
 หลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑิต 
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา  มหาวทิยาลยัมหดิล 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะเภสชัศาสตร ์
 

หมวดท่ี ๑  ข้อมลูโดยทัว่ไป 
 
๑. ช่ือหลกัสูตร 
              ภาษาไทย:      หลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติ  
            ภาษาองักฤษ:      Doctor of Pharmacy Program  
๒. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ชื่อเตม็:     เภสชัศาสตรบณัฑติ  
         ชื่อย่อ:  ภ.บ.  
            ภาษาองักฤษ ชื่อเตม็:     Doctor of Pharmacy  
         ชื่อย่อ:  Pharm.D. 
๓. วิชาเอก: ไม่ม ี
๔.  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสูตร:  ไม่น้อยกว่า  ๒๒๕  หน่วยกติ 
๕. รปูแบบของหลกัสูตร 
 ๕.๑ รปูแบบ หลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ี๖ ปี  
 ๕.๒  ภาษาท่ีใช้ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
 ๕.๓ การรบัเข้าศึกษา    รบัเฉพาะนกัศกึษาไทย 
 ๕.๔ ความรว่มมือกบัสถาบนัอ่ืน   เป็นหลกัสตูรเฉพาะของสถาบนัทีจ่ดัการเรยีนการสอนโดยตรง 
 ๕.๕ การให้ปริญญาแก่ผูส้ าเรจ็การศึกษา    ใหป้รญิญาเพยีงปรญิญาเดยีว 
๖. สถานภาพของหลกัสูตรและการพิจารณาอนุมติั/เหน็ชอบหลกัสูตร 
 ๖.๑ เป็นหลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยปรบัปรุงจากหลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร ๖ ปี)  
   หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๖.๒ เริม่ใชใ้นภาคเรยีนที ่๑ ปีการศกึษา ๒๕๕๘ เป็นตน้ไป 
 ๖.๓ คณะกรรมการประจ าสว่นงานพจิารณาหลกัสตูรในการประชุมครัง้ที ่๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวนัที ่๑๕ ตุลาคม  
  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ๖.๔ ทีป่ระชมุคณะกรรมการพจิารณากลัน่กรองหลกัสตูร  รบัรองหลกัสตูรนี้ในการประชมุ 
               ครัง้ที ่๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวนัที ่ ๔  ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ๖.๕ ทีป่ระชมุคณบด ีมหาวทิยาลยัมหดิลเหน็ชอบหลกัสตูร  ในการประชุมครัง้ที ่๓/๒๕๕๘ เมื่อวนัที ่
  ๑๑ กุมภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๕๘  
 ๖.๖ สภามหาวทิยาลยัมหดิลพจิารณา/อนุมตัหิลกัสตูร  ในการประชมุครัง้ที ่๔๙๓  เมื่อวนัที ่ ๑๘ กมุภาพนัธ ์ 
  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๖.๗ องคก์รวชิาชพีรบัรองหลกัสตูร ตามบนัทกึที ่ ๒๖/๒๕๕๘  เมื่อวนัที ่ ๒๙  เดอืน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 



 ๒ มคอ.๒ 

 
๗. ความพรอ้มในการเผยแพรห่ลกัสูตรท่ีมีคณุภาพและมาตรฐาน   
 หลกัสตูรมคีวามพรอ้มในการเผยแพร่ว่าเป็นหลกัสตูรทีม่คีุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน 
      คุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิในปีการศกึษา ๒๕๖๑ (หลงัเปิดสอน ๓ ปี)  
๘. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลงัส าเรจ็การศึกษา 
 ๘.๑ เภสชักรโรงพยาบาล บรกิารจ่ายยา ใหก้ารบรบิาลทางเภสชักรรม การผสมยาในผูป้ว่ยเฉพาะราย  

 และการบรหิารเวชภณัฑใ์นสถานพยาบาลทุกระดบัทัง้ภาครฐัและเอกชน 
 ๘.๒ เภสชักรชุมชน บรหิารจดัการรา้นยา จ่ายยา และใหก้ารบรบิาลทางเภสชักรรมในรา้นยา 

๘.๓ เภสชักรฝา่ยผลติ ตรวจวเิคราะห ์ ประกนัคุณภาพ วจิยัและพฒันาผลติภณัฑ ์ การขึน้ทะเบยีนยา ประจ า
โรงงานอุตสาหกรรมผลติยาแผนปจัจุบนั ผลติภณัฑย์าสมุนไพร ผลติภณัฑเ์ครื่องส าอาง อาหารและ
ผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร 

๘.๔ เภสชักรดา้นการคุม้ครองผูบ้รโิภค เช่น เภสชักรดา้นการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของกระบวนการ
ผลติและผลติภณัฑย์าแผนปจัจบุนั ผลติภณัฑย์าสมุนไพร ผลติภณัฑเ์ครื่องส าอาง อาหารและผลติภณัฑ์
เสรมิอาหาร ในกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุ  
เภสชักรทีป่ฏบิตังิานในส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั 

๘.๕ เภสชักรดา้นการศกึษา  เช่น นกัวชิาการ นกัวจิยั และนกัวทิยาศาสตร ์  
๘.๖ เภสชักรดา้นการวจิยัผลติภณัฑท์างคลนิิก 
๘.๗ เภสชักรดา้นการขึน้ทะเบยีนยา 
๘.๘ เภสชักรการตลาด 

๙. ช่ือ นามสกลุ เลขประจ าตวับตัรประชาชน ต าแหน่ง และคณุวฒิุการศึกษาของอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบ 
 หลกัสูตร 

ล าดบั 
เลขบตัรประจ าตวับตัรประชาชน 

ช่ือ –นามสกลุ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

คณุวฒิุ  (สาขาวิชา) 
สถาบนั :  ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา 

  ๑ xxxxxxxxxxxxx 
รศ. ดร. ภญ. จฑุามณี  สทุธสิสีงัข ์
 

ภ.บ., มหาวทิยาลยัมหดิล : ๒๕๒๓ 
วท.ม. (เภสชัวทิยา), มหาวทิยาลยัมหดิล : ๒๕๒๗ 
ปร.ด. (เภสชัวทิยา), มหาวทิยาลยัมหดิล : ๒๕๓๑ 

 

๒ 
 
xxxxxxxxxxxxx 
รศ. ดร. ภญ. ดวงดาว  ฉนัทศาสตร ์
 

 
ภ.บ., มหาวทิยาลยัศลิปากร : ๒๕๓๕ 
วท.ม. (เภสชัศาสตร)์, มหาวทิยาลยัมหดิล : ๒๕๓๙ 
ปร.ด. (เภสชัการ), มหาวทิยาลยัมหดิล : ๒๕๔๖ 
 

๓ xxxxxxxxxxxxx  
ผศ. ดร. ภก. ปรชีา  มนทกานตกิุล 
 

ภ.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั : 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. (เภสชับ าบดั) วทิยาลยัเภสชับ าบดัแห่งประเทศไทย : 
๒๕๔๘ 

 


