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หลกัสตูรเภสชัศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวชิาเภสชัศาสตร 

 
ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย  : หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร 
 ภาษาอังกฤษ  : Master of Pharmacy Program in Pharmacy 
 
ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)   : เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชศาสตร) 
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : Master of  Pharmacy (Pharmacy) 
 ชื่อยอ (ภาษาไทย)   : ภ.ม. (เภสัชศาสตร) 
 ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)   : M. Pharm. (Pharmacy) 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 คณะเภสัชศาสตร และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ปรัชญา   
 ผลิตนักวิจัยและนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในสาขาวิชาเภสัชศาสตร เพื่อใหการพัฒนายา
ภายในประเทศสามารถดําเนินไปได โดยลดการพึ่งพานักวิชาการภายนอกประเทศ 
 
ความสําคัญ 
 ปญหาคาใชจายในการนําเขายาในประเทศมีมูลคาเพิ่มสูงข้ึนมากในระยะหลายปที่ผานมา โดยคิดเปน
สัดสวนไดถึง 42% ของคาใชจายทางดานสุขภาพท้ังหมดของประเทศ ในขณะท่ีประเทศพัฒนาแลวอยางสหรัฐ กลับมี
สัดสวนคาใชจายดานยาเพียง 10-20% เทานั้น และเมื่อมองยอนกลับไป    พบวา อัตราการเพิ่มคาใชจายดานยายัง
สูงกวาการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจประเทศ โดยคาใชจายดานยามีอัตราเพิ่มอยูที่รอยละ 13-20 ขณะท่ีการ
เจริญเติบโตเศรษฐกิจอยูที่รอยละ 2.2-7.1 เทานั้น ดังนั้นความจําเปนที่จะตองมีการคนควาวิจัยเพื่อการพัฒนา
โรงงานอุตสาหกรรมการผลิตยาใหไดมาตรฐานตามหลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการผลิตยา(GMP) รวมท้ังการศึกษา
วิจัยสูตรตํารับยาที่มีประสิทธิภาพในการใชรักษาโรคและมีคุณภาพมาตรฐานและการพัฒนาการใชยาจากสมุนไพรและ
อุตสาหกรรมการผลิตยาโบราณและสมุนไพรเพื่อลดการนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศนั้น ถือเปนสิ่งสําคัญซึ่งตอง
อาศัยการวิจัยและพัฒนาในหลายแงมุมเพื่อที่จะไดผลิตภัณฑยาท่ีมีคุณภาพภายในประเทศ ดวยเหตุผลท่ีไดกลาวมา
ขางตน ประกอบกับความสอดคลองกับนโยบายแหงชาติดานยาของประเทศ จึงนับวาหลักสูตรเภสัชศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร จึงสอดคลองและสามารถตอบสนองตอสถานการณทางเศรษฐกิจในปจจุบันและ
อนาคตได  
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วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1. เพื่อผลิตนักวิจัยและนักวิชาการดานเภสัชศาสตร ผูมีความรูความสามารถในระดับสูง เพื่อเปนนักวิจัย
และนักวิชาการ 
 2. เพื่อสงเสริมการคนควาและวิจัยดานเภสัชศาสตร อันจะเปนประโยชนในการพัฒนาในดานเทคโนโลยี
เภสัชกรรมและอุตสาหกรรมยาในประเทศในการควบคุมมาตรฐานและความปลอดภัยของยาและการผลิตเภสัชภัณฑ
จากทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพึ่งพาตนเองดานยาตามนโยบายแหงชาติ 
 3. เพื่อสงเสริมการศึกษา และพัฒนาวิชาการเภสัชศาสตร เพื่อเพิ่มพูนคุณภาพการเรียนการสอน                       
 
วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  
 เรียน  วันจันทร - วันศุกร    เวลา  8.30  -  16.30  น.    
 
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 1. สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรองในหลักสูตร
ปริญญาตรีเภสัชศาสตรบัณฑิตดวยผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา  2.50 หรือมี
คุณสมบัติอ่ืนตามที่คณะกรรมการหลักสูตรคณะเภสัชศาสตรเห็นสมควร 
 2.  ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาล  เวนแตในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันไดกระทําโดย
ประมาท หรือความผิดอันเปนลหุโทษ 
 3.  ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหาย 
 4.  ไมเปนคนวิกลจริต และไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือโรคอ่ืนซึ่งสังคมรังเกียจ   
 5.  เปนไปตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
 
ระบบการจัดการศึกษา 
 1.  ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค  โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห  
 2.  หลักสูตรระดับปริญญาโท  2 ป (หลักสูตร แผน ก แบบ ก1)  
  หลักสูตรระดับปริญญาโท  2 ป (หลักสูตร แผน ก แบบ ก2) 
 3.  ใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในการเรียนการสอน 
 
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผล ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  
2556  ดังนี้ 
       1. มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผล  แตละรายวิชาที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน  การวัดผล

และ ประเมินผลอาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอ่ืน   ตามท่ีคณะที่รับผิดชอบรายวิชาจะกําหนดการ
สอบในแตละรายวิชาใหมีอยางนอยสองคร้ัง 

 2. การวัดและประเมินผลเปนหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยผูสอน  หรือผูที่คณะท่ีรับผิดชอบ
รายวิชาจะกําหนด 
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 3. ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมนอยกวารอยละแปดสิบของเวลาศึกษา
ทั้งหมดหรือไดทํางานในรายวิชานั้น    จนเปนที่เพียงพอตามท่ีอาจารยผูสอนกําหนด  จึงจะมีสิทธิ์
ไดรับการวัดและประเมินผล  เวนแตจะไดรับการอนุมัติเปนกรณี พิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
เมื่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นวาเวลาศึกษาท่ีไมครบ นั้น  เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผูนั้นมิได 

        4. การวัดผลการสอบประมวลความรู   การสอบวัดคุณสมบัติ  และการสอบวิทยานิพนธเปนหนาที่และ
ความรับผิดชอบของหัวหนาหลักสูตรและอาจารยที่ปรึกษา  โดยจะตอง เปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

 5. ผลงานวิทยานิพนธ หรือการศึกษาคนควาอิสระของนักศึกษาในระดับปริญญาโทจะตองไดรับการ
เผยแพร หรือตีพิมพตามท่ีกําหนดในเกณฑการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตร 

 6. การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาใหประเมินเปนอักษรระดับข้ัน (Letter Grades)  ที่มีคาระดับขั้น 
(Numeric Grades)  ดังตอไปนี้ 

   ระดับขั้น   ความหมาย   คาระดับขั้น (ตอหนึ่งหนวยกิต) 
    A    ดีเย่ียม    4.0 
    B+    ดีมาก    3.5 
    B    ดี     3.0 
    C+    พอใช    2.5 
    C    ออนมาก    2.0 
    F    ตก     0.0 
 7. สัญลักษณที่ไมมีคาระดับ มีความหมายดังนี้ 
 S หมายความวา ผลการศึกษาอยูในระดับข้ันเปนที่นาพอใจและหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมได 
 U หมายความวา ผลการศึกษาอยูในขั้นไมเปนที่พอใจ และไมนับหนวยกิตให 
 W  หมายความวา ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใชเมื่อนักศึกษาเรียนวิชานั้นตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 หรือ
เมื่อไดรับการอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

 I  หมายความวา การวัดและประเมินผลยังไมสมบูรณใชเมื่ออาจารยผูสอน โดยความเห็นชอบของ
ผูอํานวยการหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรใหรอการวัดและประเมินผล
ไวกอน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเปนสวนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยัง
ไมสมบูรณ เมื่อไดสัญลักษณ I  ในรายวิชาใดนักศึกษาตองดําเนินการติดตออาจารย
ผูสอนหรือภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชานั้น เพื่อใหมีการวัดและประเมินผลเพิ่มเติม
ภายในเวลา 3 สัปดาห ในกรณีที่มีเหตุอันควร อาจารยผูสอน หรือภาควิชาที่
รับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตใหขยายกําหนดเวลาดังกลาวได แตทั้งนี้ไมเกิน 2 
สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป  เมื่อพนกําหนดดังกลาวยังไมสามารถวัด
และประเมินผลได สัญลักษณ I  จะเปล่ียนเปนระดับข้ัน F หรือสัญลักษณ U แลวแต
กรณีทันที 

 IP  หมายความวา การศึกษาในรายวิชานั้นยังไมสิ้นสุด  การใหสัญลักษณ IP จะกระทําไดเฉพาะรายวิชา
ที่มีการเรียนหรือปฏิบัติงานตอเนื่องกันมากกวาหนึ่งภาคการศึกษา สัญลักษณ IP จะ
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ถูกเปลี่ยนเมื่อการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการประเมินผล
การศึกษาเปนระดับข้ัน หรือสัญลักษณ S หรือ U ตามแตกรณี 

 
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 1.  แผน ก แบบ ก 1 
   1.1 ไดสอบผานวิทยานิพนธ และไดสอบผานภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเร่ือง

เกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ัง
เกณฑอ่ืนๆ ครบถวน ตามหลักสูตร และขอกําหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา 

   1.2  ตีพิมพผลงานจากวิทยานิพนธใน  
     1.2.1 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่ เปนที่ยอมรับโดย

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ 
     1.2.2 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่อยูในฐานขอมูลของ Thai-

Journal Citation\Index (TCI) หรือ 
     1.2.3 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่มีกรรมการภายนอก

มารวมกลั่นกรอง (Peer Review) และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา หรือ 
     1.2.4 นําเสนอตอที่ประชุมวิชาการทั้งในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยาย หรือ

โปสเตอร และบทความฉบับสมบูรณไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceeding) 

   1.3 ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา      
ชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

 2. แผน ก แบบ ก 2 
   2.1 ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ ไดสอบผานวิทยานิพนธ และไดสอบ

ผานภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเร่ืองเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ
สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑอ่ืนๆ ครบถวน ตามหลักสูตร และ
ขอกําหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา  

   2.2  ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 3.00 
   2.3  ตีพิมพผลงานจากวิทยานิพนธใน  

     2.3.1 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่ เปนที่ยอมรับโดย
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ 

     2.3.2 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่อยูในฐานขอมูลของ Thai-
Journal Citation\Index (TCI) หรือ 

     2.3.3 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่มีกรรมการภายนอก
มารวมกลั่นกรอง (Peer Review) และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา หรือ 

     2.3.4 นําเสนอตอที่ประชุมวิชาการทั้งในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยาย หรือ
โปสเตอร และบทความฉบับสมบูรณไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceeding) 
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   1.4 ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา      
ชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

 
โครงสรางหลักสูตร 
 1.  แผน ก แบบ ก1 (ทําเฉพาะวิทยานิพนธ) หนวยกิตตลอดหลักสูตร    36  หนวยกิต 
    1)  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน    (ไมนับหนวยกิตรวม) 
    2)  หมวดวิชาบังคับกลุมท่ี 1    (ไมนับหนวยกิตรวม) 
    3)  วิทยานิพนธ           36 หนวยกิต 
 2. แผน ก  แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) หนวยกิตตลอดหลักสูตร   36  หนวยกิต 
    1)  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน    (ไมนับหนวยกิตรวม) 
    2)  หมวดวิชาบังคับ        9 หนวยกิต 
    3)  หมวดวิชาเลือก       12 หนวยกิต 
    4)  วิทยานิพนธ          15 หนวยกิต 
 
รายวิชาในหลักสูตร 
 1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน       (ไมนับหนวยกิตรวม) 
ENG  500  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา      3(3-0-6) 
   (English for Graduate Studies) 
 นอกจากรายวิชาเสริมพื้นฐานที่เสนอในหลักสูตรนี้แลว นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริม
พื้นฐานอื่นๆที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยรังสิตได ตามความเห็นชอบของหัวหนาหลักสูตรหรือคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาและผลการสอบ
คัดเลือก รวมถึงรายวิชาพื้นฐานที่เห็นวามีความสําคัญในการทําวิทยานิพนธ โดยไมนับรวมเปนหนวยกิตของหลักสูตร 
และวัดผลรายวิชาเสริมพื้นฐานในระบบ S/U (พอใจ/ไมพอใจ)   
                                       
 2.  หมวดวิชาบังคับ        จํานวน   9  หนวยกิต 
 นักศึกษาท่ีเลือกเรียนแผน ก แบบ ก1 ใหเรียนรายวิชา 2 รายวิชา คือ PYM 691 สัมมนา 1 และ PYM 692 
สัมมนา 2 โดยไมนับรวมหนวยกิต แตประเมินผลเปน S/U (พอใจ/ไมพอใจ) สวนนักศึกษาท่ีเลือกเรียนแผน ก แบบ 
ก2 ใหเรียนรายวิชาในหมวดวิชาบังคับตอไปนี้ 
PYM  691  สัมมนา 1             1(0-3-2) 
   (Seminar I) 
PYM  692  สัมมนา 2           1(0-3-2) 
   (Seminar II)         
PYM  601  ระเบียบวิธีการวิจัย         1(1-0-2) 
   (Research Methodology)  
PYM  602  ชีวสถิติ            3(3-0-6) 
   (Biostatistics) 
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PYM  603  การประเมินขอมูลทางเภสัชศาสตร                                           1(0-3-2) 
   (Assessment of Pharmaceutical Informations) 
PYM  693   การฝกฝนพิเศษ                                                        2(0-6-3) 
   (Special Practice) 
 
 3.  หมวดวิชาเลือก        จํานวน   12  หนวยกิต 
 ใหเลือกศึกษาสาขาใดสาขาหนึ่งจากรายวิชาตางๆในแตละสาขาวิชาดังตอไปนี้ โดยจะตองไดรับความ
เห็นชอบจากหัวหนาหลักสูตร หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  1)  สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม   
PYM  611  เทคโนโลยีเภสัชกรรมข้ันสูง 1       3(2-3-6) 
   (Advanced Pharmaceutical Technology I)  
PYM  612  เทคโนโลยีเภสัชกรรมข้ันสูง 2       3(2-3-6) 
   (Advanced Pharmaceutical Technology II) 
PYM  613  ชีวเภสัชกรรมขั้นสูง         2(2-0-4) 
   (Advanced Biopharmaceutics) 
PYM 614  วิทยาศาสตรเคร่ืองสําอาง          2(1-3-4) 
   (Cosmetics Sciences) 
PYM  615  เภสัชกรรมทางสัตวศาสตร                                              2(1-3-4) 
   (Veterinary  Pharmaceutics) 
PYM  621  ระบบนําสงยาแบบควบคุม        2(2-0-4) 
         (Controlled Drug Delivery System) 
PYM  622    วัสดุที่ใชทางเภสัชกรรม         2(2-0-4) 
   (Pharmaceutical Materials) 
PYM  623   ความคงสภาพของเภสัชภัณฑ       1(1-0-2) 
   (Stability of Pharmaceutical Products)     
  2)  สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑธรรมชาติ 
PYM  631  เคร่ืองมือสําหรับการวิจัยเภสัชกรรม      2(1-3-4) 
   (Instruments for Pharmaceutical Research) 
PYM  632  การพิสูจนสูตรโครงสรางเคมีของยา      2(2-0-4) 
         (Pharmaceutical Structure Elucidation) 
PYM  633  เคมีทางการสังเคราะหยา        2(2-0-4) 
   (Chemical Synthesis of Drugs) 
PYM  634  การประกันคุณภาพของเภสัชภัณฑ      3(2-3-6) 
   (Quality Assurance of Pharmaceuticals)    
PYM  635  เภสัชเคมีวิเคราะหของเภสัชภณัฑ อาหาร และเคร่ืองสําอาง   3(2-3-6) 
   (Pharmaceutical Analysis of Pharmaceuticals, Food and Cosmetics) 
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PYM  636  การประกันคุณภาพยาจากสมุนไพร      3(2-3-6) 
   (Quality Assurance of Herbal Medicines) 
PYM  637  อินทรียเภสัชเคมีข้ันสูง         2(2-0-4) 
   (Advanced Organic Pharmaceutical Chemistry) 
PYM  638  เคมีของยา           2(2-0-4) 
   (Medicinal Chemistry) 
PYM  639  มาตรฐานนานาชาติในการประกันคุณภาพ    3(2-3-6) 
   (International Standards on Quality Assurance) 
PYM  640  เคมีของผลิตภัณฑยาธรรมชาติ       3(3-0-6) 
   (Chemistry of Medicinal Natural Products) 
PYM  641  กระบวนวิธีทางพฤษเคมี        2(1-3-4) 
   (Phytochemical Methods) 
PYM  642  พืชสมุนไพรไทย          2(2-0-4) 
   (Thai Medicinal Plants) 
PYM  643  การตรวจสอบเบ้ืองตนทางชีวภาพของยา    2(1-3-4) 
   (Drug Biological Screening) 
PYM  644  อนุกรมวิธานพืชขั้นสูง         2(2-0-4) 
   (Advanced  Plant Taxonomy) 
PYM  645  การจัดทํามาตรฐานสมุนไพรและการตรวจสอบมาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพร   3(2-3-6) 
    (Pharmacognostic Specification and Quality Control of Medicinal Plant  Materials) 
PYM  646  เทคโนโลยีชีวภาพพืชสมุนไพร       3(2-3-6) 
    (Medicinal Plant Biotechnology) 
  3)  สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก 
PYM  651  วิธีการทดลองทางเภสัชวิทยา       3(2-3-6) 
    (Experimental Methods in Pharmacology) 
PYM  652  เภสัชวทิยาข้ันสูง          2(2-0-4) 
   (Advanced Pharmacology) 
PYM  653  การทดสอบความเปนพิษในข้ันตอนกอนคลินิก   2(2-0-4) 
   (Preclinical Toxicity  Testing) 
PYM  654  การตรวจสอบวิธีพิเศษทางเภสัชวิทยา     2(2-0-4) 
   (High Throughput  Screening for Pharmacology) 
PYM  655  หัวขอปจจุบันดานเภสัชกรรมคลินิก      2(2-0-4) 
   (Current Topics in Clinical Pharmacy) 
PYM  656  หลักการทางเภสัชวิทยาโมเลกุล       2(2-0-4) 
    (Principles of Molecular Pharmacology) 
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PYM  661  การบริบาลทางเภสัชกรรมข้ันสูง 1      3(3-0-6) 
   (Advanced Pharmacotherapeutic I) 
PYM  662  การบริบาลทางเภสัชกรรมข้ันสูง 2      3(3-0-6) 
   (Advanced Pharmacotherapeutic II) 
PYM  663  เภสัชจลนศาสตรคลินิกข้ันสูง       2(2-0-4) 
   (Advanced Clinical Pharmacokinetics) 
PYM  664  โภชนศาสตรคลินิกข้ันสูง        2(2-0-4) 
   (Advanced Clinical Nutrition) 
PYM  665  การรักษาดวยยาและสารอาหารทางหลอดเลือด   2(2-0-4) 
   (Parenteral Nutrition Therapy) 
PYM  666  ปฎิกิริยาระหวางยา         2(1-3-4) 
   (Drug Interactions) 
PYM  667  ระบาดวิทยาทางยาข้ันสูง        2(2-0-4) 
   (Advanced Pharmacoepidemiology) 
  4)  สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน 
PYM  671  เภสัชเศรษฐศาสตรและการวิจัยเชิงผลลัพธ    2(2-0-4) 
   (Pharmacoeconomic and  Outcomes Research) 
PYM  672  นโยบายและการควบคุมยา        2(2-0-4) 
   (Drug Regulation and Policy) 
PYM  673  บริหารเภสัชกิจข้ันสูง         2(2-0-4) 
   (Advanced Pharmaceutical Administration) 
PYM  674  เภสัชพฤติกรรมศาสตร        2(2-0-4) 
   (Behavioral Pharmacy) 
PYM  675  ผลิตภัณฑเสริมอาหาร         2(2-0-4) 
   (Food Supplements)  
PYM  676  การสื่อสารขั้นสูงทางเภสัชกรรม       2(2-0-4) 
   (Advanced Communication Skills in Pharmacy) 
PYM  677  ระบาดวิทยาทางยาและความปลอดภัยในการใชยา   2(2-0-4) 
   (Pharmacoepidemiology and Drug Safety) 
 
 4. วิทยานิพนธ   
  แผน ก แบบ ก1 
PYM  698  วิทยานิพนธ          36  หนวยกิต 
   (Thesis) 
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  แผน ก แบบ ก2 
PYM  699  วิทยานิพนธ          15  หนวยกิต 
   (Thesis) 
 
แผนการศึกษา   
 แผน ก  แบบ ก1  (ทําเฉพาะวิทยานิพนธ)  

ชัน้ปที่ 1
ภาคการศกึษาที ่1 ภาคการศกึษาที ่2 

PYM 691  สัมมนา 1                        1(0-3-2) #
         (Seminar I) 
PYM 698 วิทยานิพนธ                       9 หนวยกิต 
  (Thesis) 

 รวม  9 หนวยกิต

PYM 692 สัมมนา 2                   1(0-3-2) #
          (Seminar II) 
PYM 698  วิทยานิพนธ                         9 หนวยกิต
  (Thesis) 

รวม 9 หนวยกิต
 

ชัน้ปที่ 2
ภาคการศกึษาที ่1 ภาคการศกึษาที ่2 

PYM 698  วิทยานิพนธ                        9 หนวยกิต
  (Thesis) 

 รวม  9 หนวยกิต

PYM 698 วิทยานิพนธ                       9 หนวยกิต
         (Thesis) 

รวม 9 หนวยกิต
หมายเหตุ #  เปนรายวิชาบังคับที่ประเมินผลเปน S/U (ไมนับหนวยกิตรวม) 
 
 แผน ก  แบบ ก2  (การศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) 

ชัน้ปที่ 1
ภาคการศกึษาที ่1 ภาคการศกึษาที ่2 

PYM 601  ระเบียบวิธีการวิจัย                   1(1-0-2)
          (Research Methodology) 
PYM 602  ชีวสถิติ                       3(3-0-6) 
  (Biostatistics) 
PYM 691  สัมมนา 1                        1(0-3-2)
  (Seminar I) 
PYM XXX วิชาเลือก                          7 หนวยกิต
 
 
 

 รวม  12 หนวยกิต

PYM 603 การประเมินขอมูลทางเภสัชศาสตร1        (0-3-2)
 (Assessment of Pharmaceutical 
         Informations) 
PYM 692  สัมมนา 2                        1(0-3-2)
  (Seminar II) 
PYM 693 การฝกฝนพิเศษ                     2(0-6-3) 
  (Special Practice) 
PYM XXX วิชาเลือก                           5 หนวยกิต 
PYM 699 วิทยานิพนธ                     3 หนวยกิต 
   (Thesis) 

รวม  12 หนวยกิต
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ชัน้ปที่ 2
ภาคการศกึษาที ่1 ภาคการศกึษาที ่2 

PYM 699  วิทยานิพนธ                      6 หนวยกิต
  (Thesis) 

 รวม  6 หนวยกิต

PYM 699 วิทยานิพนธ                        6 หนวยกิต
  (Thesis) 

รวม 6 หนวยกิต
 
คําอธิบายรายวิชา 
 1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน  
ENG  500  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา      3(3-0-6) 
   (English for Graduate Studies) 
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเนนที่การพัฒนาทักษะการอาน การพัฒนาการเขียนทางวิชาการเพื่อเสริมให
ผูเรียนมีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ เพื่อทําความเขาใจเร่ืองท่ีอานโดยเฉพาะเอกสารทางวิชาการที่เปนทั้ง
ศัพทเทคนิคและที่ไมใช เนื้อหาเอกสารที่ใชนํามาจากหนังสือพิมพ บทความทางวิชาการ วารสาร รวมท้ังหนังสือตํารา
ที่เก่ียวของกับสาขาวิชาของนักศึกษา 
 Develop English language skills with an emphasis on reading  comprehension, and academic writing to 
supplement student’s ability to read and understand technical as well as non-technical English. Course 
materials will include newspaper and journal articles as well as textbooks which are relevant to student’s field 
of study. 
     
 2.  หมวดวิชาบังคับ    
PYM  691  สัมมนา 1           1(0-3-2) 
   (Seminar I) 
 การรวบรวมโดยการอาน และการนําเสนอความกาวหนาลาสุดของงานวิจัยในสาขาเภสัชศาสตรในหัวขอ
ตางๆ ตามมาดวยการอภิปรายถกแถลง นักศึกษาเปนผูเลือกหัวขอการนําเสนอ โดยความเห็นชอบของอาจารยผูสอน 
 Reading and oral presentation of the recent advanced research in different subjects of pharmacy 
following by open discussion; presenting the selected topic of student with the consent of the instructor 
 
PYM  692  สัมมนา 2           1(0-3-2) 
   (Seminar II) 
 ลักษณะวิชาจะเหมือนกับวิชาสัมมนา 1 โดยนักศึกษาจะตองแสดงใหเห็นถึงการพัฒนาการจากวิชาสัมมนา 1 
ทั้งรูปแบบและเนื้อหาที่นําเสนอ 
 The course format is similar to Seminar 1. An evaluation upon completion of this course is based on 
improvement of the student on presentation, performance and content. 
   
PYM  601  ระเบียบวิธีการวิจัย         1(1-0-2) 
   (Research Methodology) 
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 การวางแผนการวิจัย การออกแบบงานวิจัย การนําหลักการวิเคราะหผลเชิงสถิติมาใชในงานวิจัย การเขียน
รายงานตามหลักวิทยาศาสตรและการเขียนเคาโครงวิจัยทางเภสัชศาสตร 
 Research planning, research design, application of statistical analysis in research, writing scientific 
reports and research proposals in pharmaceutical sciences 
 
PYM  602  ชีวสถิติ            3(3-0-6) 
   (Biostatistics) 
 วิธีการทางสถิติซึ่งใชวิเคราะหขอมูลทางชีวภาพ ไดแก สถิติเชิงพรรณา ความนาจะเปน การสุมตัวอยาง 
การหาคาประมาณ การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวน ความถดถอยและสหสัมพันธ ตลอดจนการ
ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
 Statistical methods used in the analysis of biological data : descriptive statistics, probability, sampling, 
estimation, hypothesis testing, analysis of variance, regression and correlation and use of computer programs 
in statistical analysis.  
 
PYM  603  การประเมินขอมูลทางเภสัชศาสตร      1(0-3-2) 
   (Assessment of Pharmaceutical Information) 
 สืบคน สํารวจ วิเคราะห แยกแยะ อภิปราย นําเสนอ รายงานการวิจัยและสิทธิบัตรท่ีตีพิมพลาสุดในสาย
วิชาที่สนใจโดยเปนขอมูลทางเภสัชศาสตรในปที่ทําการศึกษา 
 Survey investigation analysis screening discussion presentation of the latest pharmaceutical research 
articles and pharmaceutical patents within the year of study in the field of concentration 
    
PYM  693  การฝกฝนพิเศษ          2(0-6-3) 
   (Special Practice) 
 การฝกหัดงานในสายวิชาที่เลือก ตามดวยงานดานปฏิบัติเพื่อหัดแกปญหาวิชาชีพและพัฒนาอยางเหมาะสม 
นํางานวิจัยและพัฒนาใชในการปฏิบัติจริง การสนทนาถกแถลงควบคูกับการวิเคราะห และการปฏิบัติจริง 
 Practice in the selected field following by experimental work to solve an appropriate technical 
problem; using the research and development practice to the actual environment; discussion with the 
instructor parallels with the student’s judgment and performance 
 
 3. หมวดวิชาเลือก 
   1)  สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 
PYM  611  เทคโนโลยีเภสัชกรรมขั้นสูง 1       3(2-3-6) 
   (Advanced Pharmaceutical Technology I) 
 ออกแบบ และประเมินผลเภสัชภัณฑสมัยใหม ในรูปแบบยาเตรียมท่ีใหทางปาก ทางผิวหนัง และโดยการฉีด 
โดยนําคุณสมบัติของตัวยาทั้งทางกายภาพ ทางเคมี และเภสัชจลนศาสตรเปนพื้นฐานในการออกแบบผลิตภัณฑอยาง
มีหลักเกณฑ ความเก่ียวของระหวางคุณสมบัติของยาดานเภสัชพลศาสตร ดานกายภาพ และเคมีที่มีตอการออกแบบ
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ผลิตภัณฑยา รวมถึงหลักการของหนวยการดําเนินการ การนําไปใชในการผลิตเภสัชภัณฑ กระบวนการในการผลิตใน
ข้ันอุตสาหกรรม  หลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตยา 
 Design  and evaluation of modern pharmaceutical products including oral, topical, and parenteral 
dosage forms; the application of drug physical, chemical, and pharmacokinetic properties as a basis for 
pursuing rational drug product design; the examination of the connection between pharmacodynamic and 
physicochemical drug properties to drug product design and performance; principle of unit operation and its 
applications in pharmaceutical product and  various processes in pharmaceutical manufacture, good 
manufacturing practices (GMP)  
 
PYM  612  เทคโนโลยีเภสัชกรรมขั้นสูง 2       3(2-3-6) 
    (Advanced Pharmaceutical Technology II) 
 การออกแบบและประเมินผลผลิตภัณฑยาในรูปแบบพิเศษตางๆ  เชน ในระบบการนําสงยาออกฤทธิ์เนิ่น 
และระบบที่มีการควบคุมการปลดปลอยยา  ระบบการนําสงยาไปยังตําแหนงท่ีกําหนดไว และเภสัชภัณฑ ประเภทฉีด
พน นอกจากนั้นยังศึกษาถึงการนําเทคนิคออพติไมเซชันไปใชในทางเภสัชกรรม ทั้งดานการตั้งตํารับและดาน
กระบวนการผลิต 
 Design and evaluation of special drug  dosage forms  such as sustained and controlled-release drug 
delivery systems and pharmaceutical aerosols; study of the topic on application of optimization techniques in 
pharmaceutical formulation and processes  
 
PYM  613  ชีวเภสัชกรรมขั้นสูง          2 (2 -0-4)

  (Advanced Biopharmaceutics) 
 ปจจัยทางเคมีทางกายภาพ ปจจัยทางสรีรวิทยา รวมท้ังปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการปลดปลอยตัวยาจากยา
เตรียมรูปแบบตางๆ และผลตอประสิทธิภาพในการรักษาของยาเตรียม ความรูดานเภสัชจลนศาสตรและเภสัช
พลศาสตรของตัวยาเพื่อนําไปปรับขนาดการใชยา จากยาเตรียมในรูปแบบตางๆ ใหเหมาะสมสําหรับผูปวยแตละคน 
 Physicochemical and physiological factors influencing the release of drugs from several dosage forms 
including factors affecting the therapeutic efficacy of these drug preparations;  the application of 
pharmacokinetics and pharmacodynamic parameters of drugs from various dosage forms in individualized drug 
therapy  
 
PYM  614  วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง        2(1-3-4) 
   (Cosmetic Sciences) 
 บทบาทและขอควรคํานึงในการพัฒนาผลิตภัณฑเคร่ืองสําอาง กฎหมาย ขอกําหนดและการขึ้นทะเบียน
เคร่ืองสําอาง ผลิตภัณฑสําหรับผิวหนัง ผลิตภัณฑสําหรับเสนผม ผลิตภัณฑเคร่ืองหอม ผลิตภัณฑเพื่ออนามัยชอง
ปาก ผลิตภัณฑสําหรับเล็บ ชนิดและวิธีเลือกบรรจุภัณฑสําหรับเคร่ืองสําอาง การออกแบบบรรจุภัณฑ การประเมิน
ผลิตภัณฑเคร่ืองสําอาง การพัฒนาเคร่ืองสําอางจากผลิตภัณฑธรรมชาติ การใชเคร่ืองสําอางในชีวิตประจําวัน 
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 Roles and considerations in cosmetic development; laws, regulations and cosmetic Registrations; skin 
products, hair products, fragrant products, oral hygienic products, nail products; types and considerations of 
cosmetic packaging, packaging design; evaluation of cosmetic product;  development of natural cosmetic 
products; use of cosmetics in daily life 
 
PYM  615  เภสัชกรรมทางสัตวศาสตร        2(1-3-4) 
   (Veterinary  Pharmaceutics) 
 หลักการและแนวคิดทางดานฟสิกสเคมี ที่เก่ียวของกับการต้ังตํารับยามาเตรียมยาเพื่อใชสําหรับสัตว 
โดยเฉพาะยาท่ีไมมีใชในคน การใชยาเพื่อรักษาโรคตางๆ ที่พบในทั้งสัตวบก  เชน สุนัข และ สัตวน้ํา เชน ปลา 
 The principles and concepts of physicochemical properties involving pharmaceutical formulation of drug 
used in animals; use of medicine for treatment in land animals such as dog and aquatic animals such as fish 
 
PYM  621  ระบบนาํสงยาแบบควบคุม        2(2-0-4) 
   (Controlled Drug Delivery Systems) 
 วิธีการและเทคโนโลยีที่ใชในการควบคุมการปลดปลอยของยาจากระบบนําสงยาตางๆ ซึ่งรวมถึงการ
ออกแบบ ชนิด และรูปแบบทางจลนศาสตรของการปลดปลอยยาของระบบนําสงยาดังกลาว  นอกจากนั้นยังเนนถึง
ระบบการนําสงยาประเภทที่มุงตรงสูเปาหมาย เชน ตัวพาพวกที่เปนโมเลกุลขนาดใหญ ตัวพาพวกไลโปโซม และตัว
พาพวกที่เปนอนุภาคและเซลล 
 Methods and technologies of controlling drug release from various drug delivery systems including 
their designs, types, and models of release kinetics; emphasis on target drug delivery systems such as 
macromolecular carriers, liposomal carriers, particulate and cellular carriers  
 
PYM  622  วัสดุที่ใชทางเภสัชกรรม        2(2-0-4) 
   (Pharmaceutical Materials) 
 รายละเอียดเก่ียวกับวัสดุตางๆ ที่ใชในเภสัชตํารับ เชน สารชวยชนิดตางๆ ที่ใชในรูปแบบยาเตรียม วัสดุที่
ใชในการเคลือบฟลมของยาเตรียมท่ีใหทางปาก และวัสดุพวกโพลิเมอรที่ใชในระบบการนําสงยาตางๆ เปนตน โดย
เนนที่การเลือกวัสดุที่เหมาะสมในการผลิตผลิตภัณฑยาท่ีมีคุณสมบัติตามตองการ 
 Detail on various materials in pharmaceutical formulations such as different types of excipients using 
in drug dosage forms, materials using in the film coating of oral dosage forms, and polymeric materials using 
in drug delivery systems; Emphasis on the suitable choosing of materials for producing the required 
pharmaceutical products 
 
PYM  623  ความคงสภาพของเภสัชภัณฑ      1(1-0-2) 
   (Stability of Pharmaceutical Products) 
 ความรูเก่ียวกับความคงสภาพของยา เชน จลนศาสตรของการสลายตัว ปจจัยท่ีมีผลตอความคงสภาพทั้ง
ทางฟสิกส เคมี และภาชนะบรรจุ ออกแบบวิธีการศึกษาความคงสภาพ และการกําหนดวันหมดอายุ 
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 Various informations on drug stability, such as degradation kinetics, degradation pathways, factors affecting 
physical and chemical stability of pharmaceuticals, solid state degradation as well as effects of packaging system on 
stability and expiration dating of drug 
 
   2)  สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑธรรมชาติ 
PYM  631  เครื่องมือสําหรับการวิจัยเภสัชกรรม      2(1-3-4) 
   (Instruments for Pharmaceutical Research) 
 หลักการของเคร่ืองมือตางๆ ในการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตรเภสัชกรรม ตลอดจนถึงการนําเคร่ืองมือไป
ประยุกตใชในการวิจัยอยางเหมาะสม 
 The principles of various instruments in pharmaceutical research and scientific development as well as 
a research tool to be used appropriately                       
 
PYM  632  การพิสูจนสูตรโครงสรางเคมีของยา      2(2-0-4) 
   (Pharmaceutical Structure Elucidation) 
 วิธีทั่วไปและการประยุกตใชเทคนิคตางๆ ทางสเปคโตรสโคป ไดแก ยูวี-วิสิเบิล อินฟราเรด เอ็นเอ็มอาร 
แมสสเปคโตรสโคป และทางโครมาโตกราฟ ในการวิเคราะหสูตรโครงสรางทางเคมีของยาและผลิตภัณฑทาง
ธรรมชาติ  
 General methods and application techniques in spectroscopy such as UV-visible, infrared (IR), nuclear 
magnetic resonance (NMR), mass spectroscopy (MS) and in chromatography to analyze the chemical structure 
of drugs and natural products. 
 
PYM  633  เคมีทางการสังเคราะหยา        2(2-0-4) 
   (Chemical Synthesis of Drugs) 
 หลักการและวิธีการสังเคราะหยา การดัดแปลงสูตรโครงสรางของยา และการดัดแปลงสูตรโครงสรางของสาร
ออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรมจากผลิตภัณฑธรรมชาติโดยปฏิกิริยาก่ึงสังเคราะห และความรูเก่ียวกับกลไกปฏิกิริยาเคมี
ตางๆ 
 Principles and methods of synthetic drugs, modification of drug structures and the modified structure 
of the active ingredients of pharmaceuticals from natural products by semi-synthesis reaction and knowledge 
about the chemical reaction mechanism 
 
PYM  634  การประกันคุณภาพของเภสัชภัณฑ      3(2-3-6) 
   (Quality Assurance of Pharmaceuticals)    
 การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพของเภสัชภัณฑ ซึ่งประกอบดวยยาละอองสูดดม ยาหยอดตา 
ครีม อิมัลชัน ยาแขวนตะกอน ยาผสม ยาอม ยาเหน็บ ยาฉีด ยาแคปซูล และยาเม็ด เนนที่หลักการและเทคนิคที่ใช 
ทั้งในและนอกตํารายาในการวิเคราะหตัวยาเดี่ยวหรือตัวยาผสมในเภสัชภัณฑเหลานั้น 



Rangsit University Graduate Bulletin 2016-2017   

คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา  2559 - 2560 16 

 Quality control and quality assurance of pharmaceutical dosage forms; Covers the topics of aerosol 
inhalation, eye drop, cream, emulsion, suspension, mixture, lozenge, suppository, injection, capsule and tablet; 
emphasis on principle and technique of official and non-official procedures for the assay of single or a 
mixture of drugs in the dosage forms  
 
PYM  635  เภสัชเคมีวิเคราะหของเภสัชภัณฑ อาหาร และเครื่องสําอาง   3(2-3-6) 
   (Pharmaceutical Analysis of Pharmaceuticals, Food and Cosmetics) 
 การวิเคราะหและควบคุมคุณภาพของยา อาหาร และเคร่ืองสําอาง โดยใชเทคนิคที่ทันความกาวหนาทาง
เภสัชวิเคราะห สําหรับยา ไดแก ยาปฏิชีวนะ วิตามิน สารสเตอรอยด แอลคาลอยด ยาแกไขและยาแกปวด ดาน
อาหาร ไดแก พิษของเชื้อรา กรดอะมิโน กากของสารตานจุลชีพ สารปรุงแตงอาหาร และสารกันเสีย ดาน
เคร่ืองสําอางไดแก สารกันแดด และสารปรุงแตง วิชานี้ยังครอบคลุมถึงการเตรียมตัวอยางเพื่อการวิเคราะห การ
เลือกสารบรรจุคอลัมนในวิธีโครมาโตกราฟ และวิธีการตรวจสอบ    
 Analysis and quality control of drugs, food and cosmetics using modern advances in pharmaceutical 
analysis for drugs, including antibiotics, vitamins, steroids, alkaloids, antipyretics and analgesics; in food, 
including fungal toxins, amino acids, antimicrobial residues, food additives and preservatives; in cosmetics, 
including sunscreen and cosmetic additives; this course also covers the sample preparations for analysis, the 
selection of column packing materials in chromatography and detection methods 
 
PYM  636  การประกันคุณภาพยาจากสมุนไพร      3(2-3-6) 
   (Quality Assurance of Herbal Medicines) 
 การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพของยาและผลิตภัณฑยาจากสมุนไพร ประมวลการประเมิน
คุณภาพของสมุนไพรวัตถุดิบ การเตรียมสมุนไพร เภสัชภัณฑที่ประกอบขึ้น และการทดสอบความคงสภาพ 
 Quality control and quality assurance of herbal medicines and pharmaceutical products; evaluation 
process of herbal raw materials, the preparation of herbs, the pharmaceuticals and the stability tests 
 
PYM  637  อินทรียเภสัชเคมีขั้นสูง        2(2-0-4) 
   (Advanced Organic Pharmaceutical Chemistry)        
 กลไกปฏิกิริยาเคมี การประยุกตใชทฤษฎีทางอิเล็กตรอนและทฤษฎีการเปล่ียนสถานะในการศึกษากลไก
ปฏิกิริยาในการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของยา โดยเนนปฏิกิริยาท่ีนํามาใชในการสังเคราะหยา  
 Reaction mechanism and application of electron and transition state theories in the study of reaction 
mechanisms, the modification of structure of medicinal agents, emphasizing upon reactions applied to the 
synthesis of medicinal agents 
 
PYM  638  เคมีของยา           2(2-0-4) 
   (Medicinal Chemistry)  
 หลักการเปล่ียนแปลงสูตรโครงสรางของยา และสารแปลกปลอมอื่นๆ ที่เกิดจากกระบวนการเมแทบอลิสม 
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โดยเนนถึงวิถีทางและกลไกของการเปลี่ยนแปลงดังกลาว และปจจัยตางๆที่มีผลตอกระบวนการเหลานี้ การ
เปล่ียนแปลงฤทธิ์ยาท่ีเนื่องจากเมแทบอลิสม และความสัมพันธของเมแทบอลิสมกับการออกแบบสูตรโครงสรางของ
ยา โดยการประยุกตใชความรูดานอินทรียเคมี ชีวเคมี และเภสัชวิทยา 
 Principles of structural changes of drug molecules and xenobiotics in metabolic processes emphasis on 
their pathways, mechanisms, and factors affecting these processes, bioactivation due to drug metabolism and 
relationship of metabolism and drug design based on the application of organic chemistry, biochemistry and 
pharmacology 
 
PYM  639  มาตรฐานนานาชาติในการประกันคุณภาพ    3(2-3-6) 
   (International Standards on Quality Assurance)   
 มาตรฐานนานาชาติในการประกันคุณภาพ มาตรฐานเหลานี้รวม ISO/IEC 17025, ISO 9000 และ ISO 14000 
วิชานี้ครอบคลุมการศึกษาขอมูลเก่ียวกับหลักพื้นฐานและการนํามาตรฐานคุณภาพนานาชาติขององคการมาตรฐาน
นานาชาติมาใชประโยชน 
 International standards on quality assurance; the standards including ISO/IEC 17025, ISO 9000 and ISO 
14000 series; covering the study of the general information evolving the basic principles and the 
implementation of the quality standards of the international organization for standardization 
 
PYM  640  เคมีของผลิตภัณฑยาธรรมชาติ       3(3-0-6) 
   (Chemistry of Medicinal Natural Products) 
 เคมีของผลิตภัณฑธรรมชาติกลุมสารประกอบไนโตรเจน เทอรปน ฟนอลิก และไบโอโพลีเมอร และ
สารประกอบท่ีมีฤทธิ์ทางชีวภาพตางๆ โดยครอบคลุมถึงการจําแนกกลุม ชีวสังเคราะห และประโยชนการนําไปใช
ในทางเภสัชกรรมและชีวการแพทย 
 The chemistry of natural products such as nitrogen-containing compounds, terpenoids, phenolics, 
biopolymers and other biologically active compounds covering the classification, biosynthesis pathway, 
pharmaceutical applications and biomedicines 
 
PYM  641  กระบวนวิธีทางพฤษเคมี        2(1-3-4) 
         (Phytochemical Methods) 
 กระบวนวิธีการสกัด การแยก การทําใหบริสุทธิ์ และการตรวจสอบเอกลักษณของสารทุติยภูมิที่สําคัญจาก
พืช รวมท้ังการวิเคราะหผลและการนําผลการวิเคราะหไปใช 
 Methods of extraction, separation & isolation, purification and identification of secondary metabolite 
substances from plants including result analysis and applications  
 
PYM  642  พชืสมุนไพรไทย          2(2-0-4) 
   (Thai Medicinal Plants) 
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 การประยุกตใชและการตรวจสอบชนิดตามหลักพฤกษศาสตรพืชสมุนไพรไทยท่ีมีประโยชนทางยาและพืชมี
คุณคาทางเศรษฐกิจ  
 Applications and taxonomic identifications of Thai indigenous plants which of medicinal and economic 
interest 
 
PYM  643  การตรวจสอบเบื้องตนทางชีวภาพของยา    2(1-3-4) 
   (Drug Biological Screening) 
 วิธีการตางๆ ที่ใชตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของยา ซึ่งรวมท้ังสารก่ึงบริสุทธิ์ หรือสารสกัดหยาบท่ีสกัดได
จากธรรมชาติ ความสัมพันธระหวางโครงสรางทางเคมีและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของกลุมยาตัวอยาง ตลอดจนถึงการ
อภิปรายเทคนิคการตรวจสอบเบ้ืองตนทางเภสัชวิทยาตางๆ ที่นําใชในการแปลผลการทดลอง 
 Various techniques used to assess the biological activities of a drug including semipurified or crude 
extracts obtained from natural products.  The relationship between molecular structure and pharmacological 
activity of various representative classes of drugs, certain pharmacological screening techniques as various 
means used for the interpretation of the experimental results also discussed. 
 
PYM  644  อนุกรมวิธานพืชขั้นสูง         2(2-0-4) 
   (Advanced  Plant Taxonomy) 
 ความกาวหนาในการจัดจําแนกหมวดหมู การตรวจสอบเอกลักษณ และการต้ังช่ือของพืชมีทอลําเลียง  
โดยรวมถึงอนุกรมวิธานพืช  การจัดจําแนกพืชโดยการพิจารณาถึงความสัมพันธทางวิวัฒนาการ (phylogenetics) และ 
evolutionary processes ของพืช ศึกษาลักษณะและขอมูลของพืชวงศที่คัดเลือก นักศึกษาสามารถพิจารณาและ
อภิปรายบทความวิจัยได 
 The progress in classification, identification and nomenclature of vascular plants; included plant 
taxonomy;  phylogenetics and evolutionary processes; The descriptions and information of selected families of 
medicinal plants; the ability of student to consider and discuss on research articles. 
 
PYM  645  การจัดทํามาตรฐานสมุนไพรและการตรวจสอบมาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพร    3 (2-3-6)

   (Pharmacognostic Specification and Quality Control  
   of Medicinal Plant  Materials) 
 ขอกําหนดมาตรฐานสมุนไพรในเภสัชตํารับตางๆ การทํามาตรฐานสมุนไพร การจัดทําเกณฑมาตรฐาน 
รวมถึงการตรวจสอบมาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพรที่ถูกกําหนดไวในเภสัชตํารับตางๆ หรือเกณฑมาตรฐานที่จัดทําข้ึน 
 Pharmacognostic specification in various Pharmacopoeia; perform plant standardization, specification 
including raw material quality assessment by method described in Pharmacopoiea or relevented specifications. 
 
PYM  646  เทคโนโลยีชีวภาพพืชสมุนไพร       3 (2-3-6)

  (Medicinal Plant Biotechnology)  
 กระบวนวิชาแบบบูรณาการในการนําเทคโนโลยีชีวภาพดานพืชมาประยุกตใชในพืชสมุนไพร เชน การเพาะ 
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เล้ียงเนื้อเยื่อพืช การเลี้ยงเซลลแขวนลอย การเลี้ยงรากขนเพาะเล้ียง การเลี้ยงโปรโตพลาสต เทคนิคลายพิมพดีเอ็นเอ 
การโคลนดีเอ็นเอและยีน พันธุวิศวกรรม และการแสดงออกของยีน เพื่อศึกษาวิถีชีวสังเคราะหหรือเพิ่มการสรางสาร
ทุติยภูมิที่เปนสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ เพื่อประยุกตใชสําหรับการผลิตในระดับอุตสาหกรรม และเพื่อการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชสมุนไพร รวมถึงการฟงบรรยายในหัวขอพิเศษ การนําเสนอและอภิปรายงานวิจัยดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีดานพืชในหัวขอปจจุบัน  
 An integrated course concerning the application of plant biotechnology in medicinal plants, e.g., plant 
tissue culture, cell suspension culture, hairy root culture, protoplasts culture, DNA fingerprinting technique, DNA 
and gene cloning, genetic engineering, and gene expression for studying biosynthesis pathway and high 
production of secondary metabolites; the participation in special topics; the presentation and discussion on 
current topics in relevant researches 
 
   3)  สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก 
 PYM  651  วิธีการทดลองทางเภสัชวิทยา       3(2-3-6) 
   (Experimental Methods in Pharmacology) 
 การฝกฝนเก่ียวกับเทคนิคในการแยกเนื้อเยื่อหรืออวัยวะตางๆ จากสัตวทดลอง รวมถึงการทดลองทางเภสัช
วิทยาท่ีใชเนื้อเยื่อหรืออวัยวะท่ีเตรียมได 
 Practical course on the techniques of isolation of various animal tissues or organs including certain 
pharmacological experiments on isolated preparations 
 
PYM  652  เภสัชวิทยาขั้นสูง          2(2-0-4) 
   (Advanced Pharmacology) 
 แนวคิดและหลักการที่สําคัญทางดานเภสัชวิทยาข้ันสูงที่เนนความเขาใจเก่ียวกับการออกฤทธิ์ของยาที่อวัยวะ
ตางๆ โดยศึกษาถึงกลไกการออกฤทธิ์ของยาท้ังในระดับเซลลและระดับโมเลกุล 
 Advanced principles and concepts of pharmacology essential for the thorough understanding of how 
drugs produce their effects in living organisms; mechanisms of drug action both at cellular and molecular 
levels 
 
PYM  653  การทดสอบความเปนพิษในขั้นตอนกอนคลินิก   2(2-0-4) 
   (Preclinical Toxicity Testing)  
 หลักการและกระบวนการทดสอบความเปนพิษของสาร ผลของการใหยาซํ้ากันหลายๆ คร้ังในระยะเวลาสั้น 
การทดสอบพิษก่ึงเร้ือรัง การทดสอบพิษเร้ือรัง พิษตอระบบสืบพันธุและการกอมะเร็ง  
 General principles and procedures in toxicity testing; the result of short term repeated doses, sub-
chronic and chronic toxicity testing, and reproductive and carcinogenic toxicities 
 
PYM  654  การตรวจสอบวิธีพิเศษทางเภสัชวิทยา     2(2-0-4) 
   (High-Throughput Screening for Pharmacology) 
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 การตรวจสอบทางเภสัชวิทยาใหมที่ใหผลท่ีนาเช่ือถือสูงและมีความแมนยํา สามารถนําไปประยุกตใชใน
การศึกษาตรวจสอบยา และคนหายาใหมๆ ได  เทคนิค Micro array technology วิศวะพันธุศาสตร และเทคนิคทาง
เภสัชวิทยาโมเลกุล 
 The new pharmacology method of High-throughput screening for drug testing and new drug 
discovery, Micro array technology, genetic engineering and molecular pharmacology’s methods.   
 
PYM  655  หัวขอปจจุบันดานเภสัชกรรมคลินิก      2(2-0-4) 
   (Current Topics in Clinical Pharmacy) 
 ประเด็นปจจุบันและความกาวหนาทางวิชาการดานเภสัชกรรมคลินิก นําเสนอและอภิปรายแนวคิดใหมของ
ความรูทางดานเภสัชกรรมคลินิก 
 Keeping up-to-date with the recent knowledge in pharmaceutical care, presentation and discussion of 
present concepts concerning the advancement in clinical pharmacy 
 
PYM  656  หลักการทางเภสชัวทิยาโมเลกุล      2(2-0-4) 
   (Principles of Molecular Pharmacology) 
 หลักการเบื้องตนที่เก่ียวของกับการออกฤทธิ์ของยา ไดแก การดูดซึมยา การกระจายตัว การเมตาลิซึม และ
การขับถาย รวมถึงการออกฤทธิ์ของยาผานรีเซพเตอร ขอควรระวังและผลขางเคียงของยา 
 Fundamental concepts involving in drug action, drug absorption, distribution, metabolism and 
excretion; drug receptor interaction; precautions and adverse drug reactions 
 
PYM  661  การบริบาลทางเภสัชกรรมขั้นสูง 1      3(3-0-6) 
   (Advanced Pharmacotherapeutic I) 
 เภสัชบําบัด  การประเมิน   ปองกัน    และแกปญหาที่เก่ียวของกับยา   การติดตามการรักษาดวยยา ใน
โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินอาหาร และตอมไรทอ 
 Pharmacotherapy ; Drug-related problems assessment, prevention and resolution ; monitoring of drug 
therapy in cardiovascular system, gastrointestinal system and endocrine system 
 
PYM  662  การบริบาลทางเภสัชกรรมขั้นสูง 2      3(3-0-6) 
   (Advanced Pharmacotherapeutic II) 
 เภสัชบําบัด  การประเมิน   ปองกัน    และแกปญหาที่เก่ียวของกับยา   การติดตามการรักษาดวยยาใน
โรคระบบทางเดินหายใจ ระบบประสาท 
 Pharmacotherapy, Drug-related problems assessment, prevention and resolution; monitoring of drug 
therapy in respiratory system, neuro-muscular system etc. 
 
PYM  663  เภสัชจลนศาสตรคลินิกขั้นสูง       2(2-0-4) 
   (Advanced Clinical Pharmacokinetics) 
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 ประสบการณการประยุกตหลักการเภสัชจลนศาสตรกับผูปวยดวยโรคตางๆ   การปรับขนาดยาเฉพาะบาง
ตัวใหเหมาะสมกับผูปวยแตละราย 
 Pharmaceutical experience in applying pharmacokinetic principles to patients with variety of disease 
states; individualization and optimization of dosing regimens of some specific drugs  
 
PYM  664  โภชนศาสตรคลินิกขั้นสูง                                              2(2-0-4) 
   (Advanced Clinical Nutrition) 
 การปองกัน การบําบัด และฟนฟูสุขภาพ โดยใชหลักโภชนาการ การประมวลหลักโภชนาการเขาในแผนการ
รักษา เนนขอบงใช ขอหามใช และอาการไมพึงประสงค 
 Essential role of nutrition in prevention, treatment and rehabilitation; application of nutritiontherapy 
focusing on indications, contra-indications and adverse events 
 
PYM  665  การรักษาดวยยาและสารอาหารทางหลอดเลือด               2(2-0-4) 
   (Parenteral Nutrition Therapy) 
 กระบวนการจัดเตรียมยาและสารอาหารปราศจากเชื้อ  วิธีการรักษาดวยยาและสารอาหารนอกทางปาก  
แนะนําและแกปญหาที่เก่ียวของกับยาและสารอาหารนอกทางปาก 
 Aseptic drugs and nutrition compounding process; parenteral drug and nutrition therapy method; 
advisory and resolving of parenteral drug nutrition related problems  
 
PYM  666  ปฏิกิริยาระหวางยา         2(1-3-4) 
   (Drug Interactions) 
 กลไกการออกฤทธิ์ ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา และผลทางการรักษาท่ีเกิดข้ึนจากปฏิกิริยาระหวางยา เมื่อใหยา
มากกวาหนึ่งชนิด 
 mechanism, pharmacological effects and therapeutic consequences of drug interactions for 
administering two or more drugs  
 
PYM  667  ระบาดวิทยาทางยาขั้นสูง        2(2-0-4) 
   (Advanced Pharmacoepidemiology) 
 หลักการพื้นฐานของระบาดวิทยา วิธีการวิจัยดานเภสัชระบาดวิทยา และหลักสถิติที่ เ ก่ียวของ           
การประยุกตใชความรูดานเภสัชระบาดวิทยาในการคุมครองผูบริโภค และการวางแผนการดําเนินงานทางเภสัช
สาธารณสุข 
 The principle concepts of epidemiology, research methods in pharmacoepidemiology and biostatistics,  
the application of pharmacoepidemiology in consumer health protection and public health planning. 
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   4)  สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน 
PYM  671  เภสัชเศรษฐศาสตรและการวิจัยเชิงผลลัพธ    2(2-0-4) 
   (Pharmacoeconomic and Outcomes Research) 
 หลักการพื้นฐานทางเภสัชเศรษฐศาสตรและการวิจัยเชิงผลลัพธ วิธีการประเมินทางเภสัชเศรษฐศาสตร    
การประเมินงานวิจัยทางเภสัชเศรษฐศาสตร การประยุกตใชเภสัชเศรษฐศาสตรและการวิจัยเชิงผลลัพธเพื่อพัฒนา
งานบริการสาธารณสุข 
 Principle of pharmacoeconomics and outcome research and its applications, evaluations of the 
parmacoeconomics and outcome research, the applications to develop health care system.  
 
PYM  672  นโยบายและการควบคมุยา       2(2-0-4) 
   (Drug Regulation and Policy) 
 นโยบายและการควบคุมยาของประเทศไทย เคร่ืองมือและการดําเนินนโยบาย การวิเคราะหผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนจากนโยบายและการควบคุมยาตอเภสัชกรรมชุมชน 
 Health policy and drug regulation in Thailand, fiscal instrument and fiscal policy, analyze the effects of 
fiscal policy and drug regulation in community pharmacy 
 
PYM  673  บริหารเภสัชกิจขั้นสูง         2(2-0-4) 
   (Advanced Pharmaceutical Administration) 
 การจัดการทางธุรกิจท่ีเก่ียวกัลเภสัชกรรมและการบริการเภสัชกรรมชุมชน รวมถึงความสัมพันธระหวาง
บุคคล การควบคุมคงคลัง การวาจาง และการซื้อขาย การควบคุมผลิตภัณฑ การควบคุมปริมาณสินคา การควบคุม
ดานการเงิน การควบคุมงบประมาณและนโยบายการพัฒนาเก่ียวกับการตลาดของเภสัชกรรมชุมชน 
 Business management of pharmacy co-operation and community service centers, including public and 
human relations, inventory control, hiring and purchasing, product control, stock control, monetary control, 
budget control and strategy development in community pharmaceutical marketing  
 
PYM  674  เภสัชพฤติกรรมศาสตร        2(2-0-4) 
   (Behavioral Pharmacy) 
 ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการใชยาของผูบริโภคผูกับสภาพแวดลอมในการใชยา โดยจําแนก
ชนิดและอธิบายถึงความหลากหลายของปจจัยซ่ึงสงผลตอพฤติกรรมการใชยาของผูบริโภค 
 The complex relationships between consumer behavior of drug and the environment, including 
consumer behavior of drugs; classifying and explaining the multitude of factors which influence human 
behavior  
 
PYM  675  ผลิตภัณฑเสริมอาหาร         2(2-0-4) 
   (Food Supplements) 
 การใชผลิตภัณฑเสริมอาหาร ประกอบดวย บทบาท การดูดซึม ชีวเคมี ผลเสียของการขาดสารอาหาร  
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การใหคําแนะนําแกผูบริโภคตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและ
ประสิทธิผลตอผูบริโภคในการใชผลิตภัณฑดังกลาว 
 Consumer protection in the aspect of food supplement including role, absorption, biochemistry, 
deficiency risks and consequence; recommendations of food and drug administration regarding of food 
supplements informing to patients to increase safe and effective use of food supplement  
 
PYM  676  การสื่อสารขัน้สงูทางเภสชักรรม      2(2-0-4) 
   (Advanced Communication Skills in Pharmacy) 
 เทคนิคการส่ือสารใหเขาใจกันระหวางบุคคลและระหวางกลุม โดยศึกษาจากการบรรยาย อภิปรายกลุมและ
จากกรณีศึกษา 
 Communication techniques to gain more interpersonal and intergroup understanding by lectures, 
discussions and case study presentations  
 
PYM  677  ระบาดวิทยาทางยาและความปลอดภัยในการใชยา   2(2-0-4) 
   (Pharmacoepidemiology and Drug Safety) 
 หลักการและการศึกษาวิจัยทางดานระบาดวิทยาทางยา การเฝาระวังความปลอดภัยการใชยาภายหลังการ
นํายาออกสูตลาด  การประเมินความเสี่ยงและประโยชนจากการใชยา 
 Principle of pharmacoepidemiology and drug surveillance in post-marketing, risk and benefit 
evaluation. 
 
 4. วิทยานิพนธ 
PYM  698  วิทยานิพนธ              36  หนวยกิต 
   (Thesis) 
 งานวิจัยท่ีนักศึกษาเลือกทําในหัวขอโครงการวิจัยท่ีสนใจตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา และทําการ
วิจัยเพื่อนําผลงานมาเขียนเปนวิทยานิพนธ โดยนักศึกษาตองเสนอวิทยานิพนธ และสอบปองกันวิทยานิพนธตอ
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ 
 Research in which a student selects the research project as recommended by research advisor. The 
research results will be written as a thesis, and orally defended. 
 
PYM  699  วิทยานิพนธ              15  หนวยกิต 
   (Thesis) 
 งานวิจัยท่ีนักศึกษาเลือกทําในหัวขอโครงการวิจัยท่ีสนใจตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา และทําการ
วิจัยเพื่อนําผลงานมาเขียนเปนวิทยานิพนธ โดยนักศึกษาตองเสนอวิทยานิพนธ และสอบปองกันวิทยานิพนธตอ
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ 
 Research in which a student selects the research project as recommended by research advisor. The 
research results will be written as a thesis, and orally defended. 
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ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําการศึกษาคนควาอิสระหรือวิทยานิพนธ (ถามี) 
 1.  คําอธิบายโดยยอ 
 จัดทําวิทยานิพนธที่เก่ียวของกับดานเภสัชศาสตรที่นักศึกษาถนัดและสนใจ โดยการคนควาวิจัยดวยตนเอง 
ภายใตการแนะนําดูแลของคณาจารยที่ปรึกษา โดยตองเสนอหัวขอวิทยานิพนธตอคณาจารยในสาขาวิชาเพื่อขอความ
เห็นชอบกอน มีการนําเสนอวิทยานพินธในรูปแบบรายงานและวาจา 
 2. มาตรฐานผลการเรียนรู 
 นักศึกษารูจักวิธีคิดวิเคราะหอยางเปนระบบในการแกไขปญหา สามารถสืบคนเอกสารเลือกใชขอมูลจาก
ฐานขอมูลตางๆ นําความรูพื้นฐานทางเภสัชศาสตรมาประยุกตใชในการคนควา แกปญหาไดดวยตนเอง รวมท้ัง
สามารถทํางานเปนทีมได  
 3.  ชวงเวลา 
   ภาคการศึกษาท่ี 1  ปการศึกษาท่ี  1  (แผน ก แบบ ก1) 
   ภาคการศึกษาท่ี 2  ปการศึกษาท่ี  1  (แผน ก แบบ ก2) 
 4.  จํานวนหนวยกิต 
  ………36………… หนวยกิต (แผน ก แบบ ก1) 
  ………15………… หนวยกิต (แผน ก แบบ ก2) 
 5.  การเตรียมการ 
   5.1 ไดกําหนดใหนักศึกษาตองศึกษารายวิชาที่จําเปนตอการทําวิทยานิพนธที่เก่ียวของกับดานเภสัช

ศาสตร 
   5.2 ไดจัดเตรียมอุปกรณตางๆ สถานที่ใหอยางเพียงพอและเหมาะสม  
 6.  กระบวนการประเมินผล 
 ประเมินผลจากความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ โดยอาจารยที่ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานท่ีได
กําหนดรูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลานําเสนอผลงานตอคณาจารยทั้งคณะ 
 
อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 1.  อาชีพที่เก่ียวของดานเภสัชกรรมทั้งในภาครัฐและเอกชน 
 2.  นักวิจัยทางดานเภสัชศาสตร 
 3.  นักพัฒนายาดานสมุนไพร 
 4.  นักพัฒนายาและผลิตภัณฑสุขภาพ 
 5.  นักวิเคราะหและควบคุมคุณภาพยา 
 6.  นักวิจัยทางดานเภสัชกรรมคลินิก 
 
สถานที่ติดตอ 
 คณะเภสัชศาสตร ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร (ตึก 4) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน ตําบล
หลักหก อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 
โทร. 0-2997-2222 ตอ 1422 
www.rangsitpharmacy.com    e-mail: rsu.pharmacy@gmail.com 
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 บัณฑิตวิทยาลัย  ชั้น 2  อาคารรัตนคุณากร(ตึก 11) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก 
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 
โทร 02-997 2200 ตอ 4001-4005 
http://grad.rsu.ac.th     e-mail: grad@rsu.ac.th 
 


