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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเภสัชศาสตร 

 
ช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย  : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร 
 ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Pharmacy 
 
ช่ือปริญญา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)   : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เภสัชศาสตร)  
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : Doctor of Philosophy (Pharmacy) 
 ชื่อยอ (ภาษาไทย)   : ปร.ด. (เภสัชศาสตร) 
 ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)   : Ph.D. (Pharmacy) 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  
 วิทยาลัยเภสัชศาสตร และ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ปรัชญา 
 ผลิตนักวิจัย นักวิชาการ และอาจารยทางดานเภสัชศาสตร ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือกอใหเกิดการศึกษา วิจัยแบบบูรณาการข้ันสูงทางดานเภสัชศาสตร อันกอใหเกิด
ประโยชนตอสวนรวมท้ังในระดับประเทศและระดับภูมิภาค รวมถึงกอใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 
ความสําคัญ 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณิต สาขาเภสัชศาสตร มุงเนนในการพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรสุขภาพให
เปนผูท่ีมีความรู ความเขาใจ และความเชี่ยวชาญดานการทําวิจัยแบบ บูรณาการ โดยอาศัยความรูพ้ืนฐานจากภูมิ
ปญญาทองถ่ิน  และนํามาผานกระบวนการตรวจสอบหรือพิสูจนทางวิทยาศาสตร เพ่ือกอใหเกิดประโยชนทาง
การแพทยและเภสัชกรรม อันจะสงผลใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน มีทักษะและความเชี่ยวชาญดานการบริหารจัดการ
ดานเภสัชกรรม เพ่ือแกไขปญหาดานสาธารณสุขของประเทศ นอกจากนี้ยังมุงเนนการพัฒนางานวิจัยทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมีคุณภาพสูง เพ่ือใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 
อีกท้ังยังเปนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันกับนานาประเทศ 
 
วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1. เพ่ือผลิตนักวิจัย นักวิชาการและอาจารยดานเภสัชศาสตรท่ีมีคุณลักษณะดังตอไปนี้ 
  -  มีจรรยาบรรณทางวิชาการ มีความซ่ือสัตยสุจริต รับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
  -  มีความสามารถในการคนควาและวิจัยทางดานเภสัชศาสตร เพ่ือกอใหเกิดการสรางองคความรู

ใหมอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ  
  - มีความคิดริเริ่มสรางสรรคสามารถดําเนินการวิจัย อยางมีระเบียบแบบแผน แกปญหาตาง ๆ โดย

อาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตรไดอยางถูกตองเหมาะสม  
  - สามารถทํางานเปนทีมรวมกับวิชาชีพอ่ืนทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  - สามารถปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก  
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 2. เพ่ือสงเสริมการคนควาและวิจัยดานเภสัชศาสตรอันจะกอใหเกิดองคความรูใหม ซ่ึงจะเปนประโยชน
ตอการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ รวมถึงสุขภาพของประชาชน 
 3. เพ่ือสงเสริมการศึกษาและพัฒนาวิชาการดานเภสัชศาสตร เพ่ือเพ่ิมพูนคุณภาพการเรียนการสอน 
สามารถถายทอดสื่อสารความรูดานเภสัชศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 1. แบบ 1.2 และ 2.2  
  1.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรองในหลักสูตร
ปริญญาตรีเภสัชศาสตรบัณฑิต ดวยผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 3.50 หรือมี
คุณสมบัติอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยเภสัชศาสตรเห็นสมควร 
  1.2 ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาล เวนแตในกรณีท่ีโทษนั้นเกิดจากความผิด อันไดกระทํา
โดยประมาท หรือความผิดอันเปนลหุโทษ 
  1.3 ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหาย 
  1.4 ไมเปนคนวิกลจริต และไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือโรคอ่ืนซ่ึงสังคมรังเกียจ 
  1.5 มีคะแนนสอบความรูภาษาอังกฤษเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑคะแนนสอบ
ความรูภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. 2559 
 2. แบบ 1.1 และ 2.1 
  2.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาปริญญาโทจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรองในหลักสูตร
ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต หรือ สาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ ดวยผลการศึกษาในระดับปริญญาโทมีระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 หรือมีคุณสมบัติอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยเภสัชศาสตร
เห็นสมควร 
  2.2 ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาล เวนแตในกรณีท่ีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันไดกระทํา
โดยประมาท หรือความผิดอันเปนลหุโทษ 
  2.3 ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหาย 
  2.4 ไมเปนคนวิกลจริต และไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือโรคอ่ืนซ่ึงสังคมรังเกียจ 
  2.5 มีคะแนนสอบความรูภาษาอังกฤษเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑคะแนนสอบ
ความรูภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. 2559  
 
ระบบการจัดการศึกษา 
 1.  ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห   
 2.  ระยะเวลาการศึกษา 
   หลักสูตรระดับปริญญาเอก   3 ป (หลักสูตรแบบ 1.1 และ 2.1) 
   หลักสูตรระดับปริญญาเอก   5 ป (หลักสูตรแบบ 1.2 และ 2.2) 
 3.  ใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน 
 
วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  
 เรียน  วันจันทร - วันศุกร   เวลา 08.30 - 16.30 น. หรือ  
    วันเสาร - อาทิตย   เวลา 08.00 - 17.00 น. 
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สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
 วิทยาลัยเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยรังสิต  เมืองเอก  ถ.พหลโยธิน  อ.เมือง จ.ปทุมธานี 
 
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผล ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ.  2559  ดังนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผล แตละรายวิชาท่ีนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน การวัดผล

และประเมินผล อาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอ่ืน ตามท่ีคณะท่ีรับผิดชอบ รายวิชาจะกําหนดการ
สอบในแตละรายวิชาใหมีอยางนอยหนึ่งครั้ง 

 2. การวัดและประเมินผลเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยผูสอน หรือผูท่ีคณะท่ีรับผิดชอบ
รายวิชาจะกําหนด 

 3. ทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมนอยกวารอยละแปดสิบของเวลาศึกษา
ท้ังหมดหรือไดทํางานในรายวิชานั้น จนเปนท่ีเพียงพอตามท่ีอาจารยผูสอนกําหนด จึงจะมีสิทธิ์ไดรับ
การวัดและประเมินผล เวนแตจะไดรับการอนุมัติเปนกรณีพิเศษจากคณบดี เม่ือคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยเห็นวาเวลาศึกษาท่ีไมครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผูนั้นมิได 

 4. การวัดผลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบวิทยานิพนธ เปนหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบของผูอํานวยการหลักสูตรและอาจารยท่ีปรึกษา โดยจะตองเปนไปตามท่ีบัณฑิต
วิทยาลัยกําหนด 

 5.  การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาใหประเมินเปนอักษรระดับข้ัน (Letter Grades) ท่ีมีคาระดับ
ข้ัน (Numeric Grades) ดังตอไปนี้ 

   ระดับข้ัน  ความหมาย   คาระดับข้ัน (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. สัญลักษณท่ีไมมีคาระดับ มีความหมายดังนี ้
  S หมายความวา ผลการศึกษาอยูในระดับข้ันเปนท่ีนาพอใจและหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมได 
  U หมายความวา ผลการศึกษาอยูในข้ันไมเปนท่ีพอใจ และไมนับหนวยกิตให 

  W หมายความวา ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใชเม่ือนักศึกษาไดรับการอนุมัติใหถอน
หรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียนวิชานั้น ตามความในขอ 26.2.2 แหงขอบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หรือเม่ือ
ไดรับการอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

  I หมายความวา การวัดและประเมินผลยังไมสมบูรณ ใชเม่ืออาจารยผูสอน โดยความเห็นชอบ
ของผูอํานวยการหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรใหรอการวัดและ
ประเมินผลไวกอน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซ่ึงเปนสวนประกอบ
การศึกษารายวิชานั้นยังไมสมบูรณเม่ือไดสัญลักษณ I  ในรายวิชาใดนักศึกษา
ตองดําเนินการติดตออาจารยผูสอนหรือหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น 
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เพ่ือใหมีการวัดและประเมินผลเพ่ิมเติมภายในเวลา 3 สัปดาห ในกรณีท่ีมีเหตุ
อันควร อาจารยผูสอนหรือหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตให
ขยายกําหนดเวลาดังกลาวได แตท้ังนี้ไมเกิน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษา
ปกติ ถัดไป  เม่ือพนกําหนดดังกลาวยังไมสามารถวัดและประเมินผลได 
สัญลักษณ I จะเปลี่ยนเปนระดับข้ัน F หรือสัญลักษณ U แลวแตกรณีทันที 

  IP หมายความวา การศึกษาในรายวิชานั้นยังไมสิ้นสุด การใหสัญลักษณ IP จะกระทําไดเฉพาะ
รายวิชาวิทยานิพนธ วิชาการศึกษาคนควาอิสระ หรือรายวิชาโครงงานท่ีมีการ
เรียนหรือปฎิบัติงานตอเนื่องกันมากกวาหนึ่งภาคการศึกษา สัญลักษณ IP จะ
ถูกเปลี่ยนเม่ือการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการ
ประเมินผลการศึกษาเปนระดับข้ัน หรือสัญลักษณ S หรือ U ตามแตกรณี 

 
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 1. แบบ 1 

  1.1  ไดสอบผานเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาตางประเทศ
สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

  1.2 ไดสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเปนผูมีสิทธิ์ขอทําวิทยานิพนธ 
และไดเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธและตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได รวมท้ังเกณฑอ่ืน ๆ ครบถวนตาม
หลักสูตรและขอกําหนดของสาขาวิชาท่ีจะรับปริญญา 

  1.3  ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยไดรับการ
ยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการอยางนอย 2 เรื่อง 

  1.4  ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 

  1.5  ไดดําเนินการเพ่ือขอรับปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 
 2. แบบ 2 
  2.1  ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตาง ๆ และไดสอบผานเกณฑมาตรฐานความรู

ภาษาอังกฤษตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาตางประเทศสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญา
ดุษฎีบัณฑิต 

  2.2 ไดสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเปนผูมีสิทธิ์ขอทําวิทยานิพนธ 
  2.3 ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4.00  
  2.4 ไดเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธและตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได 
  2.5 ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยไดรับ

การยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ 
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  2.6 ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาชั่วระยะ 
เวลาหนึ่ง 

  2.7 ไดดําเนินการเพ่ือขอรับปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 

โครงสรางหลักสูตร 
 1.  แบบ 1 (ทําเฉพาะวิทยานิพนธ) 
   หลักสูตรแบบ 1.1 (สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท) ตลอดหลักสูตร 48  หนวยกิต 
     1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน    (ไมนับหนวยกิตรวม) 
     2)  หมวดวิชาบังคับ      (ไมนับหนวยกิตรวม) 
     3)  ดุษฎีนิพนธ        48 หนวยกิต 
   หลักสูตรแบบ 1.2 (สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี) ตลอดหลักสูตร 72 หนวยกิต 
     1)  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน    (ไมนับหนวยกิตรวม) 
     2)  หมวดวิชาบังคับ      (ไมนับหนวยกิตรวม) 
     3)  ดุษฎีนิพนธ        72 หนวยกิต 
 2. แบบ 2 (ศึกษารายวิชารวมกับการทําวิทยานิพนธ) 
   หลักสูตรแบบ 2.1 (สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท) ตลอดหลักสูตร 48  หนวยกิต 
     1)  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน    (ไมนับหนวยกิตรวม) 
     2)  หมวดวิชาบังคับ        4 หนวยกิต 
     3)  หมวดวิชาเลือก        8 หนวยกิต 
     4)  ดุษฎีนิพนธ        36 หนวยกิต 
   หลักสูตรแบบ 2.2 (สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี) ตลอดหลักสูตร 72  หนวยกิต 
     1)  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน    (ไมนับหนวยกิตรวม) 
     2)  หมวดวิชาบังคับ       13 หนวยกิต 
     3)  หมวดวิชาเลือก       11 หนวยกิต 
     4)  ดุษฎีนิพนธ        48 หนวยกิต 
 
รายวิชาในหลักสูตร 
 1.  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน        (ไมนับหนวยกิตรวม) 
  นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษ  ตามขอกําหนดในประกาศ
ของมหาวิทยาลัยรังสิต ท่ีเก่ียวของกับเกณฑมาตรฐานทักษะการใชภาษาอังกฤษ และจะตองลงทะเบียนรายวิชา
เสริมพ้ืนฐานอ่ืน ๆ ตามความเห็นของผูอํานวยการหลักสูตรหรือคณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจาก
ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทของนักศึกษาและผลการสอบคัดเลือก 
และไมนับรวมเปนหนวยกิตของหลักสูตร สวนการวัดผลรายวิชาเสริมพ้ืนฐานในระบบ S/U (พอใจ/ไมพอใจ) มี
ดังตอไปนี้ 
ENL  600  ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา   3(3-0-6) 
    (Preparatory English for Graduate Students) 
ENL  601  ภาษาอังกฤษสําหรับเสนอผลงานทางวิชาการ                            3(3-0-6) 
   (English for Academic Presentations) 
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 2. หมวดวิชาบังคับ  
  กลุมท่ี 1  
  หลักสูตรแบบ 1.2 ใหเรียนวิชาดังตอไปนี้โดยไมนับรวมหนวยกิต แตประเมินผลเปน S/U (พอใจ/ไม
พอใจ) 
  หลักสูตรแบบ 2.2 ใหเรียนวิชาดังตอไปนี้โดยนับหนวยกิตรวมได  2 หนวยกิต 
DPP  701  สัมมนาทางเภสัชศาสตร 1         1(0-3-2) 
   (Seminar in Pharmaceutical Sciences I) 
DPP  702  สัมมนาทางเภสัชศาสตร 2         1(0-3-2) 
   (Seminar in Pharmaceutical Sciences II) 
  กลุมท่ี 2  
  หลักสูตรแบบ 1.1 และ 1.2 ใหเรียนวิชาดังตอไปนี้โดยไมนับรวมหนวยกิต แตประเมินผลเปน S/U 
(พอใจ/ไมพอใจ) 
  หลักสูตรแบบ 2.1 และ 2.2  ใหเรียนวิชาดังตอไปนี้โดยนับหนวยกิตรวมได  4 หนวยกิต  
DPP  703  สัมมนาทางเภสัชศาสตร 3         1(0-3-2) 
   (Seminar in Pharmaceutical Sciences III) 
DPP  704  สัมมนาทางเภสัชศาสตร 4         1(0-3-2) 
   (Seminar in Pharmaceutical Sciences IV) 
DPP  705  สัมมนาทางเภสัชศาสตร 5         1(0-3-2) 
   (Seminar in Pharmaceutical Sciences V) 
DPP  706  สัมมนาทางเภสัชศาสตร 6         1(0-3-2) 
   (Seminar in Pharmaceutical Sciences VI) 
  กลุมท่ี 3  
  หลักสูตรแบบ 2.2  ใหเรียนวิชาดังตอไปนี้โดยนับหนวยกิตรวมได 7 หนวยกิต  
DPP  707  ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูง           2(2-0-4) 
      (Advanced Research Methodology)  
DPP  708  ชีวสถิติข้ันสูง            2(2-0-4) 
   (Advanced Biostatistics) 
DPP  709  การประเมินสารสนเทศทางเภสัชศาสตร      1(0-3-2) 
   (Assessment of Pharmaceutical Informations) 
DPP  790  ปญหาพิเศษทางเภสัชศาสตรข้ันสูง       2(0-6-3)                                                       
   (Special Problems in Advanced Pharmaceutical Sciences) 
  กลุมท่ี 4 
  หลักสูตรแบบ 1.1, 1.2, 2.1 และ 2.2  ตองสอบผานรายวิชาตอไปนี้       โดยประเมินผลเปน S/U 
(พอใจ/ไมพอใจ) 
DPP  795  การสอบวัดคุณสมบัติ          0(0-0-0) 
   (Qualifying Examination) 
 
 3.  หมวดวิชาเลือก 
  หลักสูตรแบบ 2.1 
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  ใหนักศึกษาเลือกศึกษาจากรายวิชาตาง ๆ ในแตละกลุมวิชาดังตอไปนี้ จํานวน 8 หนวยกิตโดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
  ใหเลือกศึกษารายวิชาเลือกในกลุมวิชาท่ีเก่ียวของกับการทําวิทยานิพนธจํานวน 6 หนวยกิต และ 
รายวิชาเลือกในกลุมวิชาท่ีเก่ียวของกับการทําวิทยานิพนธหรือรายวิชาเลือกในกลุมอ่ืน ๆ จํานวน 2 หนวยกิต ท้ังนี้
นักศึกษาสามารถเลือกจากรายวิชาท่ีเปดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร รวมดวย
ได โดยจะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ผูอํานวยการหลักสูตร หรือคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
  หลักสูตรแบบ 2.2 
  ใหนักศึกษาเลือกศึกษาจากรายวิชาตาง ๆ ในแตละกลุมวิชาดังตอไปนี้ จํานวน 11 หนวยกิตโดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
  ใหเลือกศึกษารายวิชาเลือกในกลุมวิชาท่ีเก่ียวของกับการทําวิทยานิพนธจํานวน  6 หนวยกิต และ 
รายวิชาเลือกในกลุมวิชาท่ีเก่ียวของกับการทําวิทยานิพนธหรือรายวิชาเลือกในกลุมอ่ืน ๆ จํานวน 5 หนวยกิต ท้ังนี้
นักศึกษาสามารถเลือกจากรายวิชาท่ีเปดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร รวมดวย
ได โดยจะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ผูอํานวยการหลักสูตร หรือคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
 1)  กลุมวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรมและเครื่องสําอาง 
DPP  711  ชีวเภสัชกรรมข้ันสูง            2(2-0-4) 
    (Advanced Biopharmaceutics) 
DPP  712  เทคโนโลยีทางเครื่องสําอางข้ันสูง       3(2-3-6) 
   (Advanced Cosmetic Technology) 
DPP  713  การพัฒนาเภสัชภัณฑข้ันสูง 1        3(3-0-6) 
   (Advanced Development of Pharmaceutical Products I) 
DPP  714  การพัฒนาเภสัชภัณฑข้ันสูง 2        3(3-0-6) 
   (Advanced Development of Pharmaceutical Products II) 
DPP  721  ระบบนําสงยาแบบควบคุม        2(2-0-4) 
   (Controlled Drug Delivery System) 
 2)  กลุมวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑธรรมชาติ 
DPP  731  เคมีทางการสังเคราะหยา         2(2-0-4) 
   (Chemical Synthesis of Drugs) 
DPP  741  ผลิตภัณฑธรรมชาติท่ีมีฤทธิ์ทางชีวภาพ      3(3-0-6) 
   (Bioactive Natural Products) 
DPP  742  เทคนิคทางเภสัชเวทข้ันสูง         3(2-3-6) 
   (Advanced Pharmacognosy Techniques) 
DPP  743  ลายพิมพดีเอนเอข้ันสูงของพืชสมุนไพร      3(2-3-6) 
   (Advanced DNA Fingerprints of Medicinal Plants) 
DPP  744  การประยุกตใชสมุนไพรบนหลักฐานเชิงประจักษ   2(2-0-4) 
   (Application of Evidence-based on Medicinal Plants)   
 
                                                                                                                                                                        



Graduate School : Rangsit University 

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 9 

DPP  745  ความกาวหนาทางวิชาการท่ีเก่ียวของกับการวิจัยและพัฒนาทางดานผลิตภัณฑ  2(2-0-4) 
   ธรรมชาติ   
   (Current Advances in Research and Development of Natural Products) 
 3)  กลุมวิชาเภสัชวิทยา 
DPP  751  อณูเภสัชวิทยา            2(2-0-4) 
   (Molecular Pharmacology)  
DPP  752  ชีวเคมีและอณูชีววิทยาข้ันสูง        3(3-0-6) 
   (Advanced Biochemistry and Molecular Biology)  
 4)  กลุมวิชาเภสัชกรรมคลินิก 
DPP  761  เภสัชจลนศาสตรคลินิกข้ันสูง        2(2-0-4) 
   (Advanced Clinical Pharmacokinetics) 
DPP  762  โภชนศาสตรคลินิกข้ันสูง         2(2-0-4) 
   (Advanced Clinical Nutrition) 
DPP  763  หัวขอปจจุบันดานเภสัชกรรมคลินิก      2(2-0-4) 
        (Contemporary Topics in Clinical Pharmacy)   
 5)  กลุมวิชาเภสัชกรรมชุมชน 
DPP  771  เภสัชเศรษฐศาสตรและการวิจัยเชิงผลลัพธ     2(2-0-4) 
   (Pharmacoeconomic and Outcomes Research) 
DPP  772  เภสัชระบาดวิทยาและความปลอดภัยในการใชยา   2(2-0-4) 
   (Pharmacoepidemiology and Drug Safety) 
DPP  773  เศรษฐศาสตรสาธารณสุขข้ันสูง       2(2-0-4) 
   (Advanced Health Economics) 
DPP  774  สถิติข้ันสูงสําหรับการออกแบบและวิเคราะหขอมูล   2(2-0-4) 
      (Advanced Statistical Design and Data Analysis) 
DPP  775  หัวขอปจจุบันดานการบริหารเภสัชกิจ      1(0-3-2) 
   (Contemporary Topics in Pharmaceutical Administration) 
 
 4.  ดุษฎีนิพนธ 
DPP  796  ดุษฎีนิพนธ (แบบ 1.1)        48(0-144-72) 
   (Dissertation) 
DPP  797  ดุษฎีนิพนธ (แบบ 1.2)        72(0-216-108) 
   (Dissertation) 
DPP  798  ดุษฎีนิพนธ (แบบ 2.1)        36(0-108-54) 
   (Dissertation) 
DPP  799     ดุษฎีนิพนธ (แบบ 2.2)        48(0-144-72) 
   (Dissertation)            
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แผนการศึกษา   
 แบบ 1 (ทําเฉพาะวิทยานิพนธ) 

ช้ันปท่ี 1 
หลักสูตรแบบ 1.1  

(สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท) 
หลักสูตรแบบ 1.2  

(สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี) 
ภาคการศึกษาท่ี 1 

DPP 703 สัมมนาทางเภสัชศาสตร 3     1(0-3-2)* 
DPP 796 ดุษฎีนิพนธ                       8(0-24-16) 
                                    รวม 8 หนวยกิต     

ภาคการศึกษาท่ี 2 
DPP 704 สัมมนาทางเภสัชศาสตร 4       1(0-3-2)* 
DPP 796 ดุษฎีนิพนธ             8(0-24-16) 

รวม 8 หนวยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
DPP 701 สัมมนาทางเภสัชศาสตร 1     1(0-3-2)* 
DPP 797 ดุษฎีนิพนธ                     12(0-36-24) 
                                    รวม 12 หนวยกิต  

ภาคการศึกษาท่ี 2 
DPP 702 สัมมนาทางเภสัชศาสตร 2      1(0-3-2)*  
DPP 797 ดุษฎีนิพนธ                    12(0-36-24) 

   รวม 12 หนวยกิต  

 หมายเหตุ *  รายวิชาบังคับท่ีประเมินผลเปน S/U (ไมนับหนวยกิตรวม) 
 

ช้ันปท่ี 2 
หลักสูตรแบบ 1.1  

(สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท) 
หลักสูตรแบบ 1.2  

(สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี) 
ภาคการศึกษาท่ี 1 

DPP 705 สัมมนาทางเภสัชศาสตร 5      1(0-3-2)* 
DPP 795 การสอบวัดคุณสมบัติ      0(0-0-0)* 
DPP 796 ดุษฎีนิพนธ                    8(0-24-16) 

                                   รวม 8 หนวยกิต  
ภาคการศึกษาท่ี 2 

DPP 706 สัมมนาทางเภสัชศาสตร 6     1(0-3-2) * 
DPP 796 ดุษฎีนิพนธ                  8(0-24-16) 

                                     รวม 8 หนวยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
DPP 703 สัมมนาทางเภสัชศาสตร 3       1(0-3-2)*  
DPP 795 การสอบวัดคุณสมบัติ      0(0-0-0)* 
DPP 797 ดุษฎีนิพนธ                      12(0-36-24) 
                                      รวม 12 หนวยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
  DPP 704 สัมมนาทางเภสัชศาสตร 4      1(0-3-2) * 
DPP 797 ดุษฎีนิพนธ                      12(0-24-16) 
                                         รวม 12 หนวยกิต 

 หมายเหตุ *  รายวิชาบังคับท่ีประเมินผลเปน S/U (ไมนับหนวยกิตรวม) 
 

ช้ันปท่ี 3 
หลักสูตรแบบ 1.1  

(สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท) 
หลักสูตรแบบ 1.2  

(สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี) 
ภาคการศึกษาท่ี 1 

DPP 796 ดุษฎีนิพนธ                   8(0-24-16) 
 
                                    รวม 8 หนวยกิต  

ภาคการศึกษาท่ี 2 
DPP 796 ดุษฎีนิพนธ       8(0-24-16) 
 

                                      รวม 8 หนวยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
DPP 705 สัมมนาทางเภสัชศาสตร 5     1(0-3-2)* 
DPP 797  ดุษฎีนิพนธ                     12(0-36-24) 
                                      รวม 12 หนวยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
DPP 706 สัมมนาทางเภสัชศาสตร 6      1(0-3-2)* 
DPP 797  ดุษฎีนิพนธ                  12(0-36-24) 
                                      รวม 12 หนวยกิต 

 หมายเหตุ *  รายวิชาบังคับท่ีประเมินผลเปน S/U (ไมนับหนวยกิตรวม) 
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แบบ 2 (ศึกษารายวิชารวมกับการทําวิทยานิพนธ) 
ช้ันปท่ี 1 

หลักสูตรแบบ 2.1  
(สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท) 

หลักสูตรแบบ 2.2 
(สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี) 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
DPP 703 สัมมนาทางเภสัชศาสตร 3        1(0-3-2) 
DPP xxx วิชาเลือก                 6 (x-x-x) 
 
 
 
 

รวม 7 หนวยกติ 
ภาคการศึกษาท่ี 2 

DPP 704 สัมมนาทางเภสัชศาสตร 4       1(0-3-2) 
DPP xxx วิชาเลือก               2(x-x-x) 
DPP 798 ดุษฎีนิพนธ                        4(x-x-x) 
 
                                       รวม 7 หนวยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
DPP 701 สัมมนาทางเภสัชศาสตร 1        1(0-3-2) 
DPP 707 ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูง               2(2-0-4) 
DPP 708 ชีวสถิติข้ันสูง                         2(2-0-4) 
DPP 709 การประเมินขอมูล                  1(0-3-2) 
             ทางเภสัชศาสตร  
DPP xxx วิชาเลือก                     6(x-x-x) 
                                         รวม 11 หนวยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
DPP 702 สัมมนาทางเภสัชศาสตร 2          1(0-3-2) 
DPP 790 ปญหาพิเศษทาง                     2(0-6-3)                                                       
             เภสัชศาสตรข้ันสูง        
DPP xxx  วิชาเลือ                               5(x-x-x) 
                                           รวม 9 หนวยกิต 

 
ช้ันปท่ี 2 

หลักสูตรแบบ 2.1  
(สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท) 

หลักสูตรแบบ 2.2 
(สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี) 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
DPP 705 สัมมนาทางเภสัชศาสตร 5       1(0-3-2) 
DPP 795 การสอบวัดคุณสมบัติ      0(0-0-0)* 
DPP 798 ดุษฎีนิพนธ                     8(0-24-16) 

                        รวม 9 หนวยกิต 
ภาคการศึกษาท่ี 2 

DPP 706 สัมมนาทางเภสัชศาสตร 6      1(0-3-2) 
DPP 798 ดุษฎีนิพนธ                       8(0-24-16) 
                                        รวม 9 หนวยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
DPP 703 สัมมนาทางเภสัชศาสตร 3       1(0-3-2) 
DPP 795 การสอบวัดคุณสมบัติ             0(0-0-0)* 
DPP 799 ดุษฎีนิพนธ                      12(0-36-24) 
                                         รวม 13 หนวยกิต  

ภาคการศึกษาท่ี 2 
DPP 704 สัมมนาทางเภสัชศาสตร 4         1(0-3-2) 
DPP 799 ดุษฎีนิพนธ                      12(0-36-24) 

                               รวม 13 หนวยกิต 
 หมายเหตุ *  รายวิชาบังคับท่ีประเมินผลเปน S/U (ไมนับหนวยกิตรวม) 
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ช้ันปท่ี 3 
หลักสูตรแบบ 2.1  

(สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท) 
หลักสูตรแบบ 2.2 

(สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี) 
ภาคการศึกษาท่ี 1 

DPP 798 ดุษฎีนิพนธ                 8(0-24-16) 
 

                           รวม 8 หนวยกิต 
ภาคการศึกษาท่ี 2 

DPP 798 ดุษฎีนิพนธ                      8(0-24-16) 
 
                                       รวม 8 หนวยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
DPP 705 สัมมนาทางเภสัชศาสตร 5       1(0-3-2) 
DPP 799 ดุษฎีนิพนธ                     12(0-36-24) 
                                      รวม 13 หนวยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
DPP 706 สัมมนาทางเภสัชศาสตร 6         1(0-3-2) 
DPP 799 ดุษฎีนิพนธ                      12(0-36-24) 

                               รวม 13 หนวยกิต 
  
คําอธิบายรายวิชา 
 1.  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน  
ENL  600 ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  3(3-0-6) 
    (Preparatory English for Graduate Students) 
 คําศัพท โครงสรางไวยากรณท่ีจําเปน สําหรับทําความเขาใจบทอานท่ีซับซอนในระดับบัณฑิตศึกษา กล
ยุทธทางภาษาในการพัฒนาทักษะการฟง การอาน การนําเสนอความคิดเห็นและขอโตแยงพรอมดวยเหตุผล
สนับสนุนผานการพูดและการเขียนในหัวขอท่ีหลากหลาย 
 Essential vocabulary, structure for understanding complex texts at a graduate level, 
strategies in developing listening, reading, and presenting arguments and counter arguments, 
orally and in writing, on a wide range of topics  
 เง่ือนไขรายวิชา : เปนรายวิชาเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตท่ีมีคะแนนสอบ 
RSU-Test, CU-TEP, TU-GET เม่ือเทียบเทา TOEFL แลวนอยกวา 400 แตไมเกิน 450 
 
ENL  601 ภาษาอังกฤษสําหรับเสนอผลงานทางวิชาการ                 3(3-0-6) 
   (English for Academic Presentations) 
 การวิเคราะหภาษาและองคประกอบของการเสนอผลงานทางวิชาการ กลยุทธ และการฝกภาคปฏิบัติ 
การจัดระบบเนื้อหาและการนําเสนอผลงานทางวิชาการ 
 Analysis of language use and elements of a good academic presentations, strategies and 
practices in researching and organizing content as well as delivering effective academic 
presentations.   
 เง่ือนไขรายวิชา : เปนรายวิชาเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตท่ีมีคะแนนสอบ 
RSU-Test, CU-TEP, TU-GET เม่ือเทียบเทา TOEFL แลวนอยกวา 450 แตไมเกิน 500 
    
 2. หมวดวิชาบังคับกลุมท่ี 1 
DPP  701 สัมมนาทางเภสัชศาสตร 1        1(0-3-2) 
   (Seminar in Pharmaceutical Sciences I) 
 การอานทบทวนวรรณกรรม ประมวลและนําเสนอความรูความกาวหนาท่ีนาสนใจทางดานเภสัชศาสตร  
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ตามดวยการอภิปรายถกแถลงอยางลึกซ้ึง นักศึกษาเปนผูเลือกหัวขอการสัมมนา โดยความเห็นชอบของอาจารย
ผูสอน 
 The course deals with review and presentation of recent advances in pharmaceutical 
sciences, followed by open discussion.  The topic is selected by the student with the consent 
of instructor. 
 
DPP  702 สัมมนาทางเภสัชศาสตร 2        1(0-3-2) 
   (Seminar in Pharmaceutical Sciences II) 
 การอานทบทวนวรรณกรรม ประมวลและนําเสนอความรูความกาวหนาท่ีนาสนใจทางดานเภสัชศาสตร 
ตามดวยการอภิปรายถกแถลงอยางลึกซ้ึง นักศึกษาเปนผูเลือกหัวขอการสัมมนา โดยความเห็นชอบของอาจารย
ผูสอน ซ่ึงในรายวิชานี้ นักศึกษาตองแสดงใหเห็นถึงการพัฒนาจากรายวิชาสัมมนาทางเภสัชศาสตร 1 ท้ังรูปแบบ
และเนื้อหาท่ีนําเสนอ 
 The course deals with review and presentation of recent advances in pharmaceutical 
sciences, 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, when compared with those in the previous 
coirse (DPP 701). 
 
 3. หมวดวิชาบังคับกลุมท่ี 2 
DPP  703 สัมมนาทางเภสัชศาสตร 3        1(0-3-2) 
   (Seminar in Advanced Pharmaceutical Sciences III) 
 การอานทบทวนวรรณกรรม ประมวลและนําเสนอความรูความกาวหนาท่ีนาสนใจทางดานเภสัชศาสตร 
ตามดวยการอภิปรายถกแถลงอยางลึกซ้ึง นักศึกษาเปนผูเลือกหัวขอการสัมมนา โดยความเห็นชอบของอาจารย
ผูสอน ซ่ึงในรายวิชานี้ นักศึกษาตองแสดงใหเห็นถึงการพัฒนาจากรายวิชาสัมมนาทางเภสัชศาสตร 2 ท้ังรูปแบบ
และเนื้อหาท่ีนําเสนอ 
 The course deals with review and presentation of recent advances in pharmaceutical 
sciences, 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, when compared with those in the previous 
coirse (DPP 702). 
 
DPP  704 สัมมนาทางเภสัชศาสตร 4        1(0-3-2) 
   (Seminar in Advanced Pharmaceutical Sciences IV) 
 การอานทบทวนวรรณกรรม ประมวลและนําเสนอความรูความกาวหนาท่ีนาสนใจทางดานเภสัชศาสตร 
ตามดวยการอภิปรายถกแถลงอยางลึกซ้ึง นักศึกษาเปนผูเลือกหัวขอการสัมมนา โดยความเห็นชอบของอาจารย
ผูสอน ซ่ึงในรายวิชานี้ นักศึกษาตองแสดงใหเห็นถึงการพัฒนาจากรายวิชาสัมมนาทางเภสัชศาสตร 3 ท้ังรูปแบบ
และเนื้อหาท่ีนําเสนอ 
 The course deals with review and presentation of recent advances in pharmaceutical 
sciences, followed by open discussion.  The topic is selected by the student with the consent 
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of instructor. An evaluation upon completion of this course is based on improvement of the 
student on presentation performance and content, when compared with those in the previous 
coirse (DPP 703). 
 
DPP  705 สัมมนาทางเภสัชศาสตร 5        1(0-3-2) 
   (Seminar in Pharmaceutical Sciences V) 
 การอานทบทวนวรรณกรรม ประมวลและนําเสนอความรูความกาวหนาท่ีนาสนใจทางดานเภสัชศาสตร 
ตามดวยการอภิปรายถกแถลงอยางลึกซ้ึง นักศึกษาเปนผูเลือกหัวขอการสัมมนา โดยความเห็นชอบของอาจารย
ผูสอน ซ่ึงในรายวิชานี้ นักศึกษาตองแสดงใหเห็นถึงการพัฒนาจากรายวิชาสัมมนาทางเภสัชศาสตร 4 ท้ังรูปแบบ
และเนื้อหาท่ีนําเสนอ 
 The course deals with review and presentation of recent advances in pharmaceutical 
sciences, 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, when compared with those in the previous 
coirse (DPP 704). 
 
DPP  706 สัมมนาทางเภสัชศาสตร 6        1(0-3-2) 
   (Seminar in Pharmaceutical Sciences VI) 
 การอานทบทวนวรรณกรรม ประมวลและนําเสนอความรูความกาวหนาท่ีนาสนใจทางดานเภสัชศาสตร 
ตามดวยการอภิปรายถกแถลงอยางลึกซ้ึง นักศึกษาเปนผูเลือกหัวขอการสัมมนา โดยความเห็นชอบของอาจารย
ผูสอน ซ่ึงในรายวิชานี้ นักศึกษาตองแสดงใหเห็นถึงการพัฒนาจากรายวิชาสัมมนาทางเภสัชศาสตร 5 ท้ังรูปแบบ
และเนื้อหาท่ีนําเสนอ 
 The course deals with review and presentation of recent advances in pharmaceutical 
sciences, 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, when compared with those in the previous 
coirse (DPP 705). 
 
 4. หมวดวิชาบังคับกลุมท่ี 3 
DPP  707 ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูง          2(2-0-4) 
   (Advanced Research Methodology) 
 การวางแผนและออกแบบการวิจัยข้ันสูง การนําหลักการวิเคราะหผลเชิงสถิติมาใชในงานวิจัย การเขียน
รายงานตามหลักวิทยาศาสตรและการเขียนเคาโครงวิจัยทางเภสัชศาสตร 
 Advanced in plan and design the research, apply statistical analysis in the research, write 
scientific reports, and research proposals in Pharmaceutical Sciences. 
 
DPP  708 ชีวสถิติข้ันสูง           2(2-0-4) 
   (Advanced Biostatistics) 
 วิธีการทางสถิติข้ันสูงซ่ึงใชวิเคราะหขอมูลทางชีวภาพ ไดแก สถิติเชิงพรรณา ความนาจะเปน การสุม 
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ตัวอยาง การหาคาประมาณ การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวน ความถดถอยและสหสัมพันธ 
ตลอดจนการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
 Advanced 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.  
 
DPP  709 การประเมินสารสนเทศทางเภสัชศาสตร     1(0-3-2) 
   (Assessment of Pharmaceutical Information) 
 สืบคน สํารวจ วิเคราะห แยกแยะ อภิปราย นําเสนอ รายงานการวิจัยและสิทธิบัตร ท่ีตีพิมพลาสุดในสาย
วิชาท่ีสนใจโดยเปนขอมูลทางเภสัชศาสตรในปท่ีทําการศึกษา 
 Survey, investigate, analyse, screen, discuss, and present the latest pharmaceutical 
articles and pharmaceutical patents within the year of study in the field of concentration. 
 
DPP  790 ปญหาพิเศษทางเภสัชศาสตรข้ันสูง      2(0-6-3) 
   (Special Problems in Advanced Pharmaceutical Sciences) 
 การฝกหัดงานในสายวิชาท่ีเลือก ตามดวยงานดานปฏิบัติข้ันสูงเพ่ือหัดแกปญหาทางวิชาชีพและพัฒนา
อยางเหมาะสม นํางานวิจัยและพัฒนาใชในการปฏิบัติจริง การสนทนาถกแถลงควบคูกับการวิเคราะห และการ
ปฏิบัติจริง 
 Practice in the selected field following by advanced 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. 
    
 5. หมวดวิชาบังคับกลุมท่ี 4 
DPP  795 การสอบวัดคุณสมบัติ         0(0-0-0) 
   (Qualifying Examination) 
 การสอบวัดความรูในศาสตรตาง ๆ แบบบูรณาการโดยเฉพาะท่ีเก่ียวของกับการทําวิทยานิพนธ 
 Examination assesses the knowledge in integrated multidisciplines, espectially those 
involving in carrying out of dissertation. 
     
 6. หมวดวิชาเลือก 
  1) กลุมวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรมและเครื่องสําอาง 
DPP  711 ชีวเภสัชกรรมข้ันสูง           2(2-0-4)
    (Advanced Biopharmaceutics) 
 ปจจัยทางเคมีทางกายภาพ ปจจัยทางสรีรวิทยา รวมท้ังปจจัยตาง ๆ ท่ีมีผลตอการปลดปลอยตัวยาจากยา
เตรียมรูปแบบตางๆ และผลตอประสิทธิภาพในการรักษาของยาเตรียม ความรูดานเภสัชจลนศาสตรและเภสัช
พลศาสตรของตัวยาเพ่ือนําไปปรับขนาดการใชยา จากยาเตรียมในรูปแบบตางๆ ใหเหมาะสมสําหรับผูปวยแตละ
คน 
 Physicochemical and physiological factors influencing the release of drugs from several  
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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.  
 
DPP  712 เทคโนโลยีทางเครื่องสําอางข้ันสูง       3(2-3-6)
   (Advanced Cosmetic Technology) 
 เรียนรูหลักการและความรูเบื้องตนเก่ียวกับการตั้งตํารับเครื่องสําอางพ้ืนฐาน เชน รูปแบบตํารับ 
คุณสมบัติทางเคมีกายภาพของสารท่ีเปนสวนประกอบในตํารับ และวิธีการเตรียม ตลอดจนการ บูรณาการณ
ความรูภาคทฤษฎีเพ่ือนําไปใชฝกปฏิบัติการตั้งตํารับ  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. 
 
DPP  713 การพัฒนาเภสัชภัณฑข้ันสูง 1       3(3-0-6) 
   (Advanced Development of Pharmaceutical Products I) 
 ทฤษฏี หลักการ และแนวความคิด การพัฒนาข้ันสูงของเภสัชภัณฑรูปแบบยาท่ีใหทางปาก โดยเนนการ
พัฒนาเภสัชภัณฑ และระบบนําสงยารูปแบบใหม รวมถึงประโยชนทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม และผลกระทบดาน
ตางๆตอเภสัชภัณฑ เพ่ือใหเภสัชภัณฑมีความเหมาะสม 
 Theoretical, background, and concept of advanced pharmaceutical dosage form 
development; emphasis on ability oral pharmaceutical dosage form development, new drug 
delivery systems, benefit, and other factors on pharmaceutical dosage form suitability. 
 
DPP  714 การพัฒนาเภสัชภัณฑข้ันสูง 2       3(3-0-6) 
   (Advanced Development of Pharmaceutical Products II) 
 ทฤษฏี หลักการ และแนวความคิด การพัฒนาข้ันสูงของเภสัชภัณฑรูปแบบยาท่ีให  ทางผิวหนัง และ
ทางการฉีด โดยเนนการพัฒนาเภสัชภัณฑ และระบบนําสงยารูปแบบใหม รวมถึงประโยชนทางเทคโนโลยีเภสัช
กรรม และผลกระทบดานตางๆตอเภสัชภัณฑ เพ่ือใหเภสัชภัณฑมีความเหมาะสม 
 Theoretical, background, and concept of advanced pharmaceutical dosage form 
development; emphasis on ability topical and parenteral pharmaceutical dosage form 
development, new drug delivery systems, benefit, and other factors on pharmaceutical dosage 
form suitability. 
 
DPP  721 ระบบนําสงยาแบบควบคุม        2(2-0-4) 
      (Controlled Drug Delivery Systems) 
 วิธีการและเทคโนโลยีท่ีใชในการควบคุมการปลดปลอยของยาจากระบบนําสงยาตาง ๆ ซ่ึงรวมถึงการ
ออกแบบ ชนิด และรูปแบบทางจลนศาสตรของการปลดปลอยยาของระบบนําสงยาดังกลาว  นอกจากนั้นยังเนน
ถึงระบบการนําสงยาประเภทท่ีมุงตรงสูเปาหมาย เชน ตัวพาพวกท่ีเปนโมเลกุลขนาดใหญ ตัวพาพวกไลโปโซม 
และตัวพาพวกท่ีเปนอนุภาคและเซลล 
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 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.  
 
  2)  กลุมวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑธรรมชาติ 
DPP  731 เคมีสังเคราะหของยา                        2(2-0-4)
   (Chemical synthesis of drugs) 
 เรียนรูหลักการและวิธีการสังเคราะหยาทางเคมี การดัดแปลงสูตรโครงสราง หรือวิธีการก่ึงสังเคราะหสาร
จากธรรมชาติ และกลไกของปฏิกิริยาทางเคมีท่ีเก่ียวของ 
 Study principle and method for chemical synthesis of drug compounds, structural 
modification or semi-synthesis of natural compounds as well as their reaction mechanism. 
 
DPP  741 ผลิตภัณฑธรรมชาติท่ีมีฤทธิ์ทางชีวภาพ     3(3-0-6) 
   (Bioactive Natural Products) 
 คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ของผลิตภัณฑธรรมชาติกลุมตาง ๆ เชน แอลคาลอยด เทอรปน 
ฟนอลิก เฟนิลโพรพานอยด และ ไบโอโพลีเมอร เปนตน รวมถึงการจําแนกกลุม ชีวสังเคราะห และประโยชนการ
นําไปใชในทางเภสัชกรรมและชีวการแพทย  
 Physical, chemical and biological properties, of natural products such as alkaloids, 
terpenes, phenolics, phenylpropanoids, and biopolymers included classification, biosynthetic 
pathway, pharmaceutical applications, and biomedicines. 
 
DPP  742 เทคนิคทางเภสัชเวทข้ันสูง        3(2-3-6)    
   (Advanced Pharmacognosy Techniques) 
 การตรวจสอบชนิดของพืช การจัดทําตัวอยางพรรณไมแหง การตรวจสอบองคประกอบทางเคมี การสกัด 
การแยก การทําใหบริสุทธิ์ และการพิสูจนโครงสรางของสารจากธรรมชาติโดยอาศัยวิธีการทางสเปกโตรสโคป   
ข้ันสูง 
 Plants identification, herbarium techniques, phytochemical screening, extraction, 
isolation, purification, and structure elucidation of natural products based on advanced 
spectroscopy techniques. 
 
DPP  743 ลายพิมพดีเอนเอข้ันสูงของพืชสมุนไพร     3(2-3-6) 
   (Advanced DNA Fingerprints of Medicinal Plants) 
 ทฤษฎี หลักการ เทคนิคในการสรางลายพิมพดีเอ็นเอของพืชสมุนไพรและการประยุกตใชลายพิมพดีเอน
เอในการพิสูจนเอกลักษณพืชสมุนไพร รวมถึงการศึกษาวงศวานวิวัฒนาการของพืชสมุนไพรโดยใชลายพิมพ        
ดีเอ็นเอ 
 Theory, principle, medicinal plants DNA fingerprint techniques and application of DNA 
fingerprints for medicinal plants identification, included phylogenetic relationships of medicinal 
plants based on DNA fingerprints. 
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DPP  744 การประยุกตใชสมุนไพรบนหลักฐานเชิงประจักษ   2(2-0-4) 
   (Application of Evidence-based on Medicinal Plants) 
 สืบคน สํารวจ วิเคราะห แยกแยะ อภิปราย นําเสนอ รายงานการวิจัยและสิทธิบัตรท่ีตีพิมพลาสุดในสาย
วิชาท่ีสนใจโดยเปนขอมูลทางสมุนไพรในปท่ีทําการศึกษา 
 Survey, investigate analyse, screen, discuss, and present the latest herbal research 
articles and patents within the year of study in the field of concentration. 
 
DPP  745 ความกาวหนาทางวิชาการท่ีเกี่ยวของกับการวิจัยและพัฒนา   2(2-0-4) 
   ทางดานผลิตภัณฑธรรมชาติ  
       (Current Advances in Research and Development of Natural Products) 
 เรียนรูศาสตรตาง ๆ ในยุคปจจุบันท่ีเก่ียวของกับการวิจัยและพัฒนาทางดานผลิตภัณฑธรรมชาติ  
 Study various subjects involving in current advances in research and development of 
natural products. 
 
 3)  กลุมวิชาเภสัชวิทยา 
DPP  751 อณูเภสัชวิทยา           2(2-0-4) 
   (Molecular Pharmacology) 
 การควบคุมการทํางานของเซลล ผานความเขาใจของฮอรโมน สารสื่อประสาทและ  ยาท่ีออกฤทธิ์ใน
ระดับโมเลกุล โดยเฉพาะกลไกโดยผานตัวรับท่ีผิวเซลล โปรตีนท่ีจับกับจีทีพี เอนไซมตางๆ และชองเคลื่อนผาน
ไอออนสื่อกลางในการถายทอดสัญญาณในเซลล 
 The regulation of cell function through an understanding of hormone, neurotransmitter 
and drug action at the molecular level; emphasis on the mechanisms of cell surface receptors, 
GTP binding proteins, effector enzymes and ion channels mediate signal transduction in the 
cell. 
 
DPP  752 ชีวเคมีและอณูชีววิทยาข้ันสูง        3(3-0-6) 
   (Advanced Biochemistry and Molecular Biology)  
 ความกาวหนาในปจจุบัน เก่ียวกับการวิจัยทางชีววิทยาระดับโมเลกุลในการทําความเขาใจขอมูลทาง
พันธุกรรมท่ีสงผานจาก ดีเอนเอ ไปยังอารเอ็นเอและโปรตีน ตามลําดับ หัวขอตางๆ จะรวมถึงการจําลองดีเอ็นเอ, 
การซอมแซมและ การรวมกันของดีเอนเอ การอานรหัสการสรางอารเอนเอ กระบวนการและการควบคุมการ
สังเคราะหโปรตีน ไรโบโซม และการควบคุมคุณภาพ รายวิชานี้จะมีการบรรยายตลอดจนการนําเสนอผลงานของ
นักศึกษาและการสอบขอเขียน 
 Current advances of molecular biology research for the understanding of genetic 
information transfer from DNA to RNA to protein. Topics include DNA replication, repair, and 
recombination, RNA transcription, processing, and regulation, protein synthesis, ribosome, and 
quality control. The course will contain formal lectures, as well as student presentations, and 
two examinations. 
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 4)  กลุมวิชาเภสัชกรรมคลินิก 
DPP  761 เภสัชจลนศาสตรคลินิกข้ันสูง        2(2-0-4) 
   (Advanced Clinical Pharmacokinetics) 
 ประสบการณการประยุกตหลักการเภสัชจลนศาสตรกับผูปวยดวยโรคตาง ๆ 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.  
 
DPP  762 โภชนศาสตรคลินิกข้ันสูง                         2(2-0-4) 
   (Advanced Clinical Nutrition) 
 การปองกัน การบําบัด และฟนฟูสุขภาพ โดยใชหลักโภชนาการ การประมวลหลักโภชนาการเขาใน
แผนการรักษา รวมถึงขอบงใช ขอหามใช และอาการไมพึงประสงค 
 Role of nutrition for prevention, treatment and rehabilitation, application of 
nutritiontherapy included indications, contra-indications and adverse effects. 
 
DPP  763 หัวขอปจจุบันดานเภสัชกรรมคลินิก      2(2-0-4) 
   (Current Topics in Clinical Pharmacy) 
 ประเด็นปจจุบันและความกาวหนาทางวิชาการดานเภสัชกรรมคลินิก นําเสนอและอภิปรายแนวคิดใหม
ของความรูทางดานเภสัชกรรมคลินิก 
 Keep up-to-date with the recent knowledge in pharmaceutical care, presentation and 
discussion of present concepts concerning the advancement in clinical pharmacy. 
 
 5)  กลุมวิชาเภสัชกรรมชุมชน 
DPP  771 เภสัชเศรษฐศาสตรและการวิจัยเชิงผลลัพธ    2(2-0-4) 
   (Pharmacoeconomics and Outcome Research) 
 เรียนรูหลักการพ้ืนฐานทางเภสัชเศรษฐศาสตรและการวิจัยเชิงผลลัพธ วิธีการประเมินทางเภสัช
เศรษฐศาสตร การประเมินงานวิจัยทางเภสัชเศรษฐศาสตร การประยุกตใชเภสัชเศรษฐศาสตรและการวิจัยเชิง
ผลลัพธเพ่ือพัฒนางานบริการสาธารณสุข 
 Study principle of pharmacoeconomics and outcome research and its applications, 
evaluation of the pharmacoeconomics and outcome research, the applications to develop 
health care service.  
 
DPP  772 เภสัชระบาดวิทยาและความปลอดภัยในการใชยา   2(2-0-4) 
   (Pharmacoepidemiology and Drug Safety) 
 หลักการดานระบาดวิทยาทางยา การเฝาระวังความปลอดภัยของการใชยาภายหลัง การนํายาออกสูตลาด  
การประเมินความเสี่ยงและประโยชนจากการใชยา 
 Principle of pharmacoepidemiology, drug surveillance in post-marketing, risk, and benefit 
evaluation. 
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DPP  773 เศรษฐศาสตรสาธารณสุขข้ันสูง                                    2(2-0-4) 
   (Advanced Health Economics) 
 วิเคราะหประเด็นท่ีเก่ียวของกับเศรษฐศาสตรสาธารณสุข รวมถึงระบบประกันสุขภาพ ของประเทศ การ
วิเคราะหเปรียบเทียบระบบบริการสุขภาพแบบตางๆ อุตสาหกรรมยา โดยการจัดจัดอภิปราย รายงานและนําเสนอ
แบบปากเปลา 
 Analyse the selected topics in health economics including national health insurance, 
comparative health systems, drug industry by round – table discussions, oral and written reports 
and presentation dealing with recent advances in the pharmaceutical sciences. 
 
DPP  774 สถิติข้ันสูงสําหรับการออกแบบและวิเคราะหขอมูล   2(2-0-4) 
   (Advanced Statistical Design and Data Analysis) 
 สถิติข้ันสูงท่ีใชในการวิจัยไดแก การวิเคราะหความแปรปรวนแบบแฟคทอเรียล การวิเคราะห การถดถอย
พหุ สมการจําแนกความแปรปรวน โมเดลลิสเรล และ โมเดลเอมอส โดยเรียนรูการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอร 
การวิเคราะหและการแปลผล 
 Advanced statistics includes Factorial analysis of variance (ANOVA), Multiple regression, 
Discriminant function analysis of varianceand LISREL, AMOS Model emphasizes on use and 
interpretation by computer software.  
 
DPP  775 หัวขอปจจุบันดานการบริหารเภสัชกิจ      1(0-3-2) 
   (Contemporary Topics in Pharmaceutical Administration) 
 วิเคราะหประเด็นหรือหัวขอท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการทางเภสัชกรรม โดยการจัดอภิปราย รายงาน
และนําเสนอแบบปากเปลา 
 Analyse the selected topics in pharmaceutical administration by round – table 
discussion, reports, and oral presentation. 
  
 7.  ดุษฎีนิพนธ  
DPP  796 ดุษฎีนิพนธ (แบบ 1.1)        48(0-144-72) 
   (Dissertation) 
 งานวิจัยท่ีนักศึกษาเลือกทําในหัวขอวิจัยท่ีสนใจตามคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา และทําการวิจัยเพ่ือ
นําผลงานมาเขียนเปนวิทยานิพนธ 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. 
 
DPP  797 ดุษฎีนิพนธ (แบบ 1.2)        72(0-216-108) 
   (Dissertation) 
 งานวิจัยท่ีนักศึกษาเลือกทําในหัวขอวิจัยท่ีสนใจตามคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา และทําการวิจัยเพ่ือ
นําผลงานมาเขียนเปนวิทยานิพนธ 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. 
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DPP  798 ดุษฎีนิพนธ (แบบ 2.1 )       36(0-108-54) 
   (Dissertation) 
 งานวิจัยท่ีนักศึกษาเลือกทําในหัวขอวิจัยท่ีสนใจตามคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา และทําการวิจัยเพ่ือ
นําผลงานมาเขียนเปนวิทยานิพนธ 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. 
 
DPP  799 ดุษฎีนิพนธ (แบบ 2.2)        48(0-144-72) 
   (Dissertation) 
 งานวิจัยท่ีนักศึกษาเลือกทําในหัวขอวิจัยท่ีสนใจตามคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา และทําการวิจัยเพ่ือ
นําผลงานมาเขียนเปนวิทยานิพนธ 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.  
 
ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําการศึกษาคนควาอิสระหรือวิทยานิพนธ (ถามี) 
 1.  คําอธิบายโดยยอ 
 ทําวิทยานิพนธท่ีเก่ียวของในดานเภสัชศาสตรท่ีนักศึกษาถนัดและสนใจ โดยการคนควาวิจัยดวยตนเอง 
ภายใตการแนะนํา ดูแลของอาจารยท่ีปรึกษา โดยตองเสนอหัวขอวิทยานิพนธตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เพ่ือขอความเห็นชอบกอน และเม่ือเสร็จสิ้นตองนําเสนอวิทยานิพนธในรูปแบบรายงานและวาจาตอคณะกรรมการ
สอบปองกันวิทยานิพนธรวมถึงมีการเผยแพรผลงานวิจัยตามหลักเกณฑท่ีหลักสูตรกําหนด 
 2.  มาตรฐานผลการเรียนรู 
 นักศึกษารูจักคิดวิเคราะหอยางเปนระบบในการแกไขปญหา สามารถสืบคนเอกสาร เลือกใชขอมูลจาก
ฐานขอมูลตางๆ นําความรูพ้ืนฐานทางเภสัชศาสตรมาประยุกตใชในการคนควา แกปญหาไดดวยตนเอง รวมท้ัง
และมีความรับผิดชอบตอหนาท่ี มีวินัย คุณธรรม และจริยธรรม 
 3.  ชวงเวลา 
  3.1 วิทยานิพนธ  (หลักสูตรแบบ 1.1) ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษาท่ี 1  
  3.2 วิทยานิพนธ (หลักสูตรแบบ 1.2) ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษาท่ี 1  
  3.3 วิทยานิพนธ (หลักสูตรแบบ 2.1) ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษาท่ี 1  
  3.4 วิทยานิพนธ (หลักสูตรแบบ 2.2)  ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษาท่ี 2 
 4.  จํานวนหนวยกิต 
  4.1 วิทยานิพนธ (หลักสูตรแบบ 1.1) 48  หนวยกิต  
  4.2 วิทยานิพนธ (หลักสูตรแบบ 1.2) 72  หนวยกิต  
  4.3 วิทยานิพนธ (หลักสูตรแบบ 2.1) 36  หนวยกิต  
  4.4 วิทยานิพนธ (หลักสูตรแบบ 2.2) 48  หนวยกิต 
 5.  การเตรียมการ 

  -  จัดใหมีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือใหคําปรึกษาในการเลือกหัวขอวิจัย การศึกษาคนควา 
วิธีวิจัย การแกปญหาและการประเมินผล 

  -  กําหนดใหนักศึกษาตองศึกษารายวิชาท่ีจําเปนตอการทําวิทยานิพนธท่ีเก่ียวของ                กับ
ดานเภสัชศาสตร 
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  -   จัดเตรียมอุปกรณและสถานท่ี ใหอยางเพียงพอและเหมาะสม  
 6.  กระบวนการประเมินผล 
  -  ประเมินผลจากความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ โดยอาจารยท่ีปรึกษาและ/หรืออาจารย

ประจํากลุมวิชาท่ีเก่ียวของและประเมินผลจากรายงานท่ีไดกําหนดรูปแบบการนําเสนออยางนอย
ภาคการศึกษาละ 1 ครั้งตออาจารยประจําหลักสูตร 

  -  จัดใหมีการสอบโครงรางวิทยานิพนธตามเวลาท่ีกําหนด และเม่ือการศึกษาเสร็จสิ้นจัดใหมีการ
สอบปองกันวิทยานิพนธ โดยในการจัดสอบ มีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกรวมเปนกรรมการสอบ 
และเปดใหผูท่ีสนใจรวมเขารับฟงการนําเสนอ 

 
อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 1. นักวิจัยดานตาง ๆ ทางเภสัชศาสตรท้ังในภาครัฐและเอกชน 
 2. นักวิชาการดานเภสัชกรรมคลินิก 
 3. นักวิชาการดานเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร 
 4. อาจารยในสถาบันอุดมศึกษาท้ังในภาครัฐและเอกชน 
 
สถานท่ีติดตอ 
วิทยาลัยเภสัชศาสตร ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร (ตึก 4) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน ตําบลหลักหก 

อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 
    โทร. 0-2997-2222 ตอ 1422 
    www.rangsitpharmacy.com     
    e-mail: rsu.pharmacy@gmail.com 
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