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 หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปการศึกษา 2563 จัดทําข้ึน

โดยมีวัตถุประสงค เพื่อใหนิสิตทุกคนไดใชเปนคูมือศึกษาคนควา และอางอิงระหวางการศึกษาในมหาวิทยาลัย 

สาระสําคัญในเลมนี้เกี่ยวของกับโครงสรางหลักสูตร หมวดรายวิชาตางๆ คําอธิบายรายวิชา จํานวนหนวยกิต 

และแผนการศึกษา  ที่แตละหลักสูตรกําหนดไว  ซึ่งนิสิตทุกคนควรศึกษาให เขาใจ  และเปนแนวทาง

ในการดําเนินการศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 ในนามกองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หวังเปนอยางยิ่งวา หลักสูตรการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2563 จะเปนประโยชนตอ นิสิต คณาจารย บุคลากร และผูสนใจทุกคน 

กองทะเบียนและประมวลผล 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คํานํา
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	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ถือก�าเนิดมาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษาเมื่อวันที่	27	มีนาคม	2511	ต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็น

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	วิทยาเขตมหาสารคาม	 เมื่อวันที่	 29	มิถุนายน	2517	จากนั้นได้แยกตัวเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ 

ภายใต้ชื่อ	 ”มหาวิทยาลัยมหาสารคาม„	 เมื่อวันที่	 9	 ธันวาคม	 2537	 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย	 

ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ซึ่งได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เล่มที่	111	ตอนที่	54ก	นับเป็นมหาวิทยาลัย

ของรัฐแห่งที่	 22	 ของประเทศไทย	มีศูนย์กลางการบริหารงานเดิมอยู่ที่	 เลขที่	 269/2	ถนนนครสวรรค์	 ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมือง	 

จังหวัดมหาสารคาม	 บนเนื้อที่	 368	 ไร่	 (รวมพื้นที่ซื้อจากวิทยาลัยคณาสวัสดิ์เพิ่มเติมในปี	 2548	 จ�านวน	 171	 ไร่)	 ห่างจาก

กรุงเทพมหานครประมาณ	470	กิโลเมตร	 ในปี	พ.ศ.	 2541	 ได้ย้ายศูนย์กลางการบริหารงานมาอยู่ในที่ตั้งแห่งใหม่	 เลขที่	 40/21	 

ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	บนเนื้อที่	1,300	ไร่	ห่างจากที่ตั้งเดิมประมาณ	7	กิโลเมตร	นอกจากที่ตั้งเดิม

และที่ตั้งแห่งใหม่แล้ว	มหาวิทยาลัยมหาสารคามยังมีพื้นที่อ่ืน	ๆ	ที่ใช้ในการด�าเนินกิจกรรมทางการเรียนการสอน	และการวิจัย 

อีกหลายแห่ง	ได้แก่	พื้นที่อ�าเภอนาดูน	จังหวัดมหาสารคาม	เนื้อที	่650	ไร่	พื้นที่ต�าบลเกิ้ง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม	เนื้อที่

ประมาณ	273	ไร่	และพื้นที่บ้านนาสีนวน	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	เนื้อที่ประมาณ	1,000	ไร่	

ที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

		 	 41/20	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	44150

เขตพื้นที่ในเมือง

		 	 269/2	ถนนนครสวรรค์	ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม	44000

โทรศัพท	์ :	 0-4375-4333	(ระบบอัตโนมัติ	20	คู่สาย)

โทรสาร	 :	 0-4375-4235	(งานสารบรรณ	กองกลาง)

โฮมเพจ		 :	 www.msu.ac.th
อักษรย่อ		 :	 มมส

ประวัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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อัตลักษณ์
	 นิสิตกับการช่วยเหลือสังคมและชุมชน

เอกลักษณ์
	 การเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน

ปรัชญา
	 ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน	(พหูน�	ปณฺฑิโต	ชีเว)

วิสัยทัศน ์

	 เป็นเลิศทางวิชาการ	บูรณาการความรู้จากท้องถิ่นสู่สากล

พันธกิจ
	 1)	 จัดการศึกษาและวิชาชีพชั้นสูง	 โดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

	 2)	 สร้างผลิตผลจากงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่และมีคุณภาพในทุกสาขาวิชา	 เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน	 

การบริการวิชาการ	การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	และน�าไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม

	 3)	 ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม	เพื่อให้ชุมชนและสังคม	สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

	 4)	 อนุรักษ์	ฟื้นฟู	ปกป้อง	เผยแพร่	และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน

ค่านิยมองค์กร
 TAKASILA

	 T	 =	 Teamwork		 การท�างานเป็นทีม

	 A	 =	 Accountability		 การได้รับการยอมรับ

	 K	 =	 Knowledge	Based	and	Local	Wisdom	 การใช้ความรู้เป็นพื้นฐานและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

	 A	 =	 Academic		 ความเป็นวิชาการ

	 S	 =	 Sufficiency	Economy		 เศรษฐกิจพอเพียง

	 I	 =	 Innovation		 นวัตกรรม

	 L	 =	 Learning	Organization	 การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

	 A	 =	 Achievement		 การมุ่งสู่ความส�าเร็จ

อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์
พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ยุทธศาสตร์
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ยุทธศาสตร ์

	 ยุทธศาสตร์ที่		1	 พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์

คุณภาพ	และมาตรฐานของชาติและสากล

	 ยุทธศาสตร์ที่		2	 พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการและ 

มูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม

	 ยุทธศาสตร์ที่		3	 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม

	 ยุทธศาสตร์ที่		4	 อนุรักษ์	ฟื้นฟู	และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	ขนบธรรมเนียม	ประเพณ	ีและภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะ

ทุนทางวัฒนธรรม	ที่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม

	 ยุทธศาสตร์ที่		5	 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ	 และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	 

ตามหลักธรรมาภิบาล

	 ยุทธศาสตร์ที	่	6	 ส่งเสรมิภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัให้ได้รบัการยอมรบัและพฒันาเป็นมหาวทิยาลยัในระดบัสากล

	 ยุทธศาสตร์ที่		7	 พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว	และรักษ์สิ่งแวดล้อม
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 ตราสญัลกัษณ์ ของมหาวทิยาลยัมหาสารคาม	คอื	”ตราโรจนากร„	ซึง่มคีวามหมายว่า	สญัลกัษณ์แห่งความเจรญิรุง่เรอืง	

มอีงค์ประกอบเป็นรปูใบเสมา	ภายในมสีญัลกัษณ์ขององค์พระธาตนุาดนู	ด้านล่าง	มสีรุยิรงัสทีีแ่ผ่ขึน้จากลายขดิ	ซึง่อยูเ่หนอืปรชัญา

ภาษาบาลีว่า	”พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว„	มีความหมายว่า	”ผู้มีปัญญา พึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน„

 ใบเสมา		 หมายถึง	 ความรู้หรือภูมิปัญญา

 องค์พระธาตุนาดูน	 เป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดมหาสารคาม	 ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์แทนคุณธรรม 

	 	 และความดีงาม

 สุริยรังส	ี	 หมายถึง	 ความเจริญรุ่งเรือง

 ลายขิด		 หมายถึง	 ภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมอีสาน

 ความหมายโดยสรุปของตราสัญลักษณ	์ คือ	ความเจริญรุ่งเรือง	 อันเป็นผลมาจากความรู้และคุณธรรม	ผสมผสานกับ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

สีประจํามหาวิทยาลัยมหาสารคาม คือ สีเหลืองและสีเทา

 “สีเหลือง” 	 หมายถึง	 ความเจริญรุ่งเรือง	ความดีงาม	ความอุดมสมบูรณ์

 “สีเทา” 	 	 หมายถึง		 ความคิดหรือปัญญา

 “สีเหลืองเทา” 	 หมายถึง		 การมีปัญญาและความคิดที่ดีงามอันน�าไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง

ต้นไม้ประจํามหาวิทยาลัย คือ ต้นราชพฤกษ์ (ต้นคูณ)

	 พระพุทธรูปประจ�ามหาวิทยาลัย	คือ	พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก

ตราสัญลักษณ์ สี ต้นไม้ และพระพุทธรูป
ประจํามหาวิทยาลัย
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หน่วยงานจัดการเรียนการสอน (ระดับอุดมศึกษา)

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

คณะการบัญชีและการจัดการ

คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

คณะวัฒนธรรมศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์

คณะเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	ผังเมือง	และนฤมิตศิลป์

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

คณะวิทยาการสารสนเทศ

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์

หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน (ขั้นพื้นฐาน)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	(ฝ่ายประถม)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	(ฝ่ายมัธยม)

คณะ / หน่วยงานในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน

หน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอน 

(สํานักงานอธิการบดี)

ส�านักงานอธิการบดี

กองกลาง

	 งานสารบรรณ

	 งานการประชุม

	 งานประสานงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กองแผนงาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองกิจการนิสิต

	 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

กองคลังและพัสดุ

กองบริการการศึกษา

กองทะเบียนและประมวลผล

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

	 ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม

	 ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม	(UIC)

	 หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	มมส

	 ฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 ศูนย์เครื่องมือกลางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 โครงการอนุรักษ์เอกสารใบลาน

	 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

	 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

	 พระราชด�าริ	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	

	 สยามบรมราชกุมาร	ี(อพ.สธ.)

กองอาคารสถานที่

	 งานบริการหอพักนิสิต	-	อาคารชุดอาศัยบุคลากร

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ

	 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์

	 กลุ่มงานสถานีวิทยุและโทรทัศน์

	 กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ
ส�านักตรวจสอบภายใน
ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
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หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน (เทียบเท่าคณะ)

บัณฑิตวิทยาลัย

ส�านักคอมพิวเตอร์

ส�านักวิทยบริการ

ส�านักศึกษาทั่วไป

หน่วยงานวิจัย / บริการ / ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา

ส�านักบริการวิชาการ

วิทยาเขต / ศูนย์ / ฝ่าย / สมาคม

กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี

ศูนย์พัฒนาการศึกษาอุดรธานี

สภาคณาจารย์

สมาคมศิษย์เก่า

หน่วยงานเสริมศึกษา

ศูนย์หนังสือ

ร้านยามหาวิทยาลัย

สถาบันขงจื๊อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ชื่อหลักสูตร
 ภาษาไทย  :  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 

 ภาษาอังกฤษ  :  Doctor of Pharmacy Program in Pharmaceutical Care

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 ภาษาไทย  (ชื่อเต็ม)  :  เภสัชศาสตรบัณฑิต (การบริบาลทางเภสัชกรรม)

  (ชื่อยอ)  :  ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)

 ภาษาอังกฤษ  (ชื่อเต็ม) :  Doctor of Pharmacy (Pharmaceutical Care)

  (ชื่อยอ) :  Pharm.D. (Pharm. Care)

หลักสูตร
 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 222 หนวยกิต

โครงสรางหลักสูตร 
หมวดวิชาและกลุมวิชา โปรแกรมปกติ

1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30  หนวยกิต

2.  หมวดวิชาเฉพาะ

2.1  ระดับพื้นฐานวิชาชีพ (หรือวิชาแกน)

2.2  ระดับวิชาชีพ (หรือวิชาเอก)

2.2.1  วิชาดานผลิตภัณฑ

2.2.2  วิชาดานผูปวย

2.2.3  วิชาดานเภสัชศาสตรสังคมและการบริหารเภสัชกิจ

2.2.4  วิชากลาง (รหัสวิชา 704)

2.2.5  วิชาดานที่เปนสาขาหลัก 

2.2.6  ฝกปฏิบัติวิชาชีพ

1)  การฝกงานภาคบังคับ

2)  การฝกงานสาขาหลัก

2.3  รายวิชาที่เก่ียวกับการวิจัยของนิสิต

ไมนอยกวา 

ไมนอยกวา 

ไมนอยกวา 

ไมนอยกวา 

ไมนอยกวา 

ไมนอยกวา 

ไมนอยกวา 

ไมนอยกวา 

ไมนอยกวา 

ไมนอยกวา 

ไมนอยกวา

ไมนอยกวา 

186  หนวยกิต

31  หนวยกิต

152  หนวยกิต

 36  หนวยกิต

 30  หนวยกิต

 18  หนวยกิต

  8  หนวยกิต

19  หนวยกิต

41  หนวยกิต

 6  หนวยกิต

 35  หนวยกิต

3  หนวยกิต
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6  หนวยกิต

   หนวยกิตรวมไมนอยกวา 222  หนวยกิต

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
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รายวิชาในหลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา  30 หนวยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 186 หนวยกิต

  2.1 ระดับพื้นฐานวิชาชีพ  ไมนอยกวา  31 หนวยกิต

0201 116 คณิตศาสตรสําหรับเภสัชศาสตร 

Mathematics for Pharmacy 

3(3-0-6)

0201 203 ชีวสถิติสําหรับเภสัชศาสตร 

Biostatistics for Pharmacy 

2(1-3-2)

0202 100 เคมีทั่วไป

General Chemistry

3(3-0-6)

0202 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

General Chemistry Laboratory 

1(0-3-0)

0202 122 เคมีอินทรียสําหรับเภสัชศาสตร 

Organic Chemistry for Pharmacy

3(3-0-6)

0202 192 ปฏิบัติการเคมีอินทรียสําหรับเภสัชศาสตร

Organic Chemistry Laboratory for Pharmacy 

1(0-3-0)

0203 309 ชีววิทยาของเซลลสําหรับเภสัชศาสตร

Cell Biology for Pharmacy

3(3-0-6)

0702 257 เภสัชจุลชีววิทยา

Pharmaceutical Microbiology

3(2-3-4)

1502 008 พื้นฐานกายวิภาคศาสตรของมนุษย

สําหรับเภสัชศาสตร

Basic Human Anatomy for Pharmacy

3(2-2-5)

1502 110 ชีวเคมีสําหรับเภสัชศาสตร

Biochemistry for Pharmacy

4(4-0-8)

1502 108 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน

Basic Biochemistry Laboratory

1(0-3-0)

1502 507 สรีรวิทยาพื้นฐานสําหรับเภสัชศาสตร

Basic Human Physiology for Pharmacy

4(3-3-6)

  2.2 ระดับวิชาชีพ   ไมนอยกวา 152 หนวยกิต

0701 153 นิเทศเภสัชศาสตร

Pharmacy Orientation

1(1-0-2)

0701 256 เภสัชสาธารณสุข

Public Health Pharmacy

2(2-0-4)

0701 257 เภสัชกรรมปฐมภูมิ

Primary Care Pharmacy

2(2-0-4)

0701 356 การบริหารเภสัชกรรม

Pharmacy Administration

2(2-0-4)

0701 357 นิติศาสตรและจริยธรรมเภสัชกรรม

Pharmaceutical Jurisprudence and Ethics

2(2-0-4)

0701 465 วิทยาการระบาดทางเภสัชศาสตร 

Pharmacoepidemiology

2(2-0-4)

0701 466 การจัดการระบบยาและเภสัชเศรษฐศาสตร 

Drug System Management and 

Pharmacoeconomics

3(3-0-6)

0701 567 การคุมครองผูบริโภค

Consumer Protection

2(2-0-4)

0701 568 การเรียนรูชุมชนเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ

Community Learning for Health Promotion

2(1-3-2)

0702 256 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1

Pharmaceutical Technology 1

4(3-3-6)

0702 258 การควบคุมคุณภาพทางเภสัชกรรม 1

Pharmaceutical Quality Control 1

4(3-3-6)

0702 362 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2

Pharmaceutical Technology 2

4(3-3-6)

0702 368 การควบคุมคุณภาพทางเภสัชกรรม 2

Pharmaceutical Quality Control 2

2(2-0-4)

0702 369 เคมีทางยา 1

Medicinal Chemistry 1

2(2-0-4)

0702 370 สมุนไพรและเภสัชกรรมแผนไทย

Medicinal Herbs and Thai Traditional 

Pharmacy

3(2-3-4)

0702 371 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3

Pharmaceutical Technology 3

4(3-3-6)

0702 372 เคมีทางยา 2

Medicinal Chemistry 2

2(2-0-4)

0702 373 เภสัชเวทประยุกต 

Applied Pharmacognosy

4(3-3-6)

0702 461 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 4

Pharmaceutical Technology 4

2(2-0-4)

0702 462 เคมีทางยา 3

Medicinal Chemistry 3

2(2-0-4)

0702 463 เทคโนโลยีชีวภาพเชิงเภสัชศาสตร

Pharmaceutical Biotechnology

2(2-0-4)

0702 464 บูรณาการทางเภสัชศาสตร 1

Pharmacy Integration 1

1(0-3-0)

0703 200 หลักการพื้นฐานทางพยาธิสรีรวิทยา

และเภสัชวิทยา

Basic Principles of Pathophysiology and 

Pharmacology

2(2-0-4)

0703 201 หลักการพื้นฐานทางเภสัชบําบัด

Basic Principles of Pharmacotherapy

2(2-0-4)

0703 202 ปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก 1

Clinical Pharmacy Laboratory 1 

1(0-3-0)

0703 365 เภสัชวิทยาและเภสัชบําบัด 1

Pharmacology and Pharmacotherapy 1 

3(3-0-6)
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0703 366 เภสัชวิทยาและเภสัชบําบัด 2

Pharmacology and Pharmacotherapy 2 

3(3-0-6)

0703 367 ปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก 2

Clinical Pharmacy Laboratory 2 

1(0-3-0)

0703 368 เภสัชวิทยาและเภสัชบําบัด 3

Pharmacology and Pharmacotherapy 3 

3(3-0-6)

0703 369 เภสัชวิทยาและเภสัชบําบัด 4

Pharmacology and Pharmacotherapy 4 

3(3-0-6)

0703 370 ปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก 3

Clinical Pharmacy Laboratory 3

1(0-3-0)

0703 479 การจายผลติภณัฑปราศจากเชือ้และโภชนศาสตร 

Sterile Product Dispensary and Nutrition

3(2-3-4)

0703 480 เภสัชวิทยาและเภสัชบําบัด 5

Pharmacology and Pharmacotherapy 5 

3(3-0-6)

0703 481 เภสัชวิทยาและเภสัชบําบัด 6

Pharmacology and Pharmacotherapy 6 

3(3-0-6)

0703 482 ปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก 4

Clinical Pharmacy Laboratory 4

1(0-3-0)

0703 483 เภสัชวิทยาและเภสัชบําบัด 7

Pharmacology and Pharmacotherapy 7 

3(3-0-6)

0703 484 เภสัชวิทยาและเภสัชบําบัด 8

Pharmacology and Pharmacotherapy 8 

3(3-0-6)

0703 485 ปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก 5

Clinical Pharmacy Laboratory 5

1(0-3-0)

0703 486 พิษวิทยาคลินิก 

Clinical Toxicology 

2(2-0-4)

0703 487 การใหบริการเภสัชสนเทศ

Drug Information Service

2(2-0-4)

0703 488 เภสัชจลนศาสตรและเภสัชพลศาสตรประยุกต

Applied Pharmacokinetics and 

Pharmacodynamics

4(4-0-8)

0703 489 ปฏิบัติงานเภสัชกรรมเบื้องตน 

Introduction to Pharmacy Practice 

2(0-6-0)

0703 575 ปฏิบัติงานเภสัชกรรมชุมชนเบื้องตน 

Introduction to Community Pharmacy 

Professional Practice 

3(0-8-1)

0703 576 ปฏิบัติงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลเบื้องตน 

Introduction to Hospital Pharmacy 

Professional Practice 

3(0-8-1)

0703 580 เภสัชกรรมชุมชน

Community Pharmacy

1(0-3-0)

0703 581 บูรณาการทางเภสัชศาสตร 2

Pharmacy Integration 2

1(0-3-0)

0703 582 ปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมคลินิกเบ้ืองตน

Introduction to Clinical Pharmacy Clerkship

1(0-3-0)

0703 678 ปฏิบัติงานวิชาชีพผูปวยนอก

Ambulatory Care Clerkship

5(0-8-7)

0703 679 ปฏิบัติงานวิชาชีพการบริบาลทางเภสัชกรรม

ผูปวยใน  

In-patient Pharmaceutical Care Clerkship 

5(0-8-7)

0703 680 ปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน

Community Pharmacy Clerkship

5(0-8-7)

0703 681 ปฏิบัติงานวิชาชีพการบริหารจัดการดานยา

เพื่อความปลอดภัยในการใชยาของผูปวย 

Medication Management for Patient 

Safety Clerkship

5(0-8-7)

0703 682 ปฏบิตังิานวิชาชีพเฉพาะเลือกดานเภสัชกรรมชุมชน

Elective Clerkship in Community Pharmacy

5(0-8-7)

0703 683 ปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะเลือกสําหรับการบริบาล

ทางเภสัชกรรมดานโรคหัวใจและหลอดเลือด

Elective Clerkship for Pharmaceutical Care 

in Cardiovascular Disease

5(0-8-7)

0703 684 ปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะเลือกสําหรับการบริบาล

ทางเภสัชกรรมในผูปวยท่ีไดรับยาวารฟาริน

Elective Clerkship for Pharmaceutical Care 

in Patients taking Warfarin

5(0-8-7)

0703 685 ปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะเลือกสําหรับการบริบาล

ทางเภสัชกรรมดานกุมารเวชศาสตร

Elective Clerkship for Pharmaceutical Care 

in Pediatric

5(0-8-7)

0703 686 ปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะเลือกสําหรับการบริบาล

ทางเภสัชกรรมดานโรควัณโรคและการติดเช้ือเอชไอวี

Elective Clerkship for Pharmaceutical Care 

in Tuberculosis and HIV Infection

5(0-8-7)

0703 687 ปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะเลือกสําหรับการบริบาล

ทางเภสัชกรรมในคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง

Elective Clerkship for Pharmaceutical 

Care in Asthma and Chronic Obstructive 

Pulmonary Disease Clinic

5(0-8-7)

0703 688 ปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะเลือกสําหรับการบริบาล

ทางเภสัชกรรมดานมะเร็งวิทยา

Elective Clerkship for Pharmaceutical Care 

in Oncology

5(0-8-7)

0703 689 ปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะเลือกสําหรับการบริบาล

ทางเภสัชกรรมดานจิตเวชศาสตร 

Elective Clerkship for Pharmaceutical Care 

in Psychiatry

5(0-8-7)
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0703 690 ปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะเลือกสําหรับการเตรียม

สารอาหารทางหลอดเลือดดําและการบริบาล

ทางเภสัชกรรมโภชนศาสตรคลินิก

Elective Clerkship for Parenteral Nutrition 

Preparations and Pharmaceutical Care in 

Clinical Nutrition

5(0-8-7)

0703 691 ปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะเลือกสําหรับการบริบาล

ทางเภสัชกรรมดานปฐมภูมิ

Elective Clerkship for Pharmaceutical Care 

in Primary Care

5(0-8-7)

0703 692 ปฏิบตังิานวิชาชีพเฉพาะเลือกดานสารสนเทศทางยา

Elective Clerkship in Drug Information 

Service

5(0-8-7)

0703 693 ปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะเลือกดานการประเมิน

การใชยา

Elective Clerkship in Drug Use Evaluation

5(0-8-7)

0703 694 ปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะเลือกดานการติดตาม

อาการไมพึงประสงคจากการใชยา

Elective Clerkship in Adverse Drug 

Reaction Monitoring

5(0-8-7)

0703 695 ปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะเลือกดานการตรวจ

ติดตามระดับยา

Elective Clerkship in Therapeutic Drug 

Monitoring

5(0-8-7)

0703 696 ปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะเลือกสําหรับการบริบาล

ทางเภสัชกรรมในคลินิกผูปวยนอก

Elective Clerkship for Pharmaceutical Care 

in Out-patient Clinic

5(0-8-7)

0703 697 ปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะเลือกสําหรับการบริบาล

ทางเภสัชกรรมในผูปวยใน

Elective Clerkship for Pharmaceutical Care 

in In-patient

5(0-8-7)

0704 403 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร

Research Methodology in Pharmacy

3(3-0-6)

0704 505 ทักษะภาษาอังกฤษทางเภสัชศาสตร

English Skills in Pharmacy

2(1-3-2)

0704 506 การประมวลความรูทางเภสัชศาสตร 1

Comprehensive Pharmacy Review 1

1(0-3-0)

0704 507 สัมมนาทางเภสัชศาสตร

Seminar in Pharmacy

1(1-0-2)

0704 508 การประมวลความรูทางเภสัชศาสตร 2

Comprehensive Pharmacy Review 2 

1(0-3-0)

0704 509 โครงการวิจัย

Research Project

3(0-6-3)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

 นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่มหาวิทยาลัย

ประกาศใหสามารถเลือกเปนรายวิชาเลือกเสรี อยางนอย 6 

หนวยกิต ซึ่งวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนโดยคณะเภสัชศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีดังนี้ 
0701 081 การสํารวจสุขภาพและการใชยา

Health and Drug Utilization Survey

2(2-0-4)

0701 082 หลกัการเบ้ืองตนในการเย่ียมบานทางเภสัชศาสตร

Basic Concepts of Home Health Care 

Pharmacy

2(2-0-4)

0701 083 การบริหารโครงการทางเภสัชสาธารณสุข

Project Administration in Public Health 

Pharmacy

2(2-0-4)

0701 084 สุขภาพผูบริโภคในศตวรรษที่ 21

Consumer Health in 21st Century

2(2-0-4)

0702 064 การดูแลสุขภาพทางเลือก

Alternative Health Care

2(2-0-4)

0702 065 เครื่องสําอางเพ่ือสุขภาพและความงาม

Cosmetics for Health and Beauty

2(2-0-4)

0702 066 เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษา

Information Technologies in Education

2(2-0-4)

0703 001 เปดโลกการศึกษาเภสัชศาสตรในตางประเทศ 

Pharmacy Experience in Foreign Countries

2(2-0-4)

0703 002 การจัดการโรคและยา 

Disease and Medicine Management

2(2-0-4)

0703 003 การจัดการโรคที่เกิดจากยา

Drug-induced Disease Management

2(2-0-4)
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แผนการศึกษา
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

ปที่ 1 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต 

xxxx xxx วิชาศึกษาท่ัวไป 12

0201 116

วิชาเฉพาะ (พื้นฐานวิชาชีพ)

คณิตศาสตรสําหรับเภสัชศาสตร 

Mathematics for Pharmacy

3(3-0-6)

0202 100 เคมีทั่วไป

General Chemistry

3(3-0-6)

0202 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 

General Chemistry Laboratory 

1(0-3-0)

070x xxx วิชาเลือกเสรี 2(2-0-4)

รวมจํานวนหนวยกิต 21

ปที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต 

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป 12

0201 203

วิชาเฉพาะ (พื้นฐานวิชาชีพ)

ชีวสถิติสําหรับเภสัชศาสตร

Biostatistics for Pharmacy

2(1-3-2)

0202 122 เคมีอินทรียสําหรับเภสัชศาสตร

Organic Chemistry for Pharmacy

3(3-0-6)

0202 192 ปฏิบัติการเคมีอินทรียสําหรับเภสัชศาสตร

Organic Chemistry Laboratory for Pharmacy 

1(0-3-0)

0203 309 ชีววิทยาของเซลลสําหรับเภสัชศาสตร

Cell Biology for Pharmacy

3(3-0-6)

0701 153

วิชาเฉพาะ (วิชาชีพ)

นิเทศเภสัชศาสตร

Pharmacy Orientation

1(1-0-2)

รวมจํานวนหนวยกิต 22
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ปที่ 2 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต 

xxxx xxx 

วิชาศึกษาทั่วไป

วิชากลุมภาษาอังกฤษ 2(2-0-4)

xxxx xxx วิชากลุมภาษาไทยและภาษาอื่นๆ 2(2-0-4)

xxxx xxx วิชากลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2(2-0-4)

1502 008

วิชาเฉพาะ (พื้นฐานวิชาชีพ)

พื้นฐานกายวิภาคศาสตรของมนุษยสําหรับเภสัชศาสตร

Basic Human Anatomy for Pharmacy

3(2-2-5)

1502 110 ชีวเคมีสําหรับเภสัชศาสตร

Biochemistry for Pharmacy 

4(4-0-8)

1502 108 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน

Basic Biochemistry Laboratory

1(0-3-0)

1502 507 สรีรวิทยาพื้นฐานสําหรับเภสัชศาสตร

Basic Human Physiology for Pharmacy

4(3-3-6)

0701 256

วิชาเฉพาะ (วิชาชีพ)

เภสัชศาสตรสาธารณสุข 

Public Health Pharmacy

2(2-0-4)

รวมจํานวนหนวยกิต 20

 

ปที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ช่ือวิชา จํานวนหนวยกิต 

0702 257

วิชาเฉพาะ (พื้นฐานวิชาชีพ)

เภสัชจุลชีววิทยา 

Pharmaceutical Microbiology

3(2-3-4)

0701 257

วิชาเฉพาะ (วิชาชีพ)

เภสัชกรรมปฐมภูมิ

Primary Care Pharmacy 

2(2-0-4)

0702 256 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1

Pharmaceutical Technology 1

4(3-3-6)

0702 258 การควบคุมคุณภาพทางเภสัชกรรม 1

Pharmaceutical Quality Control 1

4(3-3-6)

0703 200 หลักการพื้นฐานทางพยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยา

Basic Principles of Pathophysiology and Pharmacology

2(2-0-4)

0703 201 หลักการพื้นฐานทางเภสัชบําบัด

Principles of Pharmacotherapy

2(2-0-4)

0703 202 ปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก 1

Clinical Pharmacy Laboratory 1

1(0-3-0)

รวมจํานวนหนวยกิต 18
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ปที่ 3 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต 

0701 356 

วิชาเฉพาะ (วิชาชีพ)

การบริหารเภสัชกรรม

Pharmacy Administration

2(2-0-4)

0702 362 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2

Pharmaceutical Technology 2

4(3-3-6)

0702 368 การควบคุมคุณภาพทางเภสัชกรรม 2

Pharmaceutical Quality Control 2

2(2-0-4)

0702 369 เคมีทางยา 1

Medicinal Chemistry 1 

2(2-0-4)

0702 370 สมุนไพรและเภสัชกรรมแผนไทย

Medicinal Herbs and Thai Traditional Pharmacy

3(2-3-4)

0703 365 เภสัชวิทยาและเภสัชบําบัด 1

Pharmacology and Pharmacotherapy 1

3(3-0-6)

0703 366 เภสัชวิทยาและเภสัชบําบัด 2

Pharmacology and Pharmacotherapy 2

3(3-0-6)

0703 367 ปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก 2

Clinical Pharmacy Laboratory 2

1(0-3-0)

070x xxx วิชาเลือกเสรี 2(2-0-4)

รวมจํานวนหนวยกิต 22

ปที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต 

0701 357

วิชาเฉพาะ (วิชาชีพ)

นิติศาสตรและจริยธรรมเภสัชกรรม

Pharmaceutical Jurisprudence and Ethics

2(2-0-4)

0702 371 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3

Pharmaceutical Technology 3

4(3-3-6)

0702 372 เคมีทางยา 2

Medicinal Chemistry 2 

2(2-0-4)

0702 373 เภสัชเวทประยุกต 

Applied Pharmacognosy

4(3-3-6)

0703 368 เภสัชวิทยาและเภสัชบําบัด 3

Pharmacology and Pharmacotherapy 3

3(3-0-6)

0703 369 เภสัชวิทยาและเภสัชบําบัด 4

Pharmacology and Pharmacotherapy 4

3(3-0-6)

0703 370 ปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก 3

Clinical Pharmacy Laboratory 3

1(0-3-0)

070x xxx วิชาเลือกเสรี 2(2-0-4)

รวมจํานวนหนวยกิต 21
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ปที่ 4 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต 

0701 465
วิชาเฉพาะ (วิชาชีพ)

วิทยาการระบาดทางเภสัชศาสตร
Pharmacoepidemiology

2(2-0-4)

0702 461 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 4
Pharmaceutical Technology 4

2(2-0-4)

0702 462 เคมีทางยา 3
Medicinal Chemistry 3

2(2-0-4)

0702 463 เทคโนโลยีชีวภาพเชิงเภสัชศาสตร
Pharmaceutical Biotechnology

2(2-0-4)

0702 464 บูรณาการทางเภสัชศาสตร 1 
Pharmacy Integration 1

1(0-3-0)

0703 479 การจายผลิตภัณฑปราศจากเชื้อและโภชนศาสตร
Sterile Product Dispensary and Nutrition

3(2-3-4)

0703 480 เภสัชวิทยาและเภสัชบําบัด 5
Pharmacology and Pharmacotherapy 5

3(3-0-6)

0703 481 เภสัชวิทยาและเภสัชบําบัด 6
Pharmacology and Pharmacotherapy 6

3(3-0-6)

0703 482 ปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก 4
Clinical Pharmacy Laboratory 4

1(0-3-0)

0704 403 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร
Research Methodology in Pharmacy

3(3-0-6)

รวมจํานวนหนวยกิต 22

ปที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต 

0701 466
วิชาเฉพาะ (วิชาชีพ)

การจัดการระบบยาและเภสัชเศรษฐศาสตร 
Drug System Management and Pharmacoeconomics

3(3-0-6)

0703 483 เภสัชวิทยาและเภสัชบําบัด 7
Pharmacology and Pharmacotherapy 7

3(3-0-6)

0703 484 เภสัชวิทยาและเภสัชบําบัด 8
Pharmacology and Pharmacotherapy 8

3(3-0-6)

0703 485 ปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก 5
Clinical Pharmacy Laboratory 5

1(0-3-0)

0703 486 พิษวิทยาคลินิก 
Clinical Toxicology

2(2-0-4)

0703 487 การใหบริการเภสัชสนเทศ
Drug Information Service

2(2-0-4)

0703 488 เภสัชจลนศาสตรและเภสัชพลศาสตรประยุกต 
Applied Pharmacokinetics and Pharmacodynamics

4(4-0-8)

0703 489 ปฏิบัติงานเภสัชกรรมเบื้องตน 
Introduction to Pharmacy Practice 

2(0-6-0)

รวมจํานวนหนวยกิต 20
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ปที่ 5 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต 

0703 575

วิชาเฉพาะ (วิชาชีพ)

ปฏิบัติงานเภสัชกรรมชุมชนเบื้องตน

Introduction to Community Pharmacy Professional Practice

3(0-8-1)

0703 576 ปฏิบัติงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลเบื้องตน

Introduction to Hospital Pharmacy Professional Practice

3(0-8-1)

0703 580 เภสัชกรรมชุมชน

Community Pharmacy

1(0-3-0)

0703 581 บูรณาการทางเภสัชศาสตร 2

Pharmacy Integration 2 

1(0-3-0)

0704 505 ทักษะภาษาอังกฤษทางเภสัชศาสตร 

English Skills in Pharmacy 

2(1-3-2)

0704 506 การประมวลความรูทางเภสัชศาสตร 1

Comprehensive Pharmacy Review 1

1(0-3-0)

0704 507 สัมมนาทางเภสัชศาสตร

Seminar in Pharmacy

1(1-0-2)

รวมจํานวนหนวยกิต 12

ปที่ 5 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต 

0701 567

วิชาเฉพาะ (วิชาชีพ)

การคุมครองผูบริโภค 

Consumer Protection

2(2-0-4)

0701 568 การเรียนรูชุมชนเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ

Community Learning for Health Promotion

2(1-3-2)

0703 582 ปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมคลินิกเบื้องตน

Introduction to Clinical Pharmacy Clerkship

1(0-3-0)

0704 508 การประมวลความรูทางเภสัชศาสตร 2

Comprehensive Pharmacy Review 2

1(0-3-0)

0704 509 โครงการวิจัย

Research Project

3(0-6-3)

รวมจํานวนหนวยกิต 9
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ปที่ 6 ภาคตน

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต 

0703 xxx

วิชาเฉพาะ (วิชาชีพ)

ปฏิบัติงานวิชาชีพ (บังคับ)* 5(0-8-7)

0703 xxx ปฏิบัติงานวิชาชีพ (บังคับ)* 5(0-8-7)

0703 xxx ปฏิบัติงานวิชาชีพ (เลือก)** 5(0-8-7)

รวมจํานวนหนวยกิต 15

ปที่ 6 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต 

0703 xxx

วิชาเฉพาะ (วิชาชีพ)

ปฏิบัติงานวิชาชีพ (บังคับ)* 5(0-8-7)

0703 xxx ปฏิบัติงานวิชาชีพ (บังคับ)* 5(0-8-7)

0703 xxx ปฏิบัติงานวิชาชีพ (เลือก)** 5(0-8-7)

0703 xxx ปฏิบัติงานวิชาชีพ (เลือก)** 5(0-8-7)

รวมจํานวนหนวยกิต 20
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แผนการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ
 การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ จะกําหนดใหนิสิตเลือกลงฝกปฏิบัติทั้งหมด 

7 ผลดั โดยชวงเวลาในการฝกปฏบิตังิานจะอยูในชัน้ปที ่6 ทัง้หมด โดยจดั

แผนการฝกปฏิบัติดังตอไปนี้

 1.  ฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ (บังคับ)* 

 โดยนสิติทกุคนตองผานการฝกปฏบิตังิานวชิาชพีบงัคบั 4 งาน ไดแก 

 0703 678  ปฏิบัติงานวิชาชีพผูปวยนอก 5(0-8-7)

  Ambulatory Care Clerkship 

 0703 679 ปฏิบัติงานวิชาชีพการบริบาลทางเภสัชกรรม 5(0-8-7)

  ผูปวยใน

  In-patient Pharmaceutical Care Clerkship 

 0703 680 ปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน 5(0-8-7)

  Community Pharmacy Clerkship

 0703 681  ปฏิบัติงานวิชาชีพการบริหารจัดการดานยา 5(0-8-7)

  เพื่อความปลอดภัยในการใชยาของผูปวย 

  Medication Management for Patient Safety Clerkship

 2. ฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ (เลือก)**

 โดยนิสิตเลือกฝกปฏิบัติงานตามความสนใจเพียง 3 งาน จากการ

ฝกปฏิบัติงานวิชาเลือกตาง ๆ ที่เปดสอนท้ังหมด 16 วิชา ไดแก

0703 682 ปฏบิตังิานวิชาชีพเฉพาะเลือกดานเภสัชกรรมชุมชน

Elective Clerkship in Community Pharmacy

5(0-8-7)

0703 683 ปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะเลือกสําหรับการบริบาล

ทางเภสัชกรรมดานโรคหัวใจและหลอดเลือด

Elective Clerkship for Pharmaceutical Care 

in Cardiovascular Disease

5(0-8-7)

0703 684 ปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะเลือกสําหรับการบริบาล

ทางเภสัชกรรม ในผูปวยที่ไดรับยาวารฟาริน

Elective Clerkship for Pharmaceutical Care 

in Patients taking Warfarin

5(0-8-7)

0703 685 ปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะเลือกสําหรับการบริบาล

ทางเภสัชกรรมดานกุมารเวชศาสตร

Elective Clerkship for Pharmaceutical Care 

in Pediatric

5(0-8-7)

0703 686 ปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะเลือกสําหรับการบริบาล

ทางเภสัชกรรมดานโรควัณโรคและการติดเชื้อเอชไอวี

Elective Clerkship for Pharmaceutical Care 

in Tuberculosis and HIV Infection

5(0-8-7)

0703 687 ปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะเลือกสําหรับการบริบาล

ทางเภสัชกรรม ในคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้น

เรื้อรัง

Elective Clerkship for Pharmaceutical 

Care in Asthma and Chronic Obstructive 

Pulmonary Disease Clinic

5(0-8-7)

0703 688 ปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะเลือกสําหรับการบริบาล

ทางเภสัชกรรมดานมะเร็งวิทยา

Elective Clerkship for Pharmaceutical Care 

in Oncology

5(0-8-7)

0703 689 ปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะเลือกสําหรับการบริบาล

ทางเภสัชกรรมดานจิตเวชศาสตร 

Elective Clerkship for Pharmaceutical Care 

in Psychiatry

5(0-8-7)

0703 690 ปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะเลือกสําหรับการเตรียม

สารอาหารทางหลอดเลือดดําและการบริบาลทาง

เภสัชกรรมโภชนศาสตรคลินิก

Elective Clerkship for Parenteral Nutrition 

Preparations and Pharmaceutical Care in 

Clinical Nutrition

5(0-8-7)

0703 691 ปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะเลือกสําหรับการบริบาล

ทางเภสัชกรรมดานปฐมภูมิ

Elective Clerkship for Pharmaceutical Care 

in Primary Care

5(0-8-7)

0703 692 ปฏบิตังิานวชิาชพีเฉพาะเลอืกดานสารสนเทศทางยา

Elective Clerkship in Drug Information 

Service

5(0-8-7)

0703 693 ปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะเลือกดานการประเมิน

การใชยา

Elective Clerkship in Drug Use Evaluation

5(0-8-7)

0703 694 ปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะเลือกดานการติดตาม

อาการไมพึงประสงคจากการใชยา

Elective Clerkship in Adverse Drug 

Reaction Monitoring

5(0-8-7)

0703 695 ปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะเลือกดานการตรวจ

ติดตามระดับยา

Elective Clerkship in Therapeutic Drug 

Monitoring

5(0-8-7)

0703 696 ปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะเลือกสําหรับการบริบาล

ทางเภสัชกรรม ในคลินิกผูปวยนอก

Elective Clerkship for Pharmaceutical Care 

in Out-patient Clinic

5(0-8-7)

0703 697 ปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะเลือกสําหรับการบริบาล

ทางเภสัชกรรม ในผูปวยใน

Elective Clerkship for Pharmaceutical Care 

in In-patient

5(0-8-7)
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คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา  30 หนวยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 186 หนวยกิต

2.1 ระดับพื้นฐานวิชาชีพ ไมนอยกวา  31 หนวยกิต

0201 116 คณิตศาสตรสําหรับเภสัชศาสตร 3(3-0-6)

 Mathematics for Pharmacy

 ลิมิตและความตอเนื่อง อนุพันธและปริพันธของฟงกชัน

พีชคณิต ฟงกชันตรีโกณมิติ ฟงกชันลอการิทึม และฟงกชันเลขช้ีกําลัง 

เทคนิคการหาปริพันธ ลําดับและอนุกรม และการประยุกตใชในทาง

เภสัชศาสตร

 Limit and continuity; derivatives and integrals of 

algebraic function, trigonometric function, logarithmic functions, 

exponential functions; techniques of integration, sequences and 

series; applications in pharmacy

 

0201 203 ชีวสถิติสําหรับเภสัชศาสตร 2(1-3-2)

 Biostatistics for Pharmacy

 แนวคิดพื้นฐานของสถิติ สถิติเชิงพรรณนาและสถิติ

เชิงอนุมาน การสุมตัวอยาง การเก็บรวบรวมขอมูล การทดสอบสมมติฐาน 

สถิติพาราเมตริกและสถิตินันพาราเมตริก สหสัมพันธและสมการถดถอย

อยางง าย การวิเคราะหข อมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

การประยุกตใชสถิติทางเภสัชศาสตร

 Basic concept of statistics, descriptive statistics 

and inferential statistics; sampling technique; collection of data; 

hypothesis testing; parametric and nonparametric statistics; 

correlation and simple regression; data analysis using statistic 

program package; application of statistics in pharmacy

 

0202 100 เคมีทั่วไป 3(3-0-6)

 General Chemistry

 โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ พันธะทางเคมี ปริมาณ

สารสัมพนัธ เทอรโมไดนามิกส จลนศาสตรเคมี สมดลุเคมี สมดุลกรด-เบส 

สารและสถานะของสาร เคมีไฟฟา เคมีอินทรียและชีวเคมีเบื้องตน

 Atomic structure; periodic table; chemical 

bonding; stoichiometry; thermodynamics; chemical kinetics; 

chemical equilibrium; acid-base equilibrium; matters and state 

of matters; electrochemistry; introductory organic chemistry and 

biochemistry

 

0202 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-0)

 General Chemistry Laboratory 

รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน : 0202 100 เคมีทั่วไป

Co-requisite : 0202 100 General 

Chemistry

 การทดลองที่สอดคลองกับเน้ือหาในรายวิชา 0202 100 

เคมีทั่วไป

 Experiment designed to concord with 0202 100 

General Chemistry

 

0202 122 เคมีอินทรียสําหรับเภสัชศาสตร 3(3-0-6)

 Organic Chemistry for Pharmacy

เงื่อนไขของรายวิชา : 0202 100 เคมีทั่วไป

Prerequisite : 0202 100 General Chemistry

 ออรบิทัลไฮบริไดเซชันและรูปรางโมเลกุล การเขียนสูตร

โครงสรางและสเตอรโิอเคม ีปฏกิริยิาเคมแีละกลไกการเกิดปฏกิริยิาพืน้ฐาน 

หมูฟงกชนัของสารอนิทรยี การอานชือ่สารอินทรยี สมบัตทิางกายภาพและ

ปฏิกิริยาเคมีของสารอินทรียกลุมไฮโดรคารบอน (อัลเคน อัลคีน อัลไคน

และไดอีน) อะโรมาติก อลัคลิและเอริลเฮไลด อลักอฮอล ฟนอลและควิโนน 

อีเทอรและเอพอกไซด อัลดีไฮดและคีโตน กรดคารบอกซิลิกและ อนพุันธ

ของกรดคารบอกซลิกิ เอมนีและสารท่ีมไีนโตรเจนเปนองคประกอบ สารท่ี

มีซัลเฟอรและฟอสฟอรัสเปนองคประกอบและสารเฮทเทอโรไซคลิก

 Orbital hybridization and molecular structure; 

chemical structure and stereochemistry; basic organic reaction 

and reaction mechanism; functional group of organic compounds; 

nomenclature of organic compounds; physical and chemical 

properties of organic compounds: hydrocarbons (alkane, alkene, 

alkyne and diene), aromatics, alkyl and aryl halides, alcohols, 

phenols and quinones, ethers and epoxides, aldehydes and 

ketones, carboxylic acids and carboxylic acid derivatives, amines 

and other nitrogen containing compounds, sulphur and 

phosphorus containing compounds, and heterocyclic compounds

 

0202 192 ปฏิบัติการเคมีอินทรียสําหรับเภสัชศาสตร 1(0-3-0)

 Organic Chemistry Laboratory for Pharmacy

เงื่อนไขของรายวิชา : 0202 122 เคมีอินทรีย สําหรับ

เภสชัศาสตร (อาจเรยีนพรอมกนัได)

Prerequisite : 0202 122 Organic Chemistry 

for Pharmacy

 การทดลองที่สอดคลองกับเน้ือหาในรายวิชา 0202 122 

เคมีอินทรียสําหรับเภสัชศาสตร

 Experiment designed to concord with 0202 122 

Organic Chemistry for Pharmacy
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0203 309 ชีววิทยาของเซลลสําหรับเภสัชศาสตร 3(3-0-6)

 Cell Biology for Pharmacy

 โครงสรางและสวนประกอบของเซลล หนาที่และลักษณะ

สาํคญัของเซลลชนดิโปรคาริโอต และยูคาริโอต กจิกรรมและกลไกท่ีเกดิขึน้

ภายในเซลล การทํางานรวมกันระหวางนิวเคลียสและออรแกเนลลภายใน

เซลล เทคนิคที่ศึกษาเกี่ยวกับเซลล

 Structures and component of cell; functions and 

major features of prokaryotic cells and eukaryotic cells; activities 

and mechanism in cells; interaction of nucleus and organelle in 

cells; techniques in cell study

 

0702 257 เภสัชจุลชีววิทยา 3(2-3-4)

 Pharmaceutical Microbiology 

 ความรูทั่วไปเก่ียวกับจุลินทรียและปรสิต การควบคุม

จุลินทรีย จุลินทรียและปรสิตกอโรค ในมนุษยที่พบบอย ความรูพื้นฐาน

เกี่ยวกับระบบภูมิคุมกัน เทคนิคพื้นฐานทางจุลชีววิทยา การวิเคราะหทาง 

จุลชีววิทยา

 General knowledge of microorganisms and 

parasite; microbial control; common human pathogenic 

microorganisms and parasite; foundation of immunology; 

fundamental techniques in microbiological laboratory; 

microbiological assay

 

1502 008 พื้นฐานกายวิภาคศาสตรของมนุษย 3(2-2-5)

 สําหรับเภสัชศาสตร

 Basic Human Anatomy for Pharmacy

 กายวิภาคมนุษยและหนาที่พื้นฐานตามระบบโครงราง 

ระบบกลามเน้ือ ระบบประสาท ระบบไหลเวยีน ระบบหายใจ ระบบทางเดนิ

อาหารและลําไส ระบบทางเดินปสสาวะ ระบบสืบพันธุ ระบบตอมไรทอ 

การนําไปใชทางคลินิก

 Human anatomy and basic functions of skeletal 

system, muscular system, nervous system, circulatory system, 

respiratory system, gastrointestinal system, urinary tract system, 

reproductive system, endocrine system; clinical applications

 

1502 110 ชีวเคมีสําหรับเภสัชศาสตร 4(4-0-8)

 Biochemistry for Pharmacy

เงื่อนไขของรายวิชา : 0202 122 เคมีอินทรียสําหรับ

เภสัชศาสตร

Prerequisite : 0202 122 Organic Chemistry 

for Pharmacy

 โครงสราง หนาท่ี คุณสมบัติ และเมแทบอลิสมของ

คารโบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน และกรดนิวคลีอิค เอนไซม วิตามิน และ

ฮอรโมน ความสัมพันธและระบบการควบคุมกระบวนการเมแทบอลิสม 

ความผิดปกติทางเมแทบอลิสม โรคที่พบบอยในประเทศไทย เทคโนโลยี

พันธุกรรม การประยุกตใชความรูทางชีวเคมีในดานตาง ๆ 

 Structures, functions, properties and metabolism 

of carbohydrates, lipids, proteins, and nucleic acids; enzyme; 

vitamin and hormone; interrelation and control of the metabolic 

processes; metabolism disorder; common diseases in Thailand; 

gene technology; application of biochemistry

 

1502 108 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน 1(0-3-0)

 Basic Biochemistry Laboratory

เงื่อนไขของรายวิชา : 1502 110 ชวีเคมีสาํหรบัเภสัชศาสตร 

(อาจเรียนพรอมกันได)

Prerequisite : 1502 110 Biochemistry for 

Pharmacy

 ปฏิบัติการพื้นฐานเกี่ยวกับเทคนิคตาง ๆ ทางชีวเคมี เพื่อ

ใชในการศึกษาโครงสราง หนาท่ี และสมบัติของสารชีวโมเลกุล

 Experimental practice in biochemical techniques 

to studies the structure functions and properties of biomolecules

1502 507 สรีรวิทยาพ้ืนฐานสําหรับเภสัชศาสตร 4(3-3-6)

 Basic Human Physiology for Pharmacy

 สรรีวิทยาพ้ืนฐานของมนุษย กระบวนการทํางานปกติ กลไก

การควบคมุ การตอบสนอง ในภาวะปกตแิละในสภาวะการเปลีย่นแปลงทัง้

ภายนอกและภายในรางกายในระบบตาง ๆ เชน ระบบประสาท ระบบรับ

ความรูสึกพิเศษ ระบบหัวใจและไหลเวียน ระบบกลามเนื้อ ระบบหายใจ 

ระบบทางเดินอาหารและลําไส ระบบขับถายปสสาวะ สมดุลกรด-เบส ระบบ

สืบพันธุ ระบบตอมไรทอ การควบคุมอุณหภูมิของรางกาย

 Basic of Human physiology; normal processes; 

regulation mechanism; response to normal and changing 

condition in both external and internal environment of various 

systems: nervous system, special sense system, cardiovascular 

system, muscular system, respiratory system, gastrointestinal 

system, urinary system, acid-base balance, reproductive system, 

endocrine system, control of body temperature
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2.2 ระดับวิชาชีพ ไมนอยกวา 152 หนวยกิต

สายเภสัชศาสตรสังคม

0701 153 นิเทศเภสัชศาสตร 1(1-0-2)

 Pharmacy Orientation

 ประวัติและวิวัฒนาการของวิชาชีพเภสัชกรรมไทยและ

สากล องคกรวิชาชีพเภสัชกรรมและสาธารณสุข เภสัชศาสตรศึกษาใน

ประเทศไทยจากอดตีถงึปจจุบนั ปรชัญาของการบรบิาลทางเภสชักรรมและ

หลักสูตรการบริบาลทางเภสัชกรรม บทบาทวิชาชีพเภสัชกรรมใน

ประเทศไทย ไดแก สงัคม โรงพยาบาลระดบัตาง ๆ  โรงพยาบาลสงเสริมสขุ

ภาพตําบล รานยา การคุมครองผูบริโภค (สํานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด) วิจัยและพัฒนา การผลิตและ

การควบคุมคุณภาพ การตลาดยา

 History and development of pharmacy profession 

in Thailand and other countries, pharmacy and health 

professional organizations; pharmacy education in Thailand from 

past to present; philosophy of pharmaceutical care and Doctor 

of Pharmacy program; roles of pharmacy profession in Thailand 

such as society, any levels of hospital pharmacist, health 

promotion hospital, community pharmacy, consumer protection 

(Food and Drug Administration, Provincial Public Health Office), 

research and development, pharmaceutical production and 

quality control, pharmaceutical marketing

 

0701 256 เภสัชสาธารณสุข 2(2-0-4)

 Public Health Pharmacy

 หลักการสาธารณสุข ประวัติการสาธารณสุขไทย องคกร

และโครงสรางการดําเนินงานเภสัชสาธารณสุข นโยบายสุขภาพและนโยบาย

สาธารณะเพื่อสุขภาพ สถิติและดัชนีสาธารณสุข ระบบสุขภาพและ

การปฏิรูประบบสุขภาพ ระบบบริการสุขภาพ ระบบประกันสุขภาพ 

การสาธารณสุขมูลฐาน การสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรค 

การดําเนินโครงการดานสาธารณสุข ระบบยา การคุมครองผูบรโิภคดานยา

และสุขภาพ

 Principle of public health, history of Thai public 

health, organization and operational structure of public health 

pharmacy, health policy and healthy public policy, health 

statistics and indicators, health system and health system reform, 

health care system, health insurance system, primary health 

care, health promotion and health prevention, implementation 

of public health project, drug system, pharmaceutical and health 

consumer protection

 

0701 257 เภสัชกรรมปฐมภูมิ 2(2-0-4)

 Primary Care Pharmacy

 แนวคิดเวชศาสตรชุมชน แนวคิดเวชศาสตรครอบครัว 

ปจจัยกําหนดสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ พฤติกรรมการแสวงหาบริการ

สุขภาพ ทฤษฎีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ระบบยาในชุมชน การดูแลดวย

หวัใจความเปนมนษุย ปญหาสขุภาพและโรคทีพ่บบอยในชมุชน เคร่ืองมอื

ที่ใชในงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ การดูแลผูปวยที่บาน การดูแลผูปวยแบบ

ประคับประคอง การทํางานในทีมสหวิชาชีพ บทบาทเภสัชกรปฐมภูมิ

 Concept of community medicine; concept of family 

medicine; determinants of health; health behaviour, health 

seeking health; theories of behavior change; drug system in 

community; humanized care; health problems and diseases 

commonly found in community, tools used in primary care 

pharmacy, home health care, palliative care, working in 

multidisciplinary team, roles of primary care pharmacist

 

0701 356 การบริหารเภสัชกรรม 2(2-0-4)

 Pharmacy Administration

 พื้นฐานการบริหารและหลักการจัดการท่ัวไป โครงสราง

องคกร การจัดการองคกร การบริหารทรัพยากรมนุษย การจัดการ

ดานการเงินและการบัญชี การจัดการดานการตลาด การจัดการระบบขอมลู 

การบริหารคลังสินคา การประยุกตใชหลักการบริหารและการจัดการใน

องคการตาง ๆ เชน โรงพยาบาล รานยา อุตสาหกรรมและการตลาด 

การบริหารเวชภัณฑในโรงพยาบาล

 Basic of administration and principles of general 

management, structure of organization, organization management, 

human resource management, financial and accounting 

management, marketing management, information system 

management, inventory management, applications of 

administration and management principles in organizational 

management e.g., hospital, community pharmacy, pharmaceutical 

industry and marketing, management of drug inventory and 

medical supplies in hospital

 

0701 357 นิติศาสตรและจริยธรรมเภสัชกรรม 2(2-0-4)

 Pharmaceutical Jurisprudence and Ethics

 กฎหมายและความเปนมาของกฎหมาย ความสมัพนัธของ

กฎหมายกับสังคม องคกรบัญญัติกฎหมาย จรรยาบรรณและองคกร

ควบคุมวิชาชีพเภสัชกรรม กฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับ 

เภสัชกร ไดแก ยา และวัตถุเสพติด

 Law and its history, interrelation of laws and 

society, legislative body, ethics and board of pharmacy 

profession, laws and acts related to pharmacists including drug 

and addictive substance
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0701 465 วิทยาการระบาดทางเภสัชศาสตร 2(2-0-4)

 Pharmacoepidemiology

 หลักการทางระบาดวิทยาและเภสัชระบาดวิทยา มาตรวัด

ทางระบาดวิทยา รปูแบบการศึกษาทางระบาดวิทยา การศึกษาแบบภาคตัด

ขวาง การศึกษาแบบ case-control การศึกษาแบบ cohort การศึกษา

เชิงทดลอง เครื่องมือสําหรับคัดกรองและวินิจฉัยโรค ความสัมพันธ

เชิงเหตุผล อคติและตัวแปรกวน การเฝาระวังหลังยาวางตลาดและ

การรายงานการเกิดอาการไมพึงประสงคจากยา การประยุกตใชความรู 

ทางระบาดวิทยาในงานบริการเภสัชกรรม

 Principle of epidemiology and pharmacoepidemiology, 

epidemiological measurement, epidemiological study designs, 

cross-sectional study, case-control study, cohort study, 

experimental study, screening and diagnostic tests, causal 

relationship, bias and confounder, pharmacovigilance and 

surveillance of adverse drug event, applications of epidemiology 

in pharmacy services

 

0701 466 การจัดการระบบยาและเภสัชเศรษฐศาสตร 3(3-0-6)

 Drug System Management and Pharmacoeconomics

 นโยบายแหงชาติดานยา ระบบยา (การคัดเลือก การจัดหา 

การกระจาย และการใชยา) หนวยงานและความเชื่อมโยงของระบบยาใน

ประเทศ บัญชียาหลักแหงชาติ การคัดเลือกยาเขาบัญชีและหลักการทาง

เภสชัเศรษฐศาสตร (เศรษฐศาสตรสาธารณสขุ การประเมนิความคุมคาทาง

เศรษฐศาสตร การวิเคราะหตนทุน การวิเคราะหตนทุน-ประสิทธิผล และ

การวิเคราะหตนทุน-ผลได) ระบบยาในโรงพยาบาล (บัญชียาโรงพยาบาล 

คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบดั การจัดหายา ระเบียบพัสดใุนการ

จดัซือ้ยา การประเมนิการใชยา การสงเสรมิการใชยาอยางสมเหตผุล) ระบบ

ยาและการประกันคุณภาพสถานพยาบาล ผลกระทบของโลกาภิวัฒนและ

ทรัพยสินทางปญญาตอระบบยา ศีลธรรมในระบบยา การพัฒนาระบบยา

ของประเทศ

 National drug policy, drug system (selection, 

procurement, distribution and use), drug system organizations 

and relation between them, national list of essential medicines, 

selection of essential medicine and principle of pharmacoeconomics 

(public health economics, economic evaluation, cost analysis, 

cost-effectiveness analysis and cost-benefit analysis), drug 

system in hospitals, (hospital formulary, pharmacy and therapeutics 

committee, drug procurement and regulations for drug purchasing, 

drug use evaluation, rational drug use promotion), drug system 

and hospital assurance, impacts of globalization and intellectual 

rights on drug system, moral issues in drug system, development 

of national drug system

 

0701 567 การคุมครองผูบริโภค 2(2-0-4)

 Consumer Protection

เงื่อนไขของรายวิชา : 0701 357 นติศิาสตรและจรยิธรรม

เภสัชกรรม

Pre-requisite : 0701 357 Pharmaceutical 

Jurisprudence and Ethics

 แนวคิดและหลักการของการดําเนนิงานคุมครองผูบรโิภค 

พฤตกิรรมการบรโิภค การจดัการความเสีย่งดานยาและสขุภาพ การสือ่สาร

เพือ่การคุมครองผูบรโิภค การพฒันาศกัยภาพผูบรโิภค มาตรการทางสงัคม 

การบังคับใชกฎหมาย การมีสวนรวมของชุมชน องคกรคุมครองผูบริโภค 

ประเภทผลิตภัณฑสุขภาพและการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ

สุขภาพ กรณีศึกษาการจัดการปญหาผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมปลอดภัย 

กฎหมายผลิตภัณฑสุขภาพที่เกี่ยวของกับเภสัชกร ไดแก เคร่ืองสําอาง 

อาหาร เครื่องมือแพทย สถานประกอบการ และอื่น ๆ 

 Concept and principles of consumer protection, 

consumer behaviour, risk management in medicine and health, 

communication for consumer protection, consumer empowerment, 

social measures, law enforcement, community participatory, 

consumer protection organization, classification of health product 

and verification of health products registration, case studies of 

solving problems regarding unsafe health products, health 

product laws related to pharmacists including cosmetic, food, 

health appliance, health business and others

 

0701 568 การเรียนรูชุมชนเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ 2(1-3-2)

 Community Learning for Health Promotion

 ประมวลความรูทางเภสชัศาสตรสาํหรับการทาํงานในชมุชน 

หลกัการและกระบวนการทํางานในชุมชน หนวยงานและเครือขายในชุมชน 

การทํางานเปนทมีและการสรางการมีสวนรวมในชุมชน (รวมกับ สหวิชาชีพ

ดานสุขภาพและเครือขายในชุมชน) การคนหาและวิเคราะหปญหาสุขภาพ

และการใชยา การจัดลําดับความสําคัญของปญหา การวางแผนโครงการ

หรือนวัตกรรมเพ่ือการแกไขปญหา การดําเนินโครงการ การติดตามและ

ประเมินผลโครงการ การแกไขปญหาระดับบุคคลและชุมชน การสงตอ

ขอมูลเพื่อจัดการปญหาในชุมชน

 Comprehensive review of pharmacy knowledge 

for working in community, principles and process for community 

action, organizations and networks in community, team work 

and community participation (with healthcare professionals and 

community networks), drug and health problems identification, 

problem prioritization, planning project/innovation for problem 

solving, project implemtation, project monitoring and evaluation, 

problem solving at individual and community levels, referring 

information for further action in community
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สายวิทยาศาสตรทางเภสัชศาสตร

0702 256 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 4(3-3-6)

 Pharmaceutical Technology 1

เง่ือนไขของรายวิชา : 0202 100 เคมีทั่วไป

Prerequisite : 0202 100 General Chemistry

 รูปแบบยาเตรียม เภสัชบรรจุภัณฑ การคํานวณทาง

เภสชักรรม เทคนคิพืน้ฐานทาง เภสชักรรม แรงระหวางโมเลกลุ และสถานะ

ของสสาร บฟัเฟอร โทนซิติ ีออสโมลารติ ีสมบตัขิองสารละลาย การละลาย 

สมบัติคอลลิเกทิฟ การแพร การแบงวัฏภาค การซึมผาน การควบคุม

การละลาย การเกิดสารประกอบเชิงซอน นํ้าทางเภสัชกรรม สารชวยทาง

เภสัชกรรม หลักการตัง้ตาํรบัและประเมนิคณุภาพยานํา้สารละลาย หลกัการ

ตั้งตํารับและประเมินคุณภาพยาที่ใชกับตา หู จมูก และคอ

 Pharmaceutical dosage form, pharmaceutical 

packaging, pharmaceutical calculation, pharmaceutical basic 

technique, intermolecular force and state of matter, buffer, 

tonicity, osmolarity, solution properties, dissolution, colligative 

properties, diffusion, partition, permeation, solubility control, 

complexation, pharmaceutical water, pharmaceutical adjuvant, 

formulation principles and quality control of solution preparations, 

formulation principles and quality control of EENT (eye, ear, 

nose, throat formulation) preparations

 

0702 258 การควบคุมคุณภาพทางเภสัชกรรม 1 4(3-3-6)

 Pharmaceutical Quality Control 1 

 หลักการการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑยาและเคมีภัณฑ 

การแปลผลและการวิเคราะหข อมูล การวิเคราะหและการคํานวณ

เชิงปริมาตร การวิเคราะหโดยใชเทคนิคสเปกโทรสโกป โครมาโทกราฟ 

แคพิลลารีอิเล็กโทรโฟรีซีส การพิสูจนเอกลักษณโครงสราง

 Principles of quality control of medicinal and 

chemical products, interpretation and data analysis, volumetric 

analysis and calculation, chemical analysis by spectroscopy, 

chromatography, capillary electrophoresis, structure elucidation

 

0702 362 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 4(3-3-6)

 Pharmaceutical Technology 2 

เง่ือนไขของรายวิชา : 0702 256 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1

Prerequisite : 0702 256 Pharmaceutical 

Technology 1

 การศึกษาขอมลูกอนการต้ังตาํรบั พอลเิมอรทางเภสัชกรรม 

ปรากฏการณทีผ่วิประจนั การดดูซบั การไหล คอลลอยด หลกัการตัง้ตาํรบั

และการประเมินคณุภาพยาแขวนตะกอน หลกัการต้ังตาํรบัและการประเมิน

คุณภาพยาอิมัลชัน การดูดซึมผานผิวหนัง หลักการต้ังตํารับและ

การประเมินคุณภาพรูปแบบยาเตรียมกึ่งแข็ง (ยาครีม โลชัน ยาขี้ผึ้ง เพสต 

เจล และ อิมัลชันเจล) หลักการต้ังตํารับและการประเมินคุณภาพยาเหน็บ 

การสลายตัวของยาในตํารับ ความเขากันไมไดทางเภสัชกรรม

 Preformulation, pharmaceutical polymers, 

interfacial phenomena, adsorptions, rheology, colloids, formulation 

principles and quality control of suspensions, formulation principles 

and quality control of emulsions, percutaneous absorption, 

formulation principles and quality control of semi-solid dosage 

forms (creams, lotions, ointments, pastes, gels and emulsion 

gels), formulation principles and quality control of suppositories, 

degradation reaction, incompatibility

 

0702 368 การควบคุมคุณภาพทางเภสัชกรรม 2 2(2-0-4)

 Pharmaceutical Quality Control 2 

 การวิเคราะหเชิงนํ้าหนัก การวิเคราะหทางเคมีไฟฟา 

การตรวจสอบความใชไดของวธิทีดสอบ การวเิคราะหยาในตวัอยางชีวภาพ 

การควบคุมคุณภาพยาชีววัตถุ การทดสอบทางสถิติในการวิเคราะหยา 

หลักการการประกันคุณภาพทางเภสัชกรรม วิธีปฏิบัติสําหรับหองปฏิบัติ

การท่ีดี การอานและแปลผล ใบวิเคราะหคุณภาพ

 Gravimetric analysis, electrochemical analysis, 

method validation, analytical of drug in biological samples, 

quality control of biologics, statistical tests in pharmaceutical 

analysis, quality assurance for pharmaceuticals, Good Laboratory 

Practice, reading and interpretation of the certificate of analysis

 

0702 369 เคมีทางยา 1 2(2-0-4)

 Medicinal Chemistry 1

เงื่อนไขของรายวิชา : 0202 122 เคมีอินทรียสําหรับ

เภสัชศาสตร

Prerequisite : 0202 122 Organic Chemistry 

for Pharmacy

 บทนําเคมีทางยา คุณสมบัติทางเคมีฟสิกสและโครงสราง

ที่มีผลต อการออกฤทธ์ิของยา  เป าหมายในการออกฤทธ์ิของยา 

การออกแบบและพัฒนายาใหม ความสัมพันธระหวางสูตรโครงสรางกับ

การออกฤทธิ์ของยากลุมตาง ๆ ไดแก ยาตานอักเสบที่ไมใชสเตียรอยด 

ยากดภูมิคุ มกัน โอปออยดและยาแกปวด ยาตานแบคทีเรีย ยาตาน

ไมโคแบคทีเรีย การประยุกตใชความรูเคมีทางยาในการแกปญหากรณีศึกษา

 I n t r o d u c t i o n  t o  m e d i c i n a l  c h e m i s t r y , 

physicochemical and structural properties affecting drug 

action, target sites of drug action, drug design and development, 

medicinal chemistry of drugs including non-steroidal 

anti-inflammatory drugs, immunosuppressant, opioid and 

analgesic drugs, antibacterial agents, antimycobacterial agents, 

application of medicinal chemistry knowledge to solve case study
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0702 370 สมุนไพรและเภสัชกรรมแผนไทย 3(2-3-4)

 Medicinal Herbs and Thai Traditional Pharmacy

 สัณฐานวิทยาพืช อนุกรมวิธานพืช ประโยชนทางยาและ

สุขภาพของสมุนไพรที่ใชบอย หลักเภสัชกรรมไทยเบื้องตน รสยา พิกัดยา 

การวิเคราะหตํารับยาสมุนไพรท่ีใชในโรงพยาบาลและรานยา สมุนไพรใน

งานสาธารณสุขมูลฐานและบัญชียาหลักแหงชาติ การควบคุมคุณภาพ

วัตถุดิบและผลิตภัณฑสมุนไพร กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับยาสมุนไพร 

การขึน้ทะเบยีนยาแผนโบราณ การประยกุตใชสมนุไพรในการดแูลสขุภาพ

เบ้ืองตนในชุมชน

 Plant morphology, plant taxonomy, medicinal and 

health benefits of common herbs, principles of Thai traditional 

pharmacy, flavor of herbs, herbal formulary, analysis of herbal 

medicines applied in hospitals and drug stores, herbs in primary 

health care and national drug list, quality control of raw materials 

and herbal products, laws of herbal medicines, registration of 

herbal medicines, applied herbal medicines to common illness 

treatment in the community

 

0702 371 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 4(3-3-6)

 Pharmaceutical Technology 3 

เง่ือนไขของรายวิชา : 0702 362 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2

Prerequisite : 0702 362 Pharmaceutical 

Technology 2

 วิทยาศาสตรของอนุภาคขนาดเล็ก หนวยการผลิตทาง

เภสชักรรม การทาํใหปราศจากเชือ้ การต้ังตาํรบั ผลติ และควบคมุคณุภาพ

ยาเตรียมในรูปแบบของแข็ง และยาปราศจากเชื้อ การเตรียมยาสําหรับ

ผูปวยเฉพาะราย การศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ

 Micromeritics, unit operation in pharmacy, 

sterilization, formulation, manufacturing and quality control of 

solid dosage forms and sterile products, extemporaneous 

preparations, stability of product

 

0702 372 เคมีทางยา 2 2(2-0-4)

 Medicinal Chemistry 2 

เง่ือนไขของรายวิชา : 0702 369 เคมีทางยา 1

Prerequisite : 0702 369 Medicinal Chemistry 1

 เคมีทางยาของยากลุมตาง ๆ ไดแก ยาตานไวรัส ยาตาน

เชือ้รา ยาตานปรสติ โภชนาการและวติามนิ ยาสเตยีรอยดและสารประกอบ

ที่เกี่ยวของ ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบทางเดินหายใจ ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบ

ทางเดินอาหาร ยาตานเบาหวาน ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบเลือด ยาไทรอยด 

ยาท่ีออกฤทธ์ิตอสมดุลของแคลเซียมในรางกาย การประยกุตใชความรูเคมี

ทางยาในการแกปญหากรณีศึกษา

 Medicinal chemistry of drugs including antiviral 

agents, antifungal agents, anti-parasitic agents, nutrition and 

vitamins, steroidal drugs and related compounds, drugs acting 

on respiratory system, drugs acting on the gastrointestinal tract, 

antidiabetic drugs, drugs acting on blood coagulation, thyroid 

drugs, drugs affecting calcium homeostasis, application of 

medicinal chemistry knowledge to solve case study

 

0702 373 เภสัชเวทประยุกต 4(3-3-6)

 Applied Pharmacognosy

 การสกดั พฤกษเคม ีฤทธิท์างเภสชัวทิยาของสมนุไพรทีใ่ช

ประโยชนทางยาและสุขภาพ พืชท่ีมีพิษ อันตรกิริยาระหวางพืชและยา 

แนวทางการใชผลิตภัณฑสมุนไพรในโรงพยาบาลและรานยา

 Extraction, phytochemistry, pharmacological 

activities of herbal plants for drugs and health, poisonous plants, 

herb-drug interaction, guideline of herbal products applied in 

hospitals and drug stores

 

0702 461 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 4 2(2-0-4)

 Pharmaceutical Technology 4 

เงื่อนไขของรายวิชา : 0702 371 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3

Prerequisite : 0702 371 Pharmaceutical 

Technology 3

 ยาละอองลอย ยากัมมันตรังสี ระบบนําสงยาทางผิวหนัง

และชองทางพเิศษอืน่ ๆ  ระบบนาํสงยาทางเยือ่เมอืก ระบบนาํสงยาเขาสูยนี

เปาหมาย ระบบนําสงยาชนิดใหมอืน่ ๆ  การนําสงโปรตีน การผลิตยาสําหรับ

สัตว หลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตยา หลักเกณฑวิธีการที่ดีใน

การเตรียมยา ระบบการประกันคุณภาพ การวางผังสถานท่ีผลิตยา 

การข้ึนทะเบียนตํารับยาแผนปจจุบัน

 Aerosols, radioactive medicine, transdermal drug 

delivery and other routes, transmucosal drug delivery, gene 

targeting, and other novel drug delivery systems, protein delivery, 

production of veterinary medicine, Good Manufacturing Practice 

and Good Compounding Practice, quality assurance system, 

plant layout, registration of the pharmaceuticals

 

0702 462 เคมีทางยา 3 2(2-0-4)

 Medicinal Chemistry 3 

เงื่อนไขของรายวิชา : 0702 369 เคมีทางยา 1

Prerequisite : 0702 369 Medicinal Chemistry 1

 เคมีทางยาของยากลุมตาง ๆ ไดแก ยาที่ออกฤทธิ์ตอ

การสือ่ประสาทโคลเินอรจกิ ยาทีอ่อกฤทธ์ิตอการสือ่ประสาทอะดรเีนอรจกิ 

ยาท่ีออกฤทธ์ิต อระบบหัวใจและหลอดเลือด  ยาท่ีออกฤทธ์ิต อ
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การส่ือประสาทเซอโรโตเนอรจิก สารส่ือประสาทประเภทกรดอะมิโน 

ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบประสาทสวนกลาง ยาตานมะเร็ง การประยุกตใช

ความรูเคมีทางยาในการแกปญหากรณีศึกษา

 Medicinal chemistry of drugs including drugs 

acting on cholinergic neurotransmission, drugs acting on 

adrenergic neurotransmission, drugs acting on cardiovascular 

system, drugs acting on serotonergic neurotransmission, amino 

acid neurotransmitters, drugs acting on central nervous system, 

anticancer drugs, application of medicinal chemistry knowledge 

to solve case study

 

0702 463 เทคโนโลยีชีวภาพเชิงเภสัชศาสตร 2(2-0-4)

 Pharmaceutical Biotechnology 

 บทนาํเกีย่วกบัเทคโนโลยชีวีภาพ เทคโนโลยรีคีอมบแินนท

ดีเอ็นเอ เทคโนโลยีโปรตีนและเอนไซม วัคซีนและโมโนโคนัลแอนติบอดี 

การเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือสัตวและพืช ชีวเภสัชภัณฑ การแพทยสมัยใหม 

การประยุกตใชทางเภสัชศาสตร

 Introduction to biotechnology, recombinant DNA 

technology, protein and enzyme technology, vaccine and 

monoclonal antibody, animal and plant tissue cultures, 

biopharmaceutical products, modern medicine; pharmaceutical 

applications

 

0702 464 บูรณาการทางเภสัชศาสตร 1 1(0-3-0)

 Pharmacy Integration 1 

 โครงการปญหาพิเศษโดยใชความรู และทักษะดาน

เทคโนโลยีเภสัชกรรม การควบคุมคุณภาพทางเภสัชกรรม และสมุนไพร 

มาใชในการแกไขปญหาดานยาและผลิตภัณฑสุขภาพ

 Special project used knowledge and skill of 

pharmaceutical technology, pharmaceutical quality control and 

herbal medicine for solving drug and natural product problems 

 

สายเภสัชกรรมคลินิก

0703 200 หลักการพื้นฐานทางพยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยา 2(2-0-4)

 Basic Principles of Pathophysiology and Pharmacology

เง่ือนไขของรายวิชา : 1502 504 สรรีวิทยาพ้ืนฐานสําหรบั

เภสัชศาสตร

Prerequisite : 1502 504 Basic Human 

Physiology for Pharmacy

 หลักการพ้ืนฐานทางพยาธิสรีรวิทยา ไดแก การบาดเจ็บ 

การปรับตัว การตายของเซลล และความผิดปกติระบบเลือดและตอมนํ้า

เหลืองหลักการพ้ืนฐานทางเภสัชวิทยา เภสัชพลศาสตร เปาหมายการออก

ฤทธิ์ของยาระดับระดับโมเลกุลและเซลล และเภสัชจลนศาสตรเบื้องตน 

ความผันแปรในการตอบสนองตอยา เภสัชพันธุศาสตร หลักการทาง

เภสัชวิทยาท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนายาใหม

 Basic principles of pathophysiology: cell injury, cell 

adaptation, cell death, and abnormalities of hematologic and 

lymphatic systems; principles of pharmacology, pharmacodynamics, 

molecular and cellular targets for drug action, basic principles 

of pharmacokinetics, drug response variation, pharmacogenetics, 

pharmacological aspects of drug development

 

0703 201 หลักการพื้นฐานทางเภสัชบําบัด 2(2-0-4)

 Basic Principles of Pharmacotherapy

เงื่อนไขของรายวิชา : 1502 504 สรรีวทิยาพืน้ฐานสําหรบั

เภสัชศาสตร

Prerequisite : 1502 504 Basic Human 

Physiology for Pharmacy

 หลักการดานบริบาลทางเภสัชกรรม บทบาทของเภสัชกร

ในงานบริบาลทางเภสัชกรรม การใชยาสมเหตุผล หลักการพิจารณายาใน

บญัชยีาหลกัแหงชาติ การพัฒนาแนวทางเวชปฏิบตัโิรคสาํคญัจากหลักฐาน

เชิงประจักษ ทักษะการส่ือสารเบ้ืองตนในสถานบริการสุขภาพตาง ๆ 

การซักประวัติผูปวย การประเมินรางกายเบ้ืองตน การเก็บขอมูลและแปล

ผลขอมลูทางคลนิกิ เวชระเบยีน และคาํยอทางการแพทย กระบวนการจาย

ยา การใหคาํแนะนําผูปวยสาํหรบัยาท่ัวไป และยาเทคนิคพเิศษ การติดตาม

อาการ ไมพึงประสงคจากการใชยา ความคลาดเคลื่อนทางยา อันตรกิริยา

ระหวางยา หลักการประเมินและแกไขปญหาท่ีเกี่ยวกับการใชยา

 Principles of pharmaceutical care; roles of 

pharmacists in pharmaceutical care; rational drug use; 

considering drugs listed in the National Essential Drug List; 

development of practice guidelines from evidence-based 

medicine; basic communication skills in various health care 

settings; taking patient’s history; basic physical assessment; 

clinical data collection and interpretation; medical record; 

medical abbreviation; dispensing process; patients’ drug 

counseling and special technique devices; adverse drug reaction 

monitoring; medication error; drug interaction; principles of drug 

related problems evaluation and their solutions

 

0703 202 ปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก 1 1(0-3-0)

 Clinical Pharmacy Laboratory 1

เงื่อนไขของรายวิชา : 1502 504 สรรีวทิยาพืน้ฐานสําหรบั

เภสัชศาสตร

Prerequisite : 1502 504 Basic Human 

Physiology for Pharmacy

 การทดลองที่เกี่ยวของกับหลักการพื้นฐานทางเภสัชวิทยา 

ฝกปฏิบัติการทักษะการส่ือสารเบ้ืองตนในสถานบริการสุขภาพตาง ๆ 
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การซกัประวตัผิูปวย การตรวจรางกายเบือ้งตน การเกบ็ขอมลูและ แปลผล

ขอมลูทางคลินกิ เวชระเบียน และคาํยอทางการแพทย กระบวนการจายยา 

การใหคําแนะนําผูปวยสําหรับยาท่ัวไป และยาเทคนิคพิเศษ การติดตาม

อาการไมพึงประสงคจากการใชยา ความคลาดเคลื่อนทางยา อันตรกิริยา

ระหวางยา หลักการประเมินและแกไขปญหาที่เกี่ยวกับการใชยา

 Laboratory in basic principles of pharmacology, 

basic communication skills in various health care settings, taking 

patient’s history, physical assessment, clinical data collection 

and interpretation, medical record, medical abbreviation, 

dispensing process, patients’ drug counseling and special 

technique devices, adverse drug reaction monitoring, medication 

error, drug interaction, principles of drug related problems 

evaluation and their solutions

 

0703 365 เภสัชวิทยาและเภสัชบําบัด 1 3(3-0-6)

 Pharmacology and Pharmacotherapy 1

เง่ือนไขของรายวิชา : 0703 200 หลักการพื้นฐานทาง

พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยา

  0703 201 หลักการพื้นฐานทาง

เภสัชบําบัด

  0703 202 ปฏิบัติการเภสัชกรรม

คลินิก 1

Prerequisite : 0703 200 Principles of 

Pathophysiology and 

Pharmacology

  0703 201 Principles of 

Pharmacotherapy

  0703 202 Clinical Pharmacy 

Laboratory 1

 พยาธิสรีรวิทยาของโรคและความผิดปกติของระบบ

ภมูคิุมกนั ระบบกระดูก ขอ กลามเน้ือ ระบบประสาทอัตโนมัต ิโรคระบบตา 

และหู เภสัชวิทยาของยาที่ใชในการรักษาโรคและความผิดปกติของระบบ

ภูมิคุมกัน ระบบกระดูก ขอ กลามเนื้อ ระบบประสาทอัตโนมัติ โรคระบบ

ตา และห ูกลไกการออกฤทธิ ์ฤทธิท์างเภสชัวทิยา เภสชัจลนศาสตร อาการ

ไมพึงประสงค อันตรกิริยาระหวางยา ขอหามใชและการใชประโยชน

ทางคลินิก เภสัชกรรมบําบัดและการบริบาลทางเภสัชกรรมสําหรับผูปวย

โรคระบบภูมิคุมกัน ระบบกระดูก ขอ กลามเน้ือ ระบบประสาทอัตโนมัติ 

โรคระบบตา และ ห ูแนวทางการรักษาท่ีเปนมาตรฐานปจจบุนับนหลักฐาน

เชิงประจักษ บูรณาการความรูทางดานพยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาเพื่อ

การประเมินผูปวย และวางแผนการรักษา การจัดการและปองกันปญหาที่

สบืเนือ่งจากการใชยา ความปลอดภัยของผูปวย และการสรางเสริมสขุภาพ

 Pathophysiology of autoimmune disorders, 

musculoskeletal diseases, autonomic nervous system, eye and 

ear disorders; pharmacology of drugs used for the treatment of 

autoimmune disorders, musculoskeletal diseases, autonomic 

nervous system, eye and ear disorders; their mechanisms of 

action, pharmacological actions, pharmacokinetics, adverse drug 

reactions, drug interactions, contraindications and clinical uses; 

pharmacotherapy and pharmaceutical care for individualized 

patients with autoimmune disorders, musculoskeletal diseases, 

autonomic nervous system, eye and ear disorders, using current 

evidence-based standard clinical guidelines; integrating 

knowledge of pathophysiology and pharmacology for patient 

evaluation, treatment plan, drug-related problem management 

and prevention, patient safety and health promotion

 

0703 366 เภสัชวิทยาและเภสัชบําบัด 2 3(3-0-6)

 Pharmacology and Pharmacotherapy 2

เงื่อนไขของรายวิชา : 0703 200 หลักการพื้นฐานทาง

พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยา

  0703 201 หลักการพื้นฐานทาง

เภสัชบําบัด

  0703 202 ปฏิบัติการเภสัชกรรม

คลินิก 1

Prerequisite : 0703 200 Principles of 

Pathophysiology and 

Pharmacology

  0703 201 Principles of 

Pharmacotherapy

  0703 202 Clinical Pharmacy 

Laboratory 1

 พยาธิสรีรวิทยาของโรคและความผิดปกติของโรคติดเชื้อ

แบคทีเรีย เภสัชวิทยาของยาที่ใชในการรักษาโรคและความผิดปกติของ

โรคติดเชื้อแบคทีเรีย  กลไกการออกฤทธ์ิ  ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา 

เภสัชจลนศาสตร อาการไมพึงประสงค อันตรกิริยาระหวางยา ขอหามใช

และการใชประโยชนทางคลินิก เภสัชกรรมบําบัดและการบริบาลทาง

เภสชักรรมสําหรบัผูปวยโรคติดเชือ้แบคทีเรยีเฉพาะราย แนวทางการรกัษา

ทีเ่ปนมาตรฐานปจจบุนับนหลกัฐานเชงิประจกัษ บรูณาการความรูทางดาน

พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาเพื่อการประเมินผูปวย และวางแผนการ

รกัษา การจดัการและปองกนัปญหาทีส่บืเนือ่งจากการใชยา ความปลอดภยั

ของผูปวย และการสรางเสริมสุขภาพ

 Pathophysiology of bacterial infectious diseases; 

pharmacology of drugs used for the treatment of bacterial 

infectious diseases; their mechanisms of action, pharmacological 

actions, pharmacokinetics, adverse drug reactions, drug 

interactions, contraindications and clinical uses; pharmacotherapy 
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and pharmaceutical care for individualized patients with 

bacterial infectious diseases, using current evidence-based 

standard clinical guidelines; integrating knowledge of 

pathophysiology and pharmacology for patient evaluation, 

treatment plan, drug-related problem management and 

prevention, patient safety and health promotion

 

0703 367 ปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก 2 1(0-3-0)

 Clinical Pharmacy Laboratory 2

เง่ือนไขของรายวิชา : 0703 200 หลักการพื้นฐานทาง

พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยา

  0703 201 หลักการพื้นฐานทาง

เภสัชบําบัด

  0703 202 ปฏิบัติการเภสัชกรรม

คลินิก 1

Prerequisite : 0703 200 Principles of 

Pathophysiology and 

Pharmacology

  0703 201 Principles of 

Pharmacotherapy

  0703 202 Clinical Pharmacy 

Laboratory 1

 การประยุกตความรูทางเภสัชวิทยาและเภสัชกรรมบําบัด

ในการดูแลผูปวยโรคระบบภูมิคุมกัน ระบบกระดูก ขอ กลามเนื้อ ระบบ

ประสาทอตัโนมตั ิและ โรคตดิเชือ้แบคทเีรยี การสือ่สารกบัผูรบับริการและ

บุคลากรทางการแพทยในสถานบริการสุขภาพ การซักประวัติผู ปวย 

การประเมินรางกายเบ้ืองตน การเก็บขอมูลและแปลผลขอมูลทางคลินิก 

เวชระเบยีน และคาํยอทางการแพทย กระบวนการจายยา การใหคาํแนะนาํ

ผู ปวยสําหรับยาทั่วไป และยาเทคนิคพิเศษ การติดตามอาการไมพึง

ประสงคจากการใชยา ความคลาดเคล่ือนทางยา การคํานวณทางเภสัชกรรม 

อันตรกิริยาระหวางยา การประเมินและแกไขปญหา ที่เกี่ยวกับการใชยา 

การใหขอมูลทางยา

 Application of pharmacology and pharmacotherapy 

knowledge in managing patients with autoimmune disorders, 

musculoskeletal diseases, autonomic nervous system and 

bacterial infections; communication skills in various health care 

settings; taking patient’s history; basic physical assessment; 

clinical data collection and interpretation; medical record; 

medical abbreviation; dispensing process; patient’s counseling 

and special technique devices; adverse drug reaction monitoring; 

medication error; pharmacy calculation; drug interaction; 

drug-related problem assessment and management; providing 

drug information

 

0703 368 เภสัชวิทยาและเภสัชบําบัด 3 3(3-0-6)

 Pharmacology and Pharmacotherapy 3

เงื่อนไขของรายวิชา : 0703 200 หลักการพื้นฐานทาง

พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยา

  0703 201 หลักการพื้นฐานทาง

เภสัชบําบัด

  0703 202 ปฏิบัติการเภสัชกรรม

คลินิก 1

Prerequisite : 0703 200 Principles of 

Pathophysiology and 

Pharmacology

  0703 201 Principles of 

Pharmacotherapy

  0703 202 Clinical Pharmacy 

Laboratory 1

 พยาธิสรีรวิทยาของโรคและความผิดปกติของการติดเช้ือ

มัยโคแบคทีเรีย ไวรัส เช้ือรา ปรสิต ระบบทางเดินอาหาร ตับ ตับออน และ

นํ้าดี เภสัชวิทยาของยาท่ีใชในการรักษาโรคและความผิดปกติของการ

ติดเชื้อมัยโคแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา ปรสิต ความผิดปกติของระบบ

ทางเดนิอาหาร ตบั ตบัออน และนํา้ด ีกลไกการออกฤทธิ ์ฤทธิท์างเภสชัวทิยา 

เภสัชจลนศาสตร อาการไมพึงประสงค อันตรกิริยาระหวางยา ขอหามใช

และการใชประโยชนทางคลินิก เภสัชกรรมบําบัดและการบริบาลทาง

เภสัชกรรมสําหรับผูปวยโรคติดเชื้อมัยโคแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา ปรสิต 

ระบบทางเดินอาหาร ตับ ตับออน และนํ้าดีเฉพาะราย แนวทางการรักษาท่ี

เปนมาตรฐานปจจุบันบนหลักฐานเชิงประจักษ บูรณาการความรูทางดาน

พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาเพื่อการประเมินผูปวย และวางแผนการ

รกัษา การจดัการและปองกนัปญหาทีส่บืเนือ่งจากการใชยา ความปลอดภยั

ของผูปวย และการสรางเสริมสุขภาพ

 Pathophysiology of mycobacterial infections, 

fungal infections, viral infections, parasites, gastrointestinal tract, 

hepatic, pancreatic and biliary; pharmacology of drugs used for 

the treatment of mycobacterial infections, fungal infections, 

viral infections, parasites, gastrointestinal tract disorder, hepatic 

disorder, pancreatic and biliary disorder; their mechanisms of 

action, pharmacological actions, pharmacokinetics, adverse drug 

reactions, drug interactions, contraindications and clinical uses; 

pharmacotherapy and pharmaceutical care for individualized 

patients with mycobacterial infections, fungal infections, viral 

infections, parasites, gastrointestinal tract disorder, hepatic 

disorder, pancreatic and biliary disorder, using current 

evidence-based standard clinical guidelines; integrating 

knowledge of pathophysiology and pharmacology for patient 
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evaluation, treatment plan, drug-related problem management 

and prevention, patient safety and health promotion

 

0703 369 เภสัชวิทยาและเภสัชบําบัด 4 3(3-0-6)

 Pharmacology and Pharmacotherapy 4

เง่ือนไขของรายวิชา : 0703 200 หลักการพื้นฐานทาง

พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยา

  0703 201 หลักการพื้นฐานทาง

เภสัชบําบัด

  0703 202 ปฏิบัติการเภสัชกรรม

คลินิก 1

Prerequisite : 0703 200 Principles of 

Pathophysiology and 

Pharmacology

  0703 201 Principles of 

Pharmacotherapy

  0703 202 Clinical Pharmacy 

Laboratory 1

 พยาธิสรีรวิทยาของโรคและความผิดปกติของผิวหนัง 

ระบบสืบพันธุ ระบบเลือด ระบบทางเดินหายใจ กระดูกพรุน เภสัชวิทยา

ของยาที่ใชในการรักษาโรคและความผิดปกติของผิวหนัง ระบบสืบพันธุ 

ระบบเลอืด ระบบทางเดนิหายใจ กระดกูพรนุ กลไกการออกฤทธิ ์ฤทธิท์าง

เภสัชวิทยา เภสัชจลนศาสตร อาการไมพึงประสงค อันตรกิริยาระหวางยา 

ขอหามใชและการใชประโยชนทางคลินกิ เภสชักรรมบําบดัและการบริบาล

ทางเภสัชกรรมสําหรับผูปวยโรคผิวหนัง ความผิดปกติของระบบสืบพันธุ 

ระบบเลือด ระบบทางเดินหายใจ กระดูกพรุนเฉพาะราย และการใหวัคซีน 

แนวทางการรักษาที่เปนมาตรฐานปจจุบันบนหลักฐานเชิงประจักษ 

บูรณาการความรูทางดานพยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาเพื่อการประเมิน

ผูปวย และวางแผนการรักษา การจัดการและปองกันปญหาที่สืบเนื่องจาก

การใชยา ความปลอดภัยของผูปวย และการสรางเสริมสุขภาพ

 Pathophysiology of skin disorders, genitourinary 

disorders, hematologic disorders, respiratory diseases, 

osteoporosis; pharmacology of drugs used for the treatment of 

skin disorders, genitourinary disorders, hematologic disorders, 

respiratory disorders, osteoporosis; their mechanisms of action, 

pharmacological actions, pharmacokinetics, adverse drug 

reactions, drug interactions, contraindications and clinical uses; 

pharmacotherapy and pharmaceutical care for individualized 

patients with skin disorders, genitourinary disorders, hematologic 

disorders, respiratory disorders, osteoporosis and vaccination, 

using current evidence-based standard clinical guidelines; 

integrating knowledge of pathophysiology and pharmacology 

for patient evaluation, treatment plan, drug-related problem 

management and prevention, patient safety and health 

promotion

0703 370 ปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก 3 1(0-3-0)

 Clinical Pharmacy Laboratory 3

เงื่อนไขของรายวิชา : 0703 200 หลักการพื้นฐานทาง

พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยา

  0703 201 หลักการพื้นฐานทาง

เภสัชบําบัด

  0703 202 ปฏิบัติการเภสัชกรรม

คลินิก 1

Prerequisite : 0703 200 Principles of 

Pathophysiology and 

Pharmacology

  0703 201 Principles of 

Pharmacotherapy

  0703 202 Clinical Pharmacy 

Laboratory 1

 การประยุกตความรูทางเภสัชวิทยาและเภสัชกรรมบําบัด

ในการดูแลผู ป วยโรคติดเช้ือมัยโคแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา ปรสิต 

ความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร ตับ ตับออน นํ้าดี ผิวหนัง ระบบ

สืบพันธุ ระบบเลือด ระบบทางเดินหายใจ กระดูกพรุน และการใหวัคซีน 

การสื่อสารกับผูรับบริการและบุคลากรทางการแพทยในสถานบริการ

สุขภาพ การซักประวัติผูปวย การประเมินรางกายเบ้ืองตน การเก็บขอมูล

และแปลผลขอมูลทางคลินิก เวชระเบียน และคํายอทางการแพทย 

กระบวนการจายยา การใหคําแนะนําผูปวยสําหรับยาท่ัวไป และยาเทคนิค

พิเศษ การติดตามอาการไมพึงประสงคจากการใชยา ความคลาดเคลื่อน

ทางยา การคํานวณทางเภสัชกรรม อนัตรกิรยิาระหวางยา การประเมินและ

แกไขปญหาท่ีเกี่ยวกับการใชยา การใหขอมูลทางยา

 Application of pharmacology and pharmacotherapy 

knowledge in managing patients with mycobacterial infections, 

fungal infections, viral infections, parasites, gastrointestinal tract 

disorders, hepatic disorders, biliary disorder, skin disorders, 

genitourinary disorders, hematologic disorders, respiratory 

diseases, osteoporosis, vaccination; communication skills in 

various health care settings; taking patient’s history; basic 

physical assessment; clinical data collection and interpretation; 

medical record; medical abbreviation; dispensing process; 

patient’s counseling and special technique devices; adverse 

drug reaction monitoring; medication error; pharmacy 

calculation; drug interaction; drug-related problem assessment 

and management; providing drug information
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0703 479 การจายผลิตภัณฑปราศจากเชื้อและโภชนศาสตร 3(2-3-4)

 Sterile Product Dispensary and Nutrition 

 การเตรยีมตัง้ตาํรบัยาปราศจากเชือ้หรอืสารอาหารโดยผาน

ทางหลอดเลือดดําแกผูปวยเฉพาะราย วัสดุทางการแพทยและการใช

อปุกรณการบรหิารยาทางหลอดเลอืดดาํ การตดิตามผูปวยทีไ่ดรบัยาเตรยีม

ปราศจากเช้ือในหอผูปวย การปองกันและแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นจากการ

บริหารยาเตรียมปราศจากเชื้อ การใหคําแนะนําและความรู เก่ียวกับ

ยาเตรียมที่ผู ปวยไดรับ หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับโภชนาการและ

โภชนบําบัด สารอาหารที่รางกายตองการ การใหคําแนะนําสารอาหารที่

เหมาะสมแกผูปวยเฉพาะราย การคํานวณปริมาณสารอาหารตามสภาพ

ผูปวยเฉพาะราย ผลิตภัณฑสารอาหารทางหลอดเลือดดํา การเตรียมสาร

อาหารทางหลอดเลือดดําและการติดตามผูปวย

 Preparing sterile products or parenteral nutrition 

preparations for an individual patient, medical supplies and 

using equipment for intravenous administration, monitoring 

patients receiving sterile medications in medical ward, 

preventing and solving problems related to administration of 

sterile products, providing advice and education to patients 

about preparation products, principles and concepts about 

nutrition, diet therapy, required nutrients, educating individual 

patients on appropriate nutrients, calculating amount of proper 

nutrients in parenteral nutrition preparation for individual 

patients, formulating parenteral nutrition preparation and 

monitoring patients

 

0703 480 เภสัชวิทยาและเภสัชบําบัด 5 3(3-0-6)

 Pharmacology and Pharmacotherapy 5

เง่ือนไขของรายวิชา : 0703 200 หลักการพื้นฐานทาง

พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยา

  0703 201 หลักการพื้นฐานทาง

เภสัชบําบัด

  0703 202 ปฏิบัติการเภสัชกรรม

คลินิก 1

Prerequisite : 0703 200 Principles of 

Pathophysiology and 

Pharmacology

  0703 201 Principles of 

Pharmacotherapy

  0703 202 Clinical Pharmacy 

Laboratory 1

 พยาธิสรรีวทิยาของโรคและความผดิปกตขิองระบบหวัใจ

และหลอดเลือด เภสัชวิทยาของยาที่ใชในการรักษาโรคและความผิดปกติ

ของระบบหัวใจและหลอดเลือด กลไกการออกฤทธิ์ ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา 

เภสัชจลนศาสตร อาการไมพึงประสงค อันตรกิริยาระหวางยา ขอหามใช

และการใชประโยชนทางคลินิก เภสัชกรรมบําบัดและการบริบาลทาง

เภสชักรรมสาํหรบัผูปวยโรคระบบหวัใจและหลอดเลอืดเฉพาะราย แนวทาง

การรักษาท่ีเปนมาตรฐานปจจบุนับนหลักฐานเชิงประจักษ บรูณาการความรู

ทางดานพยาธสิรรีวทิยาและเภสชัวทิยาเพือ่การประเมนิผูปวย และวางแผน

การรักษา  การจัดการและปองกันป ญหาท่ีสืบเนื่องจากการใช ยา 

ความปลอดภัยของผูปวย และการสรางเสริมสุขภาพ

 Pathophysiology of cardiovascular diseases; 

pharmacology of drugs used for the treatment of cardiovascular 

diseases; their mechanisms of action, pharmacological actions, 

pharmacokinetics, adverse drug reactions, drug interactions, 

contraindications and clinical uses; pharmacotherapy 

and pharmaceutical care for individualized patients with 

cardiovascular diseases using current evidence-based standard 

clinical guidelines; integrating knowledge of pathophysiology 

and pharmacology for patient evaluation, treatment plan, 

drug-related problem management and prevention, patient 

safety and health promotion

  

0703 481 เภสัชวิทยาและเภสัชบําบัด 6 3(3-0-6)

 Pharmacology and Pharmacotherapy 6

เงื่อนไขของรายวิชา : 0703 200 หลักการพื้นฐานทาง

พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยา

  0703 201 หลักการพื้นฐานทาง

เภสัชบําบัด

  0703 202 ปฏิบัติการเภสัชกรรม

คลินิก 1

Prerequisite : 0703 200 Principles of 

Pathophysiology and 

Pharmacology

  0703 201 Principles of 

Pharmacotherapy

  0703 202 Clinical Pharmacy 

Laboratory 1

 พยาธิสรรีวทิยาของโรคและความผิดปกติทางเมแทบอลิซมึ 

ไดแก โรคเบาหวาน ความผิดปกติของตอมไทรอยด พาราไทรอยด 

ตอมหมวกไต โรคอวน โรคไต และอาการปวดศีรษะ เภสัชวิทยาของยาท่ี

ใชในการรักษาโรคและความผิดปกติทางเมแทบอลิซึมและอาการปวด

ศีรษะ กลไกการออกฤทธ์ิ ฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา เภสัชจลนศาสตร อาการ

ไมพึงประสงค อันตรกิริยาระหวางยา ขอหามใชและการใชประโยชน

ทางคลินิก เภสัชกรรมบําบัดและการบริบาลทางเภสัชกรรมสําหรับผูปวย

โรคทางเมแทบอลิซึมและผูปวยท่ีมีอาการปวดศีรษะ แนวทางการรักษาท่ี

เปนมาตรฐานปจจุบันบนหลักฐานเชิงประจักษ บูรณาการความรูทางดาน
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พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาเพื่อการประเมินผูปวย และวางแผนการ

รกัษา การจดัการและปองกนัปญหาทีส่บืเนือ่งจากการใชยา ความปลอดภยั

ของผูปวย และการสรางเสริมสุขภาพ

 Pathophysiology of metabolism-related disorders 

including diabetes mellitus, thyroid disorders, parathyroid 

disorders, adrenal gland disorders, obesity, kidney diseases and 

headache; pharmacology of drugs used for the treatment of 

metabolism-related disorders and headache; their mechanisms 

of action, pharmacological actions, pharmacokinetics, adverse 

drug reactions, drug interactions, contraindications and clinical 

uses; pharmacotherapy and pharmaceutical care for individualized 

patients with metabolism-related disorders and headache, using 

current evidence-based standard clinical guidelines; integrating 

knowledge of pathophysiology and pharmacology for patient 

evaluation, treatment plan, drug-related problem management 

and prevention, patient safety and health promotion

 

0703 482 ปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก 4 1(0-3-0)

 Clinical Pharmacy Laboratory 4

เง่ือนไขของรายวิชา : 0703 200 หลักการพื้นฐานทาง

พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยา

  0703 201 หลักการพื้นฐานทาง

เภสัชบําบัด

  0703 202 ปฏิบัติการเภสัชกรรม

คลินิก 1

Prerequisite : 0703 200 Principles of 

Pathophysiology and 

Pharmacology

  0703 201 Principles of 

Pharmacotherapy

  0703 202 Clinical Pharmacy 

Laboratory 1

 การประยุกตความรูทางเภสัชวิทยาและเภสัชกรรมบําบัด

ในการดูแลผูปวยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ความผิดปกติทาง

เมแทบอลิซึม ไดแก โรคเบาหวาน ความผิดปกติของตอมไทรอยด 

พาราไทรอยด ตอมหมวกไต โรคอวน โรคไต และ ผูปวยที่มีอาการปวด

ศรีษะ การสือ่สารกบัผูรบับรกิารและบคุลากรทางการแพทยในสถานบรกิาร

สุขภาพ โดยเนนการส่ือสารในโรงพยาบาล การซักประวัติผู ป วย 

การประเมินรางกายเบ้ืองตน การเก็บขอมูลและแปลผลขอมูลทางคลินิก 

เวชระเบยีน และคาํยอทางการแพทย กระบวนการจายยา การใหคาํแนะนาํ

ผูปวยสําหรับยาทั่วไป และยาเทคนิคพิเศษ การติดตามอาการ ไมพึง

ประสงคจากการใชยา ความคลาดเคล่ือนทางยา การคํานวณทางเภสัชกรรม 

อันตรกิริยาระหวางยา การประเมินและแกไขปญหาท่ีเกี่ยวกับการใชยา 

การใหขอมูลทางยา

 Application of pharmacology and pharmacotherapy 

knowledge in managing patients with cardiovascular diseases, 

metabolism-related disorders including diabetes mellitus, thyroid 

disorders, parathyroid disorders, adrenal gland disorders, obesity, 

kidney diseases, and headache; communication skills in various 

health care settings with focusing in hospitals; taking patient’s 

history; basic physical assessment; clinical data collection and 

interpretation; medical record; medical abbreviation; dispensing 

process; patient’s counseling and special technique devices; 

adverse drug reaction monitoring; medication error; pharmacy 

calculation; drug interaction, drug-related problem assessment 

and management; providing drug information

 

0703 483 เภสัชวิทยาและเภสัชบําบัด 7 3(3-0-6)

 Pharmacology and Pharmacotherapy 7

เงื่อนไขของรายวิชา : 0703 200 หลักการพื้นฐานทาง

พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยา

  0703 201 หลักการพื้นฐานทาง

เภสัชบําบัด

  0703 202 ปฏิบัติการเภสัชกรรม

คลินิก 1

Prerequisite : 0703 200 Principles of 

Pathophysiology and 

Pharmacology

  0703 201 Principles of 

Pharmacotherapy

  0703 202 Clinical Pharmacy 

Laboratory 1

 พยาธิสรีรวิทยาของโรคและความผิดปกติของระบบ

ประสาท และโรคทางจิต เภสัชวิทยาของยาท่ีใชในการรักษาโรคและความ

ผิดปกติของระบบประสาท และโรคทางจิต กลไกการออกฤทธิ์ ฤทธิ์ทาง

เภสัชวิทยา เภสัชจลนศาสตร อาการไมพึงประสงค อันตรกิริยาระหวางยา 

ขอหามใชและการใชประโยชนทางคลินกิ เภสชักรรมบําบัดและการบริบาล

ทางเภสัชกรรมสําหรับผูปวยโรคระบบประสาท และโรคทางจิตเฉพาะราย 

แนวทางการรักษาท่ีเปนมาตรฐานปจจุบันบนหลักฐานเชิงประจักษ บูรณา

การความรูทางดานพยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาเพ่ือการประเมินผูปวย 

และวางแผนการรักษา การจัดการและปองกันปญหา ที่สืบเนื่องจากการใช

ยา ความปลอดภัยของผูปวย และการสรางเสริมสุขภาพ

 Pathophysiology of neurological disorder and 

psychiatric disorders, pharmacology of drugs used for the 

treatment of neurological disorder and psychiatric disorders: 

their mechanisms of action, pharmacological actions, 

pharmacokinetics, adverse drug reactions, drug interactions, 
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contraindications and clinical uses, pharmacotherapy and 

pharmaceutical care for individualized patients with neurological 

disorder and psychiatric disorders, using current evidence-based 

standard clinical guidelines, integrating knowledge of 

pathophysiology and pharmacology for patient evaluation, 

treatment plan, drug-related problem management and 

prevention, patient safety and health promotion

 

0703 484 เภสัชวิทยาและเภสัชบําบัด 8 3(3-0-6)

 Pharmacology and Pharmacotherapy 8

เง่ือนไขของรายวิชา : 0703 200 หลักการพื้นฐานทาง

พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยา

  0703 201 หลักการพื้นฐานทาง

เภสัชบําบัด

  0703 202 ปฏิบัติการเภสัชกรรม

คลินิก 1

Prerequisite : 0703 200 Principles of 

Pathophysiology and 

Pharmacology

  0703 201 Principles of 

Pharmacotherapy

  0703 202 Clinical Pharmacy 

Laboratory 1

 หลักการทางพยาธิสรีรวิทยา และเภสัชวิทยา การเลือกใช

ยา ขอควรระวังการใชยา ขอหามใชและเภสัชจลนศาสตร เภสัชพลศาสตร

ของกลุมประชากรเฉพาะไดแก ผูปวยเด็ก ผูสูงอาย ุหญิงตั้งครรภ หญิงให

นมบุตร การเกิดอันตรกิริยาระหวางยาและสมุนไพร พยาธิสรีรวิทยาของ

โรคมะเรง็ เภสชัวทิยาของยาตานมะเรง็ และเภสชักรรมบาํบดัในโรคมะเรง็ 

ประเมินปฏิกิริยาไมพึงประสงคจากการใชยา การใชเครื่องมือเพื่อประเมิน

การแพยา การปองกันและจัดการปฏิกิริยาไมพึงประสงคจากการใชยา

 Principles of pathophysiology, and pharmacology, 

drug selections, drug precaution, contraindication and 

pharmacokinetics, pharmacodynamics of special populations 

including pediatric, geriatric, pregnant, and breastfeeding 

patients; drug-herb interactions; pathophysiology of cancer; 

pharmacology of anti-cancer agents and cancer pharmacotherapy; 

assessment of adverse drug reaction; use of tools for evaluation 

of drug allergy; prevention and management of adverse drug 

reaction

 

0703 485 ปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก 5 1(0-3-0)

 Clinical Pharmacy Laboratory 5

เงื่อนไขของรายวิชา : 0703 200 หลักการพื้นฐานทาง

พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยา

  0703 201 หลักการพื้นฐานทาง

เภสัชบําบัด

  0703 202 ปฏิบัติการเภสัชกรรม

คลินิก 1

Prerequisite : 0703 200 Principles of 

Pathophysiology and 

Pharmacology

  0703 201 Principles of 

Pharmacotherapy

  0703 202 Clinical Pharmacy 

Laboratory 1

 การประยุกตความรูทางเภสัชวิทยาและเภสัชกรรมบําบัด

ในการดูแลผูปวยท่ีมีความผิดปกติของระบบประสาท และโรคทางจิต 

กลุมประชากรเฉพาะไดแก ผูปวยเด็ก ผูสูงอายุ หญิงต้ังครรภ หญิงใหนม

บตุร ผูปวยมะเรง็ การสือ่สารกบัผูรบับรกิารและบคุลากรทางการแพทยใน

สถานบริการสุขภาพตาง ๆ การซักประวัติผูปวย การประเมินรางกาย 

การเก็บขอมูลและแปลผลขอมูลทางคลินิก เวชระเบียน และคํายอ

ทางการแพทย กระบวนการจายยา การใหคําแนะนําผูปวยสําหรับยาท่ัวไป 

และยาเทคนิคพิเศษ การติดตามอาการไมพึงประสงคจากการใชยา 

ความคลาดเคลื่อนทางยา การคํานวณทางเภสัชกรรม อันตรกิริยาระหวาง

ยา การใหขอมูลทางยา บูรณาการความรูทางเภสัชวิทยาและเภสัชกรรม

บําบัดเพื่อจัดการปญหาจากการใชยาในผูปวยท่ีมีความซับซอน

 Application of pharmacology and pharmacotherapy 

knowledge in managing patients with neurological disorders 

and psychiatric disorders, special populations including pediatric, 

geriatric, pregnant, breastfeeding, and cancer patients; 

communication skills in various health care settings; taking 

patient’s history; physical assessment, clinical data collection 

and interpretation; medical record; medical abbreviation; 

dispensing process, patient’s counseling and special technique 

devices; adverse drug reaction monitoring; medication error; 

pharmacy calculation; drug interaction; providing drug 

information; integrating knowledge in pharmacology and 

pharmacotherapy in managing complex patients

 

0703 486 พิษวิทยาคลินิก 2(2-0-4)

 Clinical Toxicology

 หลักการพ้ืนฐานทางพิษวิทยา  พลศาสตร  เชิ งพิษ 

จลนศาสตรเชงิพิษ (การดูดซมึ การกระจาย การเปล่ียนแปลง การกําจัดยา
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และสารพษิออกจากรางกาย) วธิกีารปองกนัและรกัษา การประยกุตใชทาง

คลนิกิ พษิทีเ่กิดจากการใชยาเพ่ือการบาํบดัรกัษา การใชยาในทางทีผ่ดิ และ

การไดรับสารพิษ

 Basic principle of toxicology; toxicodynamics; 

toxicokinetics (absorption, distribution, metabolism, excretion); 

preventive and therapeutic management; clinical applications; 

toxic consequences of therapeutic agents, drug abuse, and 

toxic agents

 

0703 487 การใหบริการเภสัชสนเทศ 2(2-0-4)

 Drug Information Service

 แหลงขอมูลยา การสืบคนขอมูลอยางเปนระบบ หลักการ

เขียนเอกสารอางอิง การประเมินความนาเชื่อถือของแหลงขอมูลเบ้ืองตน 

เวชศาสตรเชิงประจักษ บทบาทของเภสัชกรหนวยบริการเภสัชสนเทศ 

กิจกรรมตาง ๆ ของหนวย การสังเคราะหขอมูลเพื่อนําเสนอ ตอบคําถาม

เบือ้งตน การจัดเตรียมสารสนเทศทางยาแกคณะกรรมการเภสัชกรรมและ

การบาํบดั การเผยแพรขอมลูยาในรปูแบบตาง ๆ  และเทคโนโลยสีารสนเทศ

ทางเภสัชศาสตร

 Drug information resources, systematically 

searching, principle of reference writing, evaluation of reliability 

of information, evidence-based medicine, pharmacist role in 

drug information unit and various responsibilities required of 

the unit, synthesizing drug information and providing the drug 

information to the enquirer, preparing the information for 

pharmacy and therapeutics committee, distribution of drug 

information in various ways, and drug informatics

 

0703 488 เภสัชจลนศาสตรและเภสัชพลศาสตรประยุกต 4(4-0-8)

 Applied Pharmacokinetics and Pharmacodynamics

 การประยุกตใชคุณสมบัติทางดานกายภาพและกายภาพ

เคมีของยา รูปแบบยา และระบบการขนสงยาในสรีรวิทยาเพื่อการบริบาล

ทางเภสัชกรรม เนนกระบวนการดูดซึม ชีวประสิทธิผลและชีวสมมูล 

หลักการทางเภสัชจลนศาสตรและเภสัชพลศาสตรของยาที่เกี่ยวของกับ

การดูดซึม การกระจาย การเปลี่ยนแปลงยา การกําจัดยาออกจากรางกาย 

เภสัชจลนศาสตรแบบไมเปนเสนตรง หลักการของการบริการตรวจวัด

ระดบัยาในเลอืด การวดัระดบัยาและการแปลผลสาํหรบัยาบางตวัทีใ่ชบอย

ในทางคลินิก ความสัมพันธระหวางขนาดยาและผลของยาเพ่ือการ

แปลผลระดับยาในเลือดและการปรับขนาดยาใหเหมาะสมกับผูปวย

แตละราย เภสัชจลนศาสตรและเภสัชพลศาสตรประยุกตของยาชีววัตถุ 

เภสัชจลนศาสตรประชากร เภสัชพันธุศาสตรที่เกี่ยวของเภสัชจลนศาสตร

และเภสัชพลศาสตร ประชากรกลุมพเิศษเชน เด็ก ผูสูงอายุ สตรีมีครรภ

 Application of the physical and physicochemical 

behaviors of drugs, dosage forms, and drug delivery systems in 

a physiological milieu and their implications for pharmaceutical 

care and focuses on absorption process, bioavailability 

and bioequivalence; principle of pharmacokinetics and 

pharmacodynamics including drug absorption, distribution, 

metabolism, excretion; nonlinear pharmacokinetics; principle of 

therapeutic drug monitoring, therapeutic drug monitoring and 

interpretation for common used drugs; the relationship between 

dose and response to interpret measurement of serum drug 

concentrations and adjustment the dose for individual patient; 

applied pharmacokinetics and pharmacodynamics for biological 

products; population pharmacokinetics; pharmacogenomics 

related with pharmacokinetics and pharmacodynamics; special 

population: children, elderly, pregnancy

 

0703 489 ปฏิบัติงานเภสัชกรรมเบ้ืองตน 2(0-6-0)

 Introduction to Pharmacy Practice

เงื่อนไขของรายวิชา : 0703 200 หลักการพื้นฐานทาง

พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยา

  0703 201 หลักการพื้นฐานทาง

เภสัชบําบัด

  0703 202 ปฏิบัติการเภสัชกรรม

คลินิก 1

Prerequisite : 0703 200 Principles of 

Pathophysiology and 

Pharmacology

  0703 201 Principles of 

Pharmacotherapy

  0703 202 Clinical Pharmacy 

Laboratory 1

 ศึกษาดูงานและฝกทักษะเบื้องตนดานเภสัชกรรมใน

โรงพยาบาล สถานปฏิบัติการปฐมภูมิ และสถานปฏิบัติการเภสัชกรรม

ชุมชน การสรางความคุนเคยกับการใหบริการทางเภสัชกรรมและบริการ

ทางเภสัชกรรมคลินิกรวมกับบุคลากรทางการแพทย กระบวนการบริหาร

ในสถานบรกิารทางคลนิกิ ขอบขาย การใหบรกิารเภสชักรรม บทบาท หนาที่

ความรับผิดชอบของเภสัชกรในดานการใหบริการจายยาสําหรับผูปวย 

การบริหารคลังเวชภัณฑ งานผลิต การบริหารงานบุคคล งานบริการดาน

เภสัชกรรมคลินิก เชน การบริบาลทางเภสัชกรรม การใหบริการขอมูล

ขาวสาร การติดตามอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา การประเมิน 

การใชยา เปนตน



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2563  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

32

 Study visit and practice pharmacy skill on 

pharmacist roles in the hospitals, primary care units, and 

community pharmacies; creating a close relationship between 

the clinical pharmacy and members of other healthcare 

professional; administration process in clinical service units; 

scope of pharmacy service; role and responsibility of pharmacist 

in dispensing, medicine store administration, formulation, 

personal administration, clinical pharmacy services: 

pharmaceutical care, drug information service, adverse drug 

reaction monitoring, drug use evaluation

 

0703 575 ปฏิบัติงานเภสัชกรรมชุมชนเบื้องตน 3(0-8-1)

 Introduction to Community Pharmacy 

 Professional Practice 

เง่ือนไขของรายวิชา : นสิติตองผานทกุรายวชิาในหมวดวชิา

เฉพาะระดับวิชาชีพในชั้นปที่ 2-4

 ฝกปฏิบัติในบทบาทหนาที่ของเภสัชกร ขอบขายงาน และ

ฝกทักษะในงานการบริบาล ทางเภสัชกรรมชุมชนในรานยา ไมนอยกวา 

200 ชั่วโมง

 Practice in pharmacist roles, scope of works and 

skill practice of pharmaceutical care in community pharmacy, 

no less than 200 hours

 

0703 576 ปฏิบัติงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลเบื้องตน 3(0-8-1)

 Introduction to Hospital Pharmacy Professional 

 Practice 

เง่ือนไขของรายวิชา : นสิติตองผานทกุรายวชิาในหมวดวชิา

เฉพาะระดับวิชาชีพในชั้นปที่ 2-4

 ฝกปฏิบัติในบทบาทหนาที่ของเภสัชกร ขอบขายงาน และ

ฝกทักษะในงานเภสัชกรรม ตามพันธกิจหลักในสถานบริการสาธารณสุข 

เชน โรงพยาบาล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สถานบริการปฐมภูมิ 

อยางนอย 200 ชั่วโมง

 Practice in pharmacist roles, scope of works and 

skill practice of pharmacy providing public health services: 

hospitals, provincial public health centers, primary care unit, 

no less than 200 hours

 

0703 580 เภสัชกรรมชุมชน 1(0-3-0)

 Community Pharmacy

 การบูรณาการองคความรู และทักษะท่ีเกี่ยวของกับ

การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในรานยา กฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ 

การประกอบธุรกิจ การใหคําแนะนําปรึกษา การดูแลผูปวยเฉพาะรายใน

การใชยาเบื้องตน การใชสมุนไพร การใชยาในผูปวยโรคเรื้อรัง 

 Integration of knowledge and skills for being 

professional in community pharmacy; laws, code of ethics, 

business management, pharmacy counseling, individualized 

care on introductory to medication use, herbal medicines, 

medication use in chronic disease patients

 

0703 581 บูรณาการทางเภสัชศาสตร 2 1(0-3-0)

 Pharmacy Integration 2

 ประยกุตใชความรูทางเภสชัศาสตร โดยเนนการบรูณาการ

ความรูทางเภสัชกรรมคลินิกและเภสัชศาสตรสังคมจากรายวิชาที่ไดเรียน

มา เพื่อจัดการปญหาการใชยา และสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลดวย

การเรียนรูจากปญหา

 Application of knowledge in pharmacy with a focus 

on the integration of clinical and social pharmacy for managing 

drug-related problems and promoting rational drug use with 

problem-based learning

 

0703 582 ปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมคลินิกเบ้ืองตน 1(0-3-0)

 Introduction to Clinical Pharmacy Clerkship

เงื่อนไขของรายวิชา : 0703 200 หลักการพื้นฐานทาง

พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยา

  0703 201 หลักการพื้นฐานทาง

เภสัชบําบัด

  0703 202 ปฏิบัติการเภสัชกรรม

คลินิก 1

Prerequisite : 0703 200 Principles of 

Pathophysiology and 

Pharmacology

  0703 201 Principles of 

Pharmacotherapy

  0703 202 Clinical Pharmacy 

Laboratory 1

 งานเภสชักรรมคลินกิเบ้ืองตนและกิจกรรมตาง ๆ  ของงาน

เภสัชกรรมคลินิก การบริบาลทางเภสัชกรรมในโรงพยาบาลและรานยา 

ระบบการกระจายยา การใหคําปรึกษาดานยา การบันทึกประวัติการใชยา 

การติดตามและประเมินผลการใชยา การรายงานผลขางเคียงจากการใชยา 

ทักษะการส่ือสารเชิงวิชาชีพ การใหบริการเภสัชสนเทศในโรงพยาบาล

 Basic clinical pharmacy and others activities of 

clinical pharmacy: pharmaceutical care in hospital and community 

pharmacy, drug distribution system, drug counseling, recording 

patient’s medication history, drug monitoring and drug use 

evaluation, reporting adverse drug reactions, professional 

communication skills, drug information service in hospital
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0703 678 ปฏิบัติงานวิชาชีพผูปวยนอก 5(0-8-7)

 Ambulatory Care Clerkship

เง่ือนไขของรายวิชา : นสิติตองผานทกุรายวชิาในหมวดวชิา

เฉพาะระดับวิชาชีพในชั้นปที่ 2-5 

 ฝกปฏิบัติงานทางเภสัชกรรมคลินิกในสถานพยาบาล

สาํหรบัผูปวยนอก การเขารวมกบับคุลากรทางการแพทยสาขาอ่ืน ๆ  ในการ

ดูแลผูปวย ประสบการณในการใหบริบาลทางเภสัชกรรม การดําเนินการ

และการจายยาตามใบสั่งยาของแพทย การใหความรูและคําปรึกษาแก

ผูปวยเกี่ยวกับยา โรคและการดูแลตนเอง การติดตามการใชยาในผูปวย

โรคเร้ือรัง การใหบริการสารสนเทศทางยา การคนหาขอมูลทางยา การสราง

ความคุนเคยในการบริการเภสัชกรรมคลินิกรวมกับบุคลากรสาธารณสุข

อื่น ๆ ไมนอยกวา 240 ชั่วโมง

 Practice of clinical pharmacy in the hospital 

out-patient department; working together with members of 

other health professionals in caring for the patient; having 

experience in providing pharmaceutical care; carrying out the 

work of dispensing medicines according to the doctors’ 

prescriptions; providing information and counseling to the 

patients about their medicines; their illness and how to take care 

of themselves; drug monitoring in chronic diseases; providing 

a drug information service; searching medication data; creating 

a close relationship between the clinical pharmacy and members 

of other health care professionals, no less than 240 hours

 

0703 679 ปฏิบัติงานวิชาชีพการบริบาลทางเภสัชกรรม 5(0-8-7)

 ผูปวยใน

 In-patient Pharmaceutical Care Clerkship

เง่ือนไขของรายวิชา : นสิติตองผานทกุรายวชิาในหมวดวชิา

เฉพาะระดับวิชาชีพในชั้นปที่ 2-5 

 ฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมแกผูปวยที่พักรักษา

ตัวในหอผูปวยอายุรกรรม รวบรวมและประเมินขอมูลผูปวย การวางแผน

และติดตามการรักษา เลือกการรักษาดวยยาสําหรับผูปวยเฉพาะราย 

การติดตามการใชยา การใหคําปรึกษาแกผูปวย ฝกทักษะการส่ือสาร 

การสรางสมัพนัธภาพกบัผูปวย และบคุลากรการแพทย ไมนอยกวา 240 ชัว่โมง

 Practicing the provision of pharmaceutical care in 

patients admitted in internal medicine units; collecting and 

evaluating patient’s data; planning and monitoring drug 

therapy; selecting drug therapy for individual patient; drug use 

monitoring; patient counseling; practicing communication skills; 

establishing patient-healthcare provider relationship, no less 

than 240 hours

 

0703 680 ปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน 5(0-8-7)

 Community Pharmacy Clerkship

เงื่อนไขของรายวิชา : นสิติตองผานทุกรายวิชาในหมวดวิชา

เฉพาะระดับวิชาชีพในชั้นปที่ 2-5 

 ฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในสถานปฏิบัติการ

เภสัชกรรมชุมชน การดูแลผูปวย การเลือกใชยา การติดตามการใชยา 

การใหคําปรึกษาแกผูปวย การสงตอผูปวยในกรณีที่จําเปน การคัดกรอง

โรคเรื้อรัง การใหบริการชวยเลิกบุหร่ี การสรางเสริมสุขภาพ ไมนอยกวา 

240 ชั่วโมง 

 Practicing the provision of pharmaceutical care in 

community pharmacy; patient care; drug selection; monitoring 

drug use; patient counseling; referring patient in selected cases; 

screening chronic diseases; smoking cessation; health 

promotion, no less than 240 hours

 

0703 681 ปฏิบัติงานวิชาชีพการบริหารจัดการดานยา 5(0-8-7)

 เพ่ือความปลอดภัยในการใชยาของผูปวย

 Medication Management for Patient Safety Clerkship

เงื่อนไขของรายวิชา : นสิติตองผานทุกรายวิชาในหมวดวิชา

เฉพาะระดับวิชาชีพในชั้นปที่ 2-5 

 ฝกปฏิบัติงานดานระบบการบริหารจัดการดานยาเพื่อให

เกดิความปลอดภัยในการใชยา การพัฒนาคุณภาพระบบยาใหสอดคลองกับ

มาตรฐานงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล และมาตรฐานอ่ืน ๆ  การจัดการความ

เสี่ยง การประเมินตนเอง การเย่ียมสํารวจ การทํางานเปนทีม การส่ือสาร 

สมัพนัธภาพกับบุคลากรการแพทย การวิเคราะหสาเหตุราก และการคนหา

โอกาสพัฒนาระบบยาตามวงลอคุณภาพ ไมนอยกวา 240 ชั่วโมง

 Practice in medication management system; 

improve medication safety; quality development of drug system 

to comply with hospital pharmacy accreditation and other 

standards; risk management; self-assessment; audit; teamwork; 

communication; relationship with health professionals; root 

cause analysis; and identifying opportunities to develop drug 

system based on Deming cycle, no less than 240 hours

 

0703 682 ปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะเลือกดานเภสัชกรรมชุมชน 5(0-8-7)

 Elective Clerkship in Community Pharmacy

เงื่อนไขของรายวิชา : นสิติตองผานทุกรายวิชาในหมวดวิชา

เฉพาะระดับวิชาชีพในชั้นปที่ 2-5)

 ฝกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในสถานปฏิบัติการ

เภสัชกรรมชุมชน การดูแลผูปวย การเลือกใชยา การติดตามการใชยา 

การใหคําปรึกษาแกผูปวย การสงตอผูปวยในกรณีที่จําเปน การคัดกรอง

โรคเรื้อรัง การใหบริการชวยเลิกบุหร่ี การสรางเสริมสุขภาพ ไมนอยกวา 

240 ชั่วโมง
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 Practicing the provision of pharmaceutical care in 

community pharmacy; patient care; drug selection; monitoring 

drug use; patient counseling; referring patient in selected cases; 

screening chronic diseases; smoking cessation; health 

promotion, no less than 240 hours

 

0703 683 ปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะเลือกสําหรับการบริบาล 5(0-8-7)

 ทางเภสัชกรรมดานโรคหัวใจและหลอดเลือด

 Elective Clerkship for Pharmaceutical Care in 

 Cardiovascular Disease

เง่ือนไขของรายวิชา : นสิติตองผานทกุรายวชิาในหมวดวชิา

เฉพาะระดับวิชาชีพในชั้นปที่ 2-5 

 ฝกปฏิบตังิานการบริบาลทางเภสัชกรรมแกผูปวยโรคหัวใจ

และหลอดเลือด รวบรวมและประเมินขอมูลผูปวย การติดตามการใชยา 

การเลอืกใชยาเพือ่การรกัษาสาํหรบัผูปวยเฉพาะราย การใหคาํปรกึษาผูปวย 

การฝกทกัษะการสือ่สาร การทาํงานเปนทมีสหวชิาชพี การสรางสมัพนัธภาพ

กับผูปวยและบุคลากรการแพทย ไมนอยกวา 240 ชั่วโมง

 Practicing the provision of pharmaceutical care in 

cardiovascular patients; collecting and evaluating patient’s data; 

drug use monitoring; selecting drug therapy for individual 

patient; patient counseling; practicing communication skills; 

working with health care team; establishing patient-healthcare 

provider relationship, no less than 240 hours

 

0703 684 ปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะเลือกสําหรับการบริบาล 5(0-8-7)

 ทางเภสัชกรรมในผูปวยที่ไดรับยาวารฟาริน

 Elective Clerkship for Pharmaceutical Care in 

 Patients taking Warfarin

เง่ือนไขของรายวิชา : นสิติตองผานทุกรายวิชาในหมวดวิชา

เฉพาะระดับวิชาชีพในช้ันปที่ 2-5)

 ฝกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมในผูปวยท่ีไดรับ

ยาวารฟาริน การมีสวนรวมกับบุคลากรทางการแพทยสาขาอื่น ๆ ในการ

ดูแลผูปวย การติดตามการใชยา การใหคําปรึกษาแกผูปวย ฝกทักษะการ

สื่อสาร การทํางานเปนทีมสหวิชาชีพ การสรางสัมพันธภาพกับผูปวยและ

บุคลากรการแพทย ไมนอยกวา 240 ชั่วโมง

 Practicing the provision of pharmaceutical care in 

warfarin clinic; working in a multidisciplinary team for patient 

care; drug use monitoring; patient counseling; practicing 

communication skills; working with health care team; 

establishing patient-healthcare provider relationship, no less 

than 240 hours

 

0703 685 ปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะเลือกสําหรับการบริบาล 5(0-8-7)

 ทางเภสัชกรรมดานกุมารเวชศาสตร

 Elective Clerkship for Pharmaceutical Care in 

 Pediatric

เงื่อนไขของรายวิชา : นสิติตองผานทกุรายวชิาในหมวดวชิา

เฉพาะระดับวิชาชีพในชั้นปที่ 2-5 

 ฝกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมแกผู ปวยเด็ก 

รวบรวมและประเมินขอมูลผูปวย เลือกการรักษาดวยยาสําหรับผูปวย

เฉพาะราย การติดตามการใชยา การใหคาํปรึกษาแกผูปวย การเตรียมและ

การใหขอมูลดานความเขากันไดและดานความคงตัวของยาเตรียม

เฉพาะราย การใหขอมลูเกีย่วกบัยาพษิหรอืสารพษิท่ีมผีลตอเดก็ ยาทีม่ผีล

ตอการต้ังครรภและใหนมบุตร อนัตรกิรยิาระหวางยาและน้ํานม ฝกทักษะ 

การสื่อสาร การทํางานเปนทีมสหวิชาชีพ การสรางสัมพันธภาพกับผูปวย

และบุคลากรการแพทย ไมนอยกวา 240 ชั่วโมง

 Practicing the provision of pharmaceutical care in 

pediatric patients; collecting and evaluating patient’s data; 

selecting drug therapy for individual patient; drug use 

monitoring; patient counseling; preparing and providing drug 

information of compatibilities and stability of extemporaneous 

product; providing information of poisoning affecting to pediatric; 

drug effects during pregnancy and lactation; drug-milk 

interactions; practicing communication skills; working with 

health care team; establishing patient-healthcare provider 

relationship, no less than 240 hours

 

0703 686 ปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะเลือกสําหรับการบริบาล 5(0-8-7)

 ทางเภสัชกรรมดานโรควัณโรคและการติดเช้ือเอชไอวี

 Elective Clerkship for Pharmaceutical Care in 

 Tuberculosis and HIV Infection

เงื่อนไขของรายวิชา : นสิติตองผานทกุรายวชิาในหมวดวชิา

เฉพาะระดับวิชาชีพในชั้นปที่ 2-5 

 ฝกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมแกผู ป วย

โรควัณโรคและเอชไอวี รวบรวมและประเมินขอมูลผูปวย เลือกการรักษา

ดวยยาสําหรับผูปวยเฉพาะราย การติดตามการใชยาการใหคําปรึกษา 

แกผูปวย ฝกทักษะ การส่ือสาร การทํางานเปนทีมสหวิชาชีพ การสราง

สัมพันธภาพกับผูปวยและบุคลากรการแพทย ไมนอยกวา 240 ชั่วโมง

 Practicing the provision of pharmaceutical care in 

tuberculosis and HIV infected-patients; collecting and 

evaluating patient’s data; selecting drug therapy for individual 

patient; drug use monitoring; patient counseling; practicing 

communication skills; working with health care team; 

establishing patient-healthcare provider relationship, no less 

than 240 hours
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0703 687 ปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะเลือกสําหรับการบริบาล 5(0-8-7)

 ทางเภสัชกรรมในคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง

 Elective Clerkship for Pharmaceutical Care in 

 Asthma and Chronic Obstructive Pulmonary 

 Disease Clinic

เง่ือนไขของรายวิชา : นสิติตองผานทกุรายวชิาในหมวดวชิา

เฉพาะระดับวิชาชีพ ในชั้นปที่ 2-5

 ฝกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมในคลินิกโรคหืด

และปอดอุดกั้นเรื้อรัง การมีสวนรวมกับบุคลากรทางการแพทยสาขาอื่น ๆ  

ในการดแูลผูปวย การตดิตามการใชยา การใหคาํปรึกษาแกผูปวย ฝกทกัษะ

การสือ่สาร การสรางสมัพนัธภาพกบัผูปวยและบคุลากรการแพทย ไมนอย

กวา 240 ชั่วโมง

 Practicing the provision of pharmaceutical care in 

asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) 

clinic; working in a multidisciplinary team for patient care; drug 

use monitoring; patient counseling; practicing communication 

skills; establishing patient-healthcare provider relationship, no 

less than 240 hours

 

0703 688 ปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะเลือกสําหรับการบริบาล 5(0-8-7)

 ทางเภสัชกรรมดานมะเร็งวิทยา

 Elective Clerkship for Pharmaceutical Care in 

 Oncology

เง่ือนไขของรายวิชา : นสิติตองผานทกุรายวชิาในหมวดวชิา

เฉพาะระดับวิชาชีพในชั้นปที่ 2-5

 ฝกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมแกผู ปวยโรค

มะเร็ง รวบรวมและประเมินขอมูลผูปวยเลือกการรักษาดวยยาสําหรับ

ผูปวยเฉพาะราย การติดตามการใชยา การใหคาํปรึกษาแกผูปวย ฝกทกัษะ

การสื่อสาร การทํางานเปนทีมสหวิชาชีพ การสรางสัมพันธภาพกับผูปวย

และบุคลากรการแพทย ไมนอยกวา 240 ชั่วโมง

 Practicing the provision of pharmaceutical care in 

cancer patients; collecting and evaluating patient’s data; 

selecting drug therapy for individual patient; drug use 

monitoring; patient counseling; practicing communication skills; 

working with health care team; establishing patient-healthcare 

provider relationship, no less than 240 hours

 

0703 689 ปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะเลือกสําหรับการบริบาล 5(0-8-7)

 ทางเภสัชกรรมดานจิตเวชศาสตร

 Elective Clerkship for Pharmaceutical Care in 

 Psychiatry

เง่ือนไขของรายวิชา : นสิติตองผานทกุรายวชิาในหมวดวชิา

เฉพาะระดับวิชาชีพในชั้นปที่ 2-5 

 ฝกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมในสถาบัน/

โรงพยาบาลสําหรับผูปวยจิตเวชทั้งในสวนแผนกผูปวยนอกและ/หรือ

แผนกผูปวยในปฏบิตังิานใหการบรบิาลทางเภสชักรรมสาํหรบัผูปวยจติเวช

ไดแก โรคจิตเภท โรคอารมณแปรปรวนสองข้ัว โรคซึมเศรา โรควิตกกงัวล 

ภาวะตดิสารเสพติด เปนตน การมสีวนรวมกบับคุลากรทางการแพทยสาขา

อื่น ๆ ในการดูแลผูปวย การติดตามการใชยา การใหคําปรึกษาดานยาแก

ผูปวย การพัฒนาทักษะการส่ือสารและสัมพนัธภาพกับผูปวย ผูดแูลผูปวย

และบุคลากรทางการแพทย การทํางานเปนทีมสหวิชาชีพ ไมนอยกวา 

240 ชั่วโมง

 Practicing to provide pharmaceutical care in 

mental illness institutes/hospitals either of out-patient or 

in-patient departments; providing pharmaceutical cares for 

patients with mental disorders such as schizophrenia, bipolar 

disorders, major depressive disorder, anxiety, substances use 

disorders; working in a multidisciplinary team for patient care; 

drug use monitoring; patient medication counseling; practicing 

of communication skills establishing relationship with patient, 

caregiver, and healthcare providers; working with health care 

team, no less than 240 hours

 

0703 690 ปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะเลือกสําหรับ 5(0-8-7)

 การเตรียมสารอาหารทางหลอดเลือดดําและการบริบาล

 ทางเภสัชกรรมโภชนศาสตรคลินิก

 Elective Clerkship for Parenteral Nutrition 

 Preparations and Pharmaceutical Care in 

 Clinical Nutrition

เงื่อนไขของรายวิชา : นสิติตองผานทกุรายวชิาในหมวดวชิา

เฉพาะระดับวิชาชีพในชั้นปที่ 2-5

 ฝกปฏิบัติงานเภสัชกรรมการเตรียมสารอาหารทาง

หลอดเลือดดําและบริบาลทางเภสัชกรรมโภชนศาสตรคลินิก การเตรียม

อาหารทางหลอดเลือดดําดวยเทคนิคปลอดเช้ือ รวบรวมและประเมินขอมลู

ผูปวย การตดิตามและประเมนิผลทางโภชนาการ การใหคาํปรกึษาแกผูปวย 

ฝกทักษะการสือ่สาร การทาํงานเปนทมีสหวชิาชพี การสรางสมัพนัธภาพกบั

ผูปวยและบุคลากรการแพทย ไมนอยกวา 240 ชั่วโมง

 Practicing the provision of parenteral nutrition 

preparations and clinical nutrition; aseptic preparation method 

for total parenteral nutrition; collecting and evaluating patient’s 

data; nutrition monitoring and evaluating; patient counseling; 

practicing communication skills; working with health care team; 

establishing patient-healthcare provider relationship, no less 

than 240 hours
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0703 691 ปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะเลือกสําหรับการบริบาล  5(0-8-7)

 ทางเภสัชกรรมดานปฐมภูมิ

 Elective Clerkship for Pharmaceutical Care in 

 Primary Care

เง่ือนไขของรายวิชา : นสิติตองผานทกุรายวชิาในหมวดวชิา

เฉพาะระดับวิชาชีพในชั้นปที่ 2-5

 ฝกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมในหนวยบริการ

ปฐมภูมิ การมีสวนรวมกับบุคลากรทางการแพทยสาขาอื่น ๆ ในการดูแล

ผูปวย ติดตามการใชยา การใหคําปรึกษาผูปวย การจัดทําบันทึกประวัติ

ผูปวย การคนหาปญหาจากการใชยาและแกไขปญหา ทักษะการส่ือสาร

เรื่องยาและการดูแลตนเอง การสงตอผูปวยในกรณีที่จําเปน การคัดกรอง

โรคความดนัโลหติสูงและโรคเบาหวาน การใหบรกิารชวยเลกิบหุรี ่การสราง

เสริมสุขภาพ และการคุมครองผูบริโภคดานยาและสุขภาพ ไมนอยกวา 

240 ชั่วโมง

 Pharmaceutical care practice in primary care unit; 

working in a multidisciplinary team for patient care; drug use 

monitoring; patient counseling; patient medication record; drug 

related problems and medication therapy management; 

communication skill on medication and self-management; 

patient transfer; screening for hypertension and diabetes 

mellitus, smoking cessation, health promotion and health 

consumer protection, no less than 240 hours

 

0703 692 ปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะเลือก 5(0-8-7)

 ดานสารสนเทศทางยา

 Elective Clerkship in Drug Information Service

เง่ือนไขของรายวิชา : นสิติตองผานทกุรายวชิาในหมวดวชิา

เฉพาะระดับวิชาชีพในชั้นปที่ 2-5 

 ฝกปฏิบัติงานในหนวยใหบริการสารสนเทศทางยา 

การพัฒนาทกัษะการเลอืกใชและสบืคนแหลงขอมลูระดบัปฐมภมู ิทตุยิภมูิ 

ตติยภูมิ ดวยการทบทวนอยางเปนระบบ การประเมินความถูกตองของ

ขอมูลยา การทบทวนขอสรุปที่ได รวมถึงการฝกฝนทักษะการพูดและ

การเขียนกับผูปวยและบุคลากรทางการแพทยอื่น ๆ การจัดเตรียมขอมูล

ยาเพื่อการเผยแพร การจัดทํารายละเอียดของยา การเตรียมขอมูลยาเพื่อ

รบัรองเขาบัญชีรายการยาของโรงพยาบาลการประเมินผลการใชยาและการ

รายงานอาการไมพงึประสงคจากผลติภณัฑสขุภาพ ไมนอยกวา 240 ชัว่โมง

 Practicing in drug information services unit; 

development in skills of selection and searching primary, 

secondary, and tertiary data with systematically review; 

evaluation of drug information; systematic review including 

practice of verbal and writing skills with patients and other health 

care professionals; preparation of drug information for publication; 

writing drug monograph; preparation of drug information for 

hospital drug formulary approval; drug use evaluation and 

adverse health product reaction report, no less than 240 hours

 

0703 693 ปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะเลือกดานการประเมิน 5(0-8-7)

 การใชยา

 Elective Clerkship in Drug Use Evaluation

เงื่อนไขของรายวิชา : นสิติตองผานทกุรายวชิาในหมวดวชิา

เฉพาะระดับวิชาชีพในชั้นปที่ 2-5 

 ฝกปฏิบัติงานทางเภสัชกรรมดานการประเมินการใชยา 

โดยวิธีการประเมินการใชยาแบบ ไปขางหนาหรือยอนหลัง รวมถึง

การประเมินการใชยาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเพ่ือการใชยาอยาง

สมเหตุผล ไมนอยกวา 240 ชั่วโมง

 Practicing the provision of pharmaceutical 

clerkship in drug use evaluation by prospective or retrospective 

method; including qualitative and quantitative drug use 

evaluation for rationale drug use, no less than 240 hours

 

0703 694 ปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะเลือกดานการติดตาม 5(0-8-7)

 อาการไมพึงประสงคจากการใชยา

 Elective Clerkship in Adverse Drug Reaction 

 Monitoring

เงื่อนไขของรายวิชา : นสิติตองผานทกุรายวชิาในหมวดวชิา

เฉพาะระดับวิชาชีพในชั้นปที่ 2-5

 ฝกปฏิบัติงานดานการจัดการปญหาอาการไมพึงประสงค

ที่เกิดขึ้นจากการใชยาในผูปวยเฉพาะราย เขาใจบทบาท หนาท่ี และความ

รับผิดชอบของเภสัชกรในการติดตามอาการไมพึงประสงค สืบคนขอมูล 

รวบรวมขอมูลอยางเปนระบบเพ่ือจําแนกชนิดหรือลักษณะ รวมทั้งความ

รุนแรงของอาการ ไมพึงประสงค ใชหลักฐานเชิงประจักษเพื่อประเมิน

หาความสัมพันธระหวางยาหรือสาเหตุอื่นกับอาการ ไมพึงประสงคของ

ผูปวย วางแผน ติดตาม แกไข ปองกัน เฝาระวัง บันทึกและรายงานอาการ

ไมพึงประสงค สื่อสารและใหคําแนะนําแกผูปวย/ผูดูแลและบุคลากร

ทางการแพทย ไมนอยกวา 240 ชั่วโมง

 Practice in managing adverse drug reactions (ADR) 

for individual patient; understand roles of pharmacists in 

management of ADR; searching for relevant information and 

systematic approach to data collection to classify types and 

severity of adverse drug reactions; applying evidence based to 

assess a relationship between suspected medications or other 

causes and adverse drug reactions; plan follow up solve prevent 

monitor document and report adverse drug reactions; 

communicate and advise patients caregivers healthcare 

professionals, no less than 240 hours
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0703 695 ปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะเลือกดานการตรวจ 5(0-8-7)

 ติดตามระดับยา

 Elective Clerkship in Therapeutic Drug Monitoring

เง่ือนไขของรายวิชา : นสิติตองผานทกุรายวชิาในหมวดวชิา

เฉพาะระดับวิชาชีพในชั้นปที่ 2-5

 ฝกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมดานการติดตาม

ตรวจวัดระดับยา การคํานวณพารามิเตอรทางเภสัชจลนศาสตรสาํหรับผูปวย

เฉพาะราย การปรบัขนาดของการใชยา การแปลผลและการใหคาํแนะนาํและ

การติดตามดูแลผูปวย การทํางานรวมกับสหวิชาชีพในการดูแลผูปวย 

การติดตามการใชยา การใหคําปรึกษาผูปวย การฝกทักษะการสื่อสาร 

การสรางสมัพนัธภาพกับผูปวยและบุคลากรการแพทย ไมนอยกวา 240 ชัว่โมง

 Practicing the provision of pharmaceutical care in 

therapeutic drug monitoring; pharmacokinetic parameters 

calculation for individual specific patient; dosage regimen 

adjustment; interpretation and recommendation and patient 

monitoring; working in a multidisciplinary team for patient care; 

drug use monitoring; patient counseling; practicing of 

communication skill; establishing patient-healthcare provider 

relationship, no less than 240 hours

 

0703 696 ปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะเลือกสําหรับการบริบาล 5(0-8-7)

 ทางเภสัชกรรมในคลินิกผูปวยนอก

 Elective Clerkship for Pharmaceutical Care in 

 Out-patient Clinic

เง่ือนไขของรายวิชา : นสิติตองผานทกุรายวชิาในหมวดวชิา

เฉพาะระดับวิชาชีพในชั้นปที่ 2-5 

 ฝกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมในคลินิกผูปวย

นอกเฉพาะโรค เชน คลินิกโรคติดเชื้อเอชไอวี/เอดส คลินิกโรควัณโรค 

คลินิกวารฟาริน คลินิกโรคลมชัก คลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง 

การมสีวนรวมกับบคุลากรทางการแพทยสาขาอืน่ ๆ  ในการดแูลผูปวยนอก 

การติดตามการใชยา การใหคําปรึกษา แกผูปวย ฝกทักษะการส่ือสาร 

การสรางสัมพันธภาพกับผู ปวยและบุคลากรการแพทย ไมนอยกวา 

240 ชั่วโมง

 Practicing the provision of pharmaceutical care in 

specialized out-patient clinic such as HIV/AIDs clinic, 

tuberculosis clinic, warfarin clinic, epilepsy clinic, asthma and 

chronic obstructive pulmonary disease (COPD) clinic; working 

in a multidisciplinary team for out-patient care; drug use 

monitoring; patient counseling; practicing communication skills; 

establishing patient-healthcare provider relationship, no less 

than 240 hours

 

0703 697 ปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะเลือกสําหรับการบริบาล 5(0-8-7)

 ทางเภสัชกรรมในผูปวยใน

 Elective Clerkship for Pharmaceutical Care in 

 In-patient

เงื่อนไขของรายวิชา : นสิติตองผานทกุรายวชิาในหมวดวชิา

เฉพาะระดับวิชาชีพในชั้นปที่ 2-5

 ฝกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมแกผูปวยท่ีพัก

รักษาตัวในโรงพยาบาล รวบรวมและประเมินขอมูลผูปวย เลือกการรักษา

ดวยยาสําหรับผูปวยเฉพาะราย การติดตามการใชยา การใหคําปรึกษา 

แกผูปวย ฝกทกัษะการส่ือสาร การสรางสัมพนัธภาพกับผูปวยและบุคลากร

การแพทย ไมนอยกวา 240 ชั่วโมง

 Practicing the provision of pharmaceutical care in 

hospitalized patients; collecting and evaluating patient’s data; 

selecting drug therapy for individual patient; drug use 

monitoring; patient counseling; practicing communication skills; 

establishing patient-healthcare provider relationship, no less 

than 240 hours

 

วิชาบูรณาการรวมกันระหวางกลุมวิชา

0704 403 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร  3(3-0-6)

 Research Methodology in Pharmacy

 ปรัชญาและแนวคิดในการวิจัย ประเภทของงานวิจัยและ

รูปแบบงานวิจัย กระบวนการทําวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การตั้ง

คาํถาม/สมมติฐานงานวจิยั การตัง้วตัถปุระสงคงานวจิยั การกาํหนดกรอบ

แนวคิดการวิจัย ชนิดของตัวแปรและการกําหนดตัวแปร ประชากรและ

กลุมตัวอยาง การกําหนดขนาดตัวอยาง และการสุมตัวอยาง การพัฒนา

และการทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล 

หลักการเบ้ืองตนทางสถิติ และการวิเคราะหขอมูล

 Philosophy and concept of research, type of 

research and research designs, research method, literature 

review, research question/research hypothesis, research 

objectives, research conceptual framework, type of variables, 

population and sample, sample size calculation and sampling 

method, development and quality testing of research instruments, 

data collection, basic statistics, and data analysis

 

0704 505 ทักษะภาษาอังกฤษทางเภสัชศาสตร 2(1-3-2)

 English Skills in Pharmacy

 การพัฒนาความรูและทักษะการใชภาษาอังกฤษทางดาน

เภสชัศาสตร ไดแก การฟงขาวดานสุขภาพและการสื่อสารระหวางเภสัชกร

กับผูปวย การอานเพ่ือจับใจความสําคัญจากบทความวิจัย และการเขียน

เชิงวิชาการ
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 Development of english knowledge and skills 

specifically used in pharmacy practice: listening skills in 

health-related news, communications between pharmacist and 

patient; reading skills for research articles, and academic writing 

skills

 

0704 506 การประมวลความรูทางเภสัชศาสตร 1 1(0-3-0)

 Comprehensive Pharmacy Review 1

เง่ือนไขของรายวิชา : นสิติตองผานทกุรายวชิาในหมวดวชิา

เฉพาะระดับวิชาชีพในชั้นปที่ 2-4 

 การประมวลความรูและทักษะทางเภสัชศาสตรดานการ

ผลิต การควบคุมคุณภาพ การดูแลและใหคําแนะนําผูปวยเฉพาะราย

 Comprehensively review of knowledge and skills 

in pharmacy to production, quality control, caring and counseling 

for individual patient

 

0704 507 สัมมนาทางเภสัชศาสตร 1(1-0-2)

 Seminar in Pharmacy 

 สัมมนาดานเภสัชศาสตร การประเมินและอภิปราย

บทความจากวารสาร การใชและ การสืบคนแหลงขอมูลที่ทันสมัย การนํา

เสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอรและปากเปลา

 Seminar in pharmacy, evaluation and discussion 

in scientific literatures, the use of sources of current literatures, 

techniques of searching scientific literature, poster and oral 

presentation

 

0704 508 การประมวลความรูทางเภสัชศาสตร 2 1(0-3-0)

 Comprehensive Pharmacy Review 2

เง่ือนไขของรายวิชา : 0704 506 การประมวลความรูทาง

เภสัชศาสตร 1

Prerequisite : 0704 506 Comprehensive 

Pharmacy Review 1

 การประมวลความรูและทักษะทางเภสัชศาสตรการดูแล

และใหคําแนะนําแกผู ป วยแบบองครวมถึงประเด็นจริยธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ ใหขอเสนอแนะเก่ียวกับแผนการรักษาท่ีเหมาะสม 

จดัการโรคท่ีพบบอย ใหคาํแนะนําดานสขุภาพ เขาใจบทบาทของสหวิชาชีพ

ดานสุขภาพ งานคุมครองผู บริโภค กฎหมายที่เก่ียวของกับเภสัชกร 

การจัดการระบบยา การสืบคนขอมูลเพื่อตอบคําถามแกบุคลากร

ทางการแพทย

 Comprehensively review of knowledge and skills 

in pharmacy for holistic care and counsel to patient including 

ethics and professional ethics, provide recommendation 

regarding appropriate treatment plans, manage common 

diseases, provide health education, understand roles of 

multidisciplinary in health professional, consumer health 

protection, related law to pharmacists, medication system 

management, literature search to provide drug information for 

healthcare professionals

 

0704 509 โครงการวิจัย 3(0-6-3)

 Research Project

 การวิจัยในหัวขอเฉพาะทางดานเภสัชศาสตร การคนควา

ขอมูล การเขียนโครงการวิจัย การวางแผนวิจัย การดําเนินการวิจัย 

การวิเคราะหขอมูล การใชสถิติในการวิจัย การเขียนรายงานวิจัย การเผย

แพรผลงานวิจัย

 Research project focused on pharmacy, literature 

review, proposal writing, planning, conducting, data analysis, 

statistical analysis, report writing, research presentations

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

นิสิตสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนในวิชาใดก็ไดที่ เป ดสอนใน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หรือท่ีเป ดสอนโดยคณะเภสัชศาสตร  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมไมนอยกวา 6 หนวยกิต

วิชาเลือกเสรีที่เปดสอนโดยคณะเภสัชศาสตร มีดังนี้ 

0701 081 การสํารวจสุขภาพและการใชยา 2(2-0-4)

 Health and Drug Utilization Survey

 สุขภาพและการใชยา แหลงข อมูลดานสุขภาพและ

การสาํรวจสขุภาพในระดบัประเทศ หลกัการสาํรวจ ประชากรและตัวอยาง 

การสุมตัวอยาง ขนาดตัวอยาง เครื่องมือในการสํารวจ การพัฒนาและ

ทดสอบแบบสอบถาม วธิกีารเก็บขอมลู การลงพ้ืนท่ีเกบ็ขอมลู การวิเคราะห

ขอมูล การนําเสนอและแปลผล การใชประโยชนจากการสํารวจสุขภาพ

 Health and drug utilization, sources of health data 

and national health surveys, principle of survey, population and 

sample, sampling, sample size, survey instruments, questionnaire 

development and testing, data collection methods, field work and 

data collection, data analysis, presentation and interpretation; 

application and utilization of health survey

 

0701 082 หลักการเบื้องตนในการเย่ียมบานทางเภสัชศาสตร 2(2-0-4)

 Basic Concepts of Home Health Care Pharmacy

 แนวคิดและหลักการเบื้องตนการในเยี่ยมบาน เครื่องมือ

ตรวจสุขภาพครอบครัว (INHOMESSS) เครื่องมือที่ใชสืบคนทุกขจากยา 

(IFFE) เครื่องมือที่ชวยเยียวยาใจผูปวย (BATH) เครื่องมือในการเรียนรู

ชุมชน การดูแลสุขภาพอยางตอเนื่องและเปนองครวม บทบาทเภสัชกรใน

การเย่ียมบาน การคนหาความตองการทางสขุภาพและการใชยา หนวยงาน

ที่เกี่ยวของในการเย่ียมบาน
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 Basic concept and principle of home visit, a tool 

assesses family health: INHOMESSS, a tool investigates suffering 

from medicine: IFFE, a tool heals patient’s heart: BATH, a tool 

for community learning, continuity and holistic healthcare, 

pharmacist roles in home visit, searching for needs in health and 

medications, relevant organizations involved in home visit

 

0701 083 การบริหารโครงการทางเภสัชสาธารณสุข 2(2-0-4)

 Project Administration in Public Health Pharmacy

 หลักการพื้นฐานของการจัดการปญหา การวิเคราะหหา

สาเหตุของปญหา กระบวนการจัดการปญหา หลักการพื้นฐานของ

การบริหารโครงการ วัฏจักรของโครงการ การนิยามโครงการ (กําหนด

เปาหมาย แบงงานยอย ผูรับผิดชอบ) การวางแผนโครงการ (กําหนดเวลา 

งบประมาณ ทรัพยากร ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น ผูรับผิดชอบ) การดําเนิน

งานโครงการ (การรายงานความกาวหนา การรายงานปจจัยเปลี่ยนแปลง 

การพยากรณ) การจัดการความขัดแยง กรณีศกึษาการบริหารโครงการทาง

เภสัชสาธารณสุข

 Basic concepts for problem solving, analysis of 

problem cause, process of problem solving, basic principles of 

project management, project cycle, project definition (defining 

project goals, project tasks and coordinators), project planning 

(project schedule, budget, resources, risk and coordinators), 

project execution (report of progress, report of change factors, 

forecasting), conflict management, case study of project 

management in public health pharmacy

 

0701 084 สุขภาพผูบริโภคในศตวรรษที่ 21 2(2-0-4)

 Consumer Health in 21st Century

 ผูบริโภคในศตวรรษท่ี 21 เทคโนโลยีการส่ือสารและ

สารสนเทศกบัการบรโิภค ประเภทของผลติภณัฑและบรกิาร คณุภาพของ

ผลิตภัณฑและบริการ ผลกระทบตอสขุภาพจากการบรโิภคผลิตภัณฑและ

บริการแตละประเภท กรณีศึกษาผลกระทบตอสุขภาพจากการบริโภค 

การบริโภคอยางยั่งยืน

 Consumer in Century 21st, Information and 

Communication Technology (ICT) and consumption, classification 

of products and services, quality of products and service, health 

impact from consumption each type of products and services, 

case studies of health impact from consumption, sustainable 

consumption

 

0702 064 การดูแลสุขภาพทางเลือก 2(2-0-4)

 Alternative Health Care

 ทฤษฎีและวิธีการดูแลสุขภาพทางเลือก แมคโครไบโอติก

ส สคุนธบาํบดั สมาธแิละสะกดจติบาํบดั การบาํบดัดวยสมนุไพร ผลติภณัฑ

เสริมอาหาร วิตามินบําบัด การแพทยพื้นบานในประเทศไทย การแพทย

แผนจีน

 Theory and method of alternative health care, 

macrobiotics, aromatherapy, meditation and hypnotherapy, 

phytotherapy, food supplements, vitamin therapy, folk medicine 

in Thailand, traditional Chinese medicine

0700 065 เคร่ืองสําอางเพ่ือสุขภาพและความงาม 2(2-0-4)

 Cosmetics for Health and Beauty 

 บทนําเคร่ืองสําอาง หลักการต้ังตํารับและการเลือกใช

เครื่องสําอางสําหรับทําความสะอาด เครื่องสําอางสําหรับบํารุงผิว 

เคร่ืองสําอางสําหรับตกแตงผิวหนา การศึกษาประสิทธิภาพของเวชสําอาง

ในหลอดทดลอง สัตวทดลอง และมนุษย การทดสอบการระคายเคือง

ผิวหนังของเคร่ืองสําอาง

 Introduction to cosmetics, formulation principles 

and selection of cleansing, moisturizing, make up cosmetics, 

efficacy tests of cosmeceutical product in in vitro, in vivo, and 

clinical trial, skin irritation test of cosmetics

 

0702 066 เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษา 2(2-0-4)

 Information Technologies in Education

 พื้นฐานความรู  เรื่องคอมพิวเตอร และการประยุกต

ใชคอมพิวเตอร พื้นฐานความรูเรื่องอินเตอรเน็ตและการประยุกต

ใช จรยิธรรม กฎหมาย และความปลอดภัยในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การประยุกตใชขัน้สงูสาํหรบัชดุโปรแกรมสํานกังาน เชน ไมโครซอฟทเวริด 

เอกเซล พาวเวอรพอยท และแอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับการศึกษา

 Basic knowledge of computer and computer 

application, basic knowledge of internet and application, ethics, 

laws and security of using information technology, advance 

applications of office program such as Microsoft Word, Microsoft 

Excel, Microsoft PowerPoint and other applications for education

 

0703 001 เปดโลกการศึกษาเภสัชศาสตรในตางประเทศ 2(2-0-4)

 Pharmacy Experience in Foreign Countries

 แนวคิดดานการศึกษาเภสัชศาสตรในตางประเทศ ทักษะ

สื่อสาร การปรับบุคลิกภาพ สรางสมรรถนะการนําเสนอ การแลกเปล่ียน

ความรูและประสบการณ 
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 Concept in pharmacy education in foreign 

countries, communication skill, personality development, 

competency in presentation, knowledge and experience sharing

 

0703 002 การจัดการโรคและยา 2(2-0-4)

 Disease and Medicine Management

 หลักการและความสําคัญของการบริหารจัดการโรค 

กระบวนการระบกุลุมประชากร แนวปฏบิตัใินการดแูลผูปวยตามหลกัฐาน

เชิงประจักษ รูปแบบการความรวมมือในการบริหารจัดการโรค การให

ความรูแกผูปวยในการดูแลตนเอง การรายงานและการตอบกลับระหวาง

ผูปวย ผูใหบริการและผูจัดหาบริการสุขภาพ การจัดการโรคติดตอและ

โรคไมติดตอ

  Principle and importance of disease management, 

population identification process, evidence-based practice 

guideline, collaborative practice models, patient-self management 

education, routine reporting and feedback between patients, 

providers, and health planners, and communicable and 

non-communicable diseases management

 

0703 003 การจัดการโรคที่เกิดจากยา 2(2-0-4)

 Drug-induced Disease Management 

เง่ือนไขของรายวิชา : 0703 200 หลักการพื้นฐานทาง

พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยา

  0703 201 หลักการพื้นฐานทาง

เภสัชบําบัด

  0703 202 ปฏิบัติการเภสัชกรรม

คลินิก 1

Prerequisite : 0703 200 Basic Principles of 

Pathophysiology and 

Pharmacology

  703 201 Basic Principles of 

Pharmacotherapy

  703 202 Clinical Pharmacy 

Laboratory 1

 ประเมินอาการไมพึงประสงคจากยา ประยุกตความรูทาง

เภสัชกรรมบําบัดในการปองกันและจัดการโรคและอาการไมพึงประสงค

จากยาในระบบตาง ๆ ไดแก ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบประสาท 

จิตเวช ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปสสาวะ ระบบผิวหนัง ระบบ

ภูมิคุมกัน ระบบทางเดินหายใจ และระบบเลือด

 Assessment of suspected adverse drug reactions; 

application of pharmacotherapy for prevention and management 

of drug-induced diseases and adverse drug reactions in various 

systems; cardiovascular system, neurologic system, psychiatry, 

gastrointestinal system, urinary tract system, skin system, 

immunologic system, respiratory system, and hematologic 

system

 



ภาคผนวก
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

1. ปรัชญา ความส�าคัญ และวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 1.1  ปรัชญา
	 	 ส่งเสริมการสร้างบัณฑิตที่รู้จักตนเอง	เข้าใจผู้อื่น	และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 1.2  ความส�าคัญ
	 	 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี	 พ.ศ.	 2558	 ก�าหนดไว้ว่า	 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป	 หมายถึง	 หมวดวิชา 

ท่ีเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์	 ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง	และเห็นคุณค่าของตนเอง	ผู้อ่ืน	 สังคม	 ศิลปวัฒนธรรมและ

ธรรมชาติ	 ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง	 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	ด�าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมพร้อมให้ความช่วยเหลือ

เพือ่นมนษุย์	และเป็นพลเมอืงทีม่คีณุค่าของสงัคมไทยและสงัคมโลก	หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอนระดับ

ปรญิญาตรทีกุหลกัสตูรจงึมีความส�าคญัในการสร้างและผลติบณัฑติทีม่คีณุภาพ	สอดคล้องกบัความต้องการของสงัคมไทยและสงัคม

โลก

	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 เป็นสถาบันที่มีปณิธานมุ่งม่ันผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ	 มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ	 

มีศักยภาพในการสร้างงานสร้างอาชีพ	มีความรับผิดชอบในการท�างานและสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้	 มีความใฝ่รู้และสามารถเรียนรู้

ด้วยตนเองตลอดชีวิต	 และมีสมรรถนะระดับสากลบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย	 ดังปรัชญามหาวิทยาลัยที่ว่า	 “ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่

เพ่ือมหาชน”	 เพ่ือให้บรรลุปณิธานที่ตั้งไว้	 มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มุ่งม่ันผลิตบัณฑิตให้มี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง	 อย่างไรก็ตามในสภาวการณ์ปัจจุบันที่สภาพสังคมและเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป	

การปรบัตวัเพือ่การด�ารงชวีติอยู่ได้อย่างมคีณุภาพและความสขุนบัเป็นส่ิงส�าคัญ	ในการประชมุคณะกรรมการปรบัปรงุหมวดวชิาศกึษา

ท่ัวไปเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหมวดวิชาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับการสร้างผู้เรียนมีทักษะท่ีจ�าเป็นใน

ศตวรรษที่	21	รวมถึงเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยเน้นผลลัพธ์ผู้เรียนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	เรื่อง	

มาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับปี	พ.ศ.	2561	อันได้แก่	การเป็นบุคคลผู้เรียนรู้เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี	พร้อมเผชิญความเปลี่ยนแปลง	

และมีความเป็นผู้น�าเพื่อสร้างสัมมาอาชีพที่ดีต่อตนเอง	ครอบครัวและสังคม	การเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคง	

มั่งคั่ง	ยั่งยืน	ร่วมแก้ไขปัญหาสังคม	โดยบูรณาการข้ามศาสตร์	สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่า	และเป็นผู้ประกอบการที่เท่าทัน

การเปลี่ยนแปลงของสังคมและสังคมโลก	 การเป็นผู้มีความเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง	 สร้างสันติสุข	 กล้าต่อต้านการกระท�าในส่ิงท่ีผิด	 

ร่วมมือเพ่ือสร้างสรรค์การพัฒนาที่ย่ังยืน	 ขจัดความขัดแย้งและสร้างสันติสุขในสังคมไทยและประชาคมโลก	 โดยมุ่งเน้นการ 

จดัการเรียนรูแ้บบบรูณาการโดยเน้นผูเ้รียนเป็นส�าคญั	การจดัการเรยีนรูแ้บบผูเ้รยีนมส่ีวนร่วม	โดยให้นสิติได้ลงมือปฏบิตัด้ิวยตนเอง

ผ่านการท�าโครงการ	 การจัดการเรียนรู้บนฐานปัญหา	 การจัดการเรียนรู้โดยให้นิสิตได้อภิปรายและสะท้อนการเรียนรู้	 การจัดการ 

เรยีนรูบ้นฐานนวัตกรรม	การจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้กจิกรรมเป็นฐาน	การจดัการเรยีนรูโ้ดยให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติ	การจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้

กรณีศึกษา	 เพื่อส่งเสริมให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองในเรื่องที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิต	 วัฒนธรรม	สังคม	ตลอดจนสภาพแวดล้อมของ 

ผู้เรยีน	เพือ่ให้สอดคล้องกับการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมทีเ่น้นการพัฒนาคนให้สามารถด�ารงชวิีตอยูร่่วมกนัอย่างเกือ้กลูกนัในสังคม

ได้อย่างมีความสุข	มีความสามารถในการด�าเนินชีวิต	เป็นผู้มองโลกในแง่ดีและเป็นคนที่มีความสุข	มีความรู้	ความเข้าใจในเอกลักษณ์

วฒันธรรมท้องถิน่อสีานและสามารถถ่ายทอดได้	และมคีวามสามารถประยุกต์ใช้ความรูน้�าพาให้เกิดประโยชน์กบัท้องถิน่	ประเทศชาติ	

และนานาชาติได้	
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	 ส�านักศึกษาทั่วไปในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี 

ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 และคณะหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ในมหาวิทยาลัยจึงร่วมมือกันปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 

โดยน�าเอาแนวคิดที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนดังกล่าวมาสร้างเป็นวัตถุประสงค์ของหมวดวิชา	 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินการปรับปรุง

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 (ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.	 2563)	ทั้งการก�าหนดกลุ่มวิชา	 โครงสร้างของหมวดวิชา	 ตลอดจนการจัดท�ารายละเอียด	

และเน้ือหาของรายวิชา	 โดยมีจุดประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกันเพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนไปสู่การเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์	 

มีความรู้รอบทั้งศาสตร์และศิลป์	เข้าใจตนเองและผู้อื่น	และด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 1.3 วัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
	 	 1.		 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 รู้เท่าทันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 สามารถ 

คิดวิเคราะห์ได้อย่างมีระบบ	

	 	 2.		 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต	 สามารถน�าองค์ความรู้ไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง	

ครอบครัว	ชุมชน	สังคมและสิ่งแวดล้อม	

	 	 3.		 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเป็นผู้ประกอบการ	

	 	 4.		 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม	จริยธรรม	ส�านึกสาธารณะ	ความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง	

	 	 5.		 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู ้เรียนให้มีความรู้	 ความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถ่ิน	 

ศิลปวัฒนธรรม	วิถีชุมชน	รักษาความเป็นไทยและเข้าใจความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม
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2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 2.1  จ�านวนหน่วยกิต 
  รวมตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า	30	หน่วยกิต

 2.2  โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	แบ่งเป็นกลุ่มวิชาดังนี้

กลุ่มวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จ�านวนรายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

1.	กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

	 1.1	ภาษาและการสื่อสาร

	 1.2	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

21

8

4 

2	

2.	กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 14 4 

3.	กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์	 10 4 

4.	กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง	 10 4 

5.	กลุ่มวิถีสังคม	 14 4 

*เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมจากกลุ่มวิชาที่	1	-	5	 8

รวม 77 ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

*หมายเหตุ :	เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมอีกไม่น้อยกว่า	8	หน่วยกิต	ในกลุ่มวิชาที่	1	-	5	ได้แก่	

1.	 กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 2.	 กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม	 3.	 กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์	 4.	 กลุ่มพลเมือง 

เข้มแขง็	และ	5.	กลุม่วิถสีงัคม	เพือ่ให้หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า	30	หน่วยกติ	ทัง้นีใ้ห้อยูใ่นดลุยพินิจของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร

แต่ละหลักสูตรในระดับปริญญาตรี



ก-4

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายวิชา
1.  กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  6 หน่วยกิต

 1.1 กลุ่มภาษาและการสื่อสาร  4 หน่วยกิต

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน

	 0041	001		ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม		 2(1-2-3)

  Preparatory English

		 0041	002		ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

   Communicative English

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตเลือกเรียน

		 0041	003		ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน

	 	 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		 2(1-2-3)

   English for Humanities and Social Sciences

		 0041	004		ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะ

	 	 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		 2(1-2-3)

   English for Science and Technology

		 0041	005		ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะ

	 	 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		 2(1-2-3)

   English for Health Science

		 0041	006		ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อม

	 	 ในการประกอบอาชีพ		 2(1-2-3)

   English for Career Preparation

		 0041	007		ภาษาอังกฤษส�าหรับสื่อ

	 	 และความบันเทิงสากล		 2(1-2-3)

   English for Global Media and Entertainment

		 0041	008		ภาษาอังกฤษส�าหรับผู้สร้างสรรค์

	 	 เนื้อหาสื่อสังคม		 2(1-2-3)

   English for Social Media Content Creators

		 0041	009		ภาษาอังกฤษส�าหรับผู้ประกอบการออนไลน์		2(1-2-3)

   English for Online Entrepreneurs

		 0041	010		ภาษาอังกฤษส�าหรับนักเดินทางรอบโลก		 2(1-2-3)

   English for World Travelers

		 0041	011		ภาษาอังกฤษเพื่อการน�าเสนอเชิงวิชาการ		 2(1-2-3)

   English for Academic Presentation 

		 0041	012		ภาษาไทยบูรณาการเพื่อการเตรียมความพร้อมใน

		 	 การประกอบอาชีพ		 2(2-0-4)

   Integrated Thai for Career Preparation

		 0041	013		ภาษาไทยประยุกต์เพื่อความสุขและ

	 	 ความคิดสร้างสรรค์		 2(2-0-4)

   Applied Thai for Happiness and Creativity

		 0041	014		ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

   Chinese for Communication

		 0041	015		ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

   Korean for Communication

		 0041	016		ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

   Japanese for Communication

		 0041	017		ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

   Vietnamese for Communication

	 0041	018		ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

   Khmer for Communication

		 0041	019		ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

   Myanmar for Communication

		 0041	020		ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

   Laos for Communication

		 0041	021		ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

   French for Communication

 1.2 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2 หน่วยกิต

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน

	 	0041	022		ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง	2(2-0-4)

   Digital Literacy and Life for Transformation

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตเลือกเรียน

		 0041	023		พลเมืองดิจิทัล		 2(2-0-4)

   Digital Citizens

		 0041	024		โปรแกรมประยุกต์ส�าหรับส�านักงานดิจิทัล		 2(2-0-4)

		 	 Digital	Office	Software	Application	

		 0041	025		การคิดแก้ปัญหาแบบตรรกศาสตร์เบื้องต้น		2(2-0-4)

   Logical Thinking Based Problem Solving 

		 0041	026		การวิเคราะห์และการน�าเสนอข้อมูลเบื้องต้น		2(2-0-4)

   Basic Data Analytics and Presentation

		 0041	027		คอนเทนต์และสื่อดิจิทัล		 2(2-0-4)

   Content and Digital Media

		 0041	028		วทิยาศาสตร์สมยัใหม่และนวตักรรมเพือ่ชวีติ	2(2-0-4)

   Modern Science and Innovations for Life 

 0041	029		วิศวกรรมในชีวิตประจ�าวัน		 2(1-2-3)

   Everyday Engineering

2. กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม  4 หน่วยกิต

		 0042	001		ประชากรโลก	ไร้โรค		 2(2-0-4)

   Global Health and Disease Prevention
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		 0042	002		ตระหนักรู้เรื่องสุขภาพ		 2(2-0-4)

		 	 Health	Awareness

		 0042	003		การดูแลและการสร้างเสริมสุขภาพ

	 	 แบบองค์รวม		 2(2-0-4)

   Holistic Health Promotion 

		 0042	004		การดูแลสุขภาพแต่ละช่วงวัย		 2(2-0-4)

   Health Care for Different Age Groups

		 0042	005		อาหารและการออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ

	 	 และความงาม		 2(1-2-3)

   Food and Exercise for Health and Beauty

		 0042	006		ฉลาดบริโภคยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ		 2(2-0-4)

   Consumption of Pharmaceutical 

  and Health Products

		 0042	007		การเรียนร่วมสหวิชาชีพเพื่อสุขภาพชุมชน		 2(2-0-4)

		 	 Inter-professional	Learning	for	

  Community Health

		 0042	008		ทักษะชีวิต	 	2(2-0-4)

  Life Skills

		 0042	009		บุคลิกภาพเพื่อความสัมพันธ์ในสังคม		 2(2-0-4)

   Personality for Socialization 

		 0042	010		ฝ่าวิกฤตภัยพิบัติ		 2(2-0-4)

   Disaster Survivor

		 0042	011		วิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		 2(2-0-4)

		 	 Environmental-Friendly	Lifestyle

		 0042	012		การจดัท่ีอยูอ่าศยัเพือ่เสรมิสร้างคณุภาพชวีติ	2(2-0-4)

   Home Arrangements for Life Quality 

  Enhancement

		 0042	013		กัญชาวิทยา		 2(2-0-4)

   Cannabis Science

		 0042	014		สัตว์เลี้ยงกับชีวิต		 2(2-0-4)

   Pets and Life

3. กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์  4 หน่วยกิต

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน

		 0043	001		การคิดเชิงออกแบบ		 2(2-0-4)

   Design Thinking 

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจ�านวน 2 หน่วยกิต

		 0043	002		การจัดการความคิดสร้างสรรค์และ

	 	 นวัตกรรม		 2(2-0-4))

   Creativity and Innovation Management

		 0043	003		การลงทุนอย่างชาญฉลาด		 2(2-0-4)

   Smart Investment

		 0043	004		ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์		 2(2-0-4)

   Young Entrepreneurs

	 0043	005	 ผู้ประกอบการทางสังคม		 2(2-0-4)

   Social Entrepreneurship 

		 0043	006		ธุรกิจออนไลน์		 2(2-0-4)

   Online Business

		 0043	007		แก่นการน�าเสนออย่างตรงเป้า		 2(2-0-4)

   Essence of Pitching 

		 0043	008		การเงินส่วนบุคคล		 2(2-0-4)

   Personal Finance 

		 0043	009		การด�ารงชีวิตอัจฉริยะ		 2(2-0-4)

   Smart Living 

		 0043	010		นวัตกรรมเกษตรและอาหาร		 2(2-0-4)

   Food and Agricultural Innovation

4. กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง  4 หน่วยกิต

		 0044	001		พันธกิจมหาวิทยาลัยกับชุมชน		 2(1-2-3)

   University’s Mission and Community

		 0044	002		ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง		 2(1-2-3)

   Leadership for Change

		 0044	003		พลเมืองเพื่อความอยู่ดีมีสุข		 2(2-0-4)

		 	 Citizenship	for	Well-Being

		 0044	004		กฎหมายและการใช้สิทธิในชีวิตประจ�าวัน		 2(2-0-4)

		 	 Laws	and	Everyday	Rights

		 0044	005		กฎหมายในการประกอบอาชีพ		 2(2-0-4)

		 	 Laws	for	Employees

		 0044	006	 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน		 2(2-0-4)

   The King’s Philosophy and Sustainable 

  Development

		 0044	007		ศาสนาและการใช้เหตุผลเพื่อการด�ารงชีวิต		2(2-0-4)

		 	 Religion	and	Reasoning	for	Living

		 0044	008		ชีวิตและสันติสุข		 2(2-0-4)

   Life and Peace

		 0044	009		สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต		 2(1-2-3)

   Meditation for Life Development

		 0044	010		จิตอาสาสิ่งแวดล้อม		 2(2-0-4)

   Environmental Volunteers 
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5. กลุ่มวิถีสังคม  4 หน่วยกิต

		 0045	001		ศิลปะกับชีวิต		 2(2-0-4)

   Art Appreciation

		 0045	002		ดนตรีและศิลปะการแสดงอีสาน		 2(2-0-4)

   Music and Isan Performing Arts

		 0045	003		ภูมิปัญญาเพื่อคุณภาพชีวิต	 2(2-0-4)

   Wisdom for Quality of Life

		 0045	004		รู้จักอาเซียน		 2(2-0-4)

   Introduction to ASEAN

		 0045	005		มนุษย์กับความหลากหลายทางสังคม

	 	 และวัฒนธรรม		 2(2-0-4)

   Humans and Social and Cultural Diversity 

		 0045	006		พหุวัฒนธรรมลุ่มน�้าโขง		 2(2-0-4)

		 	 Plural	Culture	of	Mekong	Region

		 0045	007		อีสานทันโลก		 2(2-0-4)

   Globalized Isan 

		 0045	008		การบริหารจัดการวัฒนธรรม:	การแปร

	 	 วัฒนธรรมเป็นสินค้า		 2(2-0-4)

   Cultural Management: Cultural 

  Commoditization

		 0045	009		การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม		 2(2-0-4)

   Cultural Tourism

		 0045	010		อาหารและเครื่องดื่มจากภูมิปัญญาพื้นบ้าน		2(2-0-4)

   Food and Beverages from Local Wisdom

		 0045	011		ภูมิปัญญาและนวัตกรรมผ้าทออีสาน		 2(2-0-4)

   Wisdom and Innovative Isan Textile

		 0045	012		พระเครื่องสยาม	การวิเคราะห์และอนุรักษ์		 2(1-2-3)

		 	 Siam	Amulets:	Identification	and	Conservation	

		 0045	013		คติความเชื่อตะวันออกส�าหรับการอยู่อาศัย		2(2-0-4)

   Eastern Beliefs for Living

		 0045	014		การบริหารจัดการภูมิทัศน์ท้องถิ่น		 2(2-0-4)

   Management of Local Landscape

หมายเหตุ :	เลอืกเรียนรายวชิาเพิม่เตมิอกีไม่น้อยกว่า	8	หน่วยกติ	

ในกลุ่มวิชาที่	 1	 -	 5	 ได้แก่	 1.	 กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 

2.	 กลุ่มคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม	 3.	 กลุ่มนวัตกรรมและ 

การสร้างสรรค์	 4.	 กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง	 และ	 5.	 กลุ่มวิถีสังคม	 

เพื่อให้หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า	 30	 หน่วยกิต	 ท้ังน้ีให้อยู่ใน

ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตร 

ในระดับปริญญาตรี
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แสดงแผนการศึกษา 

ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป จ�านวนหน่วยกิต

0041	001		 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม

 Preparatory English

2

0041	022		 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง

  Digital Literacy and Life for Transformation

2

เลือกกลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 2

เลือกกลุ่มวิถีสังคม 2

รวม 8

ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป จ�านวนหน่วยกิต

0041	002		 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

  Communicative English

2

0043	001		 การคิดเชิงออกแบบ

  Design Thinking

2

เลือกกลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง 2

เลือกกลุ่มวิถีสังคม 2

รวม 8
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ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป จ�านวนหน่วยกิต

เลือกกลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 2

เลือกกลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 2

เลือกกลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง 2

เลือกกลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เลือกกลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

เลือกกลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์

เลือกกลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง

เลือกกลุ่มวิถีสังคม

2

รวม 8

ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป จ�านวนหน่วยกิต

เลือกกลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เลือกกลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

เลือกกลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์

เลือกกลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง

เลือกกลุ่มวิถีสังคม

6

รวม 6

หมายเหตุ แผนการศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม	ทั้งนี้นิสิตต้องเก็บหน่วยกิตให้ครบตามกลุ่มวิชา
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ค�าอธิบายรายวิชา
1.  กลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  6 หน่วยกิต

 1.1  กลุ่มภาษาและการสื่อสาร  4 หน่วยกิต

  วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน

 0041 001  ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม  2(1-2-3)

   Preparatory English

  ค�าศัพท์	 ส�านวน	 โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ

เบื้องต้นเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ�าวัน	 การฟังบทสนทนา 

เบื้องต้นเพื่อจับใจความ	 การอ่านข้อความหรือเนื้อหาสั้น	 ๆ	 

เพื่อความเข้าใจ

  Basic English vocabulary, expressions, and 

sentence	 structures	 for	 daily-life	 communication;	 

listening	to	basic	conversations	for	main	ideas;	reading	

short messages or texts for comprehension 

 0041 002  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Communicative English

  ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงบูรณาการ

โดยการใช้ค�าศัพท์	ส�านวน	และไวยากรณ์ทีพ่บบ่อยในสถานการณ์

ต่าง	ๆ 	ทางสังคม	ฝึกฟังและโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง	ๆ 	การอ่าน

เนื้อหาเพื่อความเข้าใจและเขียนตอบโต้แบบสั้น	ๆ

  Integrated English communication skills 

by using vocabulary, expressions, and grammar  

frequently	found	in	different	social	situations;	practice	

of	listening	and	responding	in	various	situations;	reading	

for	 comprehension	 and	writing	 short	messages	 in	 

response to texts

  วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตเลือกเรียน

 0041 003  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน

  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  2(1-2-3)

   English for Humanities and Social 

  Sciences

  ทักษะการใช ้ภาษาอั งกฤษเพื่ อการสื่ อสาร 

เชิงวิชาการและการท�าความเข ้าใจในศาสตร ์ เฉพาะด ้าน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  Skills in using English for academic  

communication	and	comprehension	in	a	specific	field	of	

Humanities and Social Sciences

 0041 004  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน

  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2(1-2-3)

   English for Science and Technology

  ทักษะการใช ้ภาษาอั งกฤษเพื่ อการ ส่ือสาร 

เชิง วิชาการและการท�าความเข ้าใจในศาสตร ์ เฉพาะด ้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  Skills in using English for academic  

communication	and	comprehension	in	a	specific	field	of	

Science and Technology

 0041 005  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะด้าน

  วิทยาศาสตร์สุขภาพ  2(1-2-3)

   English for Health Science

  ทักษะการใช ้ภาษาอั งกฤษเพื่ อการ ส่ือสาร 

เชิง วิชาการและการท�าความเข ้าใจในศาสตร ์ เฉพาะด ้าน

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

  Skills in using English for academic  

communication	and	comprehension	in	a	specific	field	of	

Health Science

 0041 006  ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมในการ

  ประกอบอาชีพ  2(1-2-3)

   English for Career Preparation

  ความรู ้ความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ

การเตรยีมความพร้อมในการประกอบอาชพีในอนาคต	เช่น	ภาษา

อังกฤษท่ีใช้ในการสัมภาษณ์งาน	การส่ือสารในองค์กร	การส่ือสาร

กับลูกค้า	และการเดินทาง

  Understanding uses of English for career 

preparation for future careers, such as English for job 

interview,	office	communication,	and	travel

 0041 007  ภาษาอังกฤษส�าหรับสื่อและความบันเทิง

  สากล  2(1-2-3)

   English for Global Media and 

  Entertainment

  ค�าศัพท์และส�านวนภาษาอังกฤษที่พบในสื่อและ

ความบันเทิงสากล	 โครงสร้างไวยากรณ์และรูปประโยคพื้นฐาน

ภาษาอังกฤษ	การฟังและการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ	เทคนิค

การอ่านเพื่อความเข้าใจเบื้องต้น
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  English vocabulary and expressions found 

in	 global	media	 and	 entertainment;	 basic	 English	 

grammatical	and	sentence	structures;	English	listening	

and	 pronunciation;	 basic	 techniques	 of	 reading	 for	 

comprehension

 0041 008  ภาษาอังกฤษส�าหรับผู้สร้างสรรค์เนื้อหา

  สื่อสังคม  2(1-2-3)

   English for Social Media Content Creators

  ค� า ศั พ ท ์ แ ล ะ ส� า น ว น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เ พ่ื อ 

การสร้างสรรค์เนื้อหาสื่อสังคม	ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค ์

ในการบรรยาย	 พรรณนาและโน้มน้าวใจ	 ภาษาอังกฤษเพื่อ 

การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

  English vocabulary and expressions for 

social	media	 content	 creation;	 English	 for	 narrative,	

descriptive	 and	 persuasive	 purposes;	 English	 for	 

cross-cultural	communication	

 0041 009  ภาษาอังกฤษส�าหรับผู้ประกอบการ

  ออนไลน์  2(1-2-3)

   English for Online Entrepreneurs

  ค�าศัพท์และส�านวนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทางธุรกิจเบื้องต้น	การเขียนค�าบรรยายสินค้าและบริการเบื้องต้น	

การโต้ตอบอีเมลทางธุรกิจเบ้ืองต้น	ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ข้ามวัฒนธรรม	

  English vocabulary and expressions for 

basic	business	communication;	basic	writing	for	product	

and	 service	 description;	 basic	 business	 email	 

cor respondence ; 	 Eng l i sh 	 fo r 	 c ross -cu l tu ra l	 

communication 

 0041 010  ภาษาองักฤษส�าหรบันกัเดนิทางรอบโลก 2(1-2-3)

   English for World Travelers

  ค�าศพัท์และส�านวนภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารใน

สถานการณ์การท่องเที่ยวต่าง	 ๆ	 เทคนิคการอ่านเพื่อความเข้าใจ

เบ้ืองต้น	การฟังและการออกเสยีงภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทีม่ี

ประสิทธิภาพ	ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

  English vocabulary and expressions for 

various	 travel	situations;	basic	 reading	techniques	 for	

comprehension;	English	listening	and	pronunciation	for	

effective	 communication;	 English	 for	 cross-cultural	 

communication

 0041 011  ภาษาอังกฤษเพื่อการน�าเสนอเชิงวิชาการ  2(1-2-3)

   English for Academic Presentation 

  ค�าศัพท์และส�านวนภาษาอังกฤษเพื่อการน�าเสนอ

เชิงวิชาการ	การฟังและการออกเสียงภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทีม่ปีระสทิธภิาพ	เทคนคิการอ่านต�าราทางวชิาการเพ่ือความเข้าใจ

เบื้องต้น	การเขียนเชิงวิชาการเบื้องต้น

  English vocabulary and expressions for 

academic	 presentation;	 English	 listening	 and	 

pronunciation	for	effective	communication;	basic	reading	

techniques	 for	 academic	 text	 comprehension;	 basic	

academic	writing	

 0041 012  ภาษาไทยบูรณาการเพื่อการเตรียมความพร้อม

  ในการประกอบอาชีพ  2(2-0-4)

   Integrated Thai for Career Preparation

  แนวทางในการพัฒนาทักษะภาษาไทยเฉพาะด้าน	

ทั้งการฟัง	การพูด	การอ่านและการเขียนภาษาไทย	การบูรณาการ

ทกัษะภาษาไทยเพือ่สร้างเสรมิศกัยภาพการสือ่สารและ	โอกาสใน

การพัฒนาอาชพีในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน	และอาชพีอิสระ

  Approaches	 in	 developing	 specific	Thai	

skills	including	listening,	speaking,	reading	and	writing	

Thai;	 integration	 of	 Thai	 skills	 for	 communicative	 

competence enhancement and opportunities in career 

development	 in	 public	 and	 private	 organizations;	 

self-employment

 0041 013  ภาษาไทยประยุกต์เพื่อความสุขและความคิด

  สร้างสรรค์  2(2-0-4)

   Applied Thai for Happiness and Creativity

  วัฒนธรรมและศิลปะการสื่อสารภาษาไทย 

เพื่อสร้างสรรค์ความสุขและความรื่นรมย์ในบริบทสังคมไทย	 

การสร้างสรรค์และการละเล่นทางภาษาและการประยุกต์ใช้เพื่อ

สร้างมูลค่าและนวัตกรรมในบริบทสังคมทันสมัยและเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์



ก-11

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  Culture and communicative arts for  

happiness	and	pleasure	creation	in	Thai	social	contexts;	

creativity	and	language	play;	applications	for	value	and	

innovation creation in modern and creative business 

contexts 

 0041 014  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Chinese for Communication

  ทักษะทั่วไปของภาษาจีน	 อักษรโรมันที่ใช้แทน 

เสียงพยัญชนะ	สระ	 วรรณยุกต์ภาษาจีน	 (อักษร	 Pinyin)	 เส้น 

พ้ืนฐานของอักษรจีน	 การทักทาย	 การแนะน�าตัว	 เครือญาติ	

จ�านวนนับ	 การบอกเวลา	 ห้องเรียน	 การเล่าเรียน	 สถานที่ใน

มหาวิทยาลัย	ส่วนต่าง	ๆ	ของร่างกาย	

  General	characteristics	of	Chinese;	Roman	

alphabets used to transcribe sounds of Chinese  

consonants;	 vowels	 and	 tones	 (Pinyin);	 basic	 lines	 of	

Chinese	 alphabets;	 greetings;	 introducing;	 counting;	

time;	classroom	activity;	studying;	places	in	university;	

various parts of body

 0041 015  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Korean for Communication

  ค�าศัพท์	 ส�านวนและบทสนทนาที่ใช้บ่อยในชีวิต

ประจ�าวัน	 เพ่ือการสื่อสารภาษาเกาหลีขั้นพ้ืนฐาน	 การเรียนรู้

วัฒนธรรมและประเพณีที่ส�าคัญ

  Korean  vocabu la ry ,  express ions ,  

conversations often used in daily life for basic  

communication;	 learning	 of	 culture	 and	 prominent	 

traditions

 0041 016  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Japanese for Communication

  ค�าศพัท์	ส�านวนและบทสนทนาภาษาญีปุ่น่ท่ีจ�าเป็น

ในการด�ารงชีวิตประจ�าวัน	 การเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีท่ี

เกี่ยวข้อง	

  Japanese vocabulary, expressions and 

conversation	necessary	in	daily	life;	learning	of	culture	

and relevant traditions

 0041 017  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Vietnamese for Communication

  ค�าศัพท์และการใช้ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร

ในชีวิตประจ�าวัน	การเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวข้อง

  Vietnamese vocabulary and language use 

in	 daily-life	 communication;	 learning	 of	 culture	 and	 

relevant traditions

 0041 018  ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Khmer for Communication

  ค�าศัพท์และการใช้ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสาร 

ในชีวิตประจ�าวัน	การเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวข้อง

  Khmer vocabulary and language use in 

daily-life	communication;	learning	of	culture	and	relevant	

traditions

 0041 019  ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Myanmar for Communication

  ค�าศพัท์และการใช้ภาษาพม่าเพือ่การส่ือสารในชวีติ

ประจ�าวัน	การเรียนรู้วัฒนธรรม	และประเพณีที่เกี่ยวข้อง

  Myanmar vocabulary and language use in 

daily-life	communication;	learning	of	culture	and	relevant	

traditions

 0041 020  ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Laos for Communication

  ค�าศพัท์และการใช้ภาษาลาวเพือ่การสือ่สารในชวีติ

ประจ�าวัน	การเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวข้อง

  Laos vocabulary and language use in  

daily-life	communication;	learning	of	culture	and	relevant	

traditions

 0041 021  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   French for Communication

  ค�าศัพท์	 โครงสร้างไวยากรณ์	 การฟัง	 การพูด	 

การอ่านและการเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ�าวัน

  Vocabulary;	 grammatical	 structures;	 

listening,	 speaking,	 reading,	 and	writing	 for	daily	 life	

communication
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1.2 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน

 0041 022  ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการ

  เปลี่ยนแปลง  2(2-0-4)

   Digital Literacy and Life for 

  Transformation 

  การใช้งานคอมพิวเตอร์	 การใช้งานอินเทอร์เน็ต	
การใช้งานดิจิทัลเพื่อความม่ันคงปลอดภัย	ความสามารถในการ
ใช้สื่อ	 การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารประเภท 
ต่าง	ๆ	การสืบค้น	วิเคราะห์	ประเมินค่า	สิทธิและการสร้างสรรค์	
การใช้โปรแกรมประมวลค�า	 การใช้โปรแกรมตารางค�านวณ	 
การใช้โปรแกรมการน�าเสนองาน	การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล
เบื้องต้น	การท�างานร่วมกันแบบออนไลน์	ตระหนักรู้ถึงจริยธรรม
และความรับผิดชอบของตนจากพฤติกรรมการสื่อสาร	กฎหมาย
และจริยธรรมในโลกดิจิทัล
		 Computer	applications;	internet	usability;	
digital	security	usability;	media	usability;	computer	and	
communication	device	usability;	searching;	analyzing;	
evaluating;	 rights	 and	 creativity;	 text	 processing	 
usability;	 Spreadsheet	 program	 usability;	 program	 
usability;	digital	media	creation	program	usability;	online	 
collaborative	 work;	 awareness	 of	 ethics	 and	 self	 
responsibility	from	communication	behavior;	digital	laws	
and ethics

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตเลือกเรียน

 0041 023  พลเมืองดิจิทัล  2(2-0-4)

   Digital Citizens

	 ความหมาย	ความส�าคญัและแนวคดิของความเป็น
พลเมืองดิจิทัล	 ทักษะความเป็นพลเมืองดิจิทัล	 การรักษา 
อัตลกัษณ์พลเมอืงดจิทิลั	การรกัษาข้อมลูส่วนตวั	การคดิวเิคราะห์
อย่างมวีจิารณญาณ	การจัดสรรเวลาหน้าจอ	การรับมอืการคุกคาม
ทางโลกออนไลน์	 การจัดการข้อมูลท่ีทิ้งไว้บนโลกออนไลน	์ 
การรักษาความปลอดภัยในโลกออนไลน์	การใช้เทคโนโลยีอย่าง
มีจริยธรรม	ทักษะและการรู้เท่าทันสารสนเทศ	 สื่อ	 และดิจิทัล	 
การสืบค้นและการใช้งาน	การสร้างสรรค์นวัตกรรม	 เอกลักษณ์
และคุณภาพชีวิต	การเรียนรู้เทคโนโลยี	 การใช้เคร่ืองมือสื่อสาร 
ในการร่วมมือในชีวิตประจ�าวันของพลเมืองดิจิทัล
		 Definition,	 importance,	 and	 concepts	 of	
digital	citizenship;	digital	citizenship	skills;	digital	citizen	

identities;	privacy	management;	critical	thinking;	screen	

time	management;	cyberbullying	management;	digital	

footprints;	cybersecurity	management;	digital	empathy;	

information,	media,	 and	 digital	 skills	 and	 literacies;	

searching	and	usage;	innovation	creation;	identity	and	

quality	of	life;	technology	learning;	digital	citizens’	use	

of technology as tools for daily life cooperation 

 0041 024  โปรแกรมประยุกต์ส�าหรับส�านักงาน

  ดิจิทัล  2(2-0-4)

   Digital Office Software Application 

		 ความหมายและความส�าคัญระบบสารสนเทศ	
ข้อมูลและสารสนเทศในองค์กร	 การจัดการระบบสารสนเทศ	 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ	 การใช้งาน
โปรแกรมส�าเร็จรูปในส�านักงานดิจิทัล	
		 Definition	and	importance	of	information;	
data	 and	 information	 in	 organization;	 information	 
management	 system;	 effective	 use	 of	 information	 
technology;	digital	office	tools	usability
 

 0041 025  การคิดแก้ปัญหาแบบตรรกศาสตร์

  เบื้องต้น  2(2-0-4)

   Logical Thinking Based Problem Solving 

		 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการคิดเชิงค�านวณ	การใช้
เหตุผลเชิงตรรกะ	 ข้อมูลน�าเข้า	 ผลลัพธ์	 ขั้นตอนวิธีและการ 
แก้ปัญหา	 การใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปเพื่อการทดสอบการแก้ไข
ปัญหา
		 Basic	 computational	 thinking;	 logical	 
reasoning;	 input;	 output;	 Algorithms	 and	 problem	 
solving;	 use	 of	 package	 software	 in	 problem	 solving	 
testing 

 0041 026  การวิเคราะห์และการน�าเสนอข้อมูล

  เบื้องต้น  2(2-0-4)

   Basic Data Analytics and Presentation

		 ความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูล	ความส�าคัญ
ของการวิเคราะห์ข้อมูล	 ประเภทของข้อมูล	 การวิเคราะห์ข้อมูล
อย่างง่าย	การใช้เครื่องมือส�าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล	การน�า
เสนอข้อมูลด้วยกราฟประเภทต่าง	ๆ	การประเมินประสิทธิภาพ

การวิเคราะห์ข้อมูล	กรณีศึกษา
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	 Definition	of	data	analytics;	importance	of	
data	analytics;	types	of	data;	basic	data	analytics;	data	
analytical	tool	usability;	data	presentation	using	graphs;	
data	analytics	evaluation;	case	studies

 0041 027  คอนเทนต์และสื่อดิจิทัล  2(2-0-4)

   Content and Digital Media

  ความหมายของสื่อดิจิทัล	ประเภทคอนเทนต์และ
สื่อดิจิทัล	 หลักการและแนวคิดในการออกแบบและการสร้าง 
คอนเทนต์	 เคร่ืองมือและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้สร้าง 
คอนเทนต์และสื่อดิจิทัล	การประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
และธุรกิจ	 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการสร้างคอนเทนต์และ 
สื่อดิจิทัล
  Definition	of	digital	media;	types	of	content	
and	digital	media;	principles	and	approaches	in	content	
design	and	creation;	 tools	 and	computer	 software	 for	
content	 and	 digital	media	 creation;	 applications	 of	 
digital	media	for	learning	and	business;	relevant	laws	on	
content and digital media creation

 0041 028  วิทยาศาสตร์สมัยใหม่และนวัตกรรม

  เพื่อชีวิต  2(2-0-4)

   Modern Science and Innovations for Life 

  วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือก้าวทันแนวโน้ม
มหภาค	 พัฒนาชีวิตอัจฉริยะ	 วิถีชีวิตดิจิทัลและเทคโนโลยี	
นวัตกรรมพลังงานทดแทน	ดีไอวาย	คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาชีวิต
ในสังคมปัจจุบันและอนาคต
 Science	and	innovations	for	mega	trends;	
smart	life	development;	digital	lifestyle	and	technology;	
renewable	energy	 innovations;	D.I.Y;	mathematics	 for	
life development in present and future society

 0041 029  วิศวกรรมในชีวิตประจ�าวัน  2(1-2-3)

   Everyday Engineering

  ระบบไฟฟ้า	การสือ่สาร	การใช้อปุกรณ์ไฟฟ้าอย่าง
ประหยัดพลังงาน	 การใช้และดูแลรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์	 
การใช้และบ�ารุงรักษารถจักรยานยนต์	 รถยนต์	 เครื่องจักรกล
เกษตร	 พื้นฐานในงานก่อสร้าง	 ระบบประปาและสุขาภิบาล 
เบื้องต้น	 การจัดการส่ิงแวดล้อมในชีวิตประจ�าวัน	 การจัดการ 

ขยะมูลฝอย	ความปลอดภัยในการท�างาน

 Electrical	system;	communication;	use	of	
energy-saving	 electrical	 devices;	 use	 and	 care	 of	 
computers;	 use	 and	maintenance	 of	 motorcycles,	 
cars	 and	 agricultural	machinery;	 fundamentals	 of	 
construction;	basic	water	supply	and	sanitation	systems;	
environmental	management	 in	 daily	 life;	 solid	waste	
management;	safety	at	work

2.  กลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

 0042 001  ประชากรโลก ไร้โรค  2(2-0-4)

   Global Health and Disease Prevention

		 นิยาม	 ขอบเขตความหมายสุขภาพประชากรโลก	
ปัญหาความเส่ียงด้านสุขภาพของประชากรโลก	ปัจจัยความไม ่
เท่าเทยีมด้านพฤตกิรรมสงัคมและเศรษฐกจิ	ระบบด้านการแพทย์
และการสาธารณสุข	ผลกระทบของภาวะท่ีมีทรัพยากรของโลก
จ�ากัดต่อภาวะโภชนาการ	 โลกไร้พรมแดน	การระบาดของโรค 
จากระดับประเทศสู่นานาชาติ	 โรคเกิดจากการใช้ชีวิตประจ�าวัน 
ในยุคดิจิทัล	 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 	 ในการป ้องกัน	 
การเสริมสร้างสุขภาพที่ใช้วิชาชีพด้านสาธารณสุข	 การแพทย	์
วทิยาศาสตร์สขุภาพ	และวศิวกรรมมาท�างานร่วมกนัเพือ่ประชากร
โลกตามบริบทของสังคม
		 Definition,	 scope	 and	meaning	 of	 global	
health;	risk	and	problems	of	 international	populations;	
inequality	in	social	and	economic	behavior;	medical	and	
public	 health	 system;	 effects	 of	 natural	 resource	 
limitations;	 borderless	 globe;	 disease	 epidemics	 from	
national	 to	 international	 levels;	 digital-age	 lifestyle	 
diseases;	 disease	 prevention	 innovations	 and	 
technology;	health	promotion	in	areas	of	public	health;	
context-specific	 collaborations	 of	medicine,	 health	 
science, and engineering for global population health

 0042 002  ตระหนักรู้เรื่องสุขภาพ  2(2-0-4)

   Health Awareness

  แนวคิด	 ความหมายและความส� าคัญของ 
ความรอบรู้ทางด้านสุขภาพในการจัดการสุขภาพ	 การสร้างเสริม 
สุขภาพ	 และป้องกันโรค	 เพศศึกษา	 การปฐมพยาบาลและ 
การช่วยฟื ้นคืนชีพเบื้องต้น	 การดูแลตนเองเรื่องเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์	บหุรีแ่ละยาสบู	การรบัรูข้้อมลูข่าวสารเกีย่วกบัสขุภาพ	

วจิารณญาณในการตดัสนิใจด้านสุขภาพและการแพทย์ทางเลอืก 
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		 Concepts,	 definition	 and	 importance	 of	

health literacy in health management, health promotion 

and	illness	prevention;	sex	education;	first	aid	care	and	

basic	 resuscitation;	 self	 care	 in	 alcohol,	 cigarette	 and	

tobacco	consumption;	perception	of	health	information;	

judgment	 in	 decision	 making	 regarding	 health;	 

alternative medicine 

 0042 003  การดูแลและการสร้างเสริมสุขภาพ

  แบบองค์รวม  2(2-0-4)

   Holistic Health Promotion 

 แนวคิดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม	สุขอนามัย

และการป้องกนัโรค	การดแูลสขุภาพกายและการป้องกนัโรคทีพ่บ

บ่อยในช่วงวยัต่าง	ๆ 	ในระดบัเบือ้งต้น	การประเมนิสขุภาพจติและ

การจัดการปัญหาสุขภาพจิตเบื้องต้น	 ความสัมพันธ์	 ความรัก	

การเตรียมความพร้อมสู ่การมีครอบครัวและการวางแผน

ครอบครัว	 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการล่วงละเมิดทางเพศ	 

การดูแลสุขภาพด ้ วยภูมิป ัญญาไทยและสากลภายใต  ้

หลกัเศรษฐกจิพอเพยีงทีส่อดคล้องกับบริบทไทยและวถีิชวีติไทย	

สิทธิประกันสุขภาพในประเทศไทยและสิทธิและหน้าที่ของผู้ป่วย

  Concepts	 of	 holistic	 health	 promotion;	

hygienic	and	disease	prevention;	basic	health	care	and	

disease	prevention	in	different	age	groups;	basic	mental	

health	evaluation	and	management;	relationships,	love,	

preparation	for	family	establishment	and	family	planning;	

laws	 involving	 sexual	 abuse;	 health	 care	 under	 the	 

principles	 of	 Thai	 traditional	medicine;	 sufficient	 

economy	and	Thai’s	 life	style;	health	insurance	rights	 

in Thailand and patient’s rights

 0042 004  การดูแลสุขภาพแต่ละช่วงวัย  2(2-0-4)

   Health Care for Different Age Groups

		 การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายและจิตใจแต่ละ 

ช่วงวัย	โรค	อาหาร	กิจกรรม	การดูแลรักษาสุขภาพกาย	สุขภาพ

จิตและการปฐมพยาบาลแต่ละช่วงวัย	

  Physical and mental changes at different 

stages	 of	 life;	 illnesses;	 food;	 activities;	 physical	 and	

mental	 health	 care,	 and	 first	 aid	 care	 for	 people	 of	 

different age groups 

 0042 005  อาหารและการออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ

  และความงาม  2(1-2-3)

   Food and Exercise for Health and Beauty

  หลักโภชนาการ	 การเลือกอาหาร	 อาหารท่ีอยู่ใน

กระแสความนิยม	การควบคุมอาหารเพื่อลดน�้าหนักแบบต่าง	ๆ	

หลักการและความส�าคัญของสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย

ศาสตร์เบ้ืองต้นของการออกก�าลังกาย	 การออกก�าลังกายและ 

การฝึกปฏิบัติกีฬาเพื่อสุขภาพและความงาม	 การวางแผนและ 

การประเมินผลการออกก�าลังกาย	 การส่งเสริมเจตคติท่ีดีต่อ 

การออกก�าลงักายและการฝึกปฏบิตักิฬีาเพือ่สขุภาพและความงาม

  Nutrition;	 food	 selection;	 popular	 food;	 

dietary	control	for	weight	loss;	principles	and	importance	

of	health	and	physical	fitness;	doing	exercise	and	playing	

sports	 for	 health	 and	 beauty;	 exercise	 planning	 and	

evaluation;	promoting	positive	attitudes	towards	doing	

exercise and playing sports for health and beauty

 0042 006  ฉลาดบริโภคยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ  2(2-0-4)

   Consumption of Pharmaceutical and 

  Health Products

  หลักการใช้ยาท่ัวไป	 การใช้ยาและผลิตภัณฑ์

สุขภาพในการรักษาอาการและโรคท่ัวไป	ข้อเท็จจรงิของผลิตภัณฑ์

เสริมอาหาร	ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่น	ๆ	

ท่ีอยูใ่นกระแสนิยมและการเลือกใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่าง

มีวิจารณญาณ

  General	 principles	 of	 drug	 use;	 use	 of	 

pharmaceutical and health products in treatment of 

symptoms	and	common	diseases;	facts	on	popular	dietary	

supplements,	 cosmetics	 and	 other	 health	 products;	

choosing	drugs	and	health	products	with	discretion
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 0042 007  การเรียนร่วมสหวิชาชีพ

  เพื่อสุขภาพชุมชน  2(2-0-4)

   Inter-professional Learning for 

  Community Health

  แนวคิดเรื่องการจัดการศึกษาแบบสหวิชาชีพ	 

หลกัการเวชศาสตร์ครอบครัว	การออกแบบบ้านและปรับภูมทิศัน์	

การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชน	สุขภาพหนึ่งเดียว	โรคจากสัตว์

สู่คน	การสื่อสารกับผู้ป่วย	การเข้าชุมชน	ยาและสมุนไพรท้องถิ่น	

การวางแผนดูแลสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม	 การจัดท�าสื่อและ

จรยิธรรมในการจดัท�าส่ือ	ความปลอดภยัในการใช้อปุกรณ์ในบ้าน 

  Concepts	of	 inter-professional	education;	

principles	 of	 family	 medicine;	 house	 design	 and	 

landscape	development;	environmental	management	for	

communities;	 one	 health;	 transmitted	 diseases	 from	

animals	 to	 humans;	 communicating	with	 patients;	 

community	 visits;	 local	medicine	 and	herbs;	 holistic	

community	health	promotion	planning;	media	creation	

and	ethics	in	media	creation;	safety	in	use	of	household	

appliances 

 0042 008  ทักษะชีวิต  2(2-0-4)

   Life Skills

  ความหมาย	ความส�าคัญและองค์ประกอบของ

ทักษะชีวิตในศตวรรษที่	 21	 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ	 

การคิดสร้างสรรค์	 การคิดเชิงบวก	การคิดวิเคราะห์	 ความฉลาด

ทางอารมณ์	การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล	ทฤษฎีสามเหลี่ยมแห่งความรัก	 การวางตัวด้านความรัก	

การเลือกคู่ครอง	การสร้างภูมิคุ้มกันทางใจ	การเผชิญและจัดการ

ความผิดหวัง	 ความสามารถในการแก้ไขปัญหาชีวิตได้อย่าง

สร้างสรรค์	

  Definition,	importance,	and	components	of	

the	21st	century	life	skills;	thinking	and	decision	making	

skills;	 creativity;	 positive	 thinking;	 critical	 thinking;	

emotional	 quotient;	 l i fe	 skil l 	 development	 for	 

interpersonal	relationships;	Triangular	Theory	of	Love;	

positioning	oneself	 in	a	 romantic	 relationship;	 spouse	

selection;	 resilience	quotient;	 facing	and	coping	with	

disappointments;	 constructive	 life	 problem-solving	

abilities

 0042 009  บุคลิกภาพเพื่อความสัมพันธ์ในสังคม  2(2-0-4)

   Personality for Socialization 

  แนวคิดและความส�าคัญของบุคลิกภาพต่อการอยู่
ร่วมกับผู้อื่น	 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ	 การเสริมสร้าง
บุคลิกภาพเพื่อภาพลักษณ์ท่ีดี	 ความรู้และทักษะพื้นฐานอ่ืน	 ๆ	 
ที่ส่งเสริมการพัฒนาตนเองและความส�าเร็จในอาชีพ	 รวมถึง
มารยาททางสังคมเก่ียวกับการเข้าร่วมการประชุมทางธุรกิจ	 
งานสังสรรค์และงานจัดเลี้ยงลักษณะต่าง	 ๆ	 บุคลิกภาพเพื่อ 
การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
  Concepts	 and	 importance	of	 personality;	
factors	influencing	personality;	personality	improvement	
for	 enhancing	 positive	 image;	 other	 skil ls	 for	 
self-development	and	career	success	including	general	
social	 etiquette	 associated	with	 business	meetings,	
events	 and	 banquets;	 personality	 for	 effective	 
interpersonal relations

 0042 010  ฝ่าวิกฤตภัยพิบัติ  2(2-0-4)

   Disaster Survivor

  ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติ	 ผลกระทบต่อสุขภาพ
มนุษย์และสิ่งแวดล้อม	 กรณีภัยธรรมชาติ	 สภาวะโลกร้อน	 
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	การเตรยีมพร้อมรบัมอือทุกภยั	
วาตภัย	อัคคีภัย	กรณีภัยจากมนุษย์สร้างขึ้น	อุบัติเหตุการจราจร	
กระแสไฟฟ้าลัดวงจร	สารพิษ	การจลาจล
		 Knowledge	of	disasters;	impacts	of	disasters	
on	health	 and	 environment;	 global	warming;	 climate	
change;	 preparing	 for	 floods,	 storms,	 fires,	man-made	
disasters,	traffic	accidents,	electrical	short	circuit,	toxins	
and riots

 0042 011  วิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  2(2-0-4)

   Environmental - Friendly Lifestyle

  สถานการณ์	 สาเหตุและผลกระทบของปัญหา 
สิ่งแวดล้อมในระดับชุมชนและระดับโลก	 การร่วมรับผิดชอบ 
การจัดการมลพิษ	แนวทางการแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน	 
วิถีชีวิตและลักษณะของชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  Situat ions,  causes and ef fects  of  
environmental problems at the community and global 
levels;	collective	responsibility	for	pollution	management;	
sustainable	 solutions	 to	 environmental	 problems;	 

environmental-friendly	lifestyles	and	communities 
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 0042 012  การจัดที่อยู่อาศัยเพื่อเสริมสร้าง

  คุณภาพชีวิต  2(2-0-4)

   Home Arrangements for Life Quality 

  Enhancement

  การจัดสวนและการจัดห้อง	 ประตู	 หน้าต่าง	 

เครื่องเรือน	แสง	สี	ช่องทางถ่ายเทลม	และอุณหภูมิให้เหมาะสม

กับการยศาสตร์และการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต	

  Gardening and arrangements of rooms, 

doors,	windows,	furniture,	lighting,	colors,	aperture	for	

ventilation	and	temperature	for	ergonomics;	life	quality	

enhancement

 0042 013  กัญชาวิทยา  2(2-0-4)

   Cannabis Science

  ประวัติและความรู ้ เบื้องต ้นเ ก่ียวกับกัญชา	

กฎหมายที่ เกี่ยวข ้อง	 สายพันธุ ์กัญชา	 การขยายพันธุ ์และ 

การปรับปรุงพันธุ์	วิธีการปลูกและการดูแล	การสกัดน�้ามันกัญชา	 

การวิเคราะห์องค์ประกอบและการหาปริมาณสารกลุ่มไฟโตแคน

นาบินอยด์	 การวิเคราะห์สารปนเปื้อน	 การประยุกต์ใช้กัญชา

ทางการแพทย์	นวัตกรรมกัญชา	

  History	 and	 knowledge	 of	 cannabis;	 

relevant	laws;	cannabis	strains;	cannabis	propagation,	

breeding,	planning	and	care;	extraction	of	cannabinoid	

oil;	phytochemical	qualitative	and	quantitative	analysis	

of	 cannabis	 related	 compound	 and	 contaminant;	 

applications	 in	 cannabinoid	medicine;	 cannabis	 

innovation

 0042 014  สัตว์เลี้ยงกับชีวิต  2(2-0-4)

   Pets and Life 

  ประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นเพื่อนและ

ปศุสัตว์	ชนิดและการจ�าแนกสัตว์เลี้ยงเพื่อเป็นเพื่อนและปศุสัตว์	

การเลือกสัตว์เลี้ยงเพ่ือเป็นเพื่อนและปศุสัตว์ที่เหมาะสม	พันธุ์	

อาหาร	 การเลี้ยงและการจัดการสัตว์เลี้ยงเพื่อเป็นเพื่อนและ

ปศสุตัว์	การดแูลสขุภาพเบือ้งต้น	การจดัสวสัดภิาพสตัว์	โรคสตัว์

สูค่นทีส่�าคญัในสตัว์เล้ียง	การท�าวคัซนีและการป้องกันโรคในสตัว์

เลี้ยงและปศุสัตว์	

  Benefits	of	companion	animal	and	livestock;	

classification	of	companion	animal	and	livestock;	pet	and	

livestock	selection;	breeding,	feed,	raising	and	livestock	

management	of	companion	animal	and	livestock;	health	

care;	animal	welfare;	 important	zoonosis,	vaccine	and	

prevention for companion animal and livestock

3.  กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน

 0043 001  การคิดเชิงออกแบบ  2(2-0-4)

   Design Thinking 

  กระบวนการคิด	 การใช้และการท�าความเข้าใจ

ปัญหาต่าง	ๆ	การออกแบบ	การแก้ปัญหาขนาดใหญ่	 การน�าเอา

ความคดิสร้างสรรค์และมุมมองจากหลาย	ๆ 	ส่วนมาสร้างแนวทาง

ในการแก้ปัญหา	การน�าแนวทางมาทดสอบ	การพัฒนานวัตกรรม

เพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้และสถานการณ์ที่เป็นปัญหา	การออกแบบ

ประสบการณ์ผู้ใช้	

  Conceptualization, applications, and  

understanding	 of	 problems;	 design;	 large-scale	 

problem-solving;	 using	 creativity	 and	 different	 

perspectives	 to	 construct	 problem-solving	methods;	

method	testing	and	redefining;	developing	innovations	

to	address	users’	needs	and	problematic	situations;	user	

experience design 

 วิชาที่ก�าหนดให้นิสิตเลือกเรียน

 0043 002  การจัดการความคิดสร้างสรรค์

  และนวัตกรรม  2(2-0-4)

   Creativity and Innovation Management 

  ตัวแบบจ�าลองและวิธีการจัดการความคิด

สร้างสรรค์	ตลอดจนกระบวนการอนัก่อให้เกดิความคดิสร้างสรรค์

ที่ส ่งเสริม	 สนับสนุนและเพิ่มพูนประสิทธิผลขององค์การ	 

การประเมินโอกาสทางธุรกจิ	การวิเคราะห์ทิศทางการเปล่ียนแปลง

ทางธุรกิจ	 เทคนิคการจัดการนวัตกรรม	 การประเมินมูลค่า

นวัตกรรม	การแปลงนวัตกรรมสู่กระบวนการทางธุรกิจ	

  A study of models and methods of  

creativity	and	creativity	management	through	which	the	

creative process can be encouraged and increased for 

enhanced organizational effectiveness using sound 

management techniques
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 0043 003  การลงทุนอย่างชาญฉลาด  2(2-0-4)

   Smart Investment

  ข้อมูลทางธุรกิจ	 ประเภทของการลงทุน	 ทฤษฎ ี
การเงินที่ใช้เพื่อการลงทุน	 การบริหารความเสี่ยงในการลงทุน	 
หลักการวิ เคราะห ์การลงทุนเพื่อสร ้ างความมั่ งคั่ งสูง สุด	 
การประเมินผลตอบแทน	 การน� า เสนอข ้อมูลทางธุรกิจ	 
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ	
  Business	data;	types	of	investment;	finance	
theories	 related	 to	 investment;	 risk	management;	 
analysis	of	investment	for	cost	effectiveness;	evaluating	
rate	of	return;	presenting	business	data;	data	analysis	
for decision making

 0043 004  ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์  2(2-0-4)

   Young Entrepreneurs

  นวัตกรรมและการสร้างสรรค์	เศรษฐกจิสร้างสรรค์	
กระบวนการประเมินแนวความคิด	 แนวโน้มธุรกิจเริ่มต้นใหม่	
โอกาสในการท�าธุรกิจ	 การเปลี่ยนจากแนวคิดให้เป็นผลิตภัณฑ์
หรือบริการ	การเขียนแผนธุรกิจ	การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ใน
การท�าธุรกิจ	
  Innovation	and	creativity;	creative	economy; 
idea	 evaluation	 process;	 trends;	 startups;	 business	 
opportunities;	translating	ideas	to	products	and	services;	
writing	business	plans;	analyzing	business	possibilities	

 0043 005  ผู้ประกอบการทางสังคม  2(2-0-4)

   Social Entrepreneurship 

  บทบาทการเป็นผูป้ระกอบการกับปัญหาของสงัคม	
การเพ่ิมคุณค่าในการประกอบการทางสังคม	หลักการในการท�า
ธุรกิจเพื่อสังคม	 การจัดระบบทางธุรกิจเพ่ือบรรลุเป้าหมายใน 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเพิ่มทุนทางสังคมโดยเน้น 
ผลประโยชน์ของชมุชนมากกว่าก�าไรส่วนบคุคล	การคดิค้นวธิคีดิ
ใหม่	ๆ	ในการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาชุมชนไปในทางที่ดีขึ้น
  Entrepreneurship	 and	 social	 problems;	
adding	value	 to	 social	 entrepreneurship;	principles	 of	
social	entrepreneurship;	business	process	management	
for	social	change	and	social	capital	construction	with	
priority	given	to	community	benefits	over	personal	profits;	
seeking	innovative	ideas	to	solve	problems	with	the	aim	

to further develop the community 

 0043 006  ธุรกิจออนไลน์  2(2-0-4)

   Online Business

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท�าธุรกิจและธุรกิจ

ออนไลน์	 โอกาสในการท�าธุรกิจ	การสร้างสรรค์เนื้อหาการขาย	 

รูปแบบการสร้างรายได้	 การตลาด	 การประมูล	 กฎหมายและ

จริยธรรมกับการค้าและธุรกิจออนไลน์

  Introduction to business and online  

business;	business	opportunities;	sales	content	creation;	

revenue	generation	models;	marketing;	auction;	trading	

and	online	business	laws	and	ethics

 0043 007  แก่นการน�าเสนออย่างตรงเป้า  2(2-0-4)

   Essence of Pitching

  การน�าเสนอที่ดึงดูดลูกค้าหรือนักลงทุนที่สนใจ	

การน�าเสนอคุณสมบัติบริษัท	 รูปแบบต่าง	 ๆ	 ในการสื่อสาร	 

การส่ือสารด้วยการเขียนและการพูด	 เทคนิคการส่ือสารส�าหรับ 

ผู้ประกอบการ	การเจรจาต่อรอง	การโน้มน้าว	 ทักษะการส่ือสาร 

ให้ประสบความส�าเร็จและการสร้างเสริมบุคลิกภาพ	

  Pitching business ideas to attract  

interested	 customers	 or	 investors;	 showcasing	 

a	 company’s	 capabilities	 and	 expertise;	 types	 of	 

communication;	written	 and	 spoken	 communication;	

communication	 techniques	 for	 entrepreneurs;	 

negotiations;	 persuasion;	 successful	 communication	

skills;	personality	development

 0043 008  การเงินส่วนบุคคล  2(2-0-4)

   Personal Finance 

  เทคนิคการเงินส่วนบุคคล	การวางแผนการใช้เงิน

อย่างเป็นระบบ	 การจัดท�างบประมาณการเงินส่วนบุคคล	 

การวางแผน	 การประกันภัย	 การออม	 การลงทุนในที่ดินและ 

หลักทรัพย์	ภาษี	 เงินได้บุคคลธรรมดา	การจัดการสินทรัพย์และ

หนี้สิน	การวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ	

  Personal	 financial	 planning	 techniques;	

systematic	 financial	 planning;	 personal	 budgeting;	 

personal	 financial	 planning;	 insurance;	 savings;	 

property	 and	 securities	 investment;	 personal	 income	 

tax;	asset	and	liability	management;	financial	planning	

for retirement
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 0043 009  การด�ารงชีวิตอัจฉริยะ  2(2-0-4)

   Smart Living 

  การประยุกต ์ใช ้ เทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารส�าหรับการด�ารงชีวิตอัจฉริยะ	 องค์ประกอบของ

โครงสร้างพ้ืนฐานและแพลตฟอร์มการด�ารงชีวิตอัจฉริยะ	

มาตรฐานการสื่อสารและระบบเครือข่าย	 อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง	

ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล	 กรณีศึกษา 

ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส�าหรับ

การด�ารงชีวิตอัจฉริยะ

  A p p l i c a t i o n  o f  i n f o r m a t i o n  a n d  

communication	technology	in	smart	living;	smart	living	

infrastructure	and	platforms;	standards	of	communication	

and	networking	system;	internet	of	things;	privacy	and	

data	 security;	 case	 studies	 of	 the	 application	 of	 

information and communication technology in smart 

living 

 0043 010  นวัตกรรมเกษตรและอาหาร  2(2-0-4)

   Food and Agricultural Innovation

		 ความส�าคัญของนวัตกรรมเกษตรและอาหาร	

การเกษตรกบัสงัคมไทยและการเปลีย่นแปลงในอนาคต	การผลิต

อาหารท่ีปลอดภัย	ฟาร์มอัจฉริยะในการผลิตอาหารจากพืชและ

สัตว์	แนวโน้มการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในปัจจุบัน	เทคโนโลยี

ในการแปรรูปและถนอมอาหาร	 นวัตกรรมเพื่อการบรรจุภัณฑ์

อาหาร	 การแสดงฉลากอาหาร	 หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีใน 

การผลิตอาหาร	นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตอาหาร

  Importance of agricultural and food  

innovation;	 agriculture	 and	Thai	 society	 and	 future	

changes;	safe	 food	production;	 smart	 farming	 for	 food	

production	 from	plants	and	animals;	current	 trends	 in	

food	 product	 development;	 technologies	 in	 food	 

processing	 and	 preservation;	 innovation	 in	 food	 

packaging;	food	labeling;	Good	Manufacturing	Practice	

(GMP),	biotechnology	innovation	in	food	production

4.  กลุ่มพลเมืองเข้มแข็ง 

 0044 001  พันธกิจมหาวิทยาลัยกับชุมชน  2(1-2-3)

   University’s Mission and Community

		 ความหมายและความส�าคัญของพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย	 บทบาทของมหาวิทยาลัยในการรับใช้ชุมชน	 

การท�างานร่วมกับชุมชมกับภาคีในพื้นที่และเป็นผู ้มีส่วนได  ้

ส่วนเสีย	 การสร้างการเรียนรู้บนฐานของสังคมและชุมชนผ่าน 

การบูรณาการหลักสูตร	 เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	

การสร้างจิตสาธารณะ	การน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการช่วย

เหลือชุมชนที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาและอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

		 Definit ion	 and	 importance	 of 	 the	 

University’s	mission;	roles	of	the	University	in	serving	

communities;	 collaborations	with	 communities	 and	

stakeholders;	 community-based	 learning	with	 the	 

integration of diverse disciplines to strengthen  

communities;	 development	 of	 public-mindedness;	 

applications	 of	 knowledge	 for	 community	 service	 in	 

accordance	with	Mahasarakham	University’s	philosophy	

and identity

 0044 002  ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง  2(1-2-3)

   Leadership for Change

  ภาวะผู้น�า	ผูน้�าในยคุการเปลีย่นแปลง	คณุลกัษณะ

และบทบาทหน้าที่ของผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	 บทบาทของผู้น�าใน

การท�างานเป็นทีม	การสร้างทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ	 บุคลิกภาพ	

เทคนคิในการเป็นผูน้�า	การสร้างความภมูใิจให้ทมีงาน	การจัดการ

ความขัดแย้ง	 การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจในการท�างาน 

เป็นทีม

  Leadership;	leaders	in	the	disruption	era;	

the	characteristics	and	roles	of	 leadership	 for	change;	

the	 roles	 of	 team	 leader;	 building	 an	 effective	 team;	

personality;	leadership	techniques;	creating	team	pride	

and	 building	 team	 spirit;	 conflict	 management;	 

team-based	problem-solving	and	decision-making	
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 0044 003  พลเมืองเพื่อความอยู่ดีมีสุข  2(2-0-4)

   Citizenship for Well-Being 

  นิยามและความหมายเก่ียวกับความเป็นพลเมือง	

คณุลกัษณะพลเมอืง	การส่งเสรมิให้เกดิการตระหนกัรูใ้นประเดน็

ปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของท้องถิ่น	ระดับชาติ	รวมไปถึงระดับโลก	

มุ ่งสร้างให้เกิดจิตส�านึกสาธารณะ	 ความเข้าใจในพหุสังคม

วัฒนธรรม	 การเป็นพลเมืองเพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุข	 

ความสามารถในการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี

		 Definition	 and	meaning	 of	 citizenship;	

characteristics	of	citizenship;	promoting	an	awareness	

of	 current	 issues	 at	 the	 local	 and	 national	 levels;	 

promoting	public-mindedness;	understanding	of	plural	

culture	 and	 society;	 citizenship	with	 an	 orientation	 

towards	well-being;	 capabilities	 in	 seeking	 peaceful	

solutions to problems 

 0044 004  กฎหมายและการใช้สิทธิในชีวิต

  ประจ�าวัน  2(2-0-4)

   Laws and Everyday Rights

  ความรู ้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย	 กระบวนการ 

ทางกฎหมายในการใช้สทิธิประเภทต่าง	ๆ 	อนัเป็นสทิธแิละเสรภีาพ

ขั้นพ้ืนฐานของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ	ความยุติธรรม	 สิทธิใน

กระบวนการยตุธิรรมทางอาญา	สทิธใินกระบวนการยตุธิรรมทาง

แพ่ง	สทิธใินกระบวนการยุตธิรรมทางปกครอง	การเรยีกร้องสทิธิ

กรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมและการเยียวยาจากภาครัฐ	 

สิทธิของผู้บริโภค	 สิทธิคนพิการ	 สิทธิของผู้ประสบภัยจากรถ	 

สิทธิมนุษยชน

  General 	 knowledge	 of 	 laws; 	 legal	 

proceedings related to exercising constitutional rights 

and	 freedom;	 justice;	 rights	 in	 criminal	 proceedings;	

rights	 in	 civil	 proceedings;	 rights	 in	 administrative	 

proceedings;	 claiming	 rights	 in	an	effort	 to	denounce	

injustice	and	denied	compensation;	consumer’s	rights;	

disability	rights;	rights	of	accident	victims;	human	rights	

 0044 005  กฎหมายในการประกอบอาชีพ  2(2-0-4)

   Laws for Employees

  ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับกฎหมายและการบังคับใช้

กฎหมาย	 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน	

กฎหมายท่ีจ�าเป็นในการประกอบอาชีพ	 เช่น	 กฎหมายเกี่ยวกับ

ข้าราชการพลเรือน	กฎหมายแรงงานและประกันสังคม	กฎหมาย

ธุรกิจ	 กฎหมายภาษีอากร	 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและ

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

		 General	 knowledge	 of	 laws	 and	 law	 

enforcement;	laws	related	to	daily	life;	relevant	laws	for	

employment	such	as	laws	related	to	civil	servants,	labor	

and	 social	 security	 laws,	 business	 laws,	 tax	 laws,	 

information	technology	 laws,	and	intellectual	property	

laws

 0044 006  ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน  2(2-0-4)

   The King’s Philosophy and Sustainable 

  Development

		 พระราชประวตัพิระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร	

มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช	บรมนาถบพติร	ศาสตร์พระราชาและ

หลกัการทรงงาน	หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	เกษตรทฤษฎี

ใหม่	 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	การประยุกต์ศาสตร์พระราชา

เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	

  Biography of His Majesty King Bhumibol 

Adulyadej	 The	 Great;	 the	 King’s	 philosophy;	 His	 

Majesty	the	King’s	Working	Principles;	philosophy	of	the	

sufficiency	 economy;	 New	 Theory	 Agriculture;	 

sustainable	development	goals;	application	of	the	King’s	

philosophy in sustainable development

 0044 007  ศาสนาและการใช้เหตุผล

  เพื่อการด�ารงชีวิต  2(2-0-4)

   Religion and Reasoning for Living

  ความหมายและพัฒนาการทางความเชื่อและ

ศาสนา	ศาสนากับชีวิตประจ�าวัน	การใช้เหตุผลและการวิเคราะห์

ปรากฏการณ์	ความหลากหลายทางศาสนาและความเชือ่	การเรยีน

รู ้เข้าใจตนเองและผู้อื่นในการอยู่ร่วมกันท่ามกลางพหุสังคม

วัฒนธรรม
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  Definition	and	development	of	beliefs	and	

religions;	religions	and	daily	life;	reasoning	and	analyzing	

religious	and	belief	diversity;	understanding	of	self	and	

others to foster peaceful coexistence 

 0044 008  ชีวิตและสันติสุข  2(2-0-4)

   Life and Peace

  สมองของมนษุย์กบัการเรียนรู	้การพฒันาทางกาย	

ใจ	คิด	 รู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่นผ่านกระบวนการจิตตปัญญา

ศึกษาและสุนทรียสนทนา	การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง

จากภายใน	 มองเห็นเป้าหมายชีวิตและการคิดแบบองค์รวมสู ่

การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

  Human	brain	and	human	learning;	physical,	

mental	and	cognitive	development;	the	understanding	

of self and others through contemplative education and 

dialogue;	transformative	learning	;	being	able	to	set	life	

goals;	 practicing	 holistic	 thinking	 for	 peaceful	 

coexistence

 0044 009  สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต  2(1-2-3)

   Meditation for Life Development

  ความระลึกได้	 (สติ)	 ท�าใจให้สงบตั้งมั่น	 (สมาธิ)	

ความหมายของพลังจิต	 ประโยชน์ของสมาธิในชีวิตประจ�าวัน	

ความสัมพันธ์ของสติ	-	สมาธิ	-	ปัญญา	การบริหารจัดการอารมณ์

การฟังอย่างมีสติ	สมาธิกับสันติสุขโลก

  Mindfulness;	concentration;	the	meaning	

of	mind	power;	the	benefits	of	meditation	in	daily	life;	

the relationship of mindfulness, concentration and  

wisdom;	 emotional	management;	mindful	 listening;	

meditation	and	world	peace	

 0044 010  จิตอาสาสิ่งแวดล้อม  2(2-0-4)

   Environmental Volunteers 

 หลักการ	 แนวคิด	 ทฤษฎี เกี่ยวกับจิตอาสา 

สิง่แวดล้อม	เข้าใจในหลกัของการท�างานด้านจติอาสาสิง่แวดล้อม	

สร้างแนวคิดและกระบวนการด้านจิตอาสาสิ่งแวดล้อมในชุมชน	

กจิกรรมบ�าเพญ็ประโยชน์	การเป็นอาสาสมคัร	การท�างานจติอาสา

ร่วมกับชุมชน	การส่งเสริมจิตอาสาด้านสิ่งแวดล้อม

 

 Pr incip les ,  concepts ,  theor ies  o f  

environmental	 volunteerism;	 understanding	 the	 

principles	 of	 environmental	 volunteerism;	 creating	 

concepts and processes for environmental volunteerism 

in	 the	 community;	 service	 activities,	 volunteerism;	 

volunteering	 with	 the	 community;	 promoting	 

environmental volunteerism 

5.  กลุ่มวิถีสังคม 

 0045 001  ศิลปะกับชีวิต  2(2-0-4)

   Art Appreciation

 สุนทรียศาสตร์ด้านทัศนศิลป์	ดุริยางคศิลป์และ

ศลิปะการแสดง	ทักษะและกระบวนการสร้างสรรค์และนวัตกรรม

ศิลปกรรมศาสตร์ในศตวรรษที่	 21	การเชื่อมโยงการเรียนรู้และ

ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมไทยและต่างประเทศเพ่ือการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน

  Aesthetics in Visual Arts, Musical Arts and 

Performing	Arts;	skills	and	process	of	Fine	and	Applied	

Arts	 creation	 and	 innovation	 in	 the	 21st	 century;	 

integrating	 learning	with	 the	 application	of	Thai	 and	

foreign cultures to achieve sustainable development of 

quality of life and social quality

 0045 002  ดนตรีและศิลปะการแสดงอีสาน  2(2-0-4)

   Music and Isan Performing Arts

  ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัดนตรแีละศลิปะการแสดง

ภาคต่าง	 ๆ ความหมาย	 ความส�าคัญ	 ประวัติความเป็นมา	

พัฒนาการและประเภทของดนตรีและศิลปะการแสดงอีสาน	

วัฒนธรรมการแต่งกาย	 ประวัติของศิลปินผู้ที่มีผลงานโดดเด่น	

แนวคิดการต่อยอดเชิงธุรกิจบันเทิง	

 Introduction to regional music and  

performing	 art;	 definition,	 importance,	 background,	

development and types of music and Isan performing 

arts;	culture	of	clothing;	biography	of	most	outstanding	

artists;	commercialization	of	entertainment	business	
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 0045 003  ภูมิปัญญาเพื่อคุณภาพชีวิต  2(2-0-4)

   Wisdom for Quality of Life

		 ความหมาย	ลักษณะและประเภทของภูมิปัญญา	

ภูมิปัญญาและความสัมพันธ์กับความเชื่อ	 วัฒนธรรม	ประเพณี

อีสาน	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน	การปรับใช้

ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่พบในภูมิปัญญาท้องถิ่นใน

ชีวิตประจ�าวัน	

		 Definition,	condition	and	types	of	wisdom;	

wisdom	and	its	relationships	with	beliefs,	culture	and	

Isan	traditions;	environment	and	natural	resources	in	the	

community;	 application	 of	 knowledge	 of	 science	 and	

technology	embedded	in	local	wisdom	in	daily	life	

 0045 004  รู้จักอาเซียน  2(2-0-4)

   Introduction to ASEAN

  ข้อมลูพืน้ฐานเก่ียวกับประชาคมอาเซยีน	ลกัษณะ

ทางสังคม	 เศรษฐกิจ	 การเมืองการปกครองและวัฒนธรรมของ

ประเทศสมาชกิประชาคมอาเซยีน	ลกัษณะร่วมและความแตกต่าง	

		 Basic	 information	 of	ASEAN;	 the	 social,	

economic, political and cultural characteristics of  

ASEAN member	countries;	commonalities	and	differences 

 0045 005  มนุษย์กับความหลากหลายทางสังคมและ

  วัฒนธรรม  2(2-0-4)

   Humans and Social and Cultural Diversity 

 ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม	

ลักษณะส�าคัญของวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก	มนุษย์กับ

คุณค่าและความงามท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม	

การปรับตัวและการด� ารงอยู ่ ของมนุษย ์ภายใต ้กระแส 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

 Social	 and	 cultural	 diversity;	 important	

characteristics	of	Eastern	and	Western	cultures;	humans	

and	values	and	beauty	in	the	midst	of	cultural	diversity;	

human adaptation and existence under the constant 

social and cultural change

 0045 006  พหุวัฒนธรรมลุ่มน�้าโขง  2(2-0-4)

   Plural Culture of Mekong Region

  ภูมิหลัง	ความสัมพันธ์	ชาติพันธุ์	การตั้งถิ่นฐานใน

มติสิมัพนัธ์กบัภูมศิาสตร์	ภมูปัิญญา	ศลิปวฒันธรรมอตัชวีประวตัิ

บุคคลส�าคัญในท้องถิน่	กระบวนการทางความคิด	อัตลักษณ์ร่วม

ในกลุ ่มประเทศลุ ่มน�้ าโขง	 การพัฒนาภูมิภาคเป ็นมรดก 

ทางวัฒนธรรมเพื่อธุรกิจเชิงท่องเที่ยว

  Background,	 relationship,	 ethnicity;	 

settlements	 in	relation	to	geography;	wisdom;	art	and	

culture;	 autobiography	 of	 local	 dignitaries;	 thought	 

processes;	 co-identities	 among	Mekong	 countries;	 

regional	 development	 for	 cultural	 heritage;	 tourism	 

business development

 0045 007  อีสานทันโลก  2(2-0-4)

   Globalized Isan 

  อีสานในบริบทโลกาภิวัตน์	กลุ่มสังคมวัฒนธรรม	

ภูมิปัญญา	 วิถีชีวิตและทุนทางวัฒนธรรม	 การปรับประยุกต ์

จากอีสานคลาสสิกสู ่ อีสานทันสมัย	 การจัดสรรทรัพยากร	 

กลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์	สินค้าวัฒนธรรมและอีสานม่วนซื่น	

  Isan	in	a	globalized	context;	sociocultural	

groups;	 local	wisdom;	 livelihood	 and	 cultural	 capital;	 

a	 transition	 from	 classical	 to	modern	 Isan;	 resource	 

allocation;	 creative	 economy;	 cultural	 products	 and	

healthy Isan

 0045 008  การบริหารจดัการวฒันธรรม: การแปรวฒันธรรม

  เป็นสินค้า  2(2-0-4)

   Cultural Management: Cultural 

  Commoditization

  ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเชื่อ 

ในโลกปัจจุบันและการบริหารจัดการต้นทุนทางวัฒนธรรม 

เพื่อสร้างมูลค่า

  Cultural	diversity	and	beliefs;	management	

of cultural capital to create value
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 0045 009  การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  2(2-0-4)

   Cultural Tourism

  ความหมาย	ความส�าคญั	องค์ประกอบและรปูแบบ

ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	แหล่งท่องเที่ยวและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	การจัดการวัฒนธรรม

และการท่องเที่ยว	

  Definition,	importance,	elements,	and	types	

of	cultural	tourism;	tourist	attractions	and	organizations	

involved	 in	 cultural	 tourism;	 cultural	 and	 tourism	 

management

 0045 010  อาหารและเครื่องดื่มจากภูมิปัญญา

  พื้นบ้าน  2(2-0-4)

   Food and Beverages from Local Wisdom

  ประวัติ	 ความส�าคัญ	ภูมิปัญญาของอาหารและ

เครือ่งดืม่พืน้บ้าน	กรรมวธิแีละสขุวทิยาในการผลติ	ประโยชน์และ

คณุค่าทางโภชนาการ	นวตักรรมและบรรจภุณัฑ์อาหารและเคร่ือง

ดื่มพื้นบ้านที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มมูลค่า

  History,	 importance	and	wisdom	of	 food	

and	 local	 beverages;	 process	 and	 hygiene	 in	 the	 

production;	 benefits	 and	 nutrients;	 innovation	 and	 

appropriate packaging of local food and beverages for 

value addition

 0045 011  ภูมิปัญญาและนวัตกรรมผ้าทออีสาน  2(2-0-4)

   Wisdom and Innovative Isan Textile

		 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผ้าทอภาคต่าง	ๆ	ประวัติ

ความเป็นมาและภมูปัิญญาผ้าทออสีาน	นวตักรรมและการพฒันา

ผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานเพื่อสร้างมูลค่า

		 Introduction	 to	 regional	 textiles;	 history,	

background	and	wisdom	of	Isan	textile;	innovation	and	

Isan textile product development for value creation

 0045 012  พระเครื่องสยาม การวิเคราะห์และ

  อนุรักษ์  2(1-2-3)

   Siam Amulets: Identification and 

  Conservation 

  หลักการ	 ความหมาย	 ประวัติ	 พัฒนาการและ

ประเภทของพระเครื่องสยาม	 เทคนิคการอนุรักษ์	 กรรมวิธ ี

การสร้าง	 วัตถุดิบในการสร้าง	 การพิสูจน์หลักฐานและความจริง

ด้วยหลักทางวิทยาศาสตร์	 การตลาดและธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับ 

การอนุรักษ์พระเคร่ืองสยาม	กรณีศึกษาการอนุรักษ์และท�านุบ�ารุง 

พระเครื่องในประเทศไทย

  Principles,	definition,	history,	development,	

and	 types	 of	 Thai	 Buddha	 amulets;	 preservation	 

techniques;	production	methods;	materials	used	to	make	

amulets;	 amulet	 identifications	 and	 confirmation	 by	

using	 scientific	methods,	marketing	 and	 businesses	

related	 to	Thai	 amulets;	 case	 studies	 of	 Thai	 amulet	

conservation and preservation

 0045 013  คติความเชื่อตะวันออกส�าหรับ

  การอยู่อาศัย  2(2-0-4)

   Eastern Beliefs for Living

  ท่ีมาและเหตุผลของคติความเชือ่ตะวนัออกส�าหรบั

ท่ีอยู่อาศัยและการค้า	 ฮวงจุ้ยตามหลักชัยภูมิ	การจัดวางทิศทาง

และการเลือกท�าเลท่ีต้ัง	การออกแบบจดัวางพืน้ท่ีในแต่ละส่วนของ

บ้านและท่ีท�างานโดยค�านึงถึงพลังมงคล	พลังไม่เป็นมงคล	และ

วิธีการผสมผสาน	 การประยุกต์ใช้แนวคิดการออกแบบในชีวิต

ประจ�าวันและการท�างานได้

  The origin and logic of the Eastern beliefs 

for	 living	 and	 trading;	 feng	 shui	 based	 on	 strategic	 

locations;	 building	 orientation	 and	 location	 selection;	

space design for different areas of the house and  

workplace	by	considering	good	and	bad	power	and	the	

mixed	methods;	 applications	 of	 design	 principles	 in	

daily	life	and	work

 0045 014  การบริหารจัดการภูมิทัศน์ท้องถิ่น  2(2-0-4)

   Management of Local Landscape

	 แนวคดิและภมูปัิญญา	การจดัการสภาพแวดล้อม

และภูมิทัศน์ของที่อยู่อาศัย	ชุมชน	และท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่า

		 Concept	 and	wisdom;	management	 of	

environment, residential and community landscapes for 

value addition


