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สาขาวิชาเภสัชศาสตร 

 
ช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย  : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร 
 ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Pharmacy 
 
ช่ือปริญญา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)   : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชศาสตร) 
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : Master of Science (Pharmacy) 
 ชื่อยอ (ภาษาไทย)   : วท.ม. (เภสัชศาสตร) 
 ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)   : M.Sc. (Pharmacy) 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 วิทยาลัยเภสัชศาสตร และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ปรัชญา   
 ผลิตนักวิจัยและนักวิชาการท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เพ่ือกอใหเกิดการพัฒนาองคความรูดานเภสัช
ศาสตร และนําองคความรูนั้น ๆ มารับใชสังคม เพ่ือประโยชนสูงสุดทางดานสุขภาพของประชาชน และเพ่ือ
กอใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 
ความสําคัญ 
 ประเทศไทยมีแหลงทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญหลายชนิด และเปนภูมิภาคท่ีมีความหลากหลายทาง
ชีวภาพสูง กอรปกับมีภูมิปญญาทองถ่ินสืบทอดกันมาเปนระยะเวลานาน ไมวาจะเปนตํารายาพ้ืนบาน หรือจารึก
ตางๆ  จึงเปนโอกาสอันดีในการท่ีจะนําทรัพยากรธรรมชาติเหลานั้นมาศึกษา วิจัย เพ่ือเพ่ิมมูลคา และกอใหเกิด
การพัฒนาท่ียั่งยืน โดยการแปรรูปเปนเภสัชภัณฑท่ีมีคุณภาพในรูปแบบตางๆ นอกจากนี้ยังพบวา ในปจจุบันความ
ตองการดานเวชภัณฑ ผลิตภัณฑเสริมอาหาร และผลิตภัณฑสุขภาพตางๆ เพ่ิมสูงข้ึน ทําใหตองมีการนําเขาจาก
ตางประเทศเปนจํานวนมาก ดังนั้นเพ่ือใหสอดรับกับความตองการของผูบริโภค จึงควรมีการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู 
ความสามารถ ดานการวิจัยและพัฒนายา และผลิตภัณฑเสริมอาหาร รวมถึงมีการบูรณาการองคความรู ดานการ
บริหารและจัดการดานเภสัชกรรมเพ่ือพัฒนาระบบบริหารงานเภสัชกรรมและระบบยาของประเทศ อีกท้ังยัง
สอดคลองกับนโยบายแหงชาติดานยา และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 
 
วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1. เพ่ือผลิตนักวิจัยและนักวิชาการดานเภสัชศาสตรท่ีมีคุณลักษณะดังตอไปนี้ 
  -  มีจรรยาบรรณทางวิชาการ มีความซ่ือสัตยสุจริต รับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
  -  มีความรูความสามารถในระดับสูง มีความคิดริเริ่มสรางสรรค วางแผนการทํางานอยางมี

วิจารณญาณและเปนระบบ สามารถแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 
  - สามารถทํางานเปนทีมรวมกับวิชาชีพอ่ืนทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  - สามารถปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก  
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 2. เพ่ือสงเสริมการคนควาและวิจัยดานเภสัชศาสตรอันจะกอใหเกิดองคความรูใหม ซ่ึงจะเปนประโยชน
ตอการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ รวมถึงสุขภาพของประชาชน                           
 
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 1. สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษาท่ี กระทรวงศึกษาธิการรับรองใน
หลักสูตรปริญญาตรีเภสัชศาสตรบัณฑิต หรือ สาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ ดวยผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีมีคะแนน
เฉลี่ยสะสม ไมต่ํากวา 2.50 หรือมีคุณสมบัติอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะเภสัช
ศาสตรเห็นสมควร 
 2. ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาล เวนแตในกรณีท่ีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันไดกระทําโดย
ประมาท หรือความผิดอันเปนลหุโทษ 
 3. ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหาย 
 4. ไมเปนคนวิกลจริต และไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือโรคอ่ืนซ่ึงสังคมรังเกียจ   
 5. เปนไปตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
 
ระบบการจัดการศึกษา 
 1.  ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห  
 2.  หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ป   
 3.  ใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในการเรียนการสอน 
 
วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  
 เรียน  วันจันทร - วันศุกร     เวลา 08.30 - 16.30  น. หรือ 
    วันเสาร - อาทิตย   เวลา 08.00 - 17.00 น.    
 
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผล ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 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 
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 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 มีความหมายดังนี้ 
  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
การศึกษารายวิชานั้นยังไมสมบูรณ เม่ือไดสัญลักษณ I ในรายวิชาใดนักศึกษา
ตองดําเนินการติดตออาจารยผูสอนหรือหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น 
เพ่ือใหมีการวัดและประเมินผลเพ่ิมเติมภายในเวลา 3 สัปดาห ในกรณีท่ีมีเหตุ
อันควร อาจารยผูสอน หรือหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตให
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.  แผน ก แบบ ก 1 
   1.1 ไดเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธและตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได และไดสอบผานภาษาอังกฤษตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่องเกณฑมาตรฐานความรูภาษา อังกฤษสําหรับนักศึกษา
หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑอ่ืนๆ ครบถวนตามหลักสูตรและขอกําหนดของ
สาขาวิชาท่ีจะรับปริญญา 
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   1.2  ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ  หรืออยางนอยไดรับ
การยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพ ตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ 

   1.3 ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษา ท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาชั่ว
ระยะเวลาหนึ่ง 

   1.4  ไดดําเนินการเพ่ือขอรับปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 2. แผน ก แบบ ก2 
   2.1  ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ ไดเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการ

สอบปากเปลาข้ันสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธและตองเปนระบบเปดให
ผูสนใจเขารับฟงได และไดสอบผานภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่องเกณฑ
มาตรฐานความรูภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑ
อ่ืนๆ ครบถวนตามหลักสูตร และขอ กําหนดของสาขาวิชาท่ีจะรับปริญญา 

   2.2 ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 
   2.3  ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับ

การยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการโดยบทความท่ีนําเสนอฉบับ
สมบูรณ  (Full Paper) ไดรับการตีพิมพ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ดังกลาว 

   2.4 ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาชั่ว
ระยะเวลาหนึ่ง 

   2.5 ไดดําเนินการเพ่ือขอรับปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 
โครงสรางหลักสูตร 
 1.  แผน ก แบบ ก1 (ทําเฉพาะวิทยานิพนธ) หนวยกิตตลอดหลักสูตร    36  หนวยกิต 
    1)  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน    (ไมนับหนวยกิตรวม) 
    2)  หมวดวิชาบังคับ      (ไมนับหนวยกิตรวม) 
    3)  วิทยานิพนธ           36 หนวยกิต 
 2. แผน ก แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) หนวยกิตตลอดหลักสูตร   36  หนวยกิต 
    1)  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน    (ไมนับหนวยกิตรวม) 
    2)  หมวดวิชาบังคับ        9 หนวยกิต 
    3)  หมวดวิชาเลือก        9 หนวยกิต 
    4)  วิทยานิพนธ          18 หนวยกิต 
 
รายวิชาในหลักสูตร 
 1.  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน       (ไมนับหนวยกิตรวม) 
  นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษ ตามขอกําหนดในประกาศ
ของมหาวิทยาลัยรังสิต ท่ีเก่ียวของกับเกณฑมาตรฐานทักษะการใชภาษาอังกฤษ และจะตองลงทะเบียนรายวิชา
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เสริมพ้ืนฐานอ่ืน ๆ ตามความเห็นของผูอํานวยการหลักสูตรหรือคณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจาก
ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาและผลการสอบคัดเลือก และไมนับรวมเปน
หนวยกิตของหลักสูตร สวนการวัดผลรายวิชาเสริมพ้ืนฐานในระบบ S/U (พอใจ/ไมพอใจ)  มีดังตอไปนี ้
ENL  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 โดยไมนับรวม
หนวยกิต 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) 
MSP  606  การฝกฝนพิเศษ          2(0-6-3) 
       (Special Practice) 
 
 3.  หมวดวิชาเลือก        จํานวน   9  หนวยกิต 
  นักศึกษาแผน ก แบบ ก2 ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตางๆ ในแตละกลุมวิชาดังตอไปนี้จํานวน 9 
หนวยกิตโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ใหเลือกศึกษารายวิชาเลือกในกลุมวิชาท่ีเก่ียวของกับการทําวิทยานิพนธจํานวน 6 หนวยกิต และ 
รายวิชาเลือกในกลุมวิชาท่ีเก่ียวของกับการทําวิทยานิพนธหรือรายวิชาเลือกในกลุมอ่ืน ๆ  จํานวน 3 หนวยกิต 
ท้ังนี้นักศึกษาสามารถเลือกจากรายวิชาท่ีเปดสอนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตรรวมดวย
ได โดยจะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ผูอํานวยการหลักสูตร หรือคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
  1) กลุมวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรมและเครื่องสําอาง   
MSP  611  เทคโนโลยีเภสัชกรรมข้ันสูง 1       3(2-3-6) 
   (Advanced Pharmaceutical Technology I)  
MSP  612  เทคโนโลยีเภสัชกรรมข้ันสูง 2       3(2-3-6) 
   (Advanced Pharmaceutical Technology II) 
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MSP  613  พ้ืนฐานวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง      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)    
MSP  634  เคมีวิเคราะหของเภสัชภัณฑ อาหาร และเครื่องสําอาง   3(2-3-6) 
          (Chemical Analysis of Pharmaceuticals Food and Cosmetics) 
MSP  641  กระบวนวิธีทางพฤษเคมี        2(1-3-4) 
   (Phytochemical Methods) 
MSP  642  ผลิตภัณฑธรรมชาติเพ่ือสุขภาพและความงาม   1(1-0-2) 
   (Natural Products for Health and Beauty) 
MSP  643  การประยุกตใชน้ํามันระเหยงายในสุคนธบําบัดและสปา     2(2-0-4) 
   (Application of Essential Oil in Aromatherapy and Spa) 
MSP  644  อนุกรมวิธานพืชข้ันสูง 1        2(2-0-4) 
   (Advanced Plant Taxonomy I) 
MSP  645  อนุกรมวิธานพืชข้ันสูง 2        2(2-0-4) 
   (Advanced Plant Taxonomy II) 
MSP  646  การตรวจสอบเบื้องตนทางชีวภาพของสมุนไพร   2(1-3-4) 
   (Medicinal Plants Biological Screening) 
MSP  647  ขอกําหนดทางเภสัชเวทและการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบพืชสมุนไพร   3(2-3-6)
   (Pharmacognostic Specification and Quality Control of  
   Medicinal Plant Materials) 
MSP  648  เทคโนโลยีชีวภาพพืชสมุนไพร       3(2-3-6)
    (Medicinal Plants Biotechnology) 
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MSP  649    พฤกษศาสตรพ้ืนบาน         2(2-0-4) 
   (Ethnobotany) 
  3) กลุมวิชาเภสัชวิทยา 
MSP  651  วิธีการทดลองทางเภสัชวิทยา       3(2-3-6)
    (Experimental Methods in Pharmacology) 
MSP  652  เภสัชวิทยาข้ันสูง          2(2-0-4) 
   (Advanced Pharmacology) 
MSP  653  การทดสอบความเปนพิษในข้ันตอนท่ีไมใชทางคลินิก   2(2-0-4) 
   (Non-clinical Toxicity Testing) 
MSP  654  หลักการทางอณูเภสัชวิทยา       2(2-0-4)
    (Principles of Molecular Pharmacology) 
  4) กลุมวิชาเภสัชกรรมคลินิก 
MSP  661  หลักการทางเภสัชวิทยาคลินิก       3(3-0-6) 
   (Principles of Clinical Pharmacology) 
MSP  662  การบริบาลทางเภสัชกรรมข้ันสูง 1      3(3-0-6) 
   (Advanced Pharmacotherapeutics I) 
MSP  663  การบริบาลทางเภสัชกรรมข้ันสูง 2      3(3-0-6) 
   (Advanced Pharmacotherapeutics II) 
MSP  664  อันตรกิริยาระหวางยา        2(1-3-4) 
   (Drug Interactions) 
  5) กลุมวิชาเภสัชกรรมชุมชน 
MSP  671  นโยบายและการควบคุมยา       2(2-0-4) 
   (Drug Regulation and Policy) 
MSP  672  บริหารเภสัชกิจข้ันสูง         2(2-0-4) 
   (Advanced Pharmaceutical Administration) 
MSP  673  เภสัชพฤติกรรมศาสตร        2(2-0-4) 
   (Behavioral Pharmacy) 
MSP  674  ผลิตภัณฑเสริมอาหาร        2(2-0-4) 
   (Food Supplements)  
MSP  675  ทักษะการสื่อสารข้ันสูงทางเภสัชกรรม     2(2-0-4) 
   (Advanced Communication Skills in Pharmacy) 
 
 4. วิทยานิพนธ   
MSP  698  วิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก1)      36(0-108-54) 
   (Thesis) 
MSP  699  วิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก2)      18(0-54-27) 
   (Thesis) 
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แผนการศึกษา   
ช้ันปท่ี 1 

แผน ก  แบบ ก1   
(ทําเฉพาะวิทยานิพนธ) 

แผน ก  แบบ ก2  
 (การศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
MSP 601 สัมมนา 1                                  1(0-3-2)* 
MSP 698 วิทยานิพนธ                         9(0-27-18) 
                                      
 
 
 

 รวม   9   หนวยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
MSP 601 สัมมนา 1                              1(0-3-2) 
MSP 603 ระเบียบวิธีการวิจยั                        2(2-0-4) 
MSP 604 ชีวสถิติ                                      2(2-0-4) 
MSP 605 การประเมินสารสนเทศทาง              1(0-3-2) 
               เภสัชศาสตร      
MSP XXX  วิชาเลือก                        3(x-x-x) 

                              รวม   9   หนวยกิต 
ภาคการศึกษาท่ี 2 

MSP 602  สัมมนา 2                           1(0-3-2)* 
MSP 698 วิทยานิพนธ                    9(0-27-18) 
                                      

   รวม   9  หนวยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
  MSP 602  สัมมนา 2                                  1(0-3-2) 
  MSP 606 การฝกฝนพิเศษ                            2(0-6-3) 
MSP XXX  วิชาเลือก                    6(x-x-x) 
                               รวม  9  หนวยกิต 

หมายเหตุ * รายวิชาบังคับท่ีประเมินผลเปน S/U (ไมนับหนวยกิตรวม) 
 

ช้ันปท่ี 2 
แผน ก  แบบ ก1   

(ทําเฉพาะวิทยานิพนธ) 
แผน ก  แบบ ก2  

 (การศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) 
ภาคการศึกษาท่ี 1 

MSP 698 วิทยานิพนธ                            9(0-27-18) 
                                     รวม   9   หนวยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
MSP 699 วิทยานิพนธ                      9(0-27-18) 

                              รวม   9   หนวยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
MSP 698 วิทยานิพนธ                                9(0-27-18) 

                                    รวม   9   หนวยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
MSP 699 วิทยานิพนธ                               9(0-27-18)                                       

                              รวม   9   หนวยกิต 

  
คําอธิบายรายวิชา 
 1.  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน  
ENL  500 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา      3(3-0-6) 
   (English for Graduate Studies)  
 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง และการอาน เพ่ือจับใจความสําคัญของเอกสารทางวิชาการท่ี
ใชศัพทท่ัวไปและศัพทเทคนิค การนําเสนอความคิดเห็นเชิงอภิปราย และใหเหตุผลสนับสนุนท้ังดานการพูดและ
การเขียน  
 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 
 เง่ือนไขรายวิชา : เปนรายวิชาเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิต ศึกษาท่ีมีทักษะทาง
ภาษาอังกฤษต่ํากวาเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
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 2.  หมวดวิชาบังคับ    
MSP  601 สัมมนา 1           1(0-3-2) 
   (Seminar I) 
 การอานทบทวนวรรณกรรม ประมวลและนําเสนอความรูความกาวหนาท่ีนาสนใจทางดานเภสัชศาสตร 
ตามดวยการอภิปรายถกแถลง ซ่ึงนักศึกษาเปนผูเลือกหัวขอการสัมมนาโดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูสอน 
 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 ประมวลและนําเสนอความรูความกาวหนาท่ีนาสนใจทางดานเภสัชศาสตร 
ตามดวยการอภิปรายถกแถลงอยางลึกซ้ึง ซ่ึงนักศึกษาเปนผูเลือกหัวขอการสัมมนาโดยไดรับความเห็นชอบจาก
อาจารยผูสอน ซ่ึงในรายวิชานี้ นักศึกษาตองแสดงใหเห็นถึงการพัฒนาจากรายวิชาสัมมนา 1 ท้ังรูปแบบและ
เนื้อหาท่ีนําเสนอ 
 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 ชีวสถิติ            2(2-0-4) 
   (Biostatistics) 
 วิธีการทางสถิติซ่ึงใชวิเคราะหขอมูลทางชีวภาพ ไดแก สถิติเชิงพรรณา ความนาจะเปน การสุมตัวอยาง 
การหาคาประมาณ การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวน ความถดถอยและสหสัมพันธ ตลอดจน
การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
 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.  
 
MSP  605 การประเมินสารสนเทศทางเภสัชศาสตร    1(0-3-2) 
   (Assessment of Pharmaceutical Information) 
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 สืบคน สํารวจ วิเคราะห แยกแยะ อภิปราย นําเสนอ รายงานการวิจัยและสิทธิบัตรท่ีตีพิมพลาสุดในสาย
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. 
 
MSP  606 การฝกฝนพิเศษ          2(0-6-3) 
   (Special Practice) 
 การฝกหัดงานในสายวิชาท่ีเลือก ตามดวยงานดานปฏิบัติเพ่ือหัดแกปญหาวิชาชีพและพัฒนาอยาง
เหมาะสม นํางานวิจัยและพัฒนาใชในการปฏิบัติจริง การสนทนาถกแถลงควบคูกับการวิเคราะห และการปฏิบัติ
จริง 
 Practice in the selected field following by experimental work to solve an appropriate 
technical problem; using the research and development practice to the actual environment; 
discussion with the instructor parallels with the student’s judgment and performance. 
 
 3. หมวดวิชาเลือก 
  1) กลุมวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรมและเครื่องสําอาง 
MSP  611 เทคโนโลยีเภสัชกรรมข้ันสูง 1       3(2-3-6) 
       (Advanced Pharmaceutical Technology I) 
 ออกแบบ และประเมินผลเภสัชภัณฑสมัยใหม ในรูปแบบยาเตรียมท่ีใหทางปาก ทางผิวหนัง และโดยการ
ฉีด โดยนําคุณสมบัติของตัวยาท้ังทางกายภาพ ทางเคมี และเภสัชจลนศาสตรเปนพ้ืนฐานในการออกแบบ
ผลิตภัณฑอยางมีหลักเกณฑ ความเก่ียวของระหวางคุณสมบัติของยาดานเภสัชพลศาสตร ดานกายภาพ และเคมีท่ี
มีตอการออกแบบผลิตภัณฑยา รวมถึงหลักการของหนวยการดําเนินการ การนําไปใชในการผลิตเภสัชภัณฑ 
กระบวนการในการผลิตในข้ันอุตสาหกรรม  หลักเกณฑวิธีการท่ีดีในการผลิตยา 

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  เทคโนโลยีเภสัชกรรมข้ันสูง 2       3(2-3-6) 
   (Advanced Pharmaceutical Technology II) 
 การออกแบบและประเมินผลผลิตภัณฑยาในรูปแบบพิเศษตาง ๆ  เชน ในระบบการนําสงยาออกฤทธิ์เนิ่น 
และระบบท่ีมีการควบคุมการปลดปลอยยา  ระบบการนําสงยาไปยังตําแหนงท่ีกําหนดไว และเภสัชภัณฑ ประเภท
ฉีดพน นอกจากนั้นยังศึกษาถึงการนําเทคนิคออพติไมเซชันไปใชในทางเภสัชกรรม ท้ังดานการตั้งตํารับและดาน
กระบวนการผลิต 
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 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 พ้ืนฐานวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง      1(1-0-2) 
     (Basic to Cosmetic Sciences) 
 บทบาทและขอควรคํานึงในการพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องสําอาง กฎหมาย ขอกําหนดและการข้ึนทะเบียน
เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑสําหรับผิวหนัง ผลิตภัณฑสําหรับเสนผม ผลิตภัณฑเครื่องหอม ผลิตภัณฑเพ่ืออนามัยชอง
ปาก ผลิตภัณฑสําหรับเล็บ ชนิดและวิธีเลือกบรรจุภัณฑสําหรับเครื่องสําอาง การออกแบบบรรจุภัณฑ การ
ประเมินผลิตภัณฑเครื่องสําอาง การพัฒนาเครื่องสําอางจากผลิตภัณฑธรรมชาติ การใชเครื่องสําอางใน
ชีวิตประจําวัน 
 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. 
 
MSP  614 เทคโนโลยีทางเครื่องสําอาง       3(2-3-6)
    (Cosmetic Technology) 
 เรียนรูหลักการและความรูเบื้องตนเก่ียวกับการตั้งตํารับเครื่องสําอางพ้ืนฐาน เชน รูปแบบตํารับ  
คุณสมบัติทางเคมีกายภาพของสารท่ีเปนสวนประกอบในตํารับ และวิธีการเตรียม ตลอดจนการบูรณาการความรู
ภาคทฤษฎีเพ่ือนําไปใชฝกปฏิบัติการตั้งตํารับ 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 การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑเครื่องสําอาง    3(2-3-6) 
   (Quality Assessment of Cosmetic Products) 
 เรียนรูความรูเบื้องตนเก่ียวกับหลักเกณฑ และวิธีการท่ีดีในการผลิตเครื่องสําอาง การประยุกตใชหลักการ
ทดสอบคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของวัตถุดิบ และผลิตภัณฑสําเร็จรูปของเครื่องสําอาง การทดสอบทางจุล
ชีววิทยา ความปลอดภัย ฤทธิ์ทางชีวภาพ ความเปนพิษ ประสิทธิภาพทางหองปฏิบัติการและทางคลินิกตลอดจน
ความคงตัวของผลิตภัณฑ เพ่ือใชประเมินคุณภาพของเครื่องสําอางแตละประเภท 
 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. 
 
MSP  616 กฎหมาย จริยธรรม และพฤติกรรมผูบริโภคทางเครื่องสําอาง    2(2-0-4) 
   (Law Ethics and Consumer Behaviour in Cosmetics) 
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 กฎหมาย การกํากับควบคุมตามกฎหมาย ตลอดจนระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของกับเครื่องสําอาง เชน การ
ผลิตเครื่องสําอาง การกระจายผลิตภัณฑ การโฆษณา ทรัพยสินทางปญญา สิทธิบัตร จริยธรรมในการประกอบ
อาชีพ รวมท้ังรูปแบบกระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค 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.   
 
MSP  617 ทฤษฏีการดูแลและรักษาความงาม                          1(1-0-2) 
   (Theory of Beauty Care and Treatment) 
 การนําเครื่องสําอางไปใชในการตกแตงและแกไขสวนบกพรอง ตลอดจนเทคนิคในการดูแลสุขภาพ และ
เสริมความงาม 
 Apply cosmetic on beauty decoration and correction including techniques for caring and 
promoting the personal health and beauty.   
  
MSP  618 การออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑทางเครื่องสําอาง   2(2-0-4) 
   (Cosmetic Labeling and Packaging Design) 
 ภาพรวมของการออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ ประเภทของบรรจุภัณฑ  ชนิดและคุณสมบัติทางเคมี
กายภาพของวัสดุท่ีใชเปนบรรจุภัณฑเครื่องสําอาง ความไมเขากันของบรรจุภัณฑกับผลิตภัณฑ ตลอดจนการ
ควบคุมคุณภาพของบรรจุภัณฑ ฉลาก เอกสารแทรก ขอกําหนดทางกฎหมายเก่ียวกับบรรจุภัณฑและการแสดง
ฉลาก  
 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 ท้ังวิธีเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณมาใชเพ่ือใหเหมาะสมกับงานวิจัย
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)  
 วิธีท่ัวไปและการประยุกตใชเทคนิคตาง ๆ ทางสเปคโตรสโคป ไดแก ยูวี-วิสิเบิล อินฟราเรด เอ็นเอ็มอาร  
แมสสเปคโตรสโคป และเทคนิคทางรงคเลขในการพิสูจนสูตรโครงสรางทางเคมีของยาและผลิตภัณฑธรรมชาติ
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 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 และการจัดการกับเอกสารท่ี
เก่ียวของ รวมถึงชีวสมมูลของยาและการศึกษาเก่ียวกับยาชีววัตถุคลายคลึง และหลักการพ้ืนฐานของเทคนิคการ
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.  
 
MSP  634 เคมีวิเคราะหของเภสัชภัณฑ อาหาร และเครื่องสําอาง     3(2-3-6) 
   (Chemical Analysis of Pharmaceuticals Food and Cosmetics) 
 เทคนิคสําหรับการวิเคราะหเชิงคุณภาพและปริมาณของผลิตภัณฑยา อาหารและเครื่องสําอาง ตาม
พระราชบัญญัติอาหาร ยา และเครื่องสําอางแหงชาติ ขอกําหนด การเลือกวิธีวิเคราะหท่ีเหมาะสม 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 กระบวนวิธีทางพฤษเคมี        2(1-3-4) 
   (Phytochemical Methods) 
 การสกัด การแยก การทําใหบริสุทธิ์ และการตรวจสอบเอกลักษณของสารทุติยภูมิท่ีสําคัญจากพืช รวมท้ัง
วิเคราะหผลและการนําผลการวิเคราะหไปใช 
 Extraction, separation, isolation, purification, and identification of secondary metabolite 
from plants included result analysis and applications.  
 
MSP  642 ผลิตภัณฑธรรมชาติเพ่ือสุขภาพและความงาม   1(1-0-2)   
   (Natural Products for Health and Beauty) 
 องคประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของผลิตภัณฑธรรมชาติท่ีใชประโยชน ในดานสุขภาพ และ
ความงาม และการนําไปใชในเครื่องสําอาง แนวทางท่ีเหมาะสมในการนําผลิตภัณฑธรรมชาติมาใชในดานสุขภาพ 
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. 
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MSP  643 การประยุกตใชน้ํามันระเหยงายในสุคนธบําบัดและสปา   2(2-0-4) 
   (Application of Essential Oil in Aromatherapy and Spa) 
 แหลงกําเนิด องคประกอบทางเคมี กรรมวิธีในการผลิตและเก็บรักษา รวมถึงความเปนพิษของน้ํามัน
ระเหยงาย ศึกษาความเปนมาของสุคนธบําบัด การนําน้ํามันระเหยงายมาประยุกตใชในสุคนธบําบัดและสปา เพ่ือ
บําบัดรักษาและความงาม รวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจสปา 
 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. 
 
MSP  644 อนุกรมวิธานพืชข้ันสูง 1        2(2-0-4) 
   (Advanced Plant Taxonomy I) 
 การจําแนกหมวดหมู การตรวจสอบเอกลักษณ และการตั้งชื่อพืชกลุมพืชมีทอลําเลียง รวมถึงอนุกรมวิธาน
พืชเมล็ดเปลือยและพืชใบเลี้ยงเดี่ยว การจัดจําแนกพืชโดยอาศัยวิวัฒนาการและความสัมพันธทางวงศวาน
วิวัฒนาการ ศึกษาลักษณะและขอมูลของพืชวงศท่ีคัดเลือก  
 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 อนุกรมวิธานพืชข้ันสูง 2        2(2-0-4) 
   (Advanced Plant Taxonomy II)  
 อนุกรมวิธานพืชใบเลี้ยงคู  การจัดจําแนกพืชโดยอาศัยวิวัฒนาการและความสัมพันธทางวงศวาน
วิวัฒนาการ ศึกษาลักษณะและขอมูลของพืชวงศท่ีคัดเลือก รวมถึงนักศึกษาสามารถพิจารณาและอภิปราย
บทความวิจัยได 
 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 การตรวจสอบเบ้ืองตนทางชีวภาพของสมุนไพร   2(1-3-4) 
   (Medicinal Plants Biological Screening) 
 วิธีการตาง ๆ ท่ีใชตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพร ซ่ึงรวมท้ังสารก่ึงบริสุทธิ์ หรือสารสกัดหยาบท่ี
สกัดไดจากธรรมชาติ ความสัมพันธระหวางโครงสรางทางเคมีและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารตัวอยาง ตลอดจน
การอภิปรายเทคนิคการตรวจสอบเบื้องตนทางเภสัชวิทยาตาง ๆ ท่ีสําคัญ  ท่ีนํามาใชในการแปลผลการทดลอง 
 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. 
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MSP  647 ขอกําหนดทางเภสัชเวท และการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบพืชสมุนไพร    3(2-3-6)
    (Pharmacognostic Specification and Quality Control  
   of Medicinal Plant Materials) 
 การจัดทําขอกําหนดทางเภสัชเวทของวัตถุดิบสมุนไพรในหัวขอตาง ๆ การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ
สมุนไพร รวมถึงการจัดทําเกณฑมาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพร 
 Pharmacognostic specification in various topics; perform quality control and 
standardization of raw medicinal plant materials. 
 
MSP  648 เทคโนโลยีชีวภาพพืชสมุนไพร      3(2-3-6)
    (Medicinal Plants Biotechnology)      
 กระบวนวิชาแบบบูรณาการในการนําเทคโนโลยีชีวภาพดานพืชมาประยุกตใชในพืชสมุนไพร เชน การ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การเลี้ยงเซลลแขวนลอย การเพาะเลี้ยงรากลอย การโคลนดีเอ็นเอ และยีน พันธุวิศวกรรม 
และการแสดงออกของยีนเปนตน เพ่ือศึกษาวิถีชีวสังเคราะหหรือเพ่ิมการสรางสารทุติยภูมิท่ีเปนสารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพเพ่ือประยุกตใชสําหรับการผลิตในระดับอุตสาหกรรม และเพ่ือการอนุรักษพันธุกรรมพืชสมุนไพร รวมถึง
การฟงบรรยายในหัวขอพิเศษ การนําเสนอและอภิปรายงานวจิัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานพืชในหัวขอ
ปจจุบัน  
 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    พฤกษศาสตรพ้ืนบาน        2(2-0-4) 
   (Ethnobotany) 
 การใชสมุนไพรเปนยา และความเชื่อพ้ืนเมืองของประชาชนชนในทองถ่ินตาง ๆ  การเก็บขอมูลจากหมอ
พ้ืนบาน และการเก็บตัวอยางพืชเพ่ือการศึกษา 
 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 กระบวนการท่ี
เก่ียวของกับการคัดเลือกยาและผลิตภัณฑธรรมชาติและการคัดกรองฤทธิ์ 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. 
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MSP  652 เภสัชวิทยาข้ันสูง         2(2-0-4) 
   (Advanced Pharmacology) 
 แนวคิดและหลักการท่ีสําคัญทางดานเภสัชวิทยาข้ันสูงท่ีเนนความเขาใจเก่ียวกับการออกฤทธิ์ของยา ท่ี
อวัยวะตาง ๆ โดยศึกษาถึงกลไกการออกฤทธิ์ของยาท้ังในระดับเซลลและระดับโมเลกุล 
 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. 
 
MSP  653 การทดสอบความเปนพิษในข้ันตอนท่ีไมใชทางคลินิก   2(2-0-4) 
   (Non-clinical Toxicity Testing) 
 หลักการและทฤษฏีของการทดสอบทางพิษวิทยาในการศึกษาวิจัยท่ีไมไดทําในมนุษย ซ่ึงนํามาใชเปน
หลักฐานยืนยันความปลอดภัยในการขอข้ึนทะเบียนตํารับยาใหม ตามแนวทางของ ขอกําหนดดานคุณภาพ
มาตรฐานและชุดเอกสารการข้ึนทะเบียนอาเซียน การออกแบบการทดลองและแปลผลการทดสอบความเปนพิษท่ี
เกิดจากการใหยาครั้งเดียว ความเปนพิษท่ีเกิดจากการใหยาซํ้า ความเปนพิษตอยีน ฤทธิ์กอมะเร็ง และความเปน
พิษตอระบบสืบพันธุและการพัฒนาของทารก 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) 
 หลักการและแนวคิดเก่ียวกับการเภสัชพลศาสตรและเภสัชจลนศาสตรของยาท่ีสําคัญตอการรักษาโรคตาง 
ๆ ในมนุษย การศึกษาทางเภสัชวิทยาในระดับเซลลและระดับโมเลกุล การสื่อสารภายในและการสื่อสารระหวาง
เซลล ชนิดและบทบาทของโปรตีนตาง ๆ ท่ีทําหนาท่ีเปนตัวสงสัญญาณ ตัวรับสัญญาณ เอนไซม สารสื่อประสาท 
การสงสัญญาณผานสารตัวกลางภายในเซลลและอ่ืน ๆ รวมท้ังกลวิธานและการไปยังเปาหมายของยาใหม  
 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) 
 หลักการใชยาทางคลินิกและการบําบัดรักษาโรคในทางปฏิบัติรวมท้ังความเขาใจ และการประยุกตใช
หลักการพ้ืนฐานทางเภสัชจลนศาสตร, เภสัชพลศาสตรการออกแบบการบริหารยา, การติดตามผลการรักษาดวย
ยา, อาการขางเคียง การคนพบยาและการพัฒนายาตามหลักการรศึกษาทางคลินิก ชีวสถิติการวิเคราะหและเภสัช
วิทยา 
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 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 การบริบาลทางเภสัชกรรมข้ันสูง  1     3(3-0-6) 
   (Advanced Pharmacotherapeutics I) 
 เภสัชบําบัด  การประเมิน ปองกัน และแกปญหาท่ีเก่ียวของกับยา 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 การบริบาลทางเภสัชกรรมข้ันสูง 2     3(3-0-6) 
   (Advanced Pharmacotherapeutics II) 
 เภสัชบําบัด การประเมิน ปองกัน และแกปญหาท่ีเก่ียวของกับยา การติดตามการรักษาดวยยาในโรค
ระบบทางเดินหายใจ ระบบประสาท และระบบอ่ืนๆ  
 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) 
 อันตรกิริยาระหวางยาท่ีพบในการปฏิบัติงานทางคลินิก เภสัชพลศาสตรและเภสัชจลนศาสตรของอันตร
กิริยาระหวางยา 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
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากนโยบายและการควบคุมยาตอเภสัชกรรมชุมชน 
 Health policy and drug regulation in Thailand, instrument and policy, analyze the effects 
of policy and drug regulation in community pharmacy. 
 
MSP  672 บริหารเภสัชกิจข้ันสูง        2(2-0-4) 
   (Advanced Pharmaceutical Administration) 
 การจัดการทางธุรกิจท่ีเก่ียวกับเภสัชกรรมและการบริหารเภสัชกรรมชุมชน รวมถึงความสัมพันธระหวาง
บุคคล การควบคุมคงคลัง การวาจาง และการซ้ือขาย การควบคุมผลิตภัณฑ การควบคุมปริมาณสินคา การ 
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ควบคุมดานการเงิน การควบคุมงบประมาณและนโยบายการพัฒนาเก่ียวกับการตลาดของเภสัชกรรมชุมชน 
 Business management of pharmacy co-operation and community service centers, 
including public and human relations, inventory control, hiring and purchasing, product control, 
stock control, monetary control, budget control and strategy development in community 
pharmaceutical marketing.  
 
MSP  673 เภสัชพฤติกรรมศาสตร        2(2-0-4) 
   (Behavioral Pharmacy) 
 เรียนรูความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการใชยาของผูบริโภคผูกับสภาพแวดลอมในการใชยา โดยจําแนก
ชนิดและอธิบายถึงความหลากหลายของปจจัยซ่ึงสงผลตอพฤติกรรมการใชยาของผูบริโภค 
 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 ผลิตภัณฑเสริมอาหาร        2(2-0-4) 
   (Food Supplements) 
 การใชผลิตภัณฑเสริมอาหาร ประกอบดวย บทบาท การดูดซึม ชีวเคมี ผลเสียของการขาดสารอาหาร 
การใหคําแนะนําแกผูบริโภคตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยและ
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.  
 
MSP  675 ทักษะการส่ือสารข้ันสูงทางเภสัชกรรม     2(2-0-4) 
   (Advanced Communication Skills in Pharmacy) 
 เทคนิคการสื่อสารใหเขาใจกันระหวางบุคคลและระหวางกลุม โดยอาศัยการบรรยาย การอภิปรายกลุม
และกรณีศึกษา 
 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) 
 งานวิจัยท่ีนักศึกษาเลือกทําในหัวขอวิจัยท่ีสนใจตามคําแนะนําของอาจารย ท่ีปรึกษา 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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MSP  699 วิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก2)      18(0-54-27) 
   (Thesis) 
 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 โดยการคนควาวิจัย  ดวยตนเอง 
ภายใตการแนะนํา ดูแลของอาจารยท่ีปรึกษา โดยตองเสนอหัวขอวิทยานิพนธตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เพ่ือขอความเห็นชอบกอน และเม่ือเสร็จสิ้นตองนําเสนอวิทยานิพนธในรูปแบบรายงานและวาจาตอคณะกรรมการ
สอบปองกันวิทยานิพนธรวมถึงมีการเผยแพรผลงานวิจัยตามหลักเกณฑท่ีหลักสูตรกําหนด 
 2. มาตรฐานผลการเรียนรู 
 นักศึกษารูจักคิดวิเคราะหอยางเปนระบบในการแกไขปญหา มีการสรางความรู ความเขาใจในเชิงลึก 
สามารถสืบคนเอกสาร เลือกใชขอมูลจากฐานขอมูลตาง ๆ รวบรวมความรูโดยการนําความรูพ้ืนฐานทางเภสัช
ศาสตรมาประยุกตใชในการคนควา แกปญหาไดดวยตนเอง รวมท้ังและมีความรับผิดชอบตอหนาท่ี มีวินัย 
คุณธรรม และจรยิธรรม  
 3.  ชวงเวลา 
  3.1 วิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก1) ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษาท่ี 1   
  3.2 วิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก2) ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษาท่ี 2    
 4.  จํานวนหนวยกิต 
  4.1  วิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก1)  36 หนวยกิต 
  4.2 วิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก2)  18 หนวยกิต 
 5.  การเตรียมการ 
  -  จัดใหมีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือใหคําปรึกษาในการเลือกหัวขอวิจัย การศึกษาคนควา 

วิธีวิจัย การแกปญหาและการประเมินผล 
  -  กําหนดใหนักศึกษาตองศึกษารายวิชาท่ีจําเปนตอการทําวิทยานิพนธท่ีเก่ียวของกับดานเภสัช

ศาสตร 
  -   จัดเตรียมอุปกรณและสถานท่ี ใหอยางเพียงพอและเหมาะสม  
 6.  กระบวนการประเมินผล 
  -  ประเมินผลจากความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ โดยอาจารยท่ีปรึกษาและ/หรืออาจารย

ประจํากลุมวิชาท่ีเก่ียวของและประเมินผลจากรายงานท่ีไดกําหนดรูปแบบการนําเสนออยางนอย      
ภาคการศึกษาละ 1 ครั้งตออาจารยประจําหลักสูตร 

    -  จัดใหมีการสอบโครงรางวิทยานิพนธตามระยะเวลาท่ีกําหนด และเม่ือการศึกษาเสร็จสิ้น จัดใหมี
การสอบปองกันวิทยานิพนธ โดยในการจัดสอบ มีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกรวมเปนกรรมการ
สอบและเปดใหผูท่ีสนใจรวมเขารับฟงการนําเสนอ 
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อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 1.  อาชีพท่ีเก่ียวของดานเภสัชกรรมท้ังในภาครัฐและเอกชน 
 2.  นักวิชาการดานเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร 
 3. นักวิชาการดานเภสัชกรรมคลินิก 
 4.  นักพัฒนายาและผลิตภัณฑสุขภาพ 
 5.  นักวิเคราะหและควบคุมคุณภาพยา 
 
สถานท่ีติดตอ 
วิทยาลัยเภสัชศาสตร  ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร (ตึก 4) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน ตําบล

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