิบตั กิ ารเภสัชวิเคราะห์ ๒
Pharmaceutical Analysis Laboratory II
การพัฒนาวิธวี เิ คราะห์
Analytical Method Development
การฝึกปฏิบตั งิ านวิชาชีพด้านการควบคุมและประกัน
คุณภาพเภสัชภัณฑ์ ๑
Professional Practice in Pharmaceutical Quality
Control and Quality Assurance I
เภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชวินจิ ฉัย ๒
Pharmaceutical Botany and Pharmacognosy II
ปฏิบตั กิ ารเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชวินิจฉัย ๒
Pharmaceutical Botany and Pharmacognosy
Laboratory II
เภสัชการ ๒
Pharmaceutics II
ปฏิบตั กิ ารเภสัชการ ๒
Pharmaceutics Laboratory II
เภสัชการ ๓
Pharmaceutics III
ปฏิบตั กิ ารเภสัชการ ๓
Pharmaceutics Laboratory III
การเตรียมยาเฉพาะคราวทางเภสัชกรรม
Extemporaneous Compounding in Pharmacy

------------------------------------------------------------

** เป็นวิชาของด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ

มคอ.๒
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)
๒ (๑-๓-๓)
2 (1-3-3)
๔ (๐-๑๖-๔)
4 (0-16-4)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)
๒ (๑-๓-๓)
2 (1-3-3)

๒๐
รหัส
ภกผภ ๕๐๒**
PYDI 502
ภกผภ ๕๑๒**
PYDI 512
ภกผภ ๕๐๓**
PYDI 503
ภกผร ๕๐๑**
PYDZ 501
ภกผร ๕๐๒**
PYDZ 502
ภกผร ๕๐๓**
PYDZ 503
ภกคร ๕๙๑
PYSZ 591

ชื่อวิชา
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยา
Pharmaceutical Product Development
ปฏิบตั กิ ารการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยา
Pharmaceutical Product Development Laboratory
ระบบนาส่งยาทีป่ ลดปล่อยแบบควบคุม
Controlled-Release Drug Delivery System
การประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ์
Quality Assurance of Pharmaceuticals
การค้นพบ ออกแบบ และพัฒนายา
Drug Discovery, Design and Development
พฤกษเภสัชศาสตร์
Phytopharmaceutical Science
โครงการพิเศษ
Special Project

------------------------------------------------------------

** เป็นวิชาของด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ

มคอ.๒
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๑-๓-๓)
2 (1-3-3)
๓ (๐-๙-๓)
3 (0-9-3)

๒๑

มคอ.๒

๓. กลุ่มวิชาเลือก
- กลุ่มวิ ชาเลือกฝึ กปฏิ บตั ิ งานวิ ชาชีพ

รหัส
ภกวห ๖๗๑**
PYEB 671
ภกวห ๖๗๒**
PYEB 672
ภกวอ ๖๗๓**
PYEC 673
ภกวอ ๖๗๔**
PYEC 674
ภกวอ ๖๗๕**
PYEC 675
ภกวค ๖๗๒**
PYEF 672
ภกวค ๖๗๓**@
PYEF 673
ภกวค ๖๗๔**@
PYEF 674
ภกวภ ๖๕๑*
PYEI 651
ภกวภ ๖๕๒*
PYEI 652
ภกวภ ๖๕๓*
PYEI 653

(ด้านบริ บาลทางเภสัชกรรม)
(ด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ)

๑๒
๒๐

หน่ วยกิ ต
หน่ วยกิ ต

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๔ (๐-๑๖-๔)
การฝึกปฏิบตั งิ านวิชาชีพด้านการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร
4 (0-16-4)
Professional Practice in Production of Food Products
๔ (๐-๑๖-๔)
การฝึกปฏิบตั งิ านวิชาชีพด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใช้
เป็ นยา
4 (0-16-4)
Professional Practice in Production of Nutraceuticals
๔ (๐-๑๖-๔)
การฝึกปฏิบตั งิ านวิชาชีพด้านการผลิตยา ๒
Professional Practice in Pharmaceutical Production II
4 (0-16-4)
๔ (๐-๑๖-๔)
การฝึกปฏิบตั งิ านวิชาชีพด้านการผลิตยา ๓
4 (0-16-4)
Professional Practice in Pharmaceutical Production III
๔ (๐-๑๖-๔)
การฝึกปฏิบตั งิ านวิชาชีพด้านการผลิตยา ๔
4 (0-16-4)
Professional Practice in Pharmaceutical Production IV
การฝึกปฏิบตั งิ านวิชาชีพด้านการควบคุมและประกันคุณภาพ
๔ (๐-๑๖-๔)
เภสัชภัณฑ์ ๒
4 (0-16-4)
Professional Practice in Pharmaceutical Quality Control and
Quality Assurance II
การฝึกปฏิบตั งิ านวิชาชีพด้านการควบคุมและประกันคุณภาพ
๔ (๐-๑๖-๔)
เภสัชภัณฑ์ ๓
4 (0-16-4)
Professional Practice in Pharmaceutical Quality Control and
Quality Assurance III
การฝึกปฏิบตั งิ านวิชาชีพด้านการควบคุมและประกันคุณภาพ
๔ (๐-๑๖-๔)
เภสัชภัณฑ์ ๔
4 (0-16-4)
Professional Practice in Pharmaceutical Quality Control and
Quality Assurance IV
การฝึกปฏิบตั งิ านการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านสารสนเทศทางยา
๔ (๐-๑๖-๔)
4 (0-16-4)
Pharmaceutical Care Clerkship in Drug Information Service
การฝึกปฏิบตั งิ านการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านอายุรศาสตร์ ๒
๔ (๐-๑๖-๔)
4 (0-16-4)
Pharmaceutical Care Clerkship in Internal Medicine II
การฝึกปฏิบตั งิ านการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านการตรวจติดตาม
๔ (๐-๑๖-๔)
ระดับยา
4 (0-16-4)
Pharmaceutical Care Clerkship in Therapeutic Drug
Monitoring

------------------------------------------------------------

* เป็นวิชาของด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม
** เป็นวิชาของด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ
@
รายวิชาเปิดใหม่

๒๒
รหัส

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ ค้นคว้า)
๔ (๐-๑๖-๔)
ภกวภ ๖๕๔* การฝึกปฏิบตั งิ านการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านสารละลายผสมทีใ่ ห้
ทางหลอดเลือดดา
Pharmaceutical Care Clerkship in Intravenous Admixture
4 (0-16-4)
PYEI 654
๔ (๐-๑๖-๔)
ภกวภ ๖๕๕* การฝึกปฏิบตั งิ านการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคติดเชือ้
4 (0-16-4)
PYEI 655
Pharmaceutical Care Clerkship in Infectious Diseases
๔ (๐-๑๖-๔)
ภกวภ ๖๕๖* การฝึกปฏิบตั งิ านการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านผูป้ ว่ ยเด็ก
Pharmaceutical Care Clerkship in Pediatrics
4 (0-16-4)
PYEI 656
๔ (๐-๑๖-๔)
ภกวภ ๖๕๗* การฝึกปฏิบตั งิ านการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคหัวใจและหลอด
เลือด
4 (0-16-4)
PYEI 657
Pharmaceutical Care Clerkship in Cardiovascular Diseases
๔ (๐-๑๖-๔)
ภกวภ ๖๕๘* การฝึกปฏิบตั งิ านการบริบาลทางเภสัชกรรมในผูป้ ว่ ยล้างไต
4 (0-16-4)
PYEI 658
Pharmaceutical Care Clerkship in Dialysis Patients
๔ (๐-๑๖-๔)
ภกวภ ๖๕๙* การฝึกปฏิบตั งิ านการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านการติดตามอาการ
ไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยา
4 (0-16-4)
PYEI 659
Pharmaceutical Care Clerkship in Adverse Drug Reaction
Monitoring
การฝึกปฏิบตั งิ านการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิ
๔ (๐-๑๖-๔)
ภกวภ ๖๖๑*
4 (0-16-4)
PYEI 661
Pharmaceutical Care Clerkship in Primary Care
๔ (๐-๑๖-๔)
ภกวภ ๖๗๑** การฝึกปฏิบตั งิ านวิชาชีพด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง
4 (0-16-4)
PYEI 671
Professional Practice in Production of Cosmetics
๔ (๐-๑๖-๔)
ภกวร ๖๔๔
การฝึกปฏิบตั งิ านวิชาชีพด้านการควบคุมยา ๑
4 (0-16-4)
PYEZ 644
Professional Practice in Drug Regulation I
๔ (๐-๑๖-๔)
ภกวร ๖๔๕@ การฝึกปฏิบตั งิ านวิชาชีพด้านการควบคุมยา ๒
4 (0-16-4)
PYEZ 645
Professional Practice in Drug Regulation II
๔ (๐-๑๖-๔)
ภกวร ๖๔๖
การฝึกปฏิบตั งิ านวิชาชีพด้านการขึน้ ทะเบียนตารับยา ๑
4 (0-16-4)
PYEZ 646
Professional Practice in Drug Registration I
@
๔ (๐-๑๖-๔)
ภกวร ๖๔๗
การฝึกปฏิบตั งิ านวิชาชีพด้านการขึน้ ทะเบียนตารับยา ๒
4 (0-16-4)
PYEZ 647
Professional Practice in Drug Registration II
๔ (๐-๑๖-๔)
ภกวร ๖๔๘
การฝึกปฏิบตั งิ านวิชาชีพด้านการวิจยั ยาทางคลินิก ๑
4 (0-16-4)
PYEZ 648
Professional Practice in Clinical Research of Pharmaceuticals I
@
๔ (๐-๑๖-๔)
ภกวร ๖๔๙
การฝึกปฏิบตั งิ านวิชาชีพด้านการวิจยั ยาทางคลินิก ๒
4 (0-16-4)
PYEZ 649
Professional Practice in Clinical Research of Pharmaceuticals II
------------------------------------------------------------

* เป็นวิชาของด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม
** เป็นวิชาของด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ
@

รายวิชาเปิดใหม่

ชื่อวิชา

มคอ.๒

๒๓
รหัส
ภกวร ๖๗๑**
PYEZ 671

มคอ.๒

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
การฝึกปฏิบตั งิ านวิชาชีพด้านการวิจยั และพัฒนายา ๑
๔ (๐-๑๖-๔)
Professional Practice in
4 (0-16-4)
Drug Research and Development I
๔ (๐-๑๖-๔)
การฝึกปฏิบตั งิ านวิชาชีพด้านการวิจยั และพัฒนายา ๒
4 (0-16-4)
Professional Practice in Drug Research and Development II
การฝึกปฏิบตั งิ านวิชาชีพด้านการผลิตยาสมุนไพร
๔ (๐-๑๖-๔)
4 (0-16-4)
Professional Practice in Production of Herbal Medicine
การฝึกปฏิบตั งิ านวิชาชีพด้านการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ๑
๔ (๐-๑๖-๔)
Professional Practice in Product Research and Development I
4 (0-16-4)
การฝึกปฏิบตั งิ านวิชาชีพด้านการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ๒
๔ (๐-๑๖-๔)
Professional Practice in Product Research and Development II
4 (0-16-4)

ภกวร ๖๗๒**
PYEZ 672
ภกวร ๖๗๔**
PYEZ 674
ภกวร ๖๗๕**@
PYEZ 675
ภกวร ๖๗๖**@
PYEZ 676
** เป็นวิชาของด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ
@

รายวิชาเปิดใหม่

- กลุ่มวิ ชาเลือกวิชาชีพ

รหัส
ภกปร ๕๐๒#
PYCZ 502
ภกวช ๕๐๑
PYEA 501
ภกวช ๕๐๓@
PYEA 503
ภกวช ๕๐๔@
PYEA 504
ภกวอ ๕๐๑
PYEC 501
ภกวอ ๕๐๒
PYEC 502
ภกวอ ๕๐๓@
PYEC 503
ภกวอ ๕๐๔@
PYEC 504
ภกวจ ๕๐๑
PYED 501

๓

หน่ วยกิ ต
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ
ค้นคว้า)
พฤกษบาบัดอิงหลักฐาน
๓ (๓-๐-๖)
Evidence-based Phytotherapy
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
ชีวเคมีคลินิก
Clinical Biochemistry
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
หลักการวิเคราะห์สารชีวโมเลกุล
Principle of Biomolecular Analysis
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
เทคโนโยลีชวี ภาพขัน้ สูงเพื่อสุขภาพ
Advanced Biotechnology for Health
3 (3-0-6)
เทคโนโลยีเภสัชอุตสาหกรรมยารูปแบบของแข็ง
๓ (๒-๓-๕)
Industrial Pharmaceutical Technology of Solid Dosage Forms
3 (2-3-5)
เทคโนโลยีเภสัชอุตสาหกรรมยาปราศจากเชือ้
๓ (๒-๓-๕)
Industrial Pharmaceutical Technology of Sterile Dosage Forms
3 (2-3-5)
๓ (๓-๐-๖)
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
Development of Nutritional Supplement
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาสามัญ
Development of Generic Drug Product
3 (3-0-6)
การควบคุมทางจุลชีววิทยา
๓ (๒-๓-๕)
Microbiological Control
3 (2-3-5)

-----------------------------------------------------------#

เป็นวิชาบังคับของด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมและเป็นวิชาเลือกวิชาชีพของด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ
รายวิชาเปิดใหม่

@

๒๔
รหัส
ภกวจ ๕๐๒
PYED 502
ภกวพ ๕๐๑
PYEE 501
ภกวพ ๕๐๒
PYEE 502
ภกวค ๕๐๑
PYEF 501
ภกวค ๕๐๒
PYEF 502
ภกวค ๕๐๓@
PYEF 503
ภกวฉ ๕๐๑
PYEG 501
ภกวฉ ๕๐๒
PYEG 502
ภกวภ ๕๐๑
PYEI 501
ภกวภ ๕๐๒
PYEI 502
ภกวภ ๕๐๓@
PYEI 503
ภกวภ ๕๐๔@
PYEI 504
ภกวส ๕๐๑
PYEJ 501

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีชวี ภาพด้านเภสัชกรรม
Pharmaceutical Biotechnology
เทคโนโลยีชวี ภาพสาหรับการผลิตพฤกษเภสัชภัณฑ์
Biotechnology for Phytopharmaceutical Production
การวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
Research and Development of Herbal Products
ความสัมพันธ์เชิงปริมาณระหว่างโครงสร้างและการออก
ฤทธิของยา
์
Quantitative Structure-Activity Relationship
การสังเคราะห์ยา
Drug Synthesis
เคมีของสารเภสัชภัณฑ์กมั มันตรังสี
Radiopharmaceutical Chemistry
วิธกี ารทางพฤกษเคมี
Phytochemical Methods
การควบคุมคุณภาพสมุนไพรทีใ่ ช้เป็ นวัตถุดบิ
Quality Control of Medicinal Plants Used as Raw
Materials
เภสัชศาสตร์บรู ณาการ
Integrative Pharmacy
เครื่องสาอาง
Cosmetics
การวิจยั ยาทางคลินิก
Clinical Drug Research
การบริหารจัดการเภสัชกรรมชุมชน
Community Pharmacy Management
สาระสาคัญของการสูงวัย
Essentials in Aging

-----------------------------------------------------------@

รายวิชาเปิดใหม่

มคอ.๒
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๓ (๒-๓-๕)
3 (2-3-5)
๓ (๒-๓-๕)
3 (2-3-5)
๓ (๒-๓-๕)
3 (2-3-5)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๒-๓-๕)
3 (2-3-5)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๒-๓-๕)
3 (2-3-5)
๓ (๒-๓-๕)
3 (2-3-5)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๒-๓-๕)
3 (2-3-5)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)
๓ (๓-๐-๖)
3 (3-0-6)

๒๕
ค. หมวดวิ ชาเลือกเสรี

มคอ.๒
ไม่น้อยกว่า

๖

หน่ วยกิ ต

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ก็ได้ทเ่ี ปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยความเห็นชอบของ
อาจารย์ทป่ี รึกษา ตามทีจ่ ะสามารถดาเนินการได้และไม่ขดั ต่อระเบียบของมหาวิทยาลัย
รหัส

ชื่อวิชา

ภกสจ ๔๐๑
PYFD 401
ภกสพ ๔๐๑
PYFE 401
ภกสค ๔๐๑
PYFF 401
ภกสค ๕๐๑
PYFF 501
ภกสฉ ๕๐๑
PYFG 501
ภกสฉ ๕๐๒@
PYFG 502
ภกสภ ๔๐๑
PYFI 401
ภกสภ ๕๐๑
PYFI 501
ภกสส ๔๐๑
PYFJ 401
ภกสส ๕๐๑
PYFJ 501
ภกสร ๔๐๑
PYFZ 401
ภกสร ๕๐๑
PYFZ 501
ภกสร ๕๐๒@
PYFZ 502
@

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)

ชีวสารสนเทศขัน้ พืน้ ฐานสาหรับเภสัชศาสตร์
Basic Bioinformatics for Pharmacy
ภูมปิ ญั ญาไทยกับการส่งเสริมสุขภาพ
Thai Wisdom and Health Promotion
การประเมินความเสีย่ ง
Risk Assessment
ภาษาเยอรมันทางวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเยอรมัน
Scientific and Cultural German
พฤกษเภสัชภัณฑ์สาหรับไทยสปา
Phytopharmaceutical Products for Thai Spa
การขยายพันธุพ์ ชื ด้วยวิธเี พาะเลีย้ งเนื้อเยื่อ
Plant Tissue Culture for Micropropagation
วิชาชีพเภสัชกรรมสูค่ วามเป็ นสากล
Internationalization of Pharmacy Profession
ยาในสังคม
Drugs in Society
การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
Holistic Health Promotion
ความสัมพันธ์ระหว่างกายและจิต
Relation of Body and Mind
คอมพิวเตอร์ในทางเภสัชศาสตร์
Computer in Pharmacy
การสร้างเว็บเพจ
Webpage Creation
สมาธิในพระพุทธศาสนา
Meditation in Buddhism

รายวิชาเปิดใหม่

๓.๑.๔ ความหมายของรหัสวิชา
๓.๑.๔.๑ ตัวอักษร ๒ ตัวแรกเป็ นรหัสประจาคณะที่รบั ผิดชอบ
ภก (PY) หมายถึง คณะเภสัชศาสตร์
วท (SC) หมายถึง คณะวิทยาศาสตร์
ศศ (LA)
หมายถึง คณะศิลปศาสตร์
มม (MU) หมายถึง มหาวิทยาลัยมหิดล
๓.๑.๔.๒ ตัวอักษร ๒ ตัวหลัง

๒ (๑-๓-๓)
2 (1-3-3)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๑ (๑-๐-๒)
1 (1-0-2)
๑ (๑-๐-๒)
1 (1-0-2)
๒ (๑-๒-๓)
2 (1-2-3)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)
๑ (๑-๐-๒)
1 (1-0-2)
๒ (๑-๓-๓)
2 (1-3-3)
๑ (๑-๐-๒)
1 (1-0-2)
๒ (๑-๓-๓)
2 (1-3-3)
๑ (๐-๓-๑)
1 (0-3-1)
๒ (๒-๐-๔)
2 (2-0-4)

๒๖

มคอ.๒

๓.๑.๔.๒.๑ สาหรับวิชาของคณะวิทยาศาสตร์ เป็ นรหัสประจาภาควิชาดังนี้
คณ (MA) หมายถึง ภาควิชาคณิตศาสตร์
คม (CH) หมายถึง ภาควิชาเคมี
ชว (BI)
หมายถึง ภาควิชาชีววิทยา
ฟส (PY) หมายถึง ภาควิชาฟิสกิ ส์
๓.๑.๔.๒.๒ สาหรับวิชาของคณะเภสัชศาสตร์
อักษรตัวแรกเป็ นรหัสประจากลุ่มวิชา / วิชา ดังนี้
บ (A) หมายถึง กลุ่มวิชาด้านเภสัชศาสตร์สงั คมและการบริหาร
ป (C) หมายถึง กลุ่มวิชาด้านผูป้ ว่ ย
ผ (D) หมายถึง กลุ่มวิชาด้านผลิตภัณฑ์
พ (B) หมายถึง กลุ่มวิชาพืน้ ฐาน
ว (E) หมายถึง กลุ่มวิชาเลือกวิชาชีพ
ส (F) หมายถึง กลุ่มวิชาเลือกเสรี
ท (G) หมายถึง กลุ่มวิชาศึกษาทัวไป
่
ค (S) หมายถึง วิชาโครงการพิเศษ
อักษรตัวหลังเป็ นรหัสประจาภาควิชาดังนี้
ค (F) หมายถึง ภาควิชาเภสัชเคมี
จ (D) หมายถึง ภาควิชาจุลชีววิทยา
ฉ (G) หมายถึง ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย
ช (A) หมายถึง ภาควิชาชีวเคมี
พ (E) หมายถึง ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์
ภ (I) หมายถึง ภาควิชาเภสัชกรรม
ว (H) หมายถึง ภาควิชาเภสัชวิทยา
ส (J) หมายถึง ภาควิชาสรีรวิทยา
ห (B) หมายถึง ภาควิชาอาหารเคมี
อ (C) หมายถึง ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม
ร (Z) หมายถึง สอนร่วมกันระหว่างภาค
๓.๑.๔.๓ ตัวเลข ๓ หลัก มีความหมายดังนี้
๓.๑.๔.๓.๑ หลักร้อย หมายถึง ชัน้ ปีทศ่ี กึ ษาตามแผนการศึกษา
๓.๑.๔.๓.๒ หลักสิบ หมายถึง ลักษณะรายวิชา
โดยกาหนดสัญญลักษณ์ดงั นี้
- ๐
หมายถึง วิชาบรรยาย
-๑
หมายถึง วิชาปฏิบตั กิ าร
- ๔, ๕, ๖, ๗, ๘ หมายถึง วิชาฝึกงาน
-๙
หมายถึง วิชาโครงการพิเศษ
๓.๑.๔.๓.๓ หลักหน่วย หมายถึง ลาดับรายวิชาในแต่ละภาควิชาในแต่ละชัน้ ปี

๒๗

มคอ.๒

๓.๑.๕ แผนการศึกษา
ปี ที่ ๑

ศศภอ ๑๐๓-๑๐๕#
LAEN 103-105
ศศภท ๑๐๐###
LATH 100
มมศท ๑๐๑##
MUGE 101
มมศท ๑๐๒##
MUGE 102
มมศท ๑๐๓###
MUGE 103
วทชว ๑๐๒
SCBI 102
วทชว ๑๑๓
SCBI 113
วทคม ๑๑๑
SCCH 111
วทคม ๑๑๙###
SCCH 119
วทคณ ๑๖๔
SCMA 164
วทฟส ๑๑๐
SCPY 110
วทฟส ๑๕๓
SCPY 153
ภกบภ ๑๐๑
PYAI 101
รวมหน่ วยกิ ต

#

##
###

ภาคการศึกษาที่ ๑
จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
ภาษาอังกฤษระดับ ๑-๓
๓ (๒-๒-๕)
English Level 1-3
ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สาร
๓ (๒-๒-๕)
Art of Using Thai Language in Communication
การศึกษาทัวไปเพื
่
่อการพัฒนามนุษย์
๒ (๑-๒-๓)
General Education for Human Development
สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
๓ (๒-๒-๕)
Social Studies for Human Development
ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์
๒ (๑-๒-๓)
Arts and Sciences for Human Development
ปฏิบตั กิ ารหลักชีววิทยา ๑
๑ (๐-๓-๑)
Biology Laboratory I
ชีววิทยาสาระสาคัญ
๒ (๒-๐-๔)
Essential Biology
เคมีทวไป
ั่
๓ (๓-๐-๖)
General Chemistry
ปฏิบตั กิ ารเคมี
๑ (๐-๓-๑)
Chemistry Laboratory
แคลคูลสั และระบบสมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญ
๓ (๓-๐-๖)
Calculus and Systems of Ordinary Differential Equations
ปฏิบตั กิ ารฟิสกิ ส์ทวไป
ั่
๑ (๐-๓-๑)
General Physics Laboratory
ฟิสกิ ส์พน้ื ฐานสาหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์
๒ (๒-๐-๔)
Basic Physics for Medical Science
แนะนาวิชาชีพเภสัชกรรม
๒ (๒-๐-๔)
Introduction to Pharmacy Profession
๒๒ หน่ วยกิ ต
22 Credits

รายวิชาภาษาอังกฤษระดับ ๑-๔ (ศศภอ ๑๐๓-๑๐๖) ลงทะเบียนเรียนตามระดับความสามารถของนักศึกษา
เป็นรายวิชาต่อเนื่องทีเ่ รียนทัง้ ๒ ภาคการศึกษา แต่นบั หน่วยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาที่ ๑ เท่านัน้
เป็นรายวิชาต่อเนื่องทีเ่ รียนทัง้ ๒ ภาคการศึกษา แต่นบั หน่วยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาที่ ๒ เท่านัน้

๒๘

มคอ.๒

ปี ที่ ๑
ภาคการศึกษาที่ ๒
#

ศศภอ ๑๐๔-๑๐๖
LAEN 104-106
ศศภท ๑๐๐###
LATH 100
มมศท ๑๐๑##
MUGE 101
มมศท ๑๐๒##
MUGE 102
มมศท ๑๐๓###
MUGE 103
วทชว ๑๐๔
SCBI 104
วทชว ๑๒๓
SCBI 123
วทคม ๑๑๙###
SCCH 119
วทคม ๑๒๒
SCCH 122
วทคณ ๑๘๑
SCMA 181
วทฟส ๑๕๔
SCPY 154
XXXX xxx
XXXX xxx
รวมหน่ วยกิ ต

#

##
###

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๓ (๒-๒-๕)

ภาษาอังกฤษระดับ ๒-๔
English Level 2-4
ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สาร
Art of Using Thai Language in Communication
การศึกษาทัวไปเพื
่
่อการพัฒนามนุษย์
General Education for Human Development
สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
Social Studies for Human Development
ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์
Arts and Sciences for Human Development
ปฏิบตั กิ ารหลักชีววิทยา ๒
Biology Laboratory II
กระบวนการของชีวติ
Process of Life
ปฏิบตั กิ ารเคมี
Chemistry Laboratory
เคมีอนิ ทรีย์
Organic Chemistry
สถิตศิ าสตร์สาหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์
Statistics for Medical Science
ฟิสกิ ส์สาหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์
Physics for Medical Science
วิชาเลือกเสรี
Free Elective

๓ (๒-๒-๕)
๒ (๑-๒-๓)
๓ (๒-๒-๕)
๒ (๑-๒-๓)
๑ (๐-๓-๑)
๓ (๓-๐-๖)
๑ (๐-๓-๑)
๓ (๓-๐-๖)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๓-๐-๖)
๑ (๐-๓-๐)
๒๒ หน่ วยกิ ต
22 Credits

รายวิชาภาษาอังกฤษระดับ ๑-๔ (ศศภอ ๑๐๓-๑๐๖) ลงทะเบียนเรียนตามระดับความสามารถของนักศึกษา
เป็นรายวิชาต่อเนื่องทีเ่ รียนทัง้ ๒ ภาคการศึกษา แต่นบั หน่วยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาที่ ๑ เท่านัน้
เป็นรายวิชาต่อเนื่องทีเ่ รียนทัง้ ๒ ภาคการศึกษา แต่นบั หน่วยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาที่ ๒ เท่านัน้

๒๙

มคอ.๒

ปี ที่ ๒
ภาคการศึกษาที่ ๑
ภกทภ ๒๑๑
PYGI 211
ภกพช ๒๐๑
PYBA 201
ภกพช ๒๑๑
PYBA 211
ภกพค ๒๐๑
PYBF 201
ภกพส ๒๐๑
PYBJ 201
ภกพส ๒๑๑
PYBJ 211
ภกผค ๒๐๒
PYDF 202
ภกผค ๒๑๒
PYDF 212
XXXX xxx
XXXX xxx
รวมหน่ วยกิ ต

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
มุมมองทางสังคมและวัฒนธรรมต่อสุขภาวะและความเจ็บปว่ ย
๑ (๐-๓-๑)
Social and Cultural Aspect in Health and Illness
ชีวเคมี
๔ (๔-๐-๘)
Biochemistry
ปฏิบตั กิ ารชีวเคมี
๑ (๐-๓-๑)
Biochemistry Laboratory
เคมีของยาพืน้ ฐาน
๓ (๓-๐-๖)
Basis of Medicinal Chemistry
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ ๑
๓ (๓-๐-๖)
Human Anatomy and Physiology I
ปฏิบตั กิ ารกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ ๑
๑ (๐-๓-๑)
Human Anatomy and Physiology Laboratory I
หลักการเคมีในเภสัชศาสตร์
๒ (๒-๐-๔)
Principle of Chemistry in Pharmaceutical Sciences
ปฏิบตั กิ ารหลักการเคมีในเภสัชศาสตร์
๑ (๐-๓-๑)
Principle of Chemistry in Pharmaceutical Sciences Laboratory
วิชาเลือกเสรี
๒ (๒-๐-๐)
Free Elective
๑๘ หน่ วยกิ ต
18 Credits

๓๐

มคอ.๒

ปี ที่ ๒

ภกพจ ๒๐๑
PYBD 201
ภกพจ ๒๑๑
PYBD 211
ภกพจ ๒๐๒
PYBD 202
ภกพส ๒๐๒
PYBJ 202
ภกพส ๒๑๒
PYBJ 212
ภกปช ๒๐๑
PYCA 201
ภกผอ ๒๐๑
PYDC 201
ภกผอ ๒๑๑
PYDC 211
ภกผค ๒๐๑
PYDF 201
ภกผค ๒๑๑
PYDF 211
ภกทร ๒๑๑
PYGZ 211
รวมหน่ วยกิ ต

ภาคการศึกษาที่ ๒
จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
จุลชีววิทยาทัวไป
่
๒ (๒-๐-๔)
General Microbiology
ปฏิบตั กิ ารจุลชีววิทยาทัวไป
่
๑ (๐-๓-๑)
General Microbiology Laboratory
วิทยาภูมคิ มุ้ กันสาหรับเภสัชศาสตร์
๑ (๑-๐-๒)
Immunology for Pharmacy
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ ๒
๓ (๓-๐-๖)
Human Anatomy and Physiology II
ปฏิบตั กิ ารกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ ๒
๑ (๐-๓-๑)
Human Anatomy and Physiology Laboratory II
ชีวเคมีของมนุษย์และโรค
๒ (๒-๐-๔)
Human Biochemistry and Diseases
เภสัชการ ๑
๓ (๓-๐-๖)
Pharmaceutics I
ปฏิบตั กิ ารเภสัชการ ๑
๑ (๐-๓-๑)
Pharmaceutics Laboratory I
เภสัชวิเคราะห์ ๑
๓ (๓-๐-๖)
Pharmaceutical Analysis I
ปฏิบตั กิ ารเภสัชวิเคราะห์ ๑
๑ (๐-๓-๑)
Pharmaceutical Analysis Laboratory I
ทักษะการคิดและการแก้ปญั หา ๑
๑ (๐-๒-๑)
Thinking and Problem Solving Skills I
๑๙ หน่ วยกิ ต
19 Credits

๓๑

มคอ.๒

ปี ที่ ๓
ภาคการศึกษาที่ ๑
ภกพจ ๓๐๒
PYBD 302
ภกพจ ๓๑๒
PYBD 312
ภกพพ ๓๐๒
PYBE 302
ภกพพ ๓๑๒
PYBE 312
ภกพค ๓๐๑
PYBF 301
ภกปว ๓๐๑
PYCH 301
ภกปส ๓๐๑
PYCJ 301
ภกผค ๓๐๒
PYDF 302
ภกผค ๓๑๒
PYDF 312
ภกผภ ๓๐๒
PYDI 302
ภกผภ ๓๑๒
PYDI 312
รวมหน่ วยกิ ต

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๒ (๒-๐-๔)

เภสัชจุลชีววิทยา
Pharmaceutical Microbiology
ปฏิบตั กิ ารเภสัชจุลชีววิทยา
Pharmaceutical Microbiology Laboratory
เภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชวินจิ ฉัย ๑
Pharmaceutical Botany and Pharmacognosy I
ปฏิบตั กิ ารเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชวินิจฉัย ๑
Pharmaceutical Botany and Pharmacognosy Laboratory I
เคมีของยา ๑
Medicinal Chemistry I
เภสัชวิทยา ๑
Pharmacology I
พยาธิสรีรวิทยา
Pathophysiology
เภสัชวิเคราะห์ ๒
Pharmaceutical Analysis II
ปฏิบตั กิ ารเภสัชวิเคราะห์ ๒
Pharmaceutical Analysis Laboratory II
เภสัชการ ๒
Pharmaceutics II
ปฏิบตั กิ ารเภสัชการ ๒
Pharmaceutics Laboratory II

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

๒๐ หน่ วยกิ ต
20 Credits

๓๒

มคอ.๒

ปี ที่ ๓
ภาคการศึกษาที่ ๒
จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
ภกบภ ๓๐๑
PYAI 301
ภกปค ๓๐๒
PYCF 302
ภกปว ๓๐๒
PYCH 302
ภกปว ๓๑๑
PYCH 311
ภกปว ๓๐๓
PYCH 303
ภกปภ ๓๐๑
PYCI 301
ภกผฉ ๓๐๒
PYDG 302
ภกผฉ ๓๑๒
PYDG 312
ภกผภ ๓๐๓
PYDI 303
ภกผภ ๓๑๓
PYDI 313
ภกทร ๓๑๑
PYGZ 311
รวมหน่ วยกิ ต

ระบบสุขภาพและเภสัชกรรม
Health System and Pharmacy
เคมีของยา ๒
Medicinal Chemistry II
เภสัชวิทยา ๒
Pharmacology II
ปฏิบตั กิ ารเภสัชวิทยา
Pharmacology Laboratory
เภสัชวิทยา ๓
Pharmacology III
ชีวเภสัชและเภสัชจลนศาสตร์
Biopharmaceutics and Pharmacokinetics
เภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชวินจิ ฉัย ๒
Pharmaceutical Botany and Pharmacognosy II
ปฏิบตั กิ ารเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชวินิจฉัย ๒
Pharmaceutical Botany and Pharmacognosy Laboratory II
เภสัชการ ๓
Pharmaceutics III
ปฏิบตั กิ ารเภสัชการ ๓
Pharmaceutics Laboratory III
ทักษะการคิดและการแก้ปญั หา ๒
Thinking and Problem Solving Skills II

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

๒๑ หน่ วยกิ ต
21 Credits

๓๓

มคอ.๒
ปี ที่ ๔

ภาคการศึกษา ที่ ๑
จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
ภกบภ ๔๐๒
PYAI 402
ภกบภ ๔๐๔
PYAI 404
ภกบภ ๔๑๑
PYAI 411
ภกปจ ๔๐๑
PYCD 401
ภกปว ๔๐๔
PYCH 404
ภกปภ ๔๑๑
PYCI 411
ภกปร ๔๐๑
PYCZ 401
ภกปร ๔๐๒
PYCZ 402
ภกปร ๔๐๕
PYCZ 405
ภกผอ ๔๐๔
PYDC 404
ภกผอ ๔๑๔
PYDC 414
รวมหน่ วยกิ ต

กฎหมายและจรรยาบรรณทางเภสัชกรรม
Pharmacy Laws and Ethics
วิทยาการระบาดทางเภสัช
Pharmacoepidemiology
การสือ่ สารเชิงวิชาชีพ
Professional Communication
จุลชีววิทยาคลินิก
Clinical Microbiology
เภสัชวิทยา ๔
Pharmacology IV
ทักษะทางเภสัชกรรมปฏิบตั ิ ๑
Pharmacy Practice Skills I
เภสัชกรรมคลินิกและการรักษาโรค ๑
Clinical Pharmacy and Therapeutics I
เภสัชกรรมคลินิกและการรักษาโรค ๒
Clinical Pharmacy and Therapeutics II
พิษวิทยาคลินิก
Clinical Toxicology
เภสัชการ ๔
Pharmaceutics IV
ปฏิบตั กิ ารเภสัชการ ๔
Pharmaceutics Laboratory IV

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

๒๐ หน่ วยกิ ต
20 Credits

๓๔

มคอ.๒

ปี ที่ ๔
ภาคการศึกษาที่ ๒
จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
ภกบภ ๔๐๓
PYAI 403
ภกบภ ๔๐๕
PYAI 405
ภกบภ ๔๐๖
PYAI 406
ภกปห ๔๐๑
PYCB 401
ภกปภ ๔๑๒
PYCI 412
ภกปร ๔๐๓
PYCZ 403
ภกปร ๔๐๔
PYCZ 404
ภกผห ๔๐๑
PYDB 401
ภกผห ๔๑๑
PYDB 411
ภกทร ๔๐๑
PYGZ 401
ภกทร ๔๑๑
PYGZ 411
รวมหน่ วยกิ ต

ระเบียบวิธเี ชิงปริมาณและสถิตใิ นเภสัชกรรม
Quantitative Methodology and Statistics in Pharmacy
เภสัชเศรษฐศาสตร์
Pharmacoeconomics
การบริหารทางเภสัชกรรม
Pharmacy Administration
โภชนบาบัด
Diet Therapy
ทักษะทางเภสัชกรรมปฏิบตั ิ ๒
Pharmacy Practice Skills II
เภสัชกรรมคลินิกและการรักษาโรค ๓
Clinical Pharmacy and Therapeutics III
เภสัชกรรมคลินิกและการรักษาโรค ๔
Clinical Pharmacy and Therapeutics IV
อาหารเคมี
Food Chemistry
ปฏิบตั กิ ารอาหารและโภชนาการ
Food and Nutrition Laboratory
ความปลอดภัยของผูป้ ว่ ย
Patient Safety
ทักษะการคิดและการแก้ปญั หา ๓
Thinking and Problem Solving Skills III

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

๒๑ หน่ วยกิ ต
21 Credits

๓๕

มคอ.๒

ปี ที่ ๕ ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม
ภาคการศึกษาที่ ๑
จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
ภกปภ ๕๑๓
PYCI 513
ภกปร ๕๐๕
PYCZ 505
ภกปร ๕๔๓
PYCZ 543
ภกปร ๕๔๔
PYCZ 544
ภกผภ ๕๐๑
PYDI 501
ภกคร ๕๙๑
PYSZ 591
ภกXX xxx
PYXX xxx
รวมหน่ วยกิ ต

ทักษะทางเภสัชกรรมปฏิบตั ิ ๓
Pharmacy Practice Skills III
เภสัชกรรมคลินิกและการรักษาโรค ๕
Clinical Pharmacy and Therapeutics V
ฝึกงาน ๑
Professional Practice I
ฝึกงาน ๒
Professional Practice II
การเตรียมยาเฉพาะคราวทางเภสัชกรรม
Extemporaneous Compounding in Pharmacy
โครงการพิเศษ
Special Project
วิชาเลือกเสรี
Free Elective

๑ (๐-๓-๑)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๐-๑๔-๔)
๓ (๐-๑๔-๔)
๒ (๑-๓-๓)
๓ (๐-๙-๓)
๓ (๓-๐-๖)

๑๕+ ๓ หน่ วยกิ ต
15 + 3 Credits

หมายเหตุ วิชาเลือกเสรีชนั ้ ปีท่ี 5 เรียน 3 หน่ วยกิต (เลือกลงทะเบียนเรียนได้ทงั ้ ภาคต้นและภาคปลาย)

๓๖

มคอ.๒

ปี ที่ ๕ ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม
ภาคการศึกษาที่ ๒
จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
ภกปภ ๕๐๑
PYCI 501
ภกปภ ๕๐๒
PYCI 502
ภกปภ ๕๑๑
PYCI 511
ภกปร ๕๐๑
PYCZ 501
ภกปร ๕๐๒
PYCZ 502
ภกผจ ๕๐๑
PYDD 501
ภกXX xxx
PYXX xxx
ภกXX xxx
PYXX xxx
รวมหน่ วยกิ ต

บทนาสูก่ ารฝึกปฏิบตั งิ านการบริบาลทางเภสัชกรรม
Introduction to Pharmaceutical Care Clerkship
เภสัชจลนศาสตร์คลินิก
Clinical Pharmacokinetics
การปฏิบตั เิ ภสัชศาสตร์สนเทศ
Drug Information Round
การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาในทางปฏิบตั ิ
Drug Product Quality Assessment in Practice
พฤกษบาบัดอิงหลักฐาน
Evidence-based Phytotherapy
ผลิตภัณฑ์ชวี ภาพ
Biological Products
วิชาเลือกวิชาชีพ
Professional Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective

๒ (๑-๓-๓)
๓ (๒-๓-๕)
๑ (๐-๓-๑)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๓-๐-๖)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)

๑๖+ ๓ หน่ วยกิ ต
16+ 3 Credits

หมายเหตุ วิชาเลือกเสรีชนั ้ ปีท่ี 5 เรียน 3 หน่วยกิต (เลือกลงทะเบียนเรียนได้ทงั ้ ภาคต้นและภาคปลาย)

๓๗

มคอ.๒

ปี ที่ ๕ ด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ
ภาคการศึกษาที่ ๑
จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
ภกปร ๕๔๓
PYCZ 543
ภกปร ๕๔๔
PYCZ 544
ภกผค ๕๐๑
PYDF 501
ภกผภ ๕๐๑
PYDI 501
ภกผร ๕๐๒
PYDZ 502
ภกผร ๕๐๓
PYDZ 503
ภกคร ๕๙๑
PYSZ 591
ภกXX xxx
PYXX xxx
รวมหน่ วยกิ ต

ฝึกงาน ๑
Professional Practice I
ฝึกงาน ๒
Professional Practice II
การพัฒนาวิธวี เิ คราะห์
Analytical Method Development
การเตรียมยาเฉพาะคราวทางเภสัชกรรม
Extemporaneous Compounding in Pharmacy
การค้นพบ ออกแบบ และพัฒนายา
Drug Discovery, Design and Development
พฤกษเภสัชศาสตร์
Phytopharmaceutical Science
โครงการพิเศษ
Special Project
วิชาเลือกเสรี
Free Elective

๓ (๐-๑๔-๔)
๓ (๐-๑๔-๔)
๒ (๑-๓-๓)
๒ (๑-๓-๓)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๑-๓-๓)
๓ (๐-๙-๓)
๓ (๓-๐-๖)

๑๗ + ๓ หน่ วยกิ ต
17 + 3 Credits

หมายเหตุ วิชาเลือกเสรีชนั ้ ปีท่ี 5 เรียน 3 หน่วยกิต (เลือกลงทะเบียนเรียนได้ทงั ้ ภาคต้นและภาคปลาย)

๓๘

มคอ.๒

ปี ที่ ๕ ด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ
ภาคการศึกษาที่ ๒
จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
ภกผอ ๕๐๑
PYDC 501
ภกผจ ๕๐๑
PYDD 501
ภกผภ ๕๐๒
PYDI 502
ภกผภ ๕๑๒
PYDI 512
ภกผภ ๕๐๓
PYDI 503
ภกผร ๕๐๑
PYDZ 501
ภกXX xxx
PYXX xxx
ภกXX xxx
PYXX xxx
รวมหน่ วยกิ ต

เภสัชวิศวกรรม
Pharmaceutical Engineering
ผลิตภัณฑ์ชวี ภาพ
Biological Products
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยา
Pharmaceutical Product Development
ปฏิบตั กิ ารการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยา
Pharmaceutical Product Development Laboratory
ระบบนาส่งยาทีป่ ลดปล่อยแบบควบคุม
Controlled-Release Drug Delivery System
การประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ์
Quality Assurance of Pharmaceuticals
วิชาเลือกวิชาชีพ
Professional Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective

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

๑๔+ ๓ หน่ วยกิ ต
14 + 3 Credits

หมายเหตุ วิชาเลือกเสรีชนั ้ ปีท่ี 5 เรียน 3 หน่วยกิต (เลือกลงทะเบียนเรียนได้ทงั ้ ภาคต้นและภาคปลาย)

๓๙

มคอ.๒

ปี ที่ ๖ ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม
ภาคการศึกษาที่ ๑
จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
ภกปภ ๖๕๑
PYCI 651
ภกปภ ๖๕๒
PYCI 652
ภกปภ ๖๕๓
PYCI 653
ภกปภ ๖๕๔
PYCI 654

การฝึกปฏิบตั งิ านการบริบาลทางเภสัชกรรม
ด้านอายุรศาสตร์ ๑
Pharmaceutical Care Clerkship in Internal Medicine I
การฝึกปฏิบตั งิ านการบริบาลทางเภสัชกรรม
ด้านการดูแลผูป้ ว่ ยนอก
Pharmaceutical Care Clerkship in Ambulatory Care
การฝึกปฏิบตั งิ านการบริบาลทางเภสัชกรรม
ด้านเภสัชกรรมชุมชน
Pharmaceutical Care Clerkship in Community Pharmacy
การฝึกปฏิบตั งิ านวิชาชีพด้านการจัดการด้านยา
Professional Practice in Medication Management

รวมหน่ วยกิ ต

๔ (๐-๑๖-๔)

๔ (๐-๑๖-๔)

๔ (๐-๑๖-๔)

๔ (๐-๑๖-๔)

๑๖ หน่ วยกิ ต
16 Credits

---------------------------รายวิชาฝึกปฏิบตั งิ านภาคการศึกษาที่ ๑ จะประเมินผลการฝึกปฏิบตั งิ านในภาคการศึกษาที่ ๒

ภาคการศึกษาที่ ๒
จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
ภกXX xxx
PYXX xxx
ภกXX xxx
PYXX xxx
ภกXX xxx
PYXX xxx
รวมหน่ วยกิ ต

วิชาเลือกฝึกปฏิบตั งิ านวิชาชีพ ๑
Elective Clerkship / Professional Practice I
วิชาเลือกฝึกปฏิบตั งิ านวิชาชีพ ๒
Elective Clerkship / Professional Practice II
วิชาเลือกฝึกปฏิบตั งิ านวิชาชีพ ๓
Elective Clerkship / Professional Practice III

๔ (๐-๑๖-๔)
๔ (๐-๑๖-๔)
๔ (๐-๑๖-๔)

๑๒ หน่ วยกิ ต
12 Credits

๔๐

ปี ที่ ๖ ด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ

มคอ.๒
12 Credits

ภาคการศึกษาที่ ๑
จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
ภกผอ ๖๗๑
PYDC 671
ภกผค ๖๗๑
PYDF 671
ภกXX xxx
PYXX xxx
ภกXX xxx
PYXX xxx

การฝึกปฏิบตั งิ านวิชาชีพด้านการผลิตยา ๑
Professional Practice in Pharmaceutical Production I
การฝึกปฏิบตั งิ านวิชาชีพด้านการควบคุม
และประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ์ ๑
Professional Practice in Pharmaceutical Quality
Control and Quality Assurance I
วิชาเลือกฝึกปฏิบตั งิ านวิชาชีพ ๑
Elective Professional Practice I
วิชาเลือกฝึกปฏิบตั งิ านวิชาชีพ ๒
Elective Professional Practice II

รวมหน่ วยกิ ต

๔ (๐-๑๖-๔)
๔ (๐-๑๖-๔)

๔ (๐-๑๖-๔)
๔ (๐-๑๖-๔)

๑๖ หน่ วยกิ ต
16 Credits

---------------------------รายวิชาฝึกปฏิบตั งิ านภาคการศึกษาที่ ๑ จะประเมินผลการฝึกปฏิบตั งิ านในภาคการศึกษาที่ ๒

ภาคการศึกษาที่ ๒
จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
ภกXX xxx
PYXX xxx
ภกXX xxx
PYXX xxx
ภกXX xxx
PYXX xxx
รวมหน่ วยกิ ต

วิชาเลือกฝึกปฏิบตั งิ านวิชาชีพ ๓
Elective Professional Practice III
วิชาเลือกฝึกปฏิบตั งิ านวิชาชีพ ๔
Elective Professional Practice IV
วิชาเลือกฝึกปฏิบตั งิ านวิชาชีพ ๕
Elective Professional Practice V

๔ (๐-๑๖-๔)
๔ (๐-๑๖-๔)
๔ (๐-๑๖-๔)

๑๒ หน่ วยกิ ต
12 Credits

๔๑

มคอ.๒

๓.๑.๖ คาอธิ บายรายวิชา
รายละเอียดตามเอกสารแนบ ภาคผนวก ก.
๓.๒ ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ งและคุณวุฒิของอาจารย์
๓.๒.๑ อาจารย์ประจาหลักสูตร (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ภาคผนวก ง.)

ลาดับ

๑

๒

๓

๔

เลขบัตรประจาตัวบัตรประชาชน
ชื่อ –นามสกุล
ตาแหน่ งทางวิชาการ
xxxxxxxxxxxxx
จุฑามณี สุทธิสสี งั ข์
รองศาสตราจารย์

xxxxxxxxxxxxx
ดวงดาว ฉันทศาสตร์
รองศาสตราจารย์
xxxxxxxxxxxxx
ปรีชา มนทกานติกุล
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

xxxxxxxxxxxxx
สุรกิจ นาฑีสวุ รรณ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบัน : ปี ที่สาเร็จการศึกษา

ภ.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๓
วท.ม. (เภสัชวิทยา), มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๗
ปร.ด. (เภสัชวิทยา), มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๑

ภ.บ., มหาวิทยาลัยศิลปากร : ๒๕๓๕
วท.ม. (เภสัชศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๙
ปร.ด. (เภสัชการ), มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๖
ภ.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๓๔
Pharm.D.
University of Illinois at Chicago, USA : ๒๕๓๙
Certified Pharmacy Practice Resident
University of Illinois at Chicago, USA : ๒๕๔๐
Certified Pediatric Pharmacy Resident
University of Illinois at Chicago, USA : ๒๕๔๑
อ.ภ. (เภสัชบาบัด)
วิทยาลัยเภสัชบาบัดแห่งประเทศไทย : ๒๕๔๘
ภ.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๗
Pharm.D., University of Florida, USA : ๒๕๔๒
Specialized Residency in Pharmacotherapy
University of Texas, USA : ๒๕๔๔
Board Certified Pharmacotherapy Specialist
Board of Pharmaceutical Specialty, USA : ๒๕๔๔
Cardiovascular Pharmacotherapy Fellowship
University of Utah, USA : ๒๕๔๕

๔๒
เลขบัตรประจาตัวบัตรประชาชน
ลาดับ
ชื่อ –นามสกุล
ตาแหน่ งทางวิชาการ
๕ xxxxxxxxxxxxx
มนตรี จาตุรนั ต์ภญ
ิ โญ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

๓.๒.๒ อาจารย์ประจา
เลขบัตรประจาตัวบัตรประชาชน
ลาดับ
ชื่อ –นามสกุล
ตาแหน่ งทางวิชาการ
๑ xxxxxxxxxxxxx
ณัฐนันท์ สินชัยพานิช
ศาสตราจารย์

๒

๓

๔

xxxxxxxxxxxxx
ลีณา สุนทรสุข
ศาสตราจารย์

xxxxxxxxxxxxx
โอภา วัชระคุปต์
ศาสตราจารย์

xxxxxxxxxxxxx
วงศ์สถิตย์ ฉัวกุ
่ ล
ศาสตราจารย์

มคอ.๒
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบัน : ปี ที่สาเร็จการศึกษา

ภ.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๐
M. Eng. (Materials Science)
University of Tokyo, Japan : ๒๕๔๖
Ph.D. (Pharmacy)
University of Queensland, Australia : ๒๕๕๐

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบัน : ปี ที่สาเร็จการศึกษา
ภ.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๙
วท.ม. (เภสัชศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๒
ปร.ด. (เภสัชอุตสาหกรรม)
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๖
ภบ., มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๒
M.S. (Pharmaceutical Chemistry)
Oregon State University, USA : ๒๕๓๖
Ph.D. (Pharmaceutical Chemistry)
Oregon State University, USA : ๒๕๓๙
ภ.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๑๘
M.S. (Medicinal Chemistry)
Massachusetts College of Pharmacy, Boston,
USA : ๒๕๒๐
Ph.D. (Medicinal Chemistry)
Massachusetts College of Pharmacy, Boston,
USA : ๒๕๒๓
ภ.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๔
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยรามคาแหง : ๒๕๒๘
วท.ม. (เภสัชศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๙
ปร.ด. (พืชไร่นา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ๒๕๓๕

๔๓
เลขบัตรประจาตัวบัตรประชาชน
ลาดับ
ชื่อ –นามสกุล
ตาแหน่ งทางวิชาการ
๕ xxxxxxxxxxxxx
กอบธัม สถิรกุล
รองศาสตราจารย์

๖

๗

๘

๙

๑๐

๑๑

xxxxxxxxxxxxx
กิตติศกั ดิ ์ ศรีภา
รองศาสตราจารย์

xxxxxxxxxxxxx
จิรภรณ์ อังวิทยาธร
รองศาสตราจารย์

xxxxxxxxxxxxx
จุฑามณี สุทธิสสี งั ข์
รองศาสตราจารย์
xxxxxxxxxxxxx
ชะอรสิน สุขศรีวงศ์
รองศาสตราจารย์
xxxxxxxxxxxxx
ดวงดาว ฉันทศาสตร์
รองศาสตราจารย์
xxxxxxxxxxxxx
นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศลิ ป์
รองศาสตราจารย์

มคอ.๒
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบัน : ปี ที่สาเร็จการศึกษา

ภ.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๒๘
M.B.A. (Finance and International Business)
SASIN : ๒๕๓o
Ph.D. (Biopharmaceutics and Pharmacokinetics)
University of Tokyo, Japan : ๒๕๓๕
ภ.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๕
วท.ม. (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๘
Dr.rer.nat (Pharmaceutical Chemistry)
Institute of Pharmacy and Food Chemistry,
University of Würzburg, Germany : ๒๕๔๖
ภ.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๓
วท.ม. (อินทรียเคมี) : มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๘
Ph.D. (Medicinal Chemistry)
University of Illinois at Chicago, USA : ๒๕๓๕
ภ.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๓
วท.ม. (เภสัชวิทยา), มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๗
ปร.ด. (เภสัชวิทยา), มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๑
ภ.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๑๘
วท.ม. (เภสัชศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๔
ส.ด. (บริหารสาธารณสุข), มหาวิทยาลัยมหิดล: ๒๕๓๕
ภ.บ., มหาวิทยาลัยศิลปากร : ๒๕๓๕
วท.ม. (เภสัชศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๙
ปร.ด. (เภสัชการ), มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๖
ภ.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๒๐
น.บ., มหาวิทยาลัยรามคาแหง : ๒๕๓๑
บธ.บ. (การบริหารทัวไป),
่
มหาวิทยาลัยรามคาแหง : ๒๕๓๙
วท.ม. (เภสัชศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๓
Dr.Phm.Sc. (Toxicology) State University of Ghent,
Belgium : ๒๕๒๗

๔๔
เลขบัตรประจาตัวบัตรประชาชน
ลาดับ
ชื่อ –นามสกุล
ตาแหน่ งทางวิชาการ
๑๒ xxxxxxxxxxxxx
นพมาศ สุนทรเจริญนนท์
รองศาสตราจารย์

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

xxxxxxxxxxxxx
เนติ สุขสมบูรณ์
รองศาสตราจารย์

xxxxxxxxxxxxx
บุษบา จินดาวิจกั ษณ์
รองศาสตราจารย์

xxxxxxxxxxxxx
บุญเทียม คงศักดิตระกู
์ ล
รองศาสตราจารย์
xxxxxxxxxxxxx
ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ
รองศาสตราจารย์

xxxxxxxxxxxxx
ปริม่ เฉนียน มุ่งการดี
รองศาสตราจารย์

xxxxxxxxxxxxx
พจวรรณ ลาวัณย์ประเสริฐ
รองศาสตราจารย์

มคอ.๒
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบัน : ปี ที่สาเร็จการศึกษา

ภ.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๑๙
วท.ม. (เภสัชศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๕
ปร.ด. (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๓๙
ภ.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๘
Pharm.D., University of Maryland, USA : ๒๕๔๑
Ph.D. (Clinical Pharmacy)
The Robert Gordon University, UK : ๒๕๔๕
ภ.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๐
วท.ม. (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๓
Ph.D. (Pharmacokinetics)
State University of Liege, Belgium : ๒๕๓๑
วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๒๑
วท.ม. (สรีรวิทยา), มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๔
ภ.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๓๔
วท.ม. (เภสัชศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๘
Ph.D. (Clinical Pharmacy)
Cardiff University, UK : ๒๕๔๘
ภ.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๑๗
วท.ม. (จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒o
Dr.rer.nat. (Immunology)
Institute for Immunology, Heidelberg University,
Germany : ๒๕๒๗
ภ.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๗
วท.ม. (เภสัชศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๐
Ph.D. (Pharmaceutics)
University of Tasmania, Australia : ๒๕๓๗

๔๕
เลขบัตรประจาตัวบัตรประชาชน
ลาดับ
ชื่อ –นามสกุล
ตาแหน่ งทางวิชาการ
๑๙ xxxxxxxxxxxxx
พิมลพรรณ พิทยานุกลู
รองศาสตราจารย์
๒๐

๒๑

๒๒

๒๓

๒๔

๒๕

๒๖

xxxxxxxxxxxxx
พิสมัย กุลกาญจนาธร
รองศาสตราจารย์

xxxxxxxxxxxxx
เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข
รองศาสตราจารย์

xxxxxxxxxxxxx
เพ็ญโฉม พึง่ วิชา
รองศาสตราจารย์

xxxxxxxxxxxxx
แม้นสรวง วุฒอิ ุดมเลิศ
รองศาสตราจารย์
xxxxxxxxxxxxx
ยุวดี วงษ์กระจ่าง
รองศาสตราจารย์
xxxxxxxxxxxxx
รุ่งระวี เต็มศิรฤิ กษ์กุล
รองศาสตราจารย์
xxxxxxxxxxxxx
วราภรณ์ จรรยาประเสริฐ
รองศาสตราจารย์

มคอ.๒
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบัน : ปี ที่สาเร็จการศึกษา

ภ.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ๒๕๑๙
Ph.D. (Pharmaceutics)
University of London : ๒๕๒๔
ภ.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๑๗
วท.ม. (เภสัชศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๒
วท.ด. (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๓๘
ภ.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๒๓
M.S. (Pharmacy Administration)
University of Texas at Austin, USA : ๒๕๒๘
Ph.D. (Pharmacy Administration)
University of Texas at Austin, USA : ๒๕๓๒
วท.บ. (พยาบาลศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๒
วท.ม. (สรีรวิทยา), มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๔
Ph.D. (Pharmaceutical Science)
Toyama Medical & Pharmaceutical University,
Japan : ๒๕๔๑
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๑๖
วท.ม. (จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ๒๕๑๘
ภ.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๒๑
วท.ม. (สรีรวิทยา), มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๕

ภ.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๒๑
วท.ม. (เภสัชศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๙
ภ.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๘
Ph.D. (Pharmaceutics)
University of Iowa, USA : ๒๕๓๕

๔๖
เลขบัตรประจาตัวบัตรประชาชน
ลาดับ
ชื่อ –นามสกุล
ตาแหน่ งทางวิชาการ
๒๗ xxxxxxxxxxxxx
วันดี กฤษณพันธ์
รองศาสตราจารย์

๒๘

๒๙

๓๐

๓๑

๓๒

๓๓

๓๔

xxxxxxxxxxxxx
วัลลา ตัง้ รักษาสัตย์
รองศาสตราจารย์
xxxxxxxxxxxxx
วิมล ศรีศขุ
รองศาสตราจารย์
xxxxxxxxxxxxx
วิสดุ า สุวทิ ยาวัฒน์
รองศาสตราจารย์

xxxxxxxxxxxxx
วีณา จิรจั ฉริยากูล
รองศาสตราจารย์

xxxxxxxxxxxxx
ศรีจนั ทร์ พรจิราศิลป์
รองศาสตราจารย์

xxxxxxxxxxxxx
สมใจ นครชัย
รองศาสตราจารย์
xxxxxxxxxxxxx
สมภพ ประธานธุรารักษ์
รองศาสตราจารย์

มคอ.๒
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบัน : ปี ที่สาเร็จการศึกษา

ภ.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๑๖
ภ.ม. (เภสัชเวท), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๒๒
Ph.D. (Phytochemistry)
University of Queensland, Australia : ๒๕๓๓
ภ.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๑๙
M.S. (Food Science and Technology)
Mississippi State University, U.S.A : ๒๕๒๙
ภ.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๑๖
M.S. (Food Science)
University of Wisconsin-Madison, U.S.A : ๒๕๑๙
ภ.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๓
วท.ม. (สรีรวิทยา), มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๗
Ph.D. (Physiology)
University of Illinois at Chicago, USA : ๒๕๓๖
ภ.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๑๗
M.Phil. (Pharmacognosy)
London University, England : ๒๕๒๓
Dr.rer.nat. (Pharmaceutical Chemistry)
Bonn University, Germany : ๒๕๓๐
ภ.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๑๗
วท.ม. (เภสัชวิทยา), มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๑๙
Ph.D. (Pharmacology)
Ohio State University, USA : ๒๕๒๕
ภ.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๒๑
วท.ม. (เภสัชวิทยา), มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๗
ภ.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๓๑
ภ.ม. (เภสัชเวท), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๓๓
Ph.D. (Pharmaceutical Biology)
University of Basel, Switzerland : ๒๕๔๑

๔๗
เลขบัตรประจาตัวบัตรประชาชน
ลาดับ
ชื่อ –นามสกุล
ตาแหน่ งทางวิชาการ
๓๕ xxxxxxxxxxxxx
สาธิต พุทธิพพิ ฒ
ั น์ขจร
รองศาสตราจารย์

๓๖

๓๗

๓๘

๓๙

๔๐

๔๑

xxxxxxxxxxxxx
สุจติ รา ทองประดิษฐ์โชติ
รองศาสตราจารย์

xxxxxxxxxxxxx
ม.ล.สุมาลย์ สาระยา
รองศาสตราจารย์
xxxxxxxxxxxxx
สุวฒ
ั นา จุฬาวัฒนทล
รองศาสตราจารย์

xxxxxxxxxxxxx
อ้อมบุญ ล้วนรัตน์
รองศาสตราจารย์
xxxxxxxxxxxxx
อาทร ริว้ ไพบูลย์
รองศาสตราจารย์

xxxxxxxxxxxxx
อุษา ฉายเกล็ดแก้ว
รองศาสตราจารย์

มคอ.๒
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบัน : ปี ที่สาเร็จการศึกษา

ภ.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ๒๕๒๗
วท.ม. (เภสัชศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๐
Ph.D. (Physical Pharmacy)
Chiba University, Japan : ๒๕๓๔
วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์)
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๕
วท.ม. (เภสัชศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๑
Ph.D. (Pharmaceutical Sciences)
Toyama Medical and Pharmaceutical University,
Japan : ๒๕๔๐
ภ.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๑๖
Ph.D. (Pharmacokinetics)
University of Bath, UK : ๒๕๒๔
ภ.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๖
วท.ม. (เภสัชศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๐
Ph.D. (Clinical Pharmacokinetics)
University of Queensland, Australia : ๒๕๓๗
ภ.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๑๗
Ph.D. (Phytochemistry)
University of Queensland, Australia : ๒๕๒๕
ภ.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๔
ภ.ม. (เภสัชเวท), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๓๑
Ph.D. (Pharmacy)
Curtin University of Technology, Australia : ๒๕๔๑
ภ.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๘
M.A. (Economics)
University of Southern California, USA: : ๒๕๔๒
Ph.D. (Pharmaceutical Economics & Policy),
University of Southern California, USA : ๒๕๔๗

๔๘
เลขบัตรประจาตัวบัตรประชาชน
ลาดับ
ชื่อ –นามสกุล
ตาแหน่ งทางวิชาการ
๔๒ xxxxxxxxxxxxx
ชุตมิ า เพชรกระจ่าง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

๔๓

๔๔

๔๕

๔๖

xxxxxxxxxxxxx
นงลักษณ์ เรืองวิเศษ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

xxxxxxxxxxxxx
ปรีชา มนทกานติกุล
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

xxxxxxxxxxxxx
ปองทิพย์ สิทธิสาร
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

xxxxxxxxxxxxx
มนตรี จาตุรนั ต์ภญ
ิ โญ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

มคอ.๒
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบัน : ปี ที่สาเร็จการศึกษา

ภ.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๘
ภ.ม. (เภสัชเคมี), มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๑
ปร.ด. (เคมีวเิ คราะห์), มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๙

ภ.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๒
M.S., (Pharmaceutical Chemistry)
University of Michigan, USA : ๒๕๒๙
Ph.D. (Pharmaceutical Chemistry)
University of Michigan, USA : ๒๕๓๓

ภ.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๓๔
Pharm.D.
University of Illinois at Chicago, USA : ๒๕๓๙
Certified Pharmacy Practice Resident
University of Illinois at Chicago, USA : ๒๕๔๐
Certified Pediatric Pharmacy Resident
University of Illinois at Chicago, USA : ๒๕๔๑
อ.ภ. (เภสัชบาบัด)
วิทยาลัยเภสัชบาบัดแห่งประเทศไทย : ๒๕๔๘

ภ.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๐
ภ.ม. (เภสัชเคมีและพฤกษเคมี)
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๖
ปร.ด. (วิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ์)
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๙

ภ.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๐
M. Eng. (Materials Science)
University of Tokyo, Japan : ๒๕๔๖
Ph.D. (Pharmacy)
University of Queensland, Australia : ๒๕๕๐

๔๙

๔๗

๔๘

๔๙

๕๐

๕๑

๕๒

เลขบัตรประจาตัวบัตรประชาชน
ชื่อ –นามสกุล
ตาแหน่ งทางวิชาการ
xxxxxxxxxxxxx
มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
xxxxxxxxxxxxx
มัลลิกา ชมนาวัง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

xxxxxxxxxxxxx
วิเชษฐ์ ลีลามานิตย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

xxxxxxxxxxxxx
วีณา นุกลู การ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
xxxxxxxxxxxxx
ศุภโชค มังมู
่ ล
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

xxxxxxxxxxxxx
สุรกิจ นาฑีสวุ รรณ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

มคอ.๒
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบัน : ปี ที่สาเร็จการศึกษา

ภ.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๙
Ph.D. (Social and Administrative Pharmacy)
University of Minnesota, USA : ๒๕๔๕
ภ.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๘
M.S. (Microbiology),
Louisiana State University Health Sciences Center,
USA : ๒๕๔๒
Ph.D. (Microbiology)
Louisiana State University Health Sciences Center,
USA : ๒๕๔๕
ภบ., มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๘
วท.ม. (ชีวเคมี), มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๑
Ph.D. (Biochemistry and Molecular Biology)
University of Florida, USA : ๒๕๓๙
ภ.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๙
วท.ด. (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๔๗
ภ.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ๒๕๔๒
วท.ม. (เภสัชวิทยา), มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๖
Ph.D. (Pharmaceutical Sciences)
Kyushu University, Japan : ๒๕๕๐
ภ.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๗
Pharm.D., University of Florida, USA : ๒๕๔๒
Specialized Residency in Pharmacotherapy
University of Texas, USA : ๒๕๔๔
Board Certified Pharmacotherapy Specialist
Board of Pharmaceutical Specialty, USA : ๒๕๔๔
Cardiovascular Pharmacotherapy Fellowship
University of Utah, USA : ๒๕๔๕

๕๐
เลขบัตรประจาตัวบัตรประชาชน
ลาดับ
ชื่อ –นามสกุล
ตาแหน่ งทางวิชาการ
๕๓ xxxxxxxxxxxxx
อรสา สุรยิ าพันธ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

๕๔

๕๕

๕๖

๕๗

๕๘

๕๙

xxxxxxxxxxxxx
กฤตติกา ตัญญะแสนสุข
อาจารย์

xxxxxxxxxxxxx
กฤษฎา ศักดิชั์ ยศรี
อาจารย์
xxxxxxxxxxxxx
กฤษณ์ ถิรพันธุเ์ มธี
อาจารย์

xxxxxxxxxxxxx
คณิสส์ เสงีย่ มสุนทร
อาจารย์

xxxxxxxxxxxxx
จตุรงค์ ประเทืองเดชกุล
อาจารย์

xxxxxxxxxxxxx
จิรพงศ์ สุขสิรวิ รพงศ์
อาจารย์

มคอ.๒
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบัน : ปี ที่สาเร็จการศึกษา

วท.บ. (เทคโนโลยีทางอาหาร)
: ๒๕๒๘
วท.ม. (เทคโนโลยีทางอาหาร)
: ๒๕๓๑
Ph.D. (Food Science and Tehnology), Mississippi
State University : ๒๕๔๓
ภ.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๒๓
ภ.ม. (เภสัชศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๓๐
วท.ด. (เภสัชวิทยา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: ๒๕๕๓

ภ.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๗
ปร.ด. (เภสัชวิทยา), มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๘

ภ.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๐
ภ.ม. (จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๒
Dr. Pharm. Sci. (Molecular Microbiology)
Kyoto University, Japan : ๒๕๔๘

วท.บ. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยศิลปากร : ๒๕๔๘
ปร.ด. (เภสัชวิทยา), มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๕๕
PostDoc Fellow (Stem Cell), มหาวิทยาลัยมหิดล :
๒๕๕๖

ภ.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๗
วท.ม. (เทคโนโลยีชวี ภาพ)
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๐
Ph.D. (Cellular Biology)
University of Paris 5, France : ๒๕๔๙

ภ.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๗
ปร.ด. (เภสัชการ), มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๕๓

๕๑
เลขบัตรประจาตัวบัตรประชาชน
ลาดับ
ชื่อ –นามสกุล
ตาแหน่ งทางวิชาการ
๖๐ xxxxxxxxxxxxx
จิระพรรณ จิตติคุณ
อาจารย์

๖๑

๖๒

๖๓

๖๔

xxxxxxxxxxxxx
จิราพร เลื่อนผลเจริญชัย
อาจารย์
xxxxxxxxxxxxx
จุฑามาศ เจียรนัยกุลวานิช
อาจารย์
xxxxxxxxxxxxx
จุฑารัตน์ พิมพ์ทนต์
อาจารย์

xxxxxxxxxxxxx
ณัฎฐินี อนันตโชค
อาจารย์

๖๕

xxxxxxxxxxxxx
นิศารัตน์ ศิรวิ ฒ
ั นเมธานนท์
อาจารย์

๖๖

xxxxxxxxxxxxx
ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์
อาจารย์

มคอ.๒
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบัน : ปี ที่สาเร็จการศึกษา

ภ.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๐
วท.ม. (ชีวเคมี), มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๔
Ph.D. (Biochemistry)
University of Southampton, UK : ๒๕๕๐

ภ.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๖
ปร.ด. (เภสัชการ), มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๕๕

ภ.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๘
ปร.ด. (เภสัชเคมีและพฤกษเคมี), มหาวิทยาลัยมหิดล :
๒๕๕๔
ภ.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔o
ภ.ม. (เภสัชศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๔
Dr.rer.nat (Protein Chemistry, Molecular and
Cellular Modeling)
Universittat Potsdam, Germany : ๒๕๕๒
ภ.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๔
ปร.ด. (เคมีอนิ ทรีย)์ , มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๕๐
ภ.บ., มหาวิทยาลัยขอนแก่น : ๒๕๔๑
Pharm.D, Mahasarakham University and University
of Illinois at Chicago, USA : ๒๕๔๗
Ph.D. (Pharmacognosy and Phytotherapy)
University of London, UK : ๒๕๕๓

ภ.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๒
ภ.ม. (เภสัชกรรมคลินิก), มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๗

๕๒
เลขบัตรประจาตัวบัตรประชาชน
ลาดับ
ชื่อ –นามสกุล
ตาแหน่ งทางวิชาการ
๖๗ xxxxxxxxxxxxx
เบญญากาญจน์ พงศ์กจิ วิทรู
อาจารย์

๖๘

๖๙

๗๐

๗๑

๗๒

๗๓

xxxxxxxxxxxxx
ปิ ยทิพย์ ขันตยาภรณ์
อาจารย์
xxxxxxxxxxxxx
ปิ ยนุช โรจน์สง่า
อาจารย์

xxxxxxxxxxxxx
ฟ้าใส จันท์จารุภรณ์
อาจารย์

xxxxxxxxxxxxx
ภานุพงษ์ พงษ์ชวี นิ
อาจารย์

xxxxxxxxxxxxx
มนตรี ยะสาวงษ์
อาจารย์

xxxxxxxxxxxxx
มนทยา สุนนั ทิวฒ
ั น์
อาจารย์

มคอ.๒
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบัน : ปี ที่สาเร็จการศึกษา

ภ.บ. (เภสัชศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น : ๒๕๕๑
ภ.ม. (เภสัชภัณฑ์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น : ๒๕๕๒
Ph.D. (Pharmaceutical Sciences) Graduate School
of Pharmaceutical Sciences, Kyushu University,
Japan : ๒๕๕๗
ภ.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๘
ปร.ด. (เภสัชศาสตร์ชวี ภาพ), มหาวิทยาลัยมหิดล :
๒๕๕๕
ภ.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๕
ปร.ด. (เภสัชเคมีและพฤกษเคมี), มหาวิทยาลัยมหิดล :
๒๕๕๐

ภ.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๖
กจ.ม. (การจัดการธุรกิจสุขภาพ), มหาวิทยาลัยมหิดล :
๒๕๔๘
ปร.ด. (บริหารเภสัชกิจ), มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๕๔

ภ.บ. (เภสัชศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น : ๒๕๔๔
วท.ม. (อนุกรมวิธานพืช), มหาวิทยาลัยขอนแก่น :
๒๕๔๘
Ph.D. (Plant Systematics) Birkbeck, University of
London, UK : ๒๕๕๗
วท.บ. (จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยบูรพา : ๒๕๔๖
ปร.ด. (อณูชวี วิทยา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ :
๒๕๕๔

ภ.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๖
วท.ม. (เภสัชศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๙
ปร.ด. (สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข)
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๕๐

๕๓
เลขบัตรประจาตัวบัตรประชาชน
ลาดับ
ชื่อ –นามสกุล
ตาแหน่ งทางวิชาการ
๗๔ xxxxxxxxxxxxx
ลิขสิทธิ ์ วงศ์ศรศักดิ ์
อาจารย์
๗๕

๗๖

๗๗

๗๘

๗๙

๘๐

xxxxxxxxxxxxx
ลือรัตน์ อนุรตั น์พานิช
อาจารย์

xxxxxxxxxxxxx
วรวรรณ กิจผาติ
อาจารย์

xxxxxxxxxxxxx
วริสรา ปาริชาติกานนท์
อาจารย์
xxxxxxxxxxxxx
วารี ลิมป์วกิ รานต์
อาจารย์

xxxxxxxxxxxxx
วิชติ โนสูงเนิน
อาจารย์
xxxxxxxxxxxxx
วีรวัฒน์ ตีรณะชัยดีกุล
อาจารย์

มคอ.๒
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบัน : ปี ที่สาเร็จการศึกษา

วท.บ. (ชีวเคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๒๔
วท.ม. (ชีวเคมี), มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๒๖

ภ.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๕
บธ.ม., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๔๓
ภด. (เภสัชศาสตร์สงั คมและการบริหาร),
มหาวิทยาลัยศิลปากร : ๒๕๕๕

ภ.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๗
วท.ม. (เภสัชศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๑
Ph.D. (Environmental Toxicology, Technology and
Management) Asian Institution of Technology :
๒๕๕๑
ภ.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๕
ภ.ม. (เภสัชวิทยา), มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๕๑

ภ.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๓๙
ภ.ม. (เภสัชอุตสาหกรรม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย :
๒๕๔๔
Ph.D. (Pharmaceutical Sciences), Chiba University
: ๒๕๕๓

ภ.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๗
ภ.ม. (เภสัชการ) , มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๓
ปร.ด. (เภสัชการ), มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๘
ภ.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๓
ปร.ด. (เภสัชการ), มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๕๑

๕๔
เลขบัตรประจาตัวบัตรประชาชน
ลาดับ
ชื่อ –นามสกุล
ตาแหน่ งทางวิชาการ
๘๑
Xxxxxxxxxxxxx
สวรรยา บูรณะผลิน
อาจารย์

๘๒

๘๓

๓

๔

๕

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบัน : ปี ที่สาเร็จการศึกษา
ภ.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๕
M.S. (Pharmaceutical Chemistry)
Kingston University, UK : ๒๕๔๖
Ph.D. (Pharmaceutical Chemistry)
University of Bath, UK : ๒๕๕๒

xxxxxxxxxxxxx
อนันต์ชยั อัศวเมฆิน
อาจารย์

ภ.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๕
ปร.ด. (วิทยาภูมคิ มุ้ กัน), มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๕๔

xxxxxxxxxxxxx
อัญชลี จินตพัฒนากิจ
อาจารย์

ภ.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๒
ปร.ด. (เภสัชการ), มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๕๑

๓.๒.๓ ผูช้ ่วยอาจารย์
เลขบัตรประจาตัวบัตรประชาชน
ลาดับ
ชื่อ –นามสกุล
ตาแหน่ งทางวิชาการ
๑ xxxxxxxxxxxxx
จันทนา ห่วงสายทอง

๒

มคอ.๒

xxxxxxxxxxxxx
ธนิกา ปฐมวิชยั วัฒน์
xxxxxxxxxxxxx
ธีรตั ถ์ เหลืองมันคง
่
xxxxxxxxxxxxx
บรมพจน์ พฤฒิวนาสัณฑ์
xxxxxxxxxxxxx
ปทั มพรรณ โลมะรัตน์

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบัน : ปี ที่สาเร็จการศึกษา
ภ.บ., มหาวิทยาลัยศิลปากร : ๒๕๔๙
ภ.ม. (เภสัชกรรมคลินิก) : (หลักสูตรนานาชาติ),
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๕๓
ภ.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๕๑

ภ.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๙
ภ.ม. (เภสัชวิทยา), มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๕๓
ภ.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๗
ภ.ม. (เภสัชเคมี), มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๕๑
ภ.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๔๕

๕๕

เลขบัตรประจาตัวบัตรประชาชน
ลาดับ
ชื่อ –นามสกุล
ตาแหน่ งทางวิชาการ
๖ xxxxxxxxxxxxx
พงศธร มีสวัสดิสม
์
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

๑๒
๑๓
๑๔

๑๕

๑๖

xxxxxxxxxxxxx
พิชญา ดิลกพัฒนมงคล
xxxxxxxxxxxxx
ลักขณา สุวรรณน้อย
xxxxxxxxxxxxx
วสุ ศุภรัตนสิทธิ
xxxxxxxxxxxxx
วิภารักษ์ บุญมาก
xxxxxxxxxxxxx
ศยามล สุขขา
xxxxxxxxxxxxx
ศาศวัต วิศาลศิรกิ ุล
xxxxxxxxxxxxx
ศุภทัต ชุมนุมวัฒน์
xxxxxxxxxxxxx
สลินทิพย์ จารุสนิ ธนากร
xxxxxxxxxxxxx
สุรศักดิ ์ วิชยั โย
xxxxxxxxxxxxx
สุวดิ า ตัง้ ตระกูลธรรม

มคอ.๒

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบัน : ปี ที่สาเร็จการศึกษา
ภ.บ., มหาวิทยาลัยนเรศวร : ๒๕๔๔
ภ.ม. (เภสัชวิทยา), มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๕๐
ภ.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๕๑
ภ.บ., มหาวิทยาลัยศิลปากร : ๒๕๔๙
ภ.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๕๕
ภ.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๕๔
ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ๒๕๕๓
ภ.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๕๔
ภ.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๕๑
ภ.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๙
ภ.ม. (เภสัชเคมี), มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๕๓
ภ.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๕๐
วท.ม. (เภสัชวิทยา), มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๕๖
ภ.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๕๑
MPharm (Clinical Pharmacy), Curtin University,
Auatralia : ๒๕๕๕

๓.๒.๔ อาจารย์พิเศษ
อาจารย์ประจาแหล่งฝึกปฏิบตั งิ านวิชาชีพในเครือข่ายของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

๕๖

มคอ.๒

๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิ จศึกษา)
ประกอบด้วยการฝึ กปฏิบตั งิ านวิชาชีพภาคบังคับ (วิชาฝึ กงาน ๑ ซึง่ เป็ นการฝึ กปฏิบตั งิ านวิชาชีพเภสัช
กรรมโรงพยาบาล และวิชาฝึ กงาน ๒ ซึง่ เป็ นการฝึ กปฏิบตั งิ านวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน) ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ชัวโมง
่
และการฝึกปฏิบตั งิ านวิชาชีพในสาขาทีม่ ุ่งเน้น ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ชัวโมง
่
๔.๑ มาตรฐานผลการเรียนรูข้ องประสบการณ์ภาคสนาม
๔.๑.๑ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและเจตคติทเ่ี หมาะสมต่อวิชาชีพเภสัชกรรม
๔.๑.๒ มีความรูค้ วามเข้าใจในบทบาทความรับผิดชอบของวิชาชีพเภสัชกรรม
๔.๑.๓ มีทกั ษะการปฏิบตั งิ านเภสัชกรรม
๔.๑.๔ มีทกั ษะในการสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูลทางเภสัชศาสตร์
๔.๑.๕ สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูล ระบุปญั หา และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปญั หา เกีย่ วกับยา แก่
ผูร้ บั บริการ ผูป้ ว่ ย และบุคลากรสาธารณสุข
๔.๑.๖ สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูล ระบุปญั หา และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปญั หา เกีย่ วกับ
การผลิตยา หรือผลิตภัณฑ์สขุ ภาพทีไ่ ด้มาตรฐาน
๔.๑.๗ มีทกั ษะในการสือ่ สารกับผูป้ ว่ ย และบุคลากรสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ
๔.๑.๘ สามารถทางานเป็ นทีมในการให้การบริการทางด้านสุขภาพ ทาบทบาทได้ทงั ้ ผูน้ าและผูต้ าม
มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ในการวิเคราะห์ปญั หา
๔.๒ ช่วงเวลา
วิ ชา
ชัน้ ปี ภาคการศึกษา
ฝึกงาน ๑
๕
๑$
ฝึกงาน ๒
๕
๑$
การฝึกงานสาขาเน้นด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม ได้แก่
การฝึกปฏิบตั งิ านการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านอายุรศาสตร์ ๑
๖
๑
การฝึกปฏิบตั งิ านการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านการดูแลผูป้ ว่ ยนอก
๖
๑
การฝึกปฏิบตั งิ านการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านเภสัชกรรมชุมชน
๖
๑
การฝึกปฏิบตั งิ านวิชาชีพด้านการจัดการระบบยา
๖
๑
การฝึกปฏิบตั งิ านการบริบาลทางเภสัชกรรม/วิชาชีพ ทีส่ นใจ ๓ ด้าน
๖
๒
การฝึกงานสาขาเน้นด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ ได้แก่
การฝึกปฏิบตั งิ านวิชาชีพด้านการผลิตยา ๑
๖
๑
การฝึกปฏิบตั งิ านวิชาชีพด้านการควบคุมและประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ์ ๑
๖
๑
การฝึกปฏิบตั งิ านวิชาชีพด้านผลิตภัณฑ์/วิชาชีพทีส่ นใจ ๒ ด้าน
๖
๑
การฝึกปฏิบตั งิ านวิชาชีพด้านผลิตภัณฑ์/วิชาชีพทีส่ นใจ ๓ ด้าน
๖
๒
______________________
$

ลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ ๑ ชัน้ ปีท่ี ๕ แต่ดาเนินการฝึกในระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม ของทุกปี

๕๗
ชัน้ ปี
๔
๔
๖
๖
๖
๖
๖
๖
๖
๖

๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน
การฝึ กปฏิ บตั ิ งานวิ ชาชีพ
ฝึกงาน ๑
ฝึกงาน ๒
การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านอายุรศาสตร์ ๑
การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านการดูแลผูป้ ว่ ยนอก
การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านเภสัชกรรมชุมชน
ด้านการจัดการระบบยา
การบริบาลทางเภสัชกรรม/วิชาชีพด้านทีส่ นใจ ๓ ด้าน
ด้านการผลิตยา ๑
ด้านการควบคุมและประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ์ ๑
ด้านผลิตภัณฑ์/ด้านวิชาชีพ ทีส่ นใจ ๕ ด้าน

มคอ.๒
จานวนชัวโมงและตารางสอน
่
๓ หน่วยกิต ๒๐๐ ชัวโมง
่
(๔๐ ชัวโมง/สั
่
ปดาห์)
๓ หน่วยกิต ๒๐๐ ชัวโมง
่
(๔๐ ชัวโมง/สั
่
ปดาห์)
๔ หน่วยกิต ๒๔๐ ชัวโมง
่
(๔๐ ชัวโมง/สั
่
ปดาห์)
๔ หน่วยกิต ๒๔๐ ชัวโมง
่
(๔๐ ชัวโมง/สั
่
ปดาห์)
๔ หน่วยกิต ๒๔๐ ชัวโมง
่
(๔๐ ชัวโมง/สั
่
ปดาห์)
๔ หน่วยกิต ๒๔๐ ชัวโมง
่
(๔๐ ชัวโมง/สั
่
ปดาห์)
๑๒ หน่วยกิต ๗๒๐ ชัวโมง
่
(๔๐ ชัวโมง/สั
่
ปดาห์)
๔ หน่วยกิต ๒๔๐ ชัวโมง
่
(๔๐ ชัวโมง/สั
่
ปดาห์)
๔ หน่วยกิต ๒๔๐ ชัวโมง
่
(๔๐ ชัวโมง/สั
่
ปดาห์)
๒๐ หน่วยกิต ๑,๒๐๐ ชัวโมง
่
(๔๐ ชัวโมง/สั
่
ปดาห์)

หมายเหตุ สภาเภสัชกรรมกาหนด หน่วยกิตฝึกงานภาคบังคับ ๔๕-๗๐ ชัวโมง
่ และ หน่วยกิตฝึกงานสาขาหลัก ๔๕-๖๐ ชัวโมง
่
คิดเป็น ๑ หน่วยกิต

๕. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงาน
๕.๑ คาอธิ บายโดยย่อ
หลักสูตรกาหนดให้นักศึกษาเรียนวิชาโครงการพิเศษ เป็ นวิชาทีใ่ ห้นักศึกษาศึกษาปญั หาทางเภสัชกรรมที่
สนใจ โดยใช้วธิ กี ารทางวิทยาศาสตร์ วางแผนการดาเนินการวิจยั ทาการวิจยั ด้วยวิธกี ารทีเ่ ชื่อถือได้ วิเคราะห์ผลด้วย
วิธที างสถิติ และสรุปผลการศึกษาตามทีศ่ กึ ษาได้และโดยปราศจากความลาเอียง ทัง้ นี้การดาเนินการวิจยั จะมีอาจารย์
ทีป่ รึกษาให้คาปรึกษาอย่างใกล้ชดิ
๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้
๕.๒.๑ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและเจตคติทเ่ี หมาะสมต่อวิชาชีพเภสัชกรรม
๕.๒.๒ มีความรูค้ วามเข้าใจในกระบวนการวิจยั สามารถทาวิจยั เบื้องต้น เพื่อแก้ปญั หาทางเภสัชกรรม
สามารถเขียนและเสนอผลงานวิจยั เพื่อการสือ่ สาร ทัง้ ในรูปแบบการเขียนรายงาน และการนาเสนอ
ผลการวิจยั ทัง้ ในรูปแบบปากเปล่าและแบบโปสเตอร์ และต้องผ่านการประเมินตามเกณฑ์
๕.๒.๓ รูจ้ กั คิด วางแผนการทางาน วิเคราะห์และแก้ปญั หา
๕.๒.๔ บูรณาการความรูด้ า้ นต่างๆ เพื่อตอบคาถามหรือแก้ไขปญั หา
๕.๒.๕ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล
๕.๒.๖ มีความสามารถในการทางานเป็ นทีม
๕.๒.๗ มีวนิ ยั ในการทางาน
๕.๓ ช่วงเวลา
การทาโครงการพิเศษมีระยะเวลา ๑ ภาคการศึกษา ในช่วงของภาคการศึกษาที่ ๑ ในชัน้ ปี ท่ี ๕
๕.๔ จานวนหน่ วยกิ ต
๓ หน่วยกิต
๕.๕ การเตรียมการ
นักศึกษาจะได้รบั การเตรียมการเป็ นลาดับดังนี้
๑. การเลือกหัวข้อโครงการพิเศษ โดยปรึกษาและเลือกหัวข้อที่เสนอโดยอาจารย์ หรือนักศึกษาเสนอ
หัวข้อเองโดยปรึกษากับอาจารย์
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๒. เรียนรูเ้ กีย่ วกับระเบียบวิธวี จิ ยั จริยธรรม จรรยาบรรณการวิจยั
๓. เรียนรูเ้ กีย่ วกับสถิตทิ ใ่ี ช้ในงานวิจยั ประเภทต่างๆ
๔. ฝึ กหัดค้นคว้า วิเคราะห์ และสังเคราะห์ผลงานวิจยั ตีพมิ พ์ และอภิปรายกับอาจารย์ ท่ปี รึกษา เพื่อ
เขียนโครงร่างวิจยั
๕. ลงมือทาโครงการวิจยั
๖. นักศึกษานาเสนอผลการวิจยั แบบปากเปล่า แบบโปสเตอร์ และในรูปแบบรายงานฉบับสมบูรณ์ ต่อ
คณะกรรมการประเมินผลโครงการพิเศษ และ อาจารย์ทป่ี รึกษา
๕.๖ กระบวนการประเมิ นผล
นักศึกษาจะได้รบั การประเมินผลในวิชาโครงการพิเศษ ดังนี้
๑. อาจารย์ทป่ี รึกษาประเมินนักศึกษา จากผลงานทีน่ กั ศึกษาทา
๒. นักศึกษานาเสนอผลการวิจยั แบบปากเปล่า แบบโปสเตอร์ และในรูปแบบรายงานฉบับสมบูรณ์ ต่อ
คณะกรรมการประเมินผลโครงการพิเศษ และ อาจารย์ทป่ี รึกษา
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หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมิ นผล
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิ เศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิ เศษ
กลยุทธ์การสอนหรือกิ จกรรมของนักศึกษา
๑. มีบุคลิกภาพเหมาะสมเป็ นเภสัชกร
จัดการอบรม มีการสอดแทรกในระหว่างชัวโมงการเรี
่
ยนการสอน
ในเรื่องการแต่งกาย การเข้าสังคม เทคนิคการเจรจาสือ่ สาร การ
มีมนุษยสัมพันธ์ พร้อมทัง้ กาหนดระเบียบเกีย่ วกับการแต่งกาย
และความประพฤติในการเข้าชัน้ เรียน
๒. มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบตั ติ าม
อาจารย์ผสู้ อนประพฤติตนเป็ นตัวอย่างทีด่ ี และมีการให้ความรู้
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม
และจัดกิจกรรมเพื่อให้นกั ศึกษาทราบถึงผลกระทบต่อสังคม และ
ข้อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการกระทาความผิดต่อจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพเภสัชกรรมและพระราชบัญญัตทิ เ่ี กีย่ วข้องกับยาและ
สุขภาพ
๓. มีความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไข
กาหนดให้มรี ปู แบบการเรียนการสอนหรือกิจกรรมทีส่ อดแทรก
ั
ปญั หาทางเภสัชศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม
การวิเคราะห์และแก้ไขโจทย์ปญหา
๔. สามารถทางานเป็ นทีม ทัง้ ในบทบาทการเป็ น มอบหมายงานให้นกั ศึกษาทางานเป็ นทีม สนับสนุนและสร้าง
ผูน้ าและการเป็ นผูต้ ามทีด่ ี
บรรยากาศในการทากิจกรรมทัง้ ในและนอกหลักสูตร
๕. มีทกั ษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านเภสัช ทาการอบรมให้นกั ศึกษามีทกั ษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศาสตร์
สนับสนุนนักศึกษาให้จดั กิจกรรม เพื่อฝึกทักษะและแลกเปลีย่ น
ประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๖. มีความสามารถทางภาษาอังกฤษทีเ่ กีย่ วข้อง - จัดการเรียนการสอนเป็ นภาษอังกฤษในบางหัวข้อของบาง
กับเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
รายวิชาทีม่ ใิ ช่วชิ าภาษาอังกฤษ เฉลีย่ ๒๐ ชัวโมง/ชั
่
น้ ปี /ปี
การศึกษา
- มอบหมายงานและสนับสนุนกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมการสร้างทักษะ
การอ่านการเขียนและการสนทนาภาษาอังกฤษทีเ่ กีย่ วข้องกับ
เภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
๗. ความสามารถในการถ่ายทอดความรูว้ ชิ าการ - มอบหมายงาน
กับทัง้ บุคลากรสายสุขภาพ และ ประชาชน
- จัดให้มกี ารนาเสนอข้อมูลผ่านทางโปสเตอร์ แผ่นพับ
ทัวไป
่
การนาเสนอในทีป่ ระชุม
- สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการสร้างทักษะ เช่น งานวิชาการ
สาหรับประชาชน การจัดกิจกรรมสอนตามโรงเรียน หรือ
ชุมชน
๒. การพัฒนาผลการเรียนรูใ้ นแต่ละด้าน
๒.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๒.๑.๑ ผลการเรียนรู้
(๑) นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพเภสัชกรรม
(๒) นักศึกษาต้องเคารพในคุณค่า ศักดิศรี
์ ของความเป็ นมนุษย์ และสิทธิของผูอ้ ่นื และ
ตนเอง
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(๓) นักศึกษาต้องเคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของคณะ มหาวิทยาลัยและสังคม
(๔) นักศึกษาต้องมีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(๕) นักศึกษาต้องมีจติ อาสา
๒.๑.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒ
ั นา
(๑) อาจารย์ผสู้ อนประพฤติตนเป็ นตัวอย่างทีด่ ี
(๒) มีการให้ความรูถ้ งึ ผลกระทบต่อสังคม และข้อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการกระทาความผิดต่อ
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรมและพระราชบัญญัตทิ เ่ี กีย่ วข้องกับยาและสุขภาพ
(๓) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีผ่ เู้ รียนมีสว่ นร่วม
เน้นการเรียนรูจ้ ากบทบาทสมมติ
สถานการณ์จริง
และกรณีตวั อย่างทีค่ รอบคลุมประเด็นและปญั หาด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
(๔) ส่งเสริมให้นกั ศึกษาทากิจกรรมเพื่อส่วนรวม
๒.๑.๓ กลยุทธ์การประเมิ นผลการเรียนรู้
(๑) กาหนดคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของคะแนนในรายวิชา โดยประเมินจากการตรง
เวลาของนักศึกษาในการเข้าชัน้ เรียน การส่งงานตามกาหนดความรับผิดชอบในงานทีไ่ ด้รบั
มอบหมาย
(๒) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในชัน้ เรียนและระหว่างทากิจกรรม
๒.๒ ด้านความรู้
๒.๒.๑ ผลการเรียนรู้
(๑) มีความรูเ้ กีย่ วกับหลักการและทฤษฎีพน้ื ฐานทางเภสัชศาสตร์
(๒) มีความรูเ้ กีย่ วกับการผลิต ควบคุมประกันคุณภาพ วิจยั และพัฒนา ยา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
และผลิตภัณฑ์สขุ ภาพอื่นๆ
(๓) มีความรูใ้ นการให้การบริบาลทางเภสัชกรรม การวางระบบยา ให้เกิดการใช้ยาอย่างมี
ประสิทธิภาพ ปลอดภัยและพอเพียง
(๔) มีความรูใ้ นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของชุมชน การป้องกันโรคและการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
ด้านยาและผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ และเครื่องสาอาง
๒.๒.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒ
ั นา
(๑) สอนภาคทฤษฎี โดยใช้กรณีศกึ ษาเป็ นแนวทาง
(๒) สอนภาคปฏิบตั ิ โดยนักศึกษาได้มโี อกาสปฏิบตั งิ านในสถานทีจ่ ริง
(๓) สอนโดยให้นกั ศึกษามีการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง และการเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วม ให้นกั ศึกษา
สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ นาเสนอ และอภิปราย
๒.๒.๓ กลยุทธ์การประเมิ นผลการเรียนรู้
(๑) การสอบข้อเขียนและสอบภาคปฏิบตั แิ ละสอบปากเปล่า กลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(๒) การประเมินจากรายงานทีน่ กั ศึกษาทา
(๓) ประเมินจากการนาเสนอผลงาน / รายงานกรณีศกึ ษาในชัน้ เรียน
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๒.๓ ด้านทักษะทางปัญญา
๒.๓.๑ ผลการเรียนรู้
(๑) สามารถคิด วิเคราะห์และแก้ไขปญั หาทางเภสัชศาสตร์ได้อย่างเหมาะสมและเป็ นระบบ
(๒) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และเทคโนโลยี และพัฒนาตนเองให้ทนั ต่อการ
เปลีย่ นแปลงอย่างต่อเนื่อง
๒.๓.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒ
ั นา
(๑) สอนโดยเน้นให้ผเู้ รียนได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ และเสนอแนวทางการแก้ไขปญั หา ทัง้
ระดับบุคคลและกลุ่มในสถานการณ์ทวไปและสถานการณ์
ั่
ทเ่ี กีย่ วข้องกับสุขภาพ / การผลิต
และควบคุมคุณภาพยา โดยใช้วธิ กี ารสอนทีห่ ลากหลาย เช่น การอภิปรายกลุ่ม การสะท้อน
ความคิด การทากรณีศกึ ษา การแสดงบทบาทสมมุติ การโต้วาที การจัดทาโครงการ เป็ น
ต้น
(๒) สอนโดยเน้นให้ผเู้ รียนได้ฝึกทักษะทางปญั ญาโดยสามารถติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการ และเทคโนโลยีในทางเภสัชศาสตร์ และพัฒนาตนเองให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลง
อย่างต่อเนื่อง โดยให้นกั ศึกษาฝึกค้นคว้าและเรียนรูด้ ว้ ยตนเองจากหนังสือและตาราใน
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรูต้ ่างๆ ทารายงาน นาเสนอ และอภิปราย เป็ นต้น
๒.๓.๓ กลยุทธ์การประเมิ นผลการเรียนรู้
(๑) การสอบวัดความสามารถในการคิดและแก้ไขปญั หาโดยใช้กรณีศกึ ษา
(๒) ประเมินจากการนาเสนอ / รายงาน / รายงานกรณีศกึ ษาในชัน้ เรียน
๒.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๒.๔.๑ ผลการเรียนรู้
(๑) สามารถสือ่ สารและมีปฏิสมั พันธ์กบั บุคลากรสาธารณสุข และผูป้ ว่ ย / บุคลากรฝา่ ยการผลิต
และควบคุมคุณภาพยา ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
(๒) สามารถทางานเป็ นทีม ทัง้ ในบทบาทการเป็ นผูน้ าและการเป็ นผูต้ ามทีด่ ี
(๓) มีความรับผิดชอบต่องานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย มีจติ อาสาต่อวิชาชีพ และสังคม
๒.๔.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒ
ั นา
(๑) สร้างกลยุทธ์การสอนทีเ่ น้นการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูเ้ รียนกับผูเ้ รียน ผูเ้ รียนกับผูส้ อน
ผูเ้ รียนกับผูใ้ ช้บริการ และผูร้ ว่ มทีมสุขภาพ
(๒) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทีม่ กี ารทางานเป็ นทีม เพื่อส่งเสริมการแสดงบทบาทของการ
เป็ นผูน้ าและผูต้ าม
๒.๔.๓ กลยุทธ์การประเมิ นผลการเรียนรู้
(๑) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษา
(๒) ประเมินจากผูร้ ่วมงานในกลุ่มโดยใช้แบบสอบถามและ/หรือการสัมภาษณ์
๒.๕ ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๕.๑ ผลการเรียนรู้
(๑) สามารถใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ ตลอดจนการคานวณทางเภสัชศาสตร์ ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลและสามารถแปลความหมายข้อมูลทัง้ เชิงปริมาณและคุณภาพ
(๒) สามารถสือ่ สารได้อย่างมีประสิทธิภาพทัง้ การพูด การฟงั และการเขียน รูจ้ กั เลือกและใช้
รูปแบบการนาเสนออย่างเหมาะสม
(๓) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศสือ่ สารอย่างเหมาะสม
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๒.๕.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒ
ั นา
(๑) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่ น้นให้ผเู้ รียนได้ฝึกทักษะการสือ่ สารระหว่างบุคคล ทัง้ การ
พูด การฟงั และการเขียนในกลุม่ ผูเ้ รียน ระหว่างผูเ้ รียนและผูส้ อน ในสถานการณ์ท่ี
หลากหลาย
(๒) จัดประสบการณ์การเรียนรูท้ ส่ี ง่ เสริมให้ผเู้ รียนได้เลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่ สารทีห่ ลากหลายรูปแบบและวิธกี าร
๒.๕.๓ กลยุทธ์การประเมิ นผลการเรียนรู้
(๑) ทดสอบการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้การสอบ
(๒) ประเมินจากการนาเสนอกรณีศกึ ษา และงานอื่นทีไ่ ด้รบั มอบหมายในชัน้ เรียน
๒.๖ ด้านทักษะการปฏิ บตั ิ ทางวิ ชาชีพ
๒.๖.๑ ผลการเรียนรู้
(๑) สามารถปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับการผลิต ควบคุมประกันคุณภาพ วิจยั และพัฒนา ยา ผลิตภัณฑ์
สมุนไพร และผลิตภัณฑ์สขุ ภาพอื่นๆ
(๒) สามารถปฏิบตั งิ านในการให้การบริบาลทางเภสัชกรรม การวางระบบยา ให้เกิดการใช้ยา
อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและพอเพียง
(๓) สามารถปฏิบตั งิ านในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของชุมชน การป้องกันโรคและการ
คุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านยาและผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ และเครื่องสาอาง
๒.๖.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒ
ั นา
(๑) จัดประสบการณ์การเรียนรูท้ เ่ี น้นการฝึกปฏิบตั ใิ นห้องปฏิบตั กิ าร การแสดงบทบาทสมมติ
การฝึกปฏิบตั ใิ นสถานการณ์จาลอง การฝึกปฏิบตั ใิ นสถานทีจ่ ริง ภายใต้การดูแลของ
อาจารย์ อาจารย์แหล่งฝึก
๒.๖.๓ กลยุทธ์การประเมิ นผลการเรียนรู้
(๑) ประเมินทักษะการปฏิบตั โิ ดยอาจารย์ อาจารย์แหล่งฝึก และผู้ร่วมชัน้ เรียน
(๒) ประเมินจากข้อมูลสะท้อนกลับ โดยอาจารย์แหล่งฝึก และผูใ้ ช้บริการ
(๓) สอบทักษะในห้องปฏิบตั กิ ารและสถานปฏิบตั งิ านจริง
๓. แผนที่ แ สดงการกระจายความรับ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ จ ากหลัก สู ต รสู่ ร ายวิ ช า
(Curriculum Mapping) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ภาคผนวก ข.)
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หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมิ นผลนักศึกษา
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัด ผลและการส าเร็จ การศึก ษาเป็ น ไปตามข้อ บัง คับ มหาวิท ยาลัย มหิด ล ว่ า ด้ว ยการศึก ษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศหรือข้อบังคับของคณะฯ ทีเ่ กีย่ วข้อง
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนั
์ กศึกษา โดย
๒.๑ การทวนสอบในระดับรายวิชา ได้แก่ การประเมินข้อสอบถึงความครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้
ผลการสอบ รวมถึงการให้นกั ศึกษาประเมินการเรียนการสอนในรายวิชา
๒.๒ การทวนสอบในระดับหลักสูตร โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษาดาเนินการ
ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูแ้ ละรายงานผล
๒.๓ การประเมินจากผูส้ าเร็จการศึกษาแต่ละรุ่นในด้านของความรู้ ความสามารถ และความพร้อมใน
การประกอบวิชาชีพ
๒.๔ การสอบถามระดับความพึงพอใจของผูส้ าเร็จการศึกษาแต่ละรุ่นเกีย่ วกับคุณภาพของหลักสูตร
๒.๕ การสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บณ
ั ฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการ
นัน้ ๆ ในคาบระยะเวลาต่างๆ
๓. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
๓.๑ ใช้เวลาในการศึกษาตามหลักสูตร ๖ ปี การศึกษา อย่างมากไม่เกิน ๑๒ ปี การศึกษา
๓.๒ ต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามโครงสร้างหลักสูตร คือ ต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๒๕ หน่ วย
กิต และมีจานวนชัวโมงฝึ
่
กปฏิบตั ิงานวิชาชีพรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ชัวโมง
่
ตามข้อบังคับของสภา
เภสัชกรรม
๓.๓ ต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
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หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์
๑. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
๑.๑ จัดการปฐมนิเทศโดยมหาวิทยาลัยเพื่อแนะแนวความเป็ นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มคี วามรูแ้ ละเข้าใจ
นโยบายของมหาวิทยาลัย/สถาบัน คณะ ตลอดจน หลักสูตรทีส่ อน กฎระเบียบต่างๆ สิทธิประโยชน์ของอาจารย์
๑.๒ จัดประชุมชี้แจงภาพรวมของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในคณะและกิจกรรมต่างๆ ของ
คณะฯ
๑.๓ จัดให้มอี าจารย์พเ่ี ลีย้ ง (mentor) ให้คาแนะนา ประเมิน และติดตามความก้าวหน้าของอาจารย์ใหม่
๑.๔ ส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจยั อย่าง
ต่อเนื่อง สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการ
ทัง้ ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิม่ พูนประสบการณ์
๒. การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะให้แก่คณาจารย์
๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมิ นผล
๒.๑.๑ จัดสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร/อบรมประจาปี เกีย่ วกับทักษะการสอน และการประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนทัง้ ในห้องเรียนและในแหล่งฝึกปฏิบตั งิ านทีส่ อดคล้องกับผลการเรียนรูใ้ นแต่ละด้าน
๒.๑.๒ สนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ อบรม และดูงานเกีย่ วกับการจัดการเรียนการสอน
และการประเมินผล
๒.๑.๓ พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาให้แก่อาจารย์
๒.๑.๔ จัดให้มรี ะบบการประเมินผลด้านการสอนและการประเมินผลอย่างมีสว่ นร่วมระหว่างผูส้ อน
ผูบ้ ริหาร และผูเ้ รียน
๒.๒ การพัฒนาวิ ชาการและวิ ชาชีพด้านอื่นๆ
๒.๒.๑ ส่งเสริมให้อาจารย์ได้ร่วมปฏิบตั งิ านในบทบาททางวิชาชีพ
๒.๒.๒ ส่งเสริมให้เป็ นวิทยากรในงานประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
๒.๒.๓ ส่งเสริมให้นาเสนอผลงานในทีป่ ระชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
๒.๒.๔ สนับสนุนให้แต่งตารา/หนังสือ
๒.๒.๕ สนับสนุนให้ทางานวิจยั และตีพมิ พ์เผยแพร่ผลงานในระดับชาติ และนานาชาติ
๒.๒.๖ สนับสนุนการพัฒนาคุณวุฒใิ ห้สงู ขึน้
๒.๒.๗ สนับสนุนการเข้าสูต่ าแหน่งวิชาการ
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หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร
๑. การบริหารหลักสูตร
มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบด้วยคณบดี
เป็ นประธานกรรมการฯ รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็ นกรรมการและเลขานุ การ กรรมการมาจากหัวหน้าภาควิชาที่
รับผิดชอบการเรียนการสอนโดยตาแหน่ง ๑๐ ภาควิชา และกรรมการอื่นๆ ตามแต่คณบดีเห็นสมควร ทาหน้าที่ ดังนี้
๑. บริหารจัดการและควบคุมการดาเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ให้เป็ นไป
ตามแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของคณะฯ รวมทัง้ เกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และให้สอดคล้องกับ
แนวทางขององค์กรวิชาชีพ เช่น สภาเภสัชกรรม ศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย
(ศศภท.) และเกณฑ์สากล เช่น American Association of Colleges of Pharmacy (AACP) โดยมีการกาหนด
แผนงานและจัด งบประมาณเพื่อ พัฒ นาคุ ณ ภาพการเรีย นการสอนและพัฒ นาอาจารย์อ ย่ า งพอเพีย งที่จ ะเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด กาหนดให้มกี ารจัดทาประมวลการสอนทุกรายวิชา จัดทาแผนการสอนและพิมพ์
เขียวข้อสอบทุกรายหัวข้อ
๒. ดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร ให้มปี ระสิทธิภาพและสอดคล้องตามนโยบายและมาตรฐาน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย และตามตัวบ่งชีค้ ุณภาพของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณ ภาพการศึกษา มี
การกาหนดเกณฑ์การประเมิน ทัง้ ทีเ่ ป็ นการประเมินผลการเรียนของนักศึกษา และผลการสอนของอาจารย์
๓. แต่งตัง้ กรรมการทาการประเมินและทบทวนเพื่อปรับปรุงให้หลักสูตรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุก
๕ ปี เพื่อให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีและสอดรับกับความต้องการของสังคมและผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ทัง้ นี้โดยให้มี
ผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอกร่วมพิจารณาหลักสูตรทีป่ รับปรุงด้วย
๒. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
๒.๑ การบริหารงบประมาณ
คณะฯ จัดสรรงบประมาณประจาปี ทัง้ งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซือ้ ทรัพยากรการเรียนการ
สอน เช่น ตารา สื่อการเรียนการสอน เครื่องมือวิทยาศาสตร์ โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์อย่าง
เพียงพอ ตามเกณฑ์ขององค์กรวิชาชีพ ตลอดจนจัดให้มหี รือสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและสร้างสภาพแวดล้อม
ให้เหมาะสมกับการเรียนรูข้ องนักศึกษา จัดให้มงี บประมาณเพื่อสนับสนุ นการฝึ กปฏิบตั ิงานวิชาชีพและการพัฒนา
แหล่งฝึกปฏิบตั งิ านวิชาชีพของนักศึกษา และ งบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์
๒.๒ ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิ ม
คณะฯ มีความพร้อมทัง้ ด้านสถานทีเ่ รียน ห้องปฏิบตั กิ าร สถานฝึ กปฏิบตั วิ ชิ าชีพ มีรา้ นยาและโรงงานยา
ของคณะฯ ด้านหนังสือ ตารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีสานักหอสมุดกลางทีม่ หี นังสือด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพและด้านอื่นๆ รวมถึงฐานข้อมูลทีจ่ ะให้สบื ค้น ส่วนระดับคณะฯ มีหนังสือ ตาราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะฯ มี
อุปกรณ์ทใ่ี ช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง
๒.๓ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่ มเติ ม
๒.๓.๑ คณะฯ จัดให้มคี ณะกรรมการวางแผนจัดหาและติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน โดย
จัดสรรงบประมาณประจาปี เพื่อจัดซือ้ ตาราและสือ่ ต่างๆ คณะกรรมการฯ ทาการประสานงานกับสานักหอสมุดกลางใน
การจัดซือ้ หนังสือ และตาราทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้คน้ คว้า และใช้ประกอบการเรียนการ
สอน โดยในการประสานการจัดซือ้ หนังสือนัน้ จะให้อาจารย์ผสู้ อนแต่ละรายวิชามีสว่ นร่วมในการเสนอแนะรายชื่อ
หนังสือ ตลอดจนสือ่ อื่นๆ ทีจ่ าเป็ น กาหนดเวลาการเปิ ดบริการของห้องสมุดต้องไม่ต่ากว่า ๖๐ ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์
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๒.๓.๒ คณะฯ จัดให้มอี ุปกรณ์ เครื่องมือ สือ่ สาหรับใช้ในห้องปฏิบตั กิ ารจาลองทางเภสัชศาสตร์ เพื่อให้
นักศึกษาได้ใช้ฝึกปฏิบตั ทิ กั ษะทางวิชาชีพด้วยตนเองตามเกณฑ์ทส่ี ภาเภสัชกรรมกาหนด
๒.๓.๓ คณะฯ จัดให้มอี ุปกรณ์ เครื่องมือ สือ่ ทีท่ นั สมัย เพิม่ เติมสาหรับใช้ในการเรียนการสอนในห้อง
บรรยายและห้องปฏิบตั กิ าร
๒.๔ การประเมิ นความเพียงพอของทรัพยากร
๒.๔.๑ คณะกรรมการฯ วางแผนการประเมิน ร่วมกับอาจารย์ และบุคลากรทีร่ บั ผิดชอบทุกฝา่ ยอย่างเป็ น
ระบบ
๒.๔.๒ คณะกรรมการฯ ประเมินความเพียงพอจากความต้องการใช้ของอาจารย์และนักศึกษา และให้
เพียงพอตามเกณฑ์ของสภาเภสัชกรรมทุกปี การศึกษา
๒.๔.๓ คณะกรรมการฯ จัดทาระบบติดตามการใช้ทรัพยากรทัง้ ตาราหลัก สิง่ พิมพ์ และสือ่ ต่างๆ ที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ของคณะ และนาผลมาใช้ในการบริหารทรัพยากร
๓. การบริหารคณาจารย์
๓.๑ การรับอาจารย์ใหม่
๓.๑.๑ มีระบบการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของคณะและมหาวิทยาลัย
๓.๑.๒ อาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒกิ ารศึกษาและคุณสมบัตติ ามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสภาเภสัช
กรรม
๓.๒ การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติ ดตามและทบทวนหลักสูตร
๓.๒.๑ คณาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบวิชา และผูส้ อน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน
ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลรายวิชา หากเป็ นวิชาฝึกปฏิบตั เิ ฉพาะทางวิชาชีพ บุคลากรผูร้ ่วมสอน
ในแหล่งฝึ กร่วมประเมินการจัดการเรียนการสอนด้วย ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สาหรับการปรับปรุง
หลักสูตร
๓.๒.๒ คณาจารย์ทุกคนร่วมในการสัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเมื่อสิน้ สุดปี การศึกษาทุก
ปี เพื่อร่วมในการเสนอข้อมูล ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางทีจ่ ะทาให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บณ
ั ฑิต
เป็ นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
๓.๒.๓ จัดให้มกี ารประชุมร่วมกับผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ผูท้ รงคุณวุฒิ แหล่งฝึ กปฏิบตั ิงานวิชาชีพ และผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสีย อย่างน้อยปี ละ ๑ ครัง้
๓.๓ การแต่งตัง้ คณาจารย์พิเศษ
๓.๓.๑ ให้มกี ารแต่งตัง้ อาจารย์พเิ ศษในกรณีทต่ี อ้ งการความเชีย่ วชาญพิเศษ มีประสบการณ์ตรง และใน
เรื่องทีอ่ าจารย์ประจาไม่สามารถสอนได้
๓.๓.๒ จัดให้มกี ารประเมินการสอนของอาจารย์พเิ ศษทุกครัง้ ทีม่ กี ารสอน
๓.๓.๓ สัดส่วนการเชิญอาจารย์พเิ ศษ ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ตามระเบียบทีก่ าหนดของจานวนชัวโมงใน
่
รายวิชาทีส่ อน และไม่เกินร้อยละ ๑๐ ตามระเบียบทีก่ าหนดของวิชาทัง้ หลักสูตร
๔. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
๔.๑ การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
การกาหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่งให้เป็ นไปตามความต้องการของคณะและ นโยบายของ
มหาวิทยาลัย
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๔.๒ การเพิ่ มทักษะความรูเ้ พือ่ การปฏิ บตั ิ งาน
๔.๒.๑ คณะฯ ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณ ให้บุคลากรได้เข้าประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน หรือ
ทาวิจยั เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะในการปฏิบตั งิ าน
๔.๒.๒ คณะฯ จัดให้มกี ารสัมมนาประจาปี เพื่อพัฒนางานและประเมินผลการดาเนินงาน
๔.๒.๓ คณะฯ ส่งเสริมให้มกี ารเข้าประชุมปฏิบตั กิ าร ประชุมการจัดการความรู้
๕. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
๕.๑ การให้คาปรึกษาด้านวิ ชาการ และอื่นๆ แก่นักศึกษา
๕.๑.๑ คณะฯ แต่งตัง้ อาจารย์ทป่ี รึกษาให้แก่ผนู้ กั ศึกษาทุกคนพร้อมกาหนดบทบาทหน้าทีข่ องอาจารย์ท่ี
ปรึกษา
ั
๕.๑.๒ คณะฯ แต่งตัง้ คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ให้เป็นทีป่ รึกษาแก่อาจารย์และนักศึกษาทีม่ ปี ญหา
เกินกว่าความสามารถของอาจารย์ทป่ี รึกษา
๕.๑.๓ จัดให้มแี ฟ้มนักศึกษาทุกคนเพื่อบันทึกการให้การปรึกษา ผลการเรียน และ ความก้าวหน้าของ
นักศึกษา
๕.๒ การอุทธรณ์ของนักศึกษา
คณะฯ จัดทาหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการอุทธรณ์เรื่องต่างๆ และแจ้งให้นักศึกษาและอาจารย์ทราบ
เพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิ สาหรับการพิจารณายึดตาม กฎ ระเบียบ ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย กรณีทน่ี ักศึกษามีความ
สงสัยเกีย่ วกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถทีจ่ ะยื่นคาร้องขอดูกระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนน
และวิธกี ารประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้
๖. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ต
๖.๑ อัตราการได้งานทา/การศึกษาต่อของบัณฑิตใน ๑ ปีหลังสาเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
๖.๒ ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตในภาพรวมไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จาก ๕ โดยมี
ความพึงพอใจในด้านองค์ความรูแ้ ละทักษะทางเภสัชศาสตร์ ความเป็ นผูม้ จี ติ อาสา ความสามารถในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และความสามารถในด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ในระดับไม่น้อยกว่า ๓ จาก ๕ ในแต่ละด้าน
๗. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนิ นงาน (Key Performance Indicators)
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มีตวั บ่งชีท้ ่ี ๑-๕ ซึง่ เป็ นตัวบ่งชีบ้ งั คับต้องมีผลดาเนินการบรรลุตามเป้าหมาย
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี และมีจานวนตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชีท้ ่ี ๖-๑๒) ทีม่ ผี ลดาเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ
๘๐ ของตัวบ่งชีร้ วม โดยพิจารณาจากจานวนตัวบ่งชีบ้ งั คับและตัวบ่งชีร้ วมในแต่ละปี ดังนี้

๖๘

ตัวบ่งชี้และเป้ าหมาย
๑. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
๒. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๒ ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒแิ ห่งชาติ หรือ
มาตรฐานสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
๓. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๓
และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
๔. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖
ภายใน ๓๐ วัน หลังสิน้ สุดภาคการศึกษา
๕. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตาม
แบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิน้ สุดปี
การศึกษา
๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิของนั
์ กศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูท้ ก่ี าหนดใน มคอ. ๓ และ
มคอ. ๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชา
ทีเ่ ปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
๗. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้
จากผลการประเมินการดาเนินงานทีร่ ายงานใน
มคอ.๗ ปี ทแ่ี ล้ว
๘. อาจารย์ใหม่ทุกคน (ถ้ามี) ได้รบั การปฐมนิเทศหรือ
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
๙. อาจารย์ประจาทุกคนได้รบั การพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปี ละ ๑ ครัง้
๑๐. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
ได้รบั การพัฒนาทักษะเพื่อการปฏิบตั งิ าน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี
๑๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สดุ ท้าย/
บัณฑิตใหม่ทม่ี ตี ่อคุณภาพหลักสูตร เฉลีย่ ไม่น้อย
กว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕.๐

มคอ.๒
ปี การศึกษา
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๖๙
ตัวบ่งชี้และเป้ าหมาย
๑๒. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตทีม่ ตี ่อ
บัณฑิตใหม่ หลังจากทางานไปแล้วอย่างน้อย
๑ ปี หลังสาเร็จการศึกษา มีคะแนนเฉลีย่ ไม่น้อย
กว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕.๐+
๑๓. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อระบบอาจารย์ท่ี
ปรึกษาและกิจกรรมเสริมหลักสูตรของคณะ
เฉลีย่ ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จาก คะแนนเต็ม ๕.๐
๑๔. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการ
สอนของอาจารย์ เฉลีย่ ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จาก
คะแนนเต็ม ๕.๐
๑๕. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนการสอน เฉลีย่ ไม่น้อยกว่า
๓.๕๑ จาก คะแนนเต็ม ๕.๐
๑๖. แหล่งฝึกมีความพึงพอใจต่อการปฏิบตั งิ านของ
นักศึกษาไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๕ ของนักศึกษา
ทัง้ หมด
๑๗. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ของผูเ้ รียนสาเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร
๑๘. นักศึกษาสอบผ่านเพื่อการขึน้ ทะเบียนประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรมในครัง้ แรก ไม่น้อยกว่าร้อยละ
๘๐
๑๙. อัตราการได้งานทาของบัณฑิต/ศึกษาต่อ ใน ๑ ปี
หลังสาเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

+

มคอ.๒
ปี การศึกษา
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ข้อมูลการสารวจเป็นไปตามเกณฑ์ของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), สมศ โดยมี
จานวนตัวแทนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของจานวนบัณฑิตใหม่

X

๗๐

มคอ.๒

หมวดที่ ๘ การประเมิ นและปรับปรุงการดาเนิ นการของหลักสูตร
๑. การประเมิ นประสิ ทธิ ผลของการสอน
๑.๑ การประเมิ นกลยุทธ์การสอน
๑. คณะฯ จัดให้มกี ารประเมินรายวิชา และประเมินผลสัม ฤทธิของแต่
ละรายวิชา โดยคณะกรรมการ
์
พัฒนาหลักสูตรฯ พิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ของสภาเภสัชกรรม รายละเอียดของหลักสูตรและรายวิชา
๒. คณะฯ จัดให้มกี ารประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากการใช้กลยุทธ์การสอนของอาจารย์ โดย
นักศึกษา โดยใช้แบบประเมินตามทีก่ าหนด ผลการประเมิน จะส่งตรงให้อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบวิชา หัวหน้าภาควิชา
และรองคณบดีฝา่ ยวิชาการ เพื่อใช้ดาเนินการปรับปรุงต่อไป
๓. การประเมินความเข้าใจในบทเรียนของนักศึกษา โดยอาจารย์ผสู้ อน ซึง่ อาจประเมินจากการทดสอบ
ย่อย การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจาก
นักศึกษา การตอบคาถามของนักศึกษาในชัน้ เรียน หากวิธกี ารทีใ่ ช้สอนไม่สามารถทาให้ผเู้ รียนเข้าใจได้ จะต้องมีการ
ปรับเปลีย่ นวิธสี อน
๑.๒ การประเมิ นทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้นักศึกษาประเมินผลการสอนของอาจารย์ทุกคน ในด้านทักษะการสอน ความตรงต่อเวลา การชีแ้ จง
เป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา การชีแ้ จงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้ส่อื การสอนในทุกรายวิชา โดยใช้
แบบประเมินการสอนตามทีก่ าหนด ผลการประเมิน จะส่งตรงให้อาจารย์ผถู้ ูกประเมิน อาจารย์ผดู้ แู ลวิชา หัวหน้าภาค
และรองคณบดีฝา่ ยวิชาการ เพื่อดาเนินการปรับปรุงต่อไป
๒. การประเมิ นหลักสูตรในภาพรวม
คณะฯ แต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินหลักสูตร ทีป่ ระกอบด้วย หัวหน้าภาควิชา ตัวแทนผูเ้ รียนปจั จุบนั
และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ทาการประเมินหลักสูตรอย่างเป็ นระบบ จากความเห็นของนักศึกษาปจั จุบนั ทุกชัน้ ปี ผูส้ าเร็จ
การศึกษาทีผ่ ่านการศึกษาในหลักสูตร ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ผูท้ รงคุณวุฒจิ ากภายนอก และตัวแทนผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย เช่น
ผูใ้ ช้บริการ โดยใช้แบบสอบถาม และ/หรือการสัมภาษณ์
๓. การประเมิ นผลการดาเนิ นงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามดัชนีบ่งชีผ้ ลการดาเนินงานทีร่ ะบุในหมวดที่ ๗ ข้อ ๗ โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย ๓ คน ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาวิชาอย่างน้อย ๑ คนทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จาก
คณะ/มหาวิทยาลัย
ทัง้ นี้มหาวิทยาลัยกาหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทนั สมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้าน
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา เป็ นระยะๆ อย่างน้อยทุก ๕ ปี
๔. การทบทวนผลการประเมิ นและวางแผนปรับปรุง
คณะกรรมการประเมินหลักสูตร รวบรวมข้อมูลจากการประเมิน สรุปปญั หาของการบริหารหลักสูตรทัง้ ใน
ภาพรวม และในแต่ละรายวิชา จัดประชุมสัมมนา เชิญผู้ทรงคุณวุฒใิ ห้ขอ้ เสนอแนะ กรณีท่พี บปญั หาของรายวิชา
สามารถดาเนินการปรับปรุงรายวิชานัน้ ๆ ได้ทนั ทีซง่ึ จะเป็ นการปรับปรุงย่อย สาหรับการปรับปรุงหลักสูตรทัง้ ฉบับ จะ
กระทาทุก ๕ ปี ทัง้ นี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต

๗๑

มคอ.๒

เอกสารแนบ
ภาคผนวก ก. คาอธิบายรายวิชา
ภาคผนวก ข. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสูร่ ายวิชา และ
การเทียบเคียงผลการเรียนรูก้ บั วัฒนธรรมองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาคผนวก ค. รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ภาคผนวก ง. รายละเอียดอาจารย์ประจาหลักสูตร
ภาคผนวก จ. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๒
ภาคผนวก ฉ. ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ ๖/๒๕๕๓ เรื่อง หลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์ท่ี
สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิม่ เติม ฉบับที่ ๔)

