
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาพฤกษเวชศาสตร 
 
 
 
 
 

 
 

คณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

 



Rangsit University Graduate Bulletin 2016 - 2017   

คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา  2559 - 2560 2 

หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวชิาพฤกษเวชศาสตร 

 
ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย  : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษเวชศาสตร 
 ภาษาอังกฤษ  : Master of Science Program in Phytomedicine 
 
ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)   : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พฤกษเวชศาสตร) 
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : Master of Science (Phytomedicine) 
 ชื่อยอ (ภาษาไทย)   : วท.ม. (พฤกษเวชศาสตร) 
 ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)   : M.Sc. (Phytomed) 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 คณะเภสัชศาสตร และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ปรัชญา   
 ผลิตนักวิจัยและนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในสาขาวิชาสมุนไพร เพื่อใหการพัฒนายาจาก
สมุนไพรภายในประเทศสามารถดําเนินไปได โดยลดการพึ่งพานักวิชาการภายนอกประเทศ 
 
ความสําคัญ 
 ปญหาคาใชจายในการนําเขายาในประเทศมีมูลคาเพิ่มสูงข้ึนมากในระยะหลายปที่ผานมา โดยคิดเปน
สัดสวนไดถึงรอยละ 42 ของคาใชจายทางดานสุขภาพทั้งหมดของประเทศ ในขณะที่ประเทศพัฒนาแลวอยางสหรัฐ 
กลับมีสัดสวนคาใชจายดานยาเพียงรอยละ 10-20 เทานั้น และเมื่อมองยอนกลับไป  พบวา อัตราการเพิ่มคาใชจาย
ดานยายังสูงกวาการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจประเทศ โดยคาใชจายดานยามีอัตราเพ่ิมอยูที่รอยละ 13-20 ขณะท่ี
การเจริญเติบโตเศรษฐกิจอยูที่รอยละ 2.2-7.1 เทานั้น ดังนั้นความจําเปนที่จะตองมีการคนควาวิจัยเพื่อการ
พัฒนาการใชยาจากสมุนไพรและอุตสาหกรรมการผลิตยาแผนโบราณ เพื่อลดการนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศนั้น 
ถือเปนสิ่งสําคัญซึ่งตองอาศัยการวิจัยและพัฒนาในหลายแงมุมเพื่อที่จะไดผลิตภัณฑจากสมุนไพรและผลิตภัณฑ
ธรรมชาติ ที่มีคุณภาพเพื่อใชภายในประเทศและรวมถึงการสงออก  ดวยเหตุผลท่ีไดกลาวมาขางตน ประกอบกับ
ความสอดคลองกับนโยบายของประเทศ จึงนับวาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พฤกโษสถ) จึงสอดคลองและ
สามารถตอบสนองตอสถานการณทางเศรษฐกิจในปจจุบันและอนาคตได 
 
วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1. เพื่อผลิตนักวิจัยและนักวิชาการดานสมุนไพรและผลิตภัณฑธรรมชาติ ผูมีความรูความสามารถใน
ระดับสูง  
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 2. เพื่อสงเสริมการศึกษา พัฒนาวิชาการดานสมุนไพรและผลิตภัณฑธรรมชาติ และสงเสริมการคนควาและ
วิจัยดานสมุนไพรและผลิตภัณฑธรรมชาติ อันจะเปนประโยชนในการพัฒนาในดานเทคโนโลยีเภสัชกรรมและ
อุตสาหกรรมยาในประเทศในการควบคุมมาตรฐานและความปลอดภัยของยาและการผลิตเภสัชภัณฑจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพึ่งพาตนเองดานยาตามนโยบายแหงชาติ 
 
วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  
 เรียน  วันจันทร - วันศุกร    เวลา  08.30  -  16.30  น.    
 
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 1.  สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรี สายตรงดานเภสัชศาสตร หรือดานวิทยาศาสตรสาขาที่เก่ียวของ 
หรือสาขาวิชาอื่นที่มีพื้นฐานความรูดานเภสัชกรรมจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือสํานักงาน
คณะกรรมการเขาราชการพลเรือนรับรอง ดวยผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 2.50 
และมีคุณสมบัติอ่ืนตามเกณฑกําหนดของหลักสูตร หรือมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่คณะกรรมการหลักสูตร คณะเภสัช
ศาสตรเห็นสมควร 
 2. ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาล  เวนแตในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันไดกระทําโดย
ประมาท หรือความผิดอันเปนลหุโทษ 
 3. ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหาย 
 4. ไมเปนคนวิกลจริต   
 
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 

 3. ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมนอยกวารอยละแปดสิบของเวลาศึกษา
ทั้งหมดหรือไดทํางานในรายวิชานั้น จนเปนที่เพียงพอตามท่ีอาจารยผูสอนกําหนด  จึงจะมีสิทธิ์ไดรับ
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การวัดและประเมินผล  เวนแตจะไดรับการอนุมัติเปนกรณี พิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  เมื่อ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นวาเวลาศึกษาท่ีไมครบ นั้น  เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผูนั้นมิได 

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

 5. ผลงานวิทยานิพนธ หรือการศึกษาคนควาอิสระของนักศึกษาในระดับปริญญาโทจะตองไดรับการ
เผยแพร หรือตีพิมพตามท่ีกําหนดในเกณฑการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตร 

 6. การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาใหประเมินเปนอักษรระดับข้ัน (Letter Grades)  ที่มีคาระดับข้ัน 
(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 ใชเมื่อนักศึกษาเรียนวิชานั้นตาม ขอบังคับ

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
ถูกเปลี่ยนเมื่อการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการประเมินผล
การศึกษาเปนระดับข้ัน หรือสัญลักษณ S หรือ U ตามแตกรณี 
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เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 1. แผน ก แบบ ก1 
   1.1 ไดสอบผานวิทยานิพนธ  และไดสอบผานภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเร่ืองเกณฑ

มาตรฐานความรูภาษาอังกฤษสําหรับ นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑอ่ืนๆ
ครบถวนตามหลักสูตรและขอกําหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา 

  1.2 ตีพิมพผลงานจากวิทยานิพนธใน 
   ก.  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่เปนที่ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการ

 อุดมศึกษา (สกอ.) หรือ 
   ข.  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่อยูในฐานขอมูลของ Thai-Journal Citation Index 

(TCI) หรือ 
   ค.  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer 

Review) และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา หรือ 
   ง.  นําเสนอตอที่ประชุมวิชาการทั้งในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร และบทความ

ฉบับสมบูรณไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding)  
  1.3 ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาช่ัวระยะเวลา

หนึ่ง 
 2.  แผน ก แบบ ก2 
  2.1 ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ ไดสอบผานวิทยานิพนธ และไดสอบผาน

ภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเร่ืองเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑอ่ืนๆ ครบถวนตามหลักสูตร และขอกําหนด
ของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา  

  2.2  ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 3.00 
  2.3  ตีพิมพผลงานจากวิทยานิพนธใน  
   ก.  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิ เ ล็กทรอนิกสที่ เปนที่ยอมรับโดยสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) หรือ 
   ข.  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่อยูในฐานขอมูลของ Thai-Journal 

Citation Index (TCI) หรือ 
   ค.  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง 

(Peer Review) และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา หรือ 
   ง.  นําเสนอตอที่ประชุมวิชาการทั้งในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร และ

บทความฉบับสมบูรณไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) 
  2.4 ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาชั่วระยะเวลา

หนึ่ง 
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โครงสรางหลักสูตร 
 1.  แผน ก  แบบ ก1 (ทําเฉพาะวิทยานิพนธ)  หนวยกิตตลอดหลักสูตร    36  หนวยกิต 
   1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน     (ไมนับหนวยกิตรวม) 
   2) หมวดวิชาบังคับ       (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) 
 นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐาน ตามความเห็นของหัวหนาหลักสูตรหรือคณะกรรมการ
หลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาและผลการสอบ
คัดเลือก และไมนับรวมเปนหนวยกิตของหลักสูตร สวนการวัดผลรายวิชาเสริมพื้นฐานในระบบ S/U (พอใจ/ไมพอใจ)  
ENG  500  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา      3(3-0-6) 
   (English for Graduate Studies) 
                                       
 2.  หมวดวิชาบังคับ        จํานวน    9   หนวยกิต 
 นักศึกษาท่ีเลือกเรียนแผน ก แบบ ก1 ใหเรียนรายวิชา  2  รายวิชา คือ PSM 681 สัมมนา 1 และ PSM 
682 สัมมนา 2 โดยไมนับรวมหนวยกิต แตประเมินผลเปน S/U (พอใจ/ไมพอใจ) สวนนักศึกษาท่ีเลือกเรียนแผน ก 
แบบ ก2 ใหเรียนรายวิชาในหมวดวิชาบังคับตอไปนี้จํานวน 9 หนวยกิต 
PSM  601  ระเบียบวิธีการวิจัย         1(1-0-2) 
   (Research Methodology)  
PSM  602  ชีวสถิติ            3(3-0-6) 
   (Biostatistics) 
PSM  603  พฤกษเวชศาสตรบนหลักฐานเชิงประจักษ       1(0-3-2)                 
   (Evidence-based Phytomedicine)                                                                      
PSM  671  ปญหาพิเศษในการวิจัยสมุนไพร 1        2(0-6-3) 
              (Special Problem in Herbal Research I) 
PSM  681    สัมมนา 1            1(0-3-2) 
    (Seminar I) 
PSM  682     สัมมนา 2           1(0-3-2) 
        (Seminar II) 
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 3.   หมวดวิชาเลือก        จํานวน   12  หนวยกิต 
 นักศึกษาท่ีเลือกเรียนแผน ก แบบ ก2 เลือกเรียน 12 หนวยกิต ในหมวดวิชาเลือกตอไปนี้ 
PSM  621  สมุนไพร 1           2(2-0-4) 
   (Medicinal Herbs I) 
PSM  622  สมุนไพร 2           2(2-0-4) 
   (Medicinal Herbs II) 
PSM  623  พฤกษศาสตรพื้นบานในวิทยาศาสตรสมุนไพร   2(2-0-4) 
   (Ethnobotany in Herbal Sciences) 
PSM  624  สุคนธบําบัดและสปา         2(2-0-4) 
   (Aromatherapy and Spa) 
PSM  625  ไภษัชยโภชน           2(2-0-4) 
   (Nutraceuticals) 
PSM  626  อนุกรมวิธานพืชขั้นสูง         2(2-0-4) 
   (Advanced Plant Taxonomy) 
PSM  627  การจัดทํามาตรฐานสมุนไพรและการตรวจสอบมาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพร    3 ( 2 -3 -6 )
    (Pharmacognostic Specification and Quality Control of Medicinal Plant  Materials) 
PSM  631  เคร่ืองมือสําหรับการวิจัยผลิตภัณฑธรรมชาติ    2(1-3-4) 
   (Instruments for Natural Products Research) 
PSM  632  การพิสูจนสูตรโครงสรางเคมีผลิตภัณฑธรรมชาติ   2(2-0-4) 
    (Structure Elucidation of Natural Products) 
PSM  633  การสังเคราะหผลิตภัณฑธรรมชาติทางเคมี    2(2-0-4) 
    (Chemical Synthesis of Natural Products) 
PSM  634  การประกันคุณภาพยาจากสมุนไพร      3(2-3-6) 
   (Quality Assurance of Herbal Medicines) 
PSM  635  เคมีของผลิตภัณฑยาธรรมชาติ       3(3-0-6) 
   (Chemistry of Medicinal Natural Products) 
PSM  641  ไภษัชยพฤกษ          2(2-0-6) 
   (Phytopharmaceuticals) 
PSM  642  กระบวนวิธีทางพฤกษเคมี        2(1-3-4) 
             (Phytochemical Methods) 
PSM  643  เทคโนโลยีชีวภาพพืชสมุนไพร       3(2-3-6) 
   (Medicinal Plant Biotechnology) 
PSM  651  การตรวจสอบเบ้ืองตนทางชีวภาพของยา    2(1-3-4) 
   (Drug Biological Screening) 
PSM  652  อันตรกิริยาระหวางสมุนไพรกับยา      2(2-0-4) 
   (Herb Drug Interactions) 
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PSM  653  การทดสอบความเปนพิษในข้ันตอนกอนคลินิก   2(2-0-4) 
   (Preclinical Toxicity Testing) 
PSM  654  การตรวจสอบวิธีพิเศษทางเภสัชวิทยา     2(2-0-4) 
   (High-Throughput Screening for Pharmacology) 
 
 4. การสอบประมวลความรู 
PSM  691  การสอบประมวลความรู        0(0-0-0) 
   (Comprehensive Examinations) 
 
 5.  วิทยานิพนธ   
  แผน ก แบบ ก1          36  หนวยกิต 
PSM  698  วิทยานิพนธ          36(0-108-54) 
   (Thesis) 
  แผน ก แบบ ก2          15  หนวยกิต 
PSM  699  วิทยานิพนธ          15(0-45-23) 
   (Thesis) 
 
แผนการศึกษา   

ชัน้ปที่ 1
แผน ก แบบ ก1 

(ทาํเฉพาะวทิยานพินธ) 
แผน ก แบบ ก2 

(การศกึษารายวชิาและทาํวทิยานพินธ) 
ภาคการศกึษาที ่1 

PSM 681     สัมมนา 1                     1(0-3-2) 
PSM 691     การสอบประมวลความรู           0(0-0-0) 
PSM 698     วิทยานิพนธ                  9(0-27-14) 
                     
                              รวม       9     หนวยกิต

 
ภาคการศกึษาที ่2 

PSM 682     สัมมนา 2                     1(0-3-2) 
PSM 698     วิทยานิพนธ                    9(0-27-14)   
 
 
 
 
 

                 รวม       9     หนวยกิต

ภาคการศกึษาที ่1 
PSM 601     ระเบียบวิธีการวิจัย                1(1-0-2) 
PSM 602     ชีวสถิติ                         3(3-0-6) 
PSM 681     สัมมนา 1                     1(0-3-2) 
PSM xxx     วิชาเลือก                      7 หนวยกิต   
                               รวม       12   หนวยกิต

 
ภาคการศกึษาที ่2 

PSM 603   พฤกษเวชศาสตรบนหลักฐาน        1(0-3-2) 
           เชิงประจักษ   
PSM 682   สัมมนา 2                         1(0-3-2)  
PSM 671   ปญหาพิเศษในการวิจัยสมุนไพร1      2(0-6-3) 
PSM 691   การสอบประมวลความรู             0(0-0-0) 
PSM 699   วิทยานิพนธ                        3(0-9-5) 
PSM xxx   วิชาเลือก                       5 หนวยกิต  
                               รวม       12   หนวยกิต

หมายเหตุ #  เปนรายวิชาบังคับที่ประเมินผลเปน S/U (ไมนับหนวยกิตรวม) 
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ชัน้ปที่ 2
แผน ก แบบ ก1 

(ทาํเฉพาะวทิยานพินธ) 
แผน ก แบบ ก2 

(การศกึษารายวชิาและทาํวทิยานพินธ) 
ภาคการศกึษาที ่1 

PSM 698     วิทยานิพนธ                    12(0-36-18)  
                               รวม       12   หนวยกิต

 
ภาคการศกึษาที ่2 

PSM 698     วิทยานิพนธ                   6(0-18-9)   
                              รวม       6     หนวยกิต

ภาคการศกึษาที ่1 
PSM 699     วิทยานิพนธ                  8(0-24-12)   
                              รวม       8     หนวยกิต

 
ภาคการศกึษาที ่2 

PSM 699     วิทยานิพนธ                     4(0-12-6)   
                              รวม       4     หนวยกิต

 
คําอธิบายรายวิชา 
 1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน                                          (ไมนับหนวยกิตรวม) 
ENG  500   ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา      3(3-0-6)   
   (English for Graduate Studies) 
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเนนที่การพัฒนาทักษะการอาน การพัฒนาการเขียนทางวิชาการเพื่อเสริมให
ผูเรียนมีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือทําความเขาใจเร่ืองที่อานโดยเฉพาะเอกสารทางวิชาการท่ีเปนทั้ง
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  
PSM  601  ระเบียบวิธีการวิจัย         1(1-0-2) 
   (Research Methodology) 
 การวางแผนการวิจัย การออกแบบงานวิจัย การนําหลักการวิเคราะหผลเชิงสถิติมาใชในงานวิจัย การเขียน
รายงานตามหลักวิทยาศาสตรและการเขียนเคาโครงวิจัยทางพฤกษเวชศาสตร 
 Research planning; research design; application of statistical analysis in research; writing scientific 
reports and research proposals in phytomedicine. 
 
PSM  602  ชีวสถิติ            3(3-0-6) 
   (Biostatistics) 
 วิธีการทางสถิติซึ่งใชวิเคราะหขอมูลทางชีวภาพ ไดแก สถิติเชิงพรรณา ความนาจะเปน การสุมตัวอยาง 
การหาคาประมาณ การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวน ความถดถอยและสหสัมพันธ ตลอดจนการ
ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
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 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. 
  
PSM  603  พฤกษเวชศาสตรบนหลักฐานเชิงประจักษ    1(0-3-2) 
   (Evidence-based Phytomedicine)     
 สืบคน สํารวจ วิเคราะห แยกแยะ อภิปราย นําเสนอ รายงานการวิจัยและสิทธิบัตรท่ีตีพิมพลาสุดในสาย
วิชาที่สนใจโดยเปนขอมูลทางสมุนไพรในปที่ทําการศึกษา 
 Survey, investigation, analysis, screening, discussion and presentation of the latest herbal research 
articles and patents within the year of study in the field of concentration. 
 
PSM  671  ปญหาพิเศษในการวิจัยสมุนไพร 1      2(0-6-3) 
   (Special Problem in Herbal Research I) 
 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. 
 
PSM  681  สัมมนา 1           1(0-3-2) 
   (Seminar I) 
 การรวบรวมโดยการอาน และการนําเสนอความกาวหนาลาสุดของงานวิจัยเก่ียวกับสมุนไพรในหัวขอตางๆ 
ตามมาดวยการอภิปรายถกแถลง นักศึกษาเปนผูเลือกหัวขอการนําเสนอ โดยความเห็นชอบของอาจารยผูสอน 
 Reading and oral presentation of the recent advanced research in different subjects of phytomedicine 
following by open discussion; presenting the selected topic of student with the consent of the instructor. 
 
PSM  682  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. 
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 3. หมวดวิชาเลือก 
PSM  621  สมุนไพร 1           2(2-0-4) 
   (Medicinal Herbs I) 
 สมุนไพรที่หมอพื้นบานใช การสํารวจตําหรับยาโบราณ จารึก และคัมภีร การวิเคราะหและตีความหมายของ
คําศัพทและนิยามโดยเนนรายละเอียดของสมุนไพรในกลุมพืชใบเลี้ยงคู 
 Medicinal herbs used by local medicine men; survey of medicine men’s formularies,engraved tablets 
and literature; analysis and interpretation of terms and definitions, with emphasis on the plants in 
dicotyledonae. 
 
PSM  622  สมุนไพร 2           2(2-0-4) 
   (Medicinal Herbs II) 
 สมุนไพรที่หมอพื้นบานใช การสํารวจตํารับยาโบราณ จารึก และคัมภีร การวิเคราะหและตีความหมายของ
คําศัพทและนิยาม โดยเนนรายละเอียดของสมุนไพรในกลุมพืชใบเลี้ยงเดี่ยว พืชไรดอก สัตว และแรธาตุ 
 Medicinal herbs used by local medicine men; survey of medicine men's formularies, engraved tablets 
and literature; analysis and interpretation of terms and definitions, with emphasis on the details of 
monocotyledonae, non-flowering plants, animals and minerals. 
 
PSM  623  พฤกษศาสตรพื้นบานในวิทยาศาสตรสมุนไพร   2(2-0-4) 
   (Ethnobotany in Herbal Sciences) 
 การใชสมุนไพรเปนยาและความเชื่อของพื้นเมืองในทองถ่ินตาง ๆ การเก็บขอมูลจากหมอพื้นบาน การเก็บ
ตัวอยางพืชเพื่อการศึกษา 
 Plants used and belief by local people as medicinal agents in various geographic areas, data collection 
from traditional practitioners, collection of related plant materials for subsequent study. 
 
PSM  624  สุคนธบําบัดและสปา         2(2-0-4) 
   (Aromatherapy and Spa) 
 แหลงกําเนิด องคประกอบทางเคมี และวิธีเตรียมน้ํามันระเหย มาตรฐานของน้ํามันระเหยและพืชสมุนไพรที่
ใหน้ํามันระเหย พื้นฐานของกายวิภาคและสรีระของมนุษยที่สัมพันธกับสุคนธ-บําบัด สุคนธบําบัดสําหรับสําหรับ
สุขภาพและความงาม 
 Sources and chemical compositions of volatile oils; preparation methods of volatile oils; 
standardization of herbal drugs and volatile oils; fundamental human anatomy and physiology related to 
aromatherapy; aromatherapy for health and beauty.   
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PSM  625  ไภษัชยโภชน           2(2-0-4) 
   (Nutraceuticals) 
 หลักการของอาหารฟงกชัน และผลิตภัณฑเสริมอาหารเพื่อการสงเสริมสุขภาพ การวิพากษและอภิปราย
งานวิจัยท่ีเก่ียวกับไภษัชยโภชน 
 Principles of functional food and dietary supplements for health promotion; criticism of and discussion 
on research related to nutraceuticals. 
 
PSM  626  อนุกรมวิธานพืชขั้นสูง         2(2-0-4) 
   (Advanced Plant Taxonomy) 
 ความกาวหนาในการจัดจําแนกหมวดหมู การตรวจสอบเอกลักษณ และการต้ังช่ือของพืชมีทอลําเลียง  
โดยรวมถึงอนุกรมวิธานพืช  การจัดจําแนกพืชโดยการพิจารณาถึงความสัมพันธทางวิวัฒนาการ และกระบวนการเกิด
วิวัฒนาการของพืช ศึกษาลักษณะและขอมูลของพืชวงศที่คัดเลือก นักศึกษาสามารถพิจารณาและอภิปรายบทความ
วิจัยได 
 The progress in classification, identification and nomenclature of vascular plants; included plant 
taxonomy; phytogenetics and evolutionary processes; The descriptions and information of selected families of 
medicinal plants; the ability of student to consider and discuss on research articles. 
 
PSM  627  การจัดทํามาตรฐานสมุนไพรและการตรวจสอบมาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพร   3(2-3-6)
    (Pharmacognostic Specification and Quality Control of Medicinal Plant Materials) 
 ขอกําหนดมาตรฐานสมุนไพรในเภสัชตํารับตางๆ การทํามาตรฐานสมุนไพร การจัดทําเกณฑมาตรฐาน 
รวมถึงการตรวจสอบมาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพรที่ถูกกําหนดไวในเภสัชตํารับตาง ๆ หรือเกณฑมาตรฐานที่จัดทําข้ึน 
 Pharmacognostic specification in various Pharmacopoeia; perform plant standardization, specification 
including raw material quality assessment by methods described in Pharmacopoeia or relevented specifications. 
 
PSM  631  เครื่องมือสําหรับการวิจัยผลิตภัณฑธรรมชาติ    2(1-3-4) 
   (Instrument for Natural Products Research) 
 หลักการของเคร่ืองมือตาง ๆ ในการวิจัยผลิตภัณฑธรรมชาติและพัฒนาทางวิทยาศาสตร ตลอดจนถึงการ
นําเคร่ืองมือไปประยุกตใชในการวิจัยอยางเหมาะสม 
 The principles of various instrument in natural products research and scientific development as well as 
a research tool to be used appropriately.   
                     
PSM  632  การพิสูจนสูตรโครงสรางเคมีผลติภัณฑธรรมชาติ   2(2-0-4) 
   (Structure Elucidation of Natural Products) 
 วิธีทั่วไปและการประยุกตใชเทคนิคตาง ๆ ทางสเปคโตรสโคป ไดแก ยูวี-วิสิเบิล อินฟราเรด เอ็นเอ็มอาร 
แมสสเปคโตรสโคป และทางโครมาโตกราฟ ในการวิเคราะหสูตรโครงสรางของผลิตภัณฑธรรมชาติ  
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 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 natural  products. 
 
PSM  633  การสังเคราะหผลิตภัณฑธรรมชาติทางเคมี    2(2-0-4) 
   (Chemical Synthesis of Natural Products)  
 หลักการและวิธีการสังเคราะหสาร การดัดแปลงสูตรโครงสรางของสาร และการดัดแปลงสูตรโครงสรางของ
สารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรมจากผลิตภัณฑธรรมชาติโดยปฏิกิริยาก่ึงสังเคราะห และความรูเก่ียวกับกลไกปฏิกิริยาเคมี
ตาง ๆ 
 Principles and methods of synthetic substances; structure of substances modification and the modified 
structure of the active ingredients of pharmaceuticals from natural products by semi-synthesis reaction and 
knowledge about the chemical reaction mechanism. 
 
PSM  634  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 
 
PSM  635  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. 
 
PSM  641  ไภษัชยพฤกษ          2(2-0-6) 
   (Phytopharmaceuticals) 
 การต้ังตํารับยาจากสมุนไพร กระบวนการผลิตที่ดี การตรวจการปนปลอมวัตถุดิบ การควบคุมคุณภาพกอน
และหลังการผลิต 
 Formulation of herbal remedies, good mamufacturing practices; evaluation of adulterants; quality 
control of raw materials and finished products. 
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PSM  642  กระบวนวิธีทางพฤกษเคมี        2(1-3-4) 
   (Phytochemical Methods) 
 กระบวนวิธีการสกัด การแยก การทําใหบริสุทธิ์ และการตรวจสอบเอกลักษณของสารทุติยภูมิที่สําคัญจาก
พืช รวมท้ังการวิเคราะหผลและการนําผลการวิเคราะหไปใช 
 Methods of extraction, separation and isolation, purification and identification of secondary metabolite 
substances from plants including result analysis and applications.  
 
PSM  643  เทคโนโลยีชีวภาพพืชสมุนไพร       3(2-3-6)
    (Medicinal Plant Biotechnology)    
 กระบวนวิชาแบบบูรณาการในการนําเทคโนโลยีชีวภาพดานพืชมาประยุกตใชในพืชสมุนไพร เชน การ
เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช การเล้ียงเซลลแขวนลอย การเพาะเล้ียงรากขนออน การเล้ียงโปรโตพลาสต เทคนิคลายพิมพดี
เอ็นเอ การโคลนดีเอ็นเอและยีน พันธุวิศวกรรม และการแสดงออกของยีน เพื่อศึกษาวิถีชีวสังเคราะหหรือเพิ่มการ
สรางสารทุติยภูมิที่เปนสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ เพื่อประยุกตใชสําหรับการผลิตในระดับอุตสาหกรรม และเพื่อการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชสมุนไพร รวมถึงการฟงบรรยายในหัวขอพิเศษ การนําเสนอและอภิปรายงานวิจัยดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานพืชในหัวขอปจจุบัน  
 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. 
 
PSM  651  การตรวจสอบเบื้องตนทางชีวภาพของยา    2(1-3-4) 
   (Drug Biological Screening) 
 วิธีการตาง ๆ ที่ใชตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของยา ซึ่งรวมท้ังสารก่ึงบริสุทธิ์ หรือสารสกัดหยาบท่ีสกัดได
จากธรรมชาติ ความสัมพันธระหวางโครงสรางทางเคมีและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของกลุมยาตัวอยาง ตลอดจนถึงการ
อภิปรายเทคนิคการตรวจสอบเบ้ืองตนทางเภสัชวิทยาตาง ๆ 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. 
 
PSM  652  อันตรกิริยาระหวางสมุนไพรกับยา      2(2-0-4) 
   (Herb Drug Interactions) 
 หลักการและแนวคิดพื้นฐานของการรักษาดวยสมุนไพร กลไกการออกฤทธิ์ อาการขางเคียงอันตรกิริยา
ระหวางอาหารกับยา เภสัชจลนศาสตรของผลิตภัณฑธรรมชาติในรางกาย 



Rangsit University Graduate Bulletin 2016 - 2017   

คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา  2559 - 2560 15 

 Principles and basic concepts of herbal drug therapy; mechanism of action; adverse effects; 
interaction between food and drugs; pharmacokinetic of natural products in the body. 
 
PSM  653  การทดสอบความเปนพิษในขั้นตอนกอนคลินิก   2(2-0-4) 
   (Preclinical Toxicity Testing)  
 หลักการและกระบวนการทดสอบความเปนพิษของสาร ผลของการใหยาซํ้ากันหลายๆ คร้ังในระยะเวลาสั้น 
การทดสอบพิษก่ึงเร้ือรัง การทดสอบพิษเร้ือรังและการกอมะเร็ง  
 General principles and procedures in toxicity testing; the result of short term repeated doses, sub-
chronic, chronic toxicity testing and carcinogenic toxicities. 
  
PSM  654  การตรวจสอบวิธีพิเศษทางเภสัชวิทยา     2(2-0-4) 
   (High-Throughput Screening for Pharmacology) 
 การตรวจสอบทางเภสัชวิทยาใหมที่ใหผลท่ีนาเช่ือถือสูงและมีความแมนยํา สามารถนําไปประยุกตใชใน
การศึกษาตรวจสอบยา และคนหายาใหม ๆ ได  เทคนิค Micro array technology วิศวพันธุศาสตร 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. 
 
 4.  การสอบประมวลความรู 
PSM  691  การสอบประมวลความรู        0(0-0-0) 
   (Comprehensive Examinations) 
 นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษเวชศาสตรทุกคนจะตองผานการสอบ
ประมวลความรูภายใน 2 ภาคการศึกษา 
 All M.Sc. students in Phytomedicine must successfully pass the Comprehensive Examination within 2 
academic terms. 
 
 5. วิทยานิพนธ 
แผน ก แบบ ก1 
PSM  698  วิทยานิพนธ          36(0-108-54) 
   (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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แผน ก แบบ ก2 
PSM  699  วิทยานิพนธ          15(0-45-23) 
   (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. 
 
ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําการศึกษาคนควาอิสระหรือวิทยานิพนธ (ถามี) 
 1. คําอธิบายโดยยอ 
 จัดทําวิทยานิพนธที่เก่ียวของกับดานสมุนไพรและผลิตภัณฑธรรมชาติ ที่นักศึกษาถนัดและสนใจ โดยการ
คนควาวิจัยดวยตนเอง ภายใตการแนะนําดูแลของคณาจารยที่ปรึกษา โดยตองเสนอหัวขอวิทยานิพนธตอคณาจารย
ในสาขาวิชาเพื่อขอความเห็นชอบกอน มีการนําเสนอวิทยานิพนธในรูปแบบรายงานและวาจา 
 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 
    หลักสูตร แผน ก แบบ ก1  36 หนวยกิต 
    หลักสูตร แผน ก แบบ ก2  15 หนวยกิต 
 5. การเตรียมการ 
   5.1 ไดกําหนดใหนักศึกษาตองศึกษารายวิชาที่จําเปนตอการทําวิทยานิพนธที่เก่ียวของ 
     กับดานพฤกษเวชศาสตร 
   5.2 ไดจัดเตรียมอุปกรณ เคร่ืองมือวิจัยตาง ๆ และสถานท่ีใหอยางเพียงพอและเหมาะสม 
 6. กระบวนการประเมินผล 
 ประเมินผลจากความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ โดยอาจารยที่ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานท่ีได
กําหนดรูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลาการนําเสนอผลงานตอคณาจารยทั้งคณะ 
 
อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 1.  อาชีพที่เก่ียวของกับสมุนไพรและผลิตภัณฑธรรมชาติ ทั้งในภาครัฐและเอกชน 
 2. นักวิจัยทางดานสมุนไพร 
 3.   นักพัฒนายาดานสมุนไพร 
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 4.   นักพัฒนายาและผลิตภัณฑสุขภาพจากสมุนไพร 
 5.   นักวิเคราะหและควบคุมคุณภาพยาจากสมุนไพร 
 
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 
 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 
 
 
 


