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ปรัชญา

ผลิตนักวิจัยและนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เพื่อกอใหเกิดการพัฒนาองคความรูดานเภสัช
ศาสตร และนําองค ค วามรูนั้ น ๆ มารับใชสั งคม เพื่อ ประโยชนสู งสุดทางด านสุขภาพของประชาชน และเพื่ อ
กอใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
ความสําคัญ
ประเทศไทยมีแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญหลายชนิด และเปนภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ
สูง กอรปกับมีภูมิปญญาทองถิ่นสืบทอดกันมาเปนระยะเวลานาน ไมวาจะเปนตํารายาพื้นบาน หรือจารึกตาง ๆ จึง
เปนโอกาสอันดีในการที่จะนําทรัพยากรธรรมชาติเหลานั้นมาศึกษา วิจัย เพื่อเพิ่มมูลคา และกอใหเกิดการพัฒนาที่
ยั่งยืน โดยการแปรรูปเปนเภสัชภัณฑที่มีคุณภาพในรูปแบบตาง ๆ นอกจากนี้ยังพบวา ในปจจุบันความตองการดาน
เวชภัณฑ ผลิตภัณฑเสริมอาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพตาง ๆ เพิ่มสูงขึ้น ทําใหตองมีการนําเขาจากตางประเทศเปน
จํานวนมาก ดังนั้นเพื่อใหสอดรับกับความตองการของผูบริโภค จึงควรมีการผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถ
ดานการวิจัยและพัฒนายา และผลิตภัณฑเสริมอาหาร รวมถึงมีการบูรณาการองคความรู ดานการบริหารและจัดการ
ดานเภสัชกรรมเพื่อพัฒ นาระบบบริหารงานเภสัชกรรมและระบบยาของประเทศ อีกทั้งยังสอดคลองกับนโยบาย
แหงชาติดานยา และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12
วัตถุประสงคของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตนักวิจัยและนักวิชาการดานเภสัชศาสตรที่มีคุณลักษณะดังตอไปนี้
- มีจรรยาบรรณทางวิชาการ มีความซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
คูมือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปการศึกษา 2560- 2561
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- มี ค วามรู ค วามสามารถในระดั บ สู ง มี ค วามคิ ดริ เริ่ ม สร า งสรรค วางแผนการทํ า งานอย า งมี
วิจารณญาณและเปนระบบ สามารถแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม
- สามารถทํางานเปนทีมรวมกับวิชาชีพอื่นทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ
- สามารถปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก
2. เพื่อสงเสริมการคนควาและวิจัยดานเภสัชศาสตรอันจะกอใหเกิดองคความรูใหม ซึ่งจะเปนประโยชนตอ
การพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ รวมถึงสุขภาพของประชาชน
วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
เรียน
วันจันทร - วันศุกร
วันเสาร - อาทิตย

เวลา 08.30 - 16.30 น.
เวลา 08.00 - 17.00 น.

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
1. สําเร็จการศึกษาปริญ ญาตรีหรือเที ยบเทาจากสถาบั นอุดมศึกษาที่ กระทรวงศึ กษาธิการรับรองใน
หลักสูตรปริญญาตรีเภสัชศาสตรบัณฑิตหรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวของ ดวยผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีมีคะแนนเฉลี่ย
สะสม ไมต่ํากวา 2.50 หรือมีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร
เห็นสมควร
2. ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาล เวนแตในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันไดกระทําโดย
ประมาท หรือความผิดอันเปนลหุโทษ
3. ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหาย
4. ไมเปนคนวิกลจริต และไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ
5. เปนไปตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต
ระบบการจัดการศึกษา
1. ใช ร ะบบการศึ ก ษาแบบทวิ ภ าค โดย 1 ป ก ารศึ ก ษาแบ งออกเป น 2 ภาคการศึ ก ษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห
2. หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ป
3. ใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในการเรียนการสอน
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผล ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผล แตละรายวิชาที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน การวัดผลและ
ประเมินผล อาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอื่น ตามที่คณะที่รับผิดชอบ รายวิชาจะกําหนดการสอบใน
แตละรายวิชาใหมีอยางนอยหนึ่งครั้ง
2. การวัดและประเมินผลเปนหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยผูสอน หรือผูที่คณะที่รับผิดชอบ
รายวิชาจะกําหนด
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3. ทุกรายวิชาที่ล งทะเบียนเรียน นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมนอยกวารอยละแปดสิบของเวลาศึกษา
ทั้งหมดหรือไดทํางานในรายวิชานั้น จนเปนที่เพียงพอตามที่อาจารยผูสอนกําหนด จึงจะมีสิทธิ์ไดรับการ
วัดและประเมินผล เวนแตจะไดรับการอนุมัติเปนกรณีพิเศษจากคณบดี เมือ่ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็น
วาเวลาศึกษาที่ไมครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผูนั้นมิได
4. การวัดผลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบวิทยานิพนธ เปนหนาที่และ
ความรับ ผิดชอบของผู อํานวยการหลักสูต รและอาจารยที่ ป รึกษา โดยจะตอ งเป นไปตามที่ บัณ ฑิ ต
วิทยาลัยกําหนด
5. การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาใหประเมินเปนอักษรระดับขั้น (Letter Grades) ที่มีคาระดับขั้น
(Numeric Grades) ดังตอไปนี้
ระดับขั้น
ความหมาย
คาระดับขั้น (ตอหนึ่งหนวยกิต)
A
ดีเยี่ยม
4.0
B+
ดีมาก
3.5
B
ดี
3.0
C+
พอใช
2.5
C
ออนมาก
2.0
F
ตก
0.0
6. สัญลักษณที่ไมมีคาระดับ มีความหมายดังนี้
S หมายความวา ผลการศึกษาอยูในระดับขั้นเปนที่นาพอใจและหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมได
U หมายความวา ผลการศึกษาอยูในขั้นไมเปนที่พอใจ และไมนับหนวยกิตให
W หมายความวา ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใชเมื่อนักศึกษาไดรับการอนุมัติใหถอนหรือ
ยกเลิ ก การลงทะเบี ย นเรี ย นวิ ช านั้ น ตามความในข อ 26.2.2 แห ง ข อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 หรือเมื่อไดรับการ
อนุมัติใหลาพักการศึกษา
I หมายความวา การวัดและประเมินผลยังไมสมบูรณ ใชเมื่ออาจารยผูสอน โดยความเห็นชอบของ
ผูอํานวยการหลักสูตรที่รับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรใหรอการวัดและประเมินผล
ไวกอน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเปนสวนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยัง
ไมสมบูรณ เมื่อไดสัญลักษณ I ในรายวิชาใดนักศึกษาตองดําเนินการติดตออาจารย
ผูสอนหรือหลักสูตรที่รับผิดชอบรายวิชานั้น เพื่อใหมีการวัดและประเมินผลเพิ่มเติม
ภายในเวลา 3 สั ป ดาห ในกรณี ที่ มี เหตุ อั น ควร อาจารย ผู ส อน หรื อ หลั ก สู ต รที่
รับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตใหขยายกําหนดเวลาดังกลาวได แตทั้งนี้ไมเกิน 2
สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป เมื่อพนกําหนดดังกลาวยังไมสามารถวัด
และประเมินผลไดสัญลักษณ I จะเปลี่ยนเปนระดับขั้น F หรือสัญลักษณ U แลวแต
กรณีทันที
IP หมายความวา การศึกษาในรายวิชานั้นยังไมสิ้นสุด การใหสัญลักษณ IP จะกระทําไดเฉพาะรายวิชา
วิท ยานิพ นธ วิชาการศึ กษาค น ควาอิสระ หรือ รายวิชาโครงงานที่ มี การเรียนหรือ
ปฎิบัติงานตอเนื่องกันมากกวาหนึ่งภาคการศึกษา สัญลักษณ IP จะถูกเปลี่ยนเมื่อการ
คูมือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปการศึกษา 2560- 2561
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เรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการประเมินผลการศึกษาเปนระดับ
ขั้น หรือสัญลักษณ S หรือ U ตามแตกรณี
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
1. แผน ก แบบ ก 1
1.1 ได เสนอวิท ยานิ พ นธแ ละสอบผ านการสอบปากเปล า ขั้ น สุ ด ท า ย โดยคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธและตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได และไดสอบผานภาษาอังกฤษตาม
ประกาศมหาวิท ยาลัยรังสิต เรื่อ งเกณฑ ม าตรฐานความรูภ าษา อั งกฤษสํา หรับ นัก ศึ กษา
หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมทั้งเกณฑอื่นๆ ครบถวนตามหลักสูตรและขอกําหนดของ
สาขาวิชาที่จะรับปริญญา
1.2 ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการ
ยอมรั บ ให ตี พิ ม พ ใ นวารสารระดั บ ชาติ หรื อ ระดั บ นานาชาติ ที่ มี คุ ณ ภาพ ตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ
1.3 ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษา ที่ระบุใหงดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาชั่ว
ระยะเวลาหนึ่ง
1.4 ไดดําเนินการเพื่อขอรับปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2. แผน ก แบบ ก2
2.1 ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ ไดเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการ
สอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธและตองเปนระบบเปดใหผูสนใจ
เข า รับ ฟ งได และได ส อบผ า นภาษาอั ง กฤษตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย รังสิ ต เรื่ อ งเกณฑ
มาตรฐานความรูภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมทั้งเกณฑอื่นๆ
ครบถวนตามหลักสูตร และขอ กําหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา
2.2 ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
2.3 ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการ
ยอมรั บ ให ตี พิ ม พ ใ นวารสารระดั บ ชาติ หรื อ ระดั บ นานาชาติ ที่ มี คุ ณ ภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอตอที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับ
สมบู ร ณ (Full Paper) ได รั บ การตี พิ ม พ ใ นรายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม วิ ช าการ
(Proceedings) ดังกลาว
2.4 ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาที่ระบุใหงดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาชั่ว
ระยะเวลาหนึ่ง
2.5 ไดดําเนินการเพื่อขอรับปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
โครงสรางหลักสูตร
1. แผน ก แบบ ก1 (ทําเฉพาะวิทยานิพนธ) หนวยกิตตลอดหลักสูตร
คูมือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปการศึกษา 2560- 2561
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1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
(ไมนับหนวยกิตรวม)
2) หมวดวิชาบังคับ
(ไมนับหนวยกิตรวม)
3) วิทยานิพนธ
36 หนวยกิต
2. แผน ก แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) หนวยกิตตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต
(ไมนับหนวยกิตรวม)
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
2) หมวดวิชาบังคับ
9 หนวยกิต
3) หมวดวิชาเลือก
9 หนวยกิต
4) วิทยานิพนธ
18 หนวยกิต
รายวิชาในหลักสูตร
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
(ไมนับหนวยกิตรวม)
นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ ตามขอกําหนดในประกาศของ
มหาวิทยาลัยรังสิต ที่เกี่ยวของกับเกณฑมาตรฐานทักษะการใชภาษาอังกฤษ และจะตองลงทะเบียนรายวิชาเสริม
พื้นฐานอื่น ๆ ตามความเห็นของผูอํานวยการหลักสูตรหรือคณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผล
การศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาและผลการสอบคัดเลือก และไมนับรวมเปนหนวยกิตของ
หลักสูตร สวนการวัดผลรายวิชาเสริมพื้นฐานในระบบ S/U (พอใจ/ไมพอใจ) มีดังตอไปนี้
ENG 500 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
(English for Graduate Studies)
2. หมวดวิชาบังคับ
จํานวน
9 หนวยกิต
แผน ก แบบ ก1
ใหเรียนรายวิชา 2 รายวิชา คือ MSP 601 สัมมนา 1 และ MSP 602 สัมมนา 2 โดยไมนับรวมหนวย
กิต แตประเมินผลเปน S/U (พอใจ/ไมพอใจ)
แผน ก แบบ ก2
ใหเรียนรายวิชาในหมวดวิชาบังคับตอไปนี้จํานวน 9 หนวยกิต
MSP 601 สัมมนา 1
1(0-3-2)
(Seminar I)
MSP 602 สัมมนา 2
1(0-3-2)
(Seminar II)
MSP 603 ระเบียบวิธีวิจัย
2(2-0-4)
(Research Methodology)
MSP 604 ชีวสถิติ
2(2-0-4)
(Biostatistics)
MSP 605 การประเมินสารสนเทศทางเภสัชศาสตร
1(0-3-2)
(Assessment of Pharmaceutical Information)
คูมือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปการศึกษา 2560- 2561
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MSP

606

การฝกฝนพิเศษ
(Special Practice)

2(0-6-3)

3. หมวดวิชาเลือก
จํานวน
9 หนวยกิต
นักศึกษาแผน ก แบบ ก2 ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตางๆ ในแตละกลุมวิชาดังตอไปนี้จํานวน 9 หนวยกิต
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ใหเลือกศึ กษารายวิชาเลือกในกลุมวิชาที่เกี่ยวของกับการทําวิทยานิพ นธจํานวน 6 หนวยกิต และ
รายวิชาเลือกในกลุมวิชาที่เกี่ยวของกับการทําวิทยานิพนธหรือรายวิชาเลือกในกลุมอื่น ๆ จํานวน 3 หนวยกิต ทั้งนี้
นักศึกษาสามารถเลือกจากรายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตรรวมดวยได โดย
จะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ผูอํานวยการหลักสูตร หรือคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
1) กลุมวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรมและเครื่องสําอาง
MSP 611 เทคโนโลยีเภสัชกรรมขั้นสูง 1
3(2-3-6)
(Advanced Pharmaceutical Technology I)
MSP 612 เทคโนโลยีเภสัชกรรมขั้นสูง 2
3(2-3-6)
(Advanced Pharmaceutical Technology II)
MSP 613 พื้นฐานวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
1(1-0-2)
(Basic to Cosmetic Sciences)
MSP 614 เทคโนโลยีทางเครื่องสําอาง
3(2-3-6)
(Cosmetic Technology)
MSP 615 การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑเครื่องสําอาง
3(2-3-6)
(Quality Assessment of Cosmetic Products)
MSP 616 กฎหมาย จริยธรรม และพฤติกรรมผูบริโภคทางเครื่องสําอาง
2(2-0-4)
(Law Ethics and Consumer Behaviour in Cosmetic)
MSP 617 ทฤษฏีการดูแลและรักษาความงาม
1(1-0-2)
(Theory of Beauty Care and Treatment)
MSP 618 การออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑทางเครื่องสําอาง
2(2-0-4)
(Cosmetic Labeling and Packaging Design)
2) กลุมวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑธรรมชาติ
MSP 631 เครื่องมือสําหรับการวิจัยทางเภสัชกรรม
2(1-3-4)
(Instruments for Pharmaceutical Research)
MSP 632 การพิสูจนสูตรโครงสรางเคมีของยา
2(2-0-4)
(Pharmaceutical Structure Elucidation)
MSP 633 การประกันคุณภาพของเภสัชภัณฑ
3(2-3-6)
(Quality Assurance of Pharmaceutical Products)
คูมือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปการศึกษา 2560- 2561
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MSP
MSP
MSP
MSP
MSP
MSP
MSP
MSP
MSP
MSP
MSP
MSP
MSP
MSP
MSP
MSP
MSP

634

เคมีวิเคราะหของเภสัชภัณฑ อาหาร และเครื่องสําอาง
(Chemical Analysis of Pharmaceuticals Food and Cosmetics)
641 กระบวนวิธีทางพฤษเคมี
(Phytochemical Methods)
642 ผลิตภัณฑธรรมชาติเพื่อสุขภาพและความงาม
(Natural Products for Health and Beauty)
643 การประยุกตใชน้ํามันระเหยงายในสุคนธบําบัดและสปา
(Application of Essential Oil in Aromatherapy and Spa)
644 อนุกรมวิธานพืชขั้นสูง 1
(Advanced Plant Taxonomy I)
645 อนุกรมวิธานพืชขั้นสูง 2
(Advanced Plant Taxonomy II)
646 การตรวจสอบเบื้องตนทางชีวภาพของสมุนไพร
(Medicinal Plants Biological Screening)
647 ขอกําหนดทางเภสัชเวทและการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบพืชสมุนไพร
(Pharmacognostic Specification and Quality Control of Medicinal Plant Materials)
648 เทคโนโลยีชีวภาพพืชสมุนไพร
(Medicinal Plants Biotechnology)
649 พฤกษศาสตรพื้นบาน
(Ethnobotany)
3) กลุมวิชาเภสัชวิทยา
651 วิธีการทดลองทางเภสัชวิทยา
(Experimental Methods in Pharmacology)
652 เภสัชวิทยาขั้นสูง
(Advanced Pharmacology)
653 การทดสอบความเปนพิษในขั้นตอนที่ไมใชทางคลินิก
(Non-clinical Toxicity Testing)
654 หลักการทางอณูเภสัชวิทยา
(Principles of Molecular Pharmacology)
4) กลุมวิชาเภสัชกรรมคลินิก
661 หลักการทางเภสัชวิทยาคลินิก
(Principles of Clinical Pharmacology)
662 การบริบาลทางเภสัชกรรมขั้นสูง 1
(Advanced Pharmacotherapeutics I)
663 การบริบาลทางเภสัชกรรมขั้นสูง 2
(Advanced Pharmacotherapeutics II)

คูมือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปการศึกษา 2560- 2561

3(2-3-6)
2(1-3-4)
1(1-0-2)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-3-4)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
2(2-0-4)
3(2-3-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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MSP
MSP
MSP
MSP
MSP
MSP

MSP
MSP

664

อันตรกิริยาระหวางยา
(Drug Interactions)
5) กลุมวิชาเภสัชกรรมชุมชน
671 นโยบายและการควบคุมยา
(Drug Regulation and Policy)
672 บริหารเภสัชกิจขั้นสูง
(Advanced Pharmaceutical Administration)
673 เภสัชพฤติกรรมศาสตร
(Behavioral Pharmacy)
674 ผลิตภัณฑเสริมอาหาร
(Food Supplements)
675 ทักษะการสื่อสารขั้นสูงทางเภสัชกรรม
(Advanced Communication Skills in Pharmacy)

2(1-3-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

4. วิทยานิพนธ
698 วิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก1)
(Thesis)
699 วิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก2)
(Thesis)

แผนการศึกษา
แผน ก แบบ ก1
(ทําเฉพาะวิทยานิพนธ)
ภาคการศึกษาที่ 1
MSP 601 สัมมนา 1
MSP 698 วิทยานิพนธ

รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
MSP 602 สัมมนา 2
MSP 698 วิทยานิพนธ

36(0-108-54)
18(0-54-27)

ชัน้ ปที่ 1

1(0-3-2)*
9(0-27-18)

9 หนวยกิต
1(0-3-2)*
9(0-27-18)
รวม 9 หนวยกิต

MSP 601
MSP 602
MSP 704
MSP 705
MSP XXX
MSP 602
MSP 606
MSP XXX

แผน ก แบบ ก2
(การศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ)
ภาคการศึกษาที่ 1
สัมมนา 1
1(0-3-2)
ระเบียบวิธีการวิจัย
2(2-0-4)
ชีวสถิติ
2(2-0-4)
การประเมินขอมูลทางเภสัชศาสตร 1(0-3-2)
วิชาเลือก
3(x-x-x)
รวม 9 หนวยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
สัมมนา 2
1(0-3-2)
การฝกฝนพิเศษ
2(0-6-3)
วิชาเลือก
6(x-x-x)
รวม
9 หนวยกิต

หมายเหตุ * รายวิชาบังคับทีป่ ระเมินผลเปน S/U (ไมนับหนวยกิตรวม)

คูมือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปการศึกษา 2560- 2561
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ชัน้ ปที่ 2

แผน ก แบบ ก1
แผน ก แบบ ก2
(ทําเฉพาะวิทยานิพนธ)
(การศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ)
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
MSP 698 วิทยานิพนธ
9(0-27-18) MSP 699 วิทยานิพนธ
9(0-27-18)
รวม 9 หนวยกิต
รวม 9 หนวยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
MSP 698 วิทยานิพนธ

ภาคการศึกษาที่ 2
9(0-27-18) MSP 699 วิทยานิพนธ
9(0-27-18)
รวม 9 หนวยกิต
รวม 9 หนวยกิต

คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
ENL 500 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
(English for Graduate Studies)
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง และการอาน เพื่อจับใจความสําคัญของเอกสารทางวิชาการที่ใช
ศัพททั่วไปและศัพทเทคนิค การนําเสนอความคิดเห็นเชิงอภิปราย และใหเหตุผลสนับสนุนทั้งดานการพูดและการ
เขียน
Development of listening and reading skills to conceptualize main points of complex technical and
non-technical texts, skills in presenting viewpoints giving arguments and counter arguments both orally and in
writing

เงื่อนไขรายวิชา : เปนรายวิชาเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิต ศึกษาที่มีทักษะทาง
ภาษาอังกฤษต่ํากวาเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด

2. หมวดวิชาบังคับ
MSP 601 สัมมนา 1
1(0-3-2)
(Seminar I)
การอานทบทวนวรรณกรรม ประมวลและนําเสนอความรูความกาวหนาที่นาสนใจทางดานเภสัชศาสตร ตาม
ดวยการอภิปรายถกแถลง ซึ่งนักศึกษาเปนผูเลือกหัวขอการสัมมนาโดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูสอน
The course deals with review and presentation of recent advances in pharmaceutical sciences,
followed by discussion. The topic is selected by the student with the consent of instructor.
MSP

602

สัมมนา 2
1(0-3-2)
(Seminar II)
การอานทบทวนวรรณกรรม ประมวลและนําเสนอความรูความกาวหนาที่นาสนใจทางดานเภสัชศาสตร ตาม
ดวยการอภิปรายถกแถลงอยางลึกซึ้ง ซึ่งนักศึกษาเปนผูเลือกหัวขอการสัมมนาโดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารย
ผูสอน ซึ่งในรายวิชานี้ นักศึกษาตองแสดงใหเห็นถึงการพัฒนาจากรายวิชาสัมมนา 1 ทั้งรูปแบบและเนื้อหาที่นําเสนอ
คูมือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปการศึกษา 2560- 2561
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The course deals with review and presentation of recent advances in pharmaceutical sciences or
biopharmacy, followed by open discussion. The topic is selected by the student with the consent of instructor.
An evaluation upon completion of this course is based on improvement of the student on presentation
performance, and content.
MSP

603

ระเบียบวิธีวิจัย
2(2-0-4)
(Research Methodology)
การวางแผนและออกแบบการวิจัย การนําหลักการวิเคราะหผลเชิงสถิติมาใชในงานวิจัย การเขียนรายงาน
ตามหลักวิทยาศาสตรและการเขียนเคาโครงวิจัยทางเภสัชศาสตร
Plan and design the research, apply statistical analysis in the research, write scientific reports, and
research proposals in Pharmaceutical Sciences.
MSP

604

MSP

605

MSP

606

ชีวสถิติ
2(2-0-4)
(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.
การประเมินสารสนเทศทางเภสัชศาสตร
1(0-3-2)
(Assessment of Pharmaceutical Information)
สืบคน สํารวจ วิเคราะห แยกแยะ อภิปราย นําเสนอ รายงานการวิจัยและสิทธิบัตรที่ตีพิมพลาสุดในสาย
วิชาที่สนใจโดยเปนขอมูลทางเภสัชศาสตรในปที่ทําการศึกษา
Survey, investigate, analyse, screen, discuss, and present the latest pharmaceutical articles and
pharmaceutical patents within the year of study in the field of concentration.
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.
คูมือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปการศึกษา 2560- 2561
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3. หมวดวิชาเลือก
1) กลุมวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรมและเครื่องสําอาง
MSP 611 เทคโนโลยีเภสัชกรรมขั้นสูง 1
3(2-3-6)
(Advanced Pharmaceutical Technology I)
ออกแบบ และประเมินผลเภสัชภัณฑสมัยใหม ในรูปแบบยาเตรียมที่ใหทางปาก ทางผิวหนัง และโดยการฉีด
โดยนําคุณสมบัติของตัวยาทั้งทางกายภาพ ทางเคมี และเภสัชจลนศาสตรเปนพื้นฐานในการออกแบบผลิตภัณฑอยาง
มีหลักเกณฑ ความเกี่ยวของระหวางคุณสมบัติของยาดานเภสัชพลศาสตร ดานกายภาพ และเคมีที่มีตอการออกแบบ
ผลิตภัณฑยา รวมถึงหลักการของหนวยการดําเนินการ การนําไปใชในการผลิตเภสัชภัณฑ กระบวนการในการผลิตใน
ขั้นอุตสาหกรรม 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).
MSP

612

เทคโนโลยีเภสัชกรรมขั้นสูง 2
3(2-3-6)
(Advanced Pharmaceutical Technology II)
การออกแบบและประเมินผลผลิตภัณฑยาในรูปแบบพิเศษตาง ๆ เชน ในระบบการนําสงยาออกฤทธิ์เนิ่น
และระบบที่มีการควบคุมการปลดปลอยยา ระบบการนําสงยาไปยังตําแหนงที่กําหนดไว และเภสัชภัณฑ ประเภทฉีด
พน นอกจากนั้น ยังศึ กษาถึงการนํ าเทคนิค ออพติไมเซชัน ไปใช ในทางเภสัชกรรม ทั้ งด านการตั้ งตํ ารับและด าน
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.
MSP

613

พื้นฐานวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
1(1-0-2)
(Basic to Cosmetic Sciences)
บทบาทและขอควรคํานึงในการพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องสําอาง กฎหมาย ขอกําหนดและการขึ้นทะเบียน
เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑสําหรับผิวหนัง ผลิตภัณฑสําหรับเสนผม ผลิตภัณฑเครื่องหอม ผลิตภัณฑเพื่ออนามัยชอง
ปาก ผลิตภัณฑสําหรับเล็บ ชนิดและวิธีเลือกบรรจุภัณฑสําหรับเครื่องสําอาง การออกแบบบรรจุภัณฑ การประเมิน
ผลิตภัณฑเครื่องสําอาง การพัฒนาเครื่องสําอางจากผลิตภัณฑธรรมชาติ การใชเครื่องสําอางในชีวิตประจําวัน
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.
คูมือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปการศึกษา 2560- 2561
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MSP

614

เทคโนโลยีทางเครื่องสําอาง
3(2-3-6)
(Cosmetic Technology)
เรียนรูหลักการและความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการตั้งตํารับเครื่องสําอางพื้นฐาน เชน รูปแบบตํารับ คุณสมบัติ
ทางเคมีกายภาพของสารที่เปนสวนประกอบในตํารับ และวิธีการเตรียม ตลอดจนการบูรณาการความรูภาคทฤษฎีเพื่อ
นําไปใชฝกปฏิบัติการตั้งตํารับ และเตรียมผลิตภัณฑเครื่องสําอางในรูปแบบตาง ๆ
Study principle and fundamental of basic cosmetic formulations; formulation types, physicochemical
properties of formulation compositions and preparation method. Practice through formulating and preparing
various types of cosmetic products using integrating theory.
MSP

615

MSP

616

MSP

617

การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑเครื่องสําอาง
3(2-3-6)
(Quality Assessment of Cosmetic Products)
เรียนรูความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักเกณฑ และวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสําอาง การประยุกตใชหลักการ
ทดสอบคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของวัตถุดิบ และผลิตภัณฑสําเร็จรูปของเครื่องสําอาง การทดสอบทางจุลชีววิทยา
ความปลอดภัย ฤทธิ์ทางชีวภาพ ความเปนพิษ ประสิทธิภาพทางหองปฏิบัติการและทางคลินิกตลอดจนความคงตัว
ของผลิตภัณฑ เพื่อใชประเมินคุณภาพของเครื่องสําอางแตละประเภท
Study basic knowledge of good manufacturing practice in cosmetics production. Physicochemical tests
of raw materials and finished products, microbiological tests, safety, biological activity, toxicity, in vitro and
clinical efficacy evaluation including stability of finished products for quality assessment of each cosmetic
formulations.
กฎหมาย จริยธรรม และพฤติกรรมผูบริโภคทางเครื่องสําอาง
2(2-0-4)
(Law Ethics and Consumer Behaviour in Cosmetics)
กฎหมาย การกํากับควบคุมตามกฎหมาย ตลอดจนระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของกับเครื่องสําอาง เชน การ
ผลิตเครื่องสําอาง การกระจายผลิตภัณฑ การโฆษณา ทรัพยสินทางปญญา สิทธิบัตร จริยธรรมในการประกอบอาชีพ
รวมทั้งรูปแบบกระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค และการคุมครองผูบริโภค
Law, regulation, and control and regulations related to cosmetic such as cosmetic production, product
distribution, advertising, intellectual property, patent, and ethics including the decision process patterns of
consumers and customer protection.
ทฤษฏีการดูแลและรักษาความงาม
1(1-0-2)
(Theory of Beauty Care and Treatment)
การนําเครื่องสําอางไปใชในการตกแตงและแกไขสวนบกพรอง ตลอดจนเทคนิคในการดูแลสุขภาพ และเสริม
ความงาม
Apply cosmetic on beauty decoration and correction including techniques for caring and promoting the
personal health and beauty.
คูมือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปการศึกษา 2560- 2561
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MSP

618

การออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑทางเครื่องสําอาง
2(2-0-4)
(Cosmetic Labeling and Packaging Design)
ภาพรวมของการออกแบบฉลากและบรรจุภัณ ฑ ประเภทของบรรจุภัณ ฑ ชนิดและคุณ สมบัติทางเคมี
กายภาพของวัสดุที่ใชเปนบรรจุภัณฑเครื่องสําอาง ความไมเขากันของบรรจุภัณฑกับผลิตภัณฑ ตลอดจนการควบคุม
คุณภาพของบรรจุภัณฑ ฉลาก เอกสารแทรก ขอกําหนดทางกฎหมายเกี่ยวกับบรรจุภัณฑและการแสดงฉลาก
Overviews of cosmetic labeling and packaging design, classes of packaging, types and physicochemical
properties of packaging materials, incompatibility between products and packaging. The quality control of
packaging, product labels, insertion including regulation in packaging and labeling.
2) กลุมวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑธรรมชาติ
MSP 631 เครื่องมือสําหรับการวิจัยทางเภสัชกรรม
2(1-3-4)
(Instruments for Pharmaceutical Research)
การประยุกตใชเทคนิควิเคราะหตาง ๆ ทั้งวิธีเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณมาใชเพื่อใหเหมาะสมกับงานวิจัย
ทางดานเภสัชกรรม
Apply various analytical techniques for both qualitative and quantitative methods in order to suit the
research areas in Pharmaceutical Sciences.
MSP

632

การพิสูจนสูตรโครงสรางเคมีของยา
2(2-0-4)
(Pharmaceutical Structure Elucidation)
วิธีทั่วไปและการประยุกตใชเทคนิคตาง ๆ ทางสเปคโตรสโคป ไดแก ยูวี-วิสิเบิล อินฟราเรด เอ็นเอ็มอาร
แมสสเปคโตรสโคป และเทคนิคทางรงคเลขในการพิสูจนสูตรโครงสรางทางเคมีของยาและผลิตภัณ ฑธรรมชาติ
Qualitative analytical techniques including spectroscopic i.e. ultraviolet and visible (UV-visible), infrared
(IR), nuclear magnetic resonance (NMR), and mass spectroscopy (MS) techniques and chromatographic
techniques for identifying and elucidating the structure of pharmaceutical compounds and natural product
compounds.
MSP

633

การประกันคุณภาพของเภสัชภัณฑ
3(2-3-6)
(Quality Assurance of Pharmaceutical Products)
ระบบคุณภาพ การบริหารจัดการ การประกันคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ และการจัดการกับเอกสารที่
เกี่ยวของ รวมถึงชีวสมมูลของยาและการศึกษาเกี่ยวกับยาชีววัตถุคลายคลึง และหลักการพื้นฐานของเทคนิคการ
วิเคราะหชีวเภสัชภัณฑ
The quality system, quality management, quality assurance, quality control and documentation involved
bioequivalent, and bio-similar drugs studies and principle techniques for biomedicine analysis.

คูมือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปการศึกษา 2560- 2561
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MSP

634

เคมีวิเคราะหของเภสัชภัณฑ อาหาร และเครื่องสําอาง
3(2-3-6)
(Chemical Analysis of Pharmaceuticals Food and Cosmetics)
เทคนิ ค สํา หรับ การวิเคราะห เชิ งคุ ณ ภาพและปริมาณของผลิต ภั ณ ฑ ย า อาหารและเครื่อ งสํ า อาง ตาม
พระราชบัญญัติอาหาร ยา และเครื่องสําอางแหงชาติ ขอกําหนด การเลือกวิธีวิเคราะหที่เหมาะสม และการเตรียม
ตัวอยางสําหรับการวิเคราะห
Techniques for qualitative and quantitative analysis of pharmaceutical, cosmetic, and food products,
from Food, Drug, and Cosmetic Act and requirement, appropriate analytical methods selection and sample
preparation.
MSP

641

MSP

642

MSP

643

MSP

644

กระบวนวิธีทางพฤษเคมี
2(1-3-4)
(Phytochemical Methods)
การสกัด การแยก การทําใหบริสุทธิ์ และการตรวจสอบเอกลักษณของสารทุติยภูมิที่สําคัญจากพืช รวมทั้ง
วิเคราะหผลและการนําผลการวิเคราะหไปใช
Extraction, separation, isolation, purification, and identification of secondary metabolite from plants
included result analysis and applications.
ผลิตภัณฑธรรมชาติเพื่อสุขภาพและความงาม
1(1-0-2)
(Natural Products for Health and Beauty)
องคประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของผลิตภัณฑธรรมชาติที่ใชประโยชน ในดานสุขภาพ และ
ความงาม และการนําไปใชในเครื่องสําอาง แนวทางที่เหมาะสมในการนําผลิตภัณฑธรรมชาติมาใชในดานสุขภาพ
และความงาม รวมถึงธุรกิจความงามและแนวโนมใหมในการเสริม ความงามดวยผลิตภัณฑธรรมชาติ
Chemical constituents and pharmacological activities of natural products, including their relevant uses
in health and beauty, cosmetics, pattern of using natural products in health and beauty, beauty business and
trend in natural products for beauty.

การประยุกตใชน้ํามันระเหยงายในสุคนธบําบัดและสปา
2(2-0-4)
(Application of Essential Oil in Aromatherapy and Spa)
แหลงกําเนิด องคประกอบทางเคมี กรรมวิธีในการผลิตและเก็บรักษา รวมถึงความเปนพิษของน้ํามันระเหย
งา ย ศึ ก ษาความเป น มาของสุ ค นธบํ า บั ด การนํ า น้ํ า มั น ระเหยงา ยมาประยุ ก ต ใชในสุ ค นธบํ า บั ดและสปา เพื่ อ
บําบัดรักษาและความงาม รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจสปา
Origins, chemical constituent, production and storage, toxicity of essential oils; history of
aromatherapy and its application in aromatherapy and spa for therapy and beauty included legal control for
spa.
อนุกรมวิธานพืชขั้นสูง 1
(Advanced Plant Taxonomy I)
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การจําแนกหมวดหมู การตรวจสอบเอกลักษณ และการตั้งชื่อพืชกลุมพืชมีทอลําเลียง รวมถึงอนุกรมวิธาน
พื ช เมล็ ดเปลื อ ยและพื ช ใบเลี้ ย งเดี่ ยว การจั ด จํ า แนกพื ช โดยอาศั ย วิ วั ฒ นาการและความสั ม พั น ธท างวงศ ว าน
วิวัฒนาการ ศึกษาลักษณะและขอมูลของพืชวงศที่คัดเลือก
Classification, identification and nomenclature of vascular plants, included taxonomic of gymnosperm
and monocotyledonae plants, plants classification based on evolution processes and phylogenetic relationships,
the descriptions and information of selected plant families.
MSP

645

อนุกรมวิธานพืชขั้นสูง 2
2(2-0-4)
(Advanced Plant Taxonomy II)
อนุ ก รมวิ ธ านพื ช ใบเลี้ ย งคู การจั ด จํ า แนกพื ช โดยอาศั ย วิ วั ฒ นาการและความสั ม พั น ธ ท างวงศ ว าน
วิวัฒนาการ ศึกษาลักษณะและขอมูลของพืชวงศที่คัดเลือก รวมถึงนักศึกษาสามารถพิจารณาและอภิปรายบทความ
วิจัยได
Taxonomic of dicotyledonae plants, plants classification based on evolution processes and phylogenetic
relationships, the descriptions and information of selected plant families included the ability of student to
consider and discuss on research articles.
MSP

646

MSP

647

MSP

648

การตรวจสอบเบื้องตนทางชีวภาพของสมุนไพร
2(1-3-4)
(Medicinal Plants Biological Screening)
วิธีการตาง ๆ ที่ใชตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพร ซึ่งรวมทั้งสารกึ่งบริสุทธิ์ หรือสารสกัดหยาบที่
สกัดไดจากธรรมชาติ ความสัมพันธระหวางโครงสรางทางเคมีและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารตัวอยาง ตลอดจนการ
อภิปรายเทคนิคการตรวจสอบเบื้องตนทางเภสัชวิทยาตาง ๆ ที่สําคัญ ที่นํามาใชในการแปลผลการทดลอง
Various techniques used to assess the biological activities of medicinal plants including semipurified or
crude extracts obtained from natural products. The relationship between molecular structure and
pharmacological activity of various representative classes of samples, certain pharmacological screening
techniques as various means used for the interpretation of the experimental results also discussed.
ขอกําหนดทางเภสัชเวท และการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบพืชสมุนไพร
3(2-3-6)
(Pharmacognostic Specification and Quality Control
of Medicinal Plant Materials)
การจัดทําขอกําหนดทางเภสัชเวทของวัตถุดิบสมุนไพรในหัวขอตาง ๆ การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร
รวมถึงการจัดทําเกณฑมาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพร
Pharmacognostic specification in various topics; perform quality control and standardization of raw
medicinal plant materials.
เทคโนโลยีชีวภาพพืชสมุนไพร
(Medicinal Plants Biotechnology)
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กระบวนวิชาแบบบูรณาการในการนําเทคโนโลยีชีวภาพดานพืชมาประยุกตใชในพืชสมุนไพร เชน การ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การเลี้ยงเซลลแขวนลอย การเพาะเลี้ยงรากลอย การโคลนดีเอ็นเอ และยีน พันธุวิศวกรรม
และการแสดงออกของยีนเปนตน เพื่อศึกษาวิถีชีวสังเคราะหหรือเพิ่มการสรางสารทุติยภูมิที่เปนสารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพเพื่อประยุกตใชสําหรับการผลิตในระดับอุตสาหกรรม และเพื่อการอนุรักษพันธุกรรมพืชสมุนไพร รวมถึงการฟง
บรรยายในหัวขอพิเศษ การนําเสนอและอภิปรายงานวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานพืชในหัวขอปจจุบัน
An integrated course concerning the application of plant biotechnology in medicinal plants, e.g., plant
tissue culture, cell suspension culture, hairy root culture, 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.
MSP

649

พฤกษศาสตรพื้นบาน
2(2-0-4)
(Ethnobotany)
การใชสมุนไพรเปนยา และความเชื่อพื้นเมืองของประชาชนชนในทองถิ่นตาง ๆ การเก็บขอมูลจากหมอ
พื้นบาน และการเก็บตัวอยางพืชเพื่อการศึกษา
Plants used as medicinal agents and belief of ethnic people in various geographic areas, data
collection from traditional practitioners, collection of plant materials for subsequent study.
3) กลุมวิชาเภสัชวิทยา
MSP 651 วิธีการทดลองทางเภสัชวิทยา
3(2-3-6)
(Experimental Methods in Pharmacology)
หลักการและทฤษฏีของการคัดกรองฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของยา และผลิตภัณฑธรรมชาติ กระบวนการที่
เกี่ยวของกับการคัดเลือกยาและผลิตภัณฑธรรมชาติและการคัดกรองฤทธิ์ การออกแบบการทดลองในการคัดกรอง
ฤทธิ์ รวมถึงการแปลผลการทดลอง
Principle and theories of pharmacological screening of drugs and natural products, procedures related
to selection of drugs and natural products including pharmacological screening, experimental designs in
pharmacological screening and interpretation of results.
MSP

652

เภสัชวิทยาขั้นสูง
2(2-0-4)
(Advanced Pharmacology)
แนวคิดและหลักการที่สําคัญทางดานเภสัชวิทยาขั้นสูงที่เนนความเขาใจเกี่ยวกับการออกฤทธิ์ของยา ที่
อวัยวะตาง ๆ โดยศึกษาถึงกลไกการออกฤทธิ์ของยาทั้งในระดับเซลลและระดับโมเลกุล
Essential advanced principles and concepts of pharmacology for the thorough understanding of how
drugs produce their effects in living organisms, mechanisms of drug action both at cellular and molecular
levels.
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MSP

653

การทดสอบความเปนพิษในขั้นตอนที่ไมใชทางคลินิก
2(2-0-4)
(Non-clinical Toxicity Testing)
หลักการและทฤษฏีของการทดสอบทางพิ ษวิท ยาในการศึกษาวิจั ยที่ไม ได ทําในมนุษ ย ซึ่งนํามาใชเป น
หลักฐานยืนยันความปลอดภัยในการขอขึ้นทะเบียนตํารับยาใหม ตามแนวทางของ ขอกําหนดดานคุณภาพมาตรฐาน
และชุดเอกสารการขึ้นทะเบียนอาเซียน การออกแบบการทดลองและแปลผลการทดสอบความเปนพิษที่เกิดจากการให
ยาครั้งเดียว ความเปนพิษที่เกิดจากการใหยาซ้ํา ความเปนพิษตอยีน ฤทธิ์กอมะเร็ง และความเปนพิษตอระบบ
สืบพันธุและการพัฒนาของทารก เปนตน
Principle and theory of toxicology testing in nonclinical studies which are the safety information
required for new drug registration according to ASEAN Common Technical Dossier (ACTD), experimental design
and interpretation of results of single-dose toxicity test, repeat-dose toxicity test, carcinogenicity test, and
reproductive and developmental toxicity test etc.
MSP

654

หลักการทางอณูเภสัชวิทยา
2(2-0-4)
(Principles of Molecular Pharmacology)
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการเภสัชพลศาสตรและเภสัชจลนศาสตรของยาที่สําคัญตอการรักษาโรคตาง ๆ
ในมนุษย การศึกษาทางเภสัชวิทยาในระดับเซลลและระดับโมเลกุล การสื่อสารภายในและการสื่อสารระหวางเซลล
ชนิดและบทบาทของโปรตีนตาง ๆ ที่ทําหนาที่เปนตัวสงสัญญาณ ตัวรับสัญญาณ เอนไซม สารสื่อประสาท การสง
สัญญาณผานสารตัวกลางภายในเซลลและอื่น ๆ รวมทั้งกลวิธานและการไปยังเปาหมายของยาใหม
The principle and concept of pharmacodynamics and pharmacokinetics of important drugs used to
treat human diseases, the study of cellular and molecular pharmacology, the intracellular and intercellular of
cell signaling, types and roles of various proteins (ligands, receptors, enzymes, neurotransmitters, secondary
messengers and others), including mechanism and drug targeting of new drugs.
4) กลุมวิชาเภสัชกรรมคลินิก
MSP 661 หลักการทางเภสัชวิทยาคลินิก
3(3-0-6)
(Principles of Clinical Pharmacology)
หลักการใชยาทางคลินิกและการบําบั ดรักษาโรคในทางปฏิบั ติรวมทั้ งความเขาใจ และการประยุกต ใช
หลักการพื้นฐานทางเภสัชจลนศาสตร, เภสัชพลศาสตรการออกแบบการบริหารยา, การติดตามผลการรักษาดวยยา,
อาการขางเคียง การคนพบยาและการพัฒนายาตามหลักการรศึกษาทางคลินิก ชีวสถิติการวิเคราะหและเภสัชวิทยา
Principles of clinical pharmacology and practical therapeutics,including understanding and application of
basic pharmacokinetic principles, basic pharmacodynamic principles, drug regimen design, therapeutic drug
monitoring, adverse drug reactions, drug discovery and drug developments,principles of clinical study designs,
biostatistics and pharmacology analysis.
MSP

662

การบริบาลทางเภสัชกรรมขั้นสูง 1
(Advanced Pharmacotherapeutics I)
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เภสัชบําบัด การประเมิน ปองกัน และแกปญหาที่เกี่ยวของกับยา การติดตามการรักษาดวยยา ในโรค
ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินอาหาร และตอมไรทอ
Pharmacotherapy; Drug-related problems assessment, prevention and resolution; monitoring of drug
therapy in cardiovascular system, gastrointestinal system and endocrine system.
MSP

663

การบริบาลทางเภสัชกรรมขั้นสูง 2
3(3-0-6)
(Advanced Pharmacotherapeutics II)
เภสัชบําบัด การประเมิน ปองกัน และแกปญหาที่เกี่ยวของกับยา การติดตามการรักษาดวยยาในโรคระบบ
ทางเดินหายใจ ระบบประสาท และระบบอื่นๆ
Pharmacotherapy, Drug-related problems assessment, prevention and resolution; monitoring of drug
therapy in respiratory system, neuro-muscular system, etc.
MSP

664

อันตรกิริยาระหวางยา
2(1-3-4)
(Drug Interactions)
อันตรกิริยาระหวางยาที่พบในการปฏิบัติงานทางคลินิก เภสัชพลศาสตรและเภสัชจลนศาสตรของอันตรกิริยา
ระหวางยา อาการไมพึงประสงคจากอันตรกิริยาระหวางยา
Drug-drug interactions in clinical practice, pharmacodynamic and pharmacokinetic drug-drug
interactions, adverse drug reactions (ADRs) drug-drug interactions.
5) กลุมวิชาเภสัชกรรมชุมชน
MSP 671 นโยบายและการควบคุมยา
2(2-0-4)
(Drug Regulation and Policy)
นโยบายสาธารณสุขและการควบคุมยาของประเทศไทย เครื่องมือและการดําเนินนโยบาย การวิเคราะห
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากนโยบายและการควบคุมยาตอเภสัชกรรมชุมชน
Health policy and drug regulation in Thailand, instrument and policy, analyze the effects of policy and
drug regulation in community pharmacy.
MSP

672

บริหารเภสัชกิจขั้นสูง
2(2-0-4)
(Advanced Pharmaceutical Administration)
การจัดการทางธุรกิจที่เกี่ยวกับเภสัชกรรมและการบริหารเภสัชกรรมชุมชน รวมถึงความสัมพันธระหวาง
บุคคล การควบคุมคงคลัง การวาจาง และการซื้อขาย การควบคุมผลิตภัณฑ การควบคุมปริมาณสินคา การควบคุม
ดานการเงิน การควบคุมงบประมาณและนโยบายการพัฒนาเกี่ยวกับการตลาดของเภสัชกรรมชุมชน
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.
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MSP

673

เภสัชพฤติกรรมศาสตร
2(2-0-4)
(Behavioral Pharmacy)
เรียนรูความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการใชยาของผูบริโภคผูกับสภาพแวดลอมในการใชยา โดยจําแนกชนิด
และอธิบายถึงความหลากหลายของปจจัยซึ่งสงผลตอพฤติกรรมการใชยาของผูบริโภค
Study 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.
MSP

674

MSP

675

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร
2(2-0-4)
(Food Supplements)
การใชผลิตภัณฑเสริมอาหาร ประกอบดวย บทบาท การดูดซึม ชีวเคมี ผลเสียของการขาดสารอาหาร การ
ใหคําแนะนําแกผูบริโภคตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 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.
ทักษะการสื่อสารขั้นสูงทางเภสัชกรรม
2(2-0-4)
(Advanced Communication Skills in Pharmacy)
เทคนิคการสื่อสารใหเขาใจกันระหวางบุคคลและระหวางกลุม โดยอาศัยการบรรยาย การอภิปรายกลุมและ
กรณีศึกษา
Communication techniques to gain more interpersonal and intergroup based on lectures, discussions,
and case study presentations.

4. วิทยานิพนธ
MSP 698 วิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก1)
36(0-108-54)
(Thesis)
งานวิจัยที่นักศึกษาเลือกทําในหัวขอวิจัยที่สนใจตามคําแนะนําของอาจารย ที่ปรึกษา และทําการวิจัยเพื่อนํา
ผลงานมาเขียนเปนวิทยานิพนธ โดยตองเสนอและสอบปองกันวิทยานิพนธ
Research in which a student selects the interested topic as recommended by advisor, the research
results will be written as a thesis, and orally defended.
MSP

699

วิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก2)
18(0-54-27)
(Thesis)
งานวิจัยที่นักศึกษาเลือกทําในหัวขอวิจัยที่สนใจตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา และทําการวิจัยเพื่อนํา
ผลงานมาเขียนเปนวิทยานิพนธ โดยตองเสนอและสอบปองกันวิทยานิพนธ
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Research in which a student selects the interested topic as recommended by advisor, the research
results will be written as a thesis, and orally defended.
ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําการศึกษาคนควาอิสระหรือวิทยานิพนธ (ถามี)
1. คําอธิบายโดยยอ
ทําวิทยานิพนธที่เกี่ยวของในดานเภสัชศาสตรที่นักศึกษาถนัดและสนใจ โดยการคนควาวิจัย ดวยตนเอง
ภายใตการแนะนํา ดูแลของอาจารยที่ปรึกษา โดยตองเสนอหัวขอวิทยานิพนธตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อ
ขอความเห็นชอบกอน และเมื่อเสร็จสิ้นตองนําเสนอวิทยานิพนธในรูปแบบรายงานและวาจาตอคณะกรรมการสอบ
ปองกันวิทยานิพนธรวมถึงมีการเผยแพรผลงานวิจัยตามหลักเกณฑที่หลักสูตรกําหนด
2. มาตรฐานผลการเรียนรู
นักศึกษารูจักคิดวิเคราะห อยางเป นระบบในการแกไขป ญ หา มีการสรางความรู ความเขาใจในเชิงลึ ก
สามารถสืบคนเอกสาร เลือกใชขอมูลจากฐานขอมูลตาง ๆ รวบรวมความรูโดยการนําความรูพื้นฐานทางเภสัชศาสตร
มาประยุกตใชในการคนควา แกปญหาไดดวยตนเอง รวมทั้งและมีความรับผิดชอบตอหนาที่ มีวินัย คุณธรรม และ
จริยธรรม
3. ชวงเวลา
3.1 วิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก1) ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษาที่ 1
3.2 วิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก2) ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษาที่ 2
4. จํานวนหนวยกิต
4.1 วิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก1) 36 หนวยกิต
4.2 วิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก2) 18 หนวยกิต
5. การเตรียมการ
- จัดใหมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อใหคําปรึกษาในการเลือกหัวขอวิจัย การศึกษาคนควา วิธี
วิจัย การแกปญหาและการประเมินผล
- กํ า หนด ให นั ก ศึ ก ษาต อ งศึ ก ษารายวิ ช าที่ จํ า เป น ต อ การทํ า วิ ท ยานิ พ นธ ที่ เ กี่ ย วข อ ง
กับดานเภสัชศาสตร
- จัดเตรียมอุปกรณและสถานที่ ใหอยางเพียงพอและเหมาะสม
6. กระบวนการประเมินผล
- ประเมินผลจากความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ โดยอาจารยที่ปรึกษาและ/หรืออาจารยประจํา
กลุ ม วิ ช าที่ เกี่ ย วข อ งและประเมิ น ผลจากรายงานที่ ไ ด กํ า หนดรู ป แบบการนํ า เสนออย า งน อ ย
ภาคการศึกษาละ 1 ครั้งตออาจารยประจําหลักสูตร
- จัดใหมีการสอบโครงรางวิทยานิพนธตามระยะเวลาที่กําหนด และเมื่อการศึกษาเสร็จสิ้น จัดใหมี
การสอบปองกันวิทยานิพนธ โดยในการจัดสอบ มีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกรวมเปนกรรมการสอบ
และเปดใหผูที่สนใจรวมเขารับฟงการนําเสนอ
อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
1. อาชีพที่เกี่ยวของดานเภสัชกรรมทั้งในภาครัฐและเอกชน
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2.
3.
4.
5.

นักวิชาการดานเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร
นักวิชาการดานเภสัชกรรมคลินิก
นักพัฒนายาและผลิตภัณฑสุขภาพ
นักวิเคราะหและควบคุมคุณภาพยา

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
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