หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิ ชาเภสัชกรรมชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิ ทยาเขต/คณะ/ภาควิ ชา

มหาวิ ทยาลัยนเรศวร
บัณฑิ ตวิ ทยาลัยและคณะเภสัชศาสตร์
หมวดที่ 1. ข้อมูลทัวไป
่

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน
ภาษาอังกฤษ Master of Pharmacy Program in Community Pharmacy
2. ชื่อปริ ญญาและสาขาวิ ชา
ภาษาไทย
: เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชกรรมชุมชน)
: ภ.ม. (เภสัชกรรมชุมชน)
ภาษาอังกฤษ
: Master of Pharmacy (Community Pharmacy)
: M. Pharm. (Community Pharmacy)
3. วิ ชาเอก
ไม่ม ี
4. จานวนหน่ วยกิ ตที่เรียนตลอดหลักสูตร
36 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับ ปริญญาโท ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนิสติ ไทย
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันทีจ่ ดั การเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ ปริ ญญาแก่ผส้ ู าเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิ จารณาอนุมตั ิ /เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ปรับปรุงจากหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551 เปิ ดภาคการศึกษาที่ 1 ปี พ.ศ. 2555
คณะกรรมการบริหารคณะเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครัง้ ที่ 6/2554 วันที่ 15 มิถุนายน
2554
คณะกรรมการวิชาการเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครัง้ ที่ 6/2554 วันที่ 30 สิงหาคม 2554
สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครัง้ ที่ 6/2554 วันที่ 4 ตุลาคม 2554
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครัง้ ที่165(98/2554) วันที่ 13 พฤศจิกายน
2554
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่ มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
ปี การศึกษา 2556
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขวิชาเภสัชกรรมชุมชน เป็ นสาขาทีส่ นับสนุ นการผลิต
มหาบัณฑิตทีส่ ามารถนาความรูไ้ ปใช้ในการบริหารจัดการสถานปฏิบตั กิ ารชุ มชน รวมไปถึงสามารถ
ค้นคว้าวิจยั เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ
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หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา (Philosophy)
ผลิตมหาบัณฑิตทางเภสัชศาสตร์ ผูท้ รงความรูท้ งั ้ ด้านการให้บริบาลเภสัชกรรมแก่ผู้รบั บริการ
และการ
บริห ารจัดการ เทคโนโลยีในสถานประกอบการเภสัชกรรมชุมชน โดยเน้ นทักษะการบูรณาการองค์
ความรูเ้ พื่อนาไปประกอบวิชาชีพอย่างมีจริยธรรม
1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้มหาบัณฑิตทางเภสัชศาสตร์ มีคุณสมบัตดิ งั นี้
(1) มีความรูแ้ ละทักษะด้านการบริบาลเภสัชกรรม ณ สถานประกอบการเภสัชกรรมชุมชน ทัง้ ใน
ด้านทักษะการสื่อสาร การให้คาปรึกษา การประเมินอาการของโรคเบื้องต้น การบันทึกประวัตกิ ารใช้ยา
การส่งมอบยา การสร้างเสริมสุขภาพ การรับและส่งต่อผูป้ ่ วยตามความเหมาะสม
(2) มีความรูแ้ ละทักษะการบริหารจัดการสถานประกอบการเภสัชกรรมชุมชนและนาเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการบริการทางเภสัชกรรมอย่างมีคุณภาพ โดยเน้ นผู้รบั บริการเป็ น
สาคัญ
(3) สามารถผลิตงานวิจยั ทางเภสัชกรรมชุมชน
(4) มีคุณธรรม และจริยธรรม แห่งวิชาชีพ และนักวิจยั
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนิ นการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
เป็ นระบบทวิภาค ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
1.2.1 แผน ก แบบ ก1 ไม่มกี ารจัดการศึกษาภาคฤดูรอ้ น
1.2.2 แผน ก แบบ ก2 มีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอ้ น
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิ ตในระบบทวิ ภาค
ไม่ม ี
2. การดาเนิ นการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนิ นการเรียนการสอน
2.1.1 แผน ก แบบ ก1 ระบบทวิภาค วิชาภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ เรียน วันจันทร์และวัน
ศุกร์เวลา
08.00-17.00 น. หรืออื่น ๆ ตามทีห่ วั ข้อการวิจยั /โครงร่างกาหนด
2.1.2 แผน ก แบบ ก2 ระบบทวิภาค (มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอ้ น) วิชา
ภาคทฤษฎี
และปฏิบตั ิ เรียน วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 08.00-17.00 น. หรืออื่น ๆ ตามที่
หัวข้อการ
วิจยั /โครงร่างกาหนด
2.2 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
1. สาเร็จการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต
2. คุณ สมบัติอ่นื ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 (ภาคผนวก ข)
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3.หลักสูตรและอาจารย์ผ้สู อน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิ ต
3.1.1.1 หลักสูตรแผน ก แบบ ก1 จานวนหน่ วยกิ ตรวมตลอดหลักสูตรไม่
น้ อยกว่า 36หน่ วยกิ ต
3.1.1.2 หลักสูตรแผน ก แบบ ก2 จานวนหน่ วยกิ ตรวมตลอดหลักสูตรไม่
น้ อยกว่า 36หน่ วยกิ ต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตร แบ่งเป็ นหมวดวิชาซึง่ สอดคล้อง
กับทีก่ าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เป็ นดังนี้
ลาดับ
ที่

1

เกณฑ์ ศธ.
รายการ
งานรายวิชา
- วิชาบังคับ
- วิชาเลือก

แผน ก
แบบ ก1
ไม่น้อยกว่า
-

แผน ก
แบบ ก2
12

21
3

ไม่น้อยกว่า

-

2
วิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า
3
รายวิชาบังคับไม่นบั หน่วยกิต
หน่ วยกิ ตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า

36

12

36

36
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หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555
แผน ก
แผน ก
แบบ ก1 แบบ ก2
24

36
4
36

12
4
36

3.1.3 รายวิ ชาในหลักสูตร
3.1.3.1 หลักสูตรแผน ก แบบ ก1
วิ ทยานิ พนธ์
จานวนไม่น้อยกว่า 36
หน่ วยกิ ต
165791
วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก1
6 หน่วยกิต
Thesis I, Type A1
165792
วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก1
6 หน่วยกิต
Thesis II, Type A1
165793
วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก1
12 หน่วย
กิต
Thesis III, Type A1
165794
วิทยานิพนธ์ 4 แผน ก แบบ ก1
12 หน่วย
กิต
Thesis IV, Type A1
รายวิ ชาบังคับไม่นับหน่ วยกิ ต จานวน
4
หน่ วยกิ ต
158751
ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3(3-0-6)
Research Methodology in Health Science
165790
สัมมนา
1(0-3-1)
Seminar (Non-credit)
3.1.3.2 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2
วิ ชาบังคับ
21
หน่ วยกิ ต
151731
เภสัชบาบัด 1
3(2-3-5)
Pharmacotherapy I
151732
เภสัชบาบัด 2
4(3-3-7)
Pharmacotherapy II
151733
บริบาลเภสัชกรรมและการสื่อสารเชิงวิชาชีพ
3(2-3-5)
Pharmaceutical Care and Professional Communication
151741
การบริหารสถานประกอบการเภสัชกรรมชุมชน 1
3(3-0-6)
Community Pharmacy Management I
151742
การบริหารสถานประกอบการเภสัชกรรมชุมชน 2
3(3-0-6)
Community Pharmacy Management II
151743
เทคโนโลยีในงานเภสัชกรรมชุมชน
2(1-2-3)
Technology in Community Pharmacy
151747
กฎหมายและจริยธรรมในงานเภสัชกรรมชุมชน
2(1-3-3)
Laws and Ethics in Community Pharmacy
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151748

151735
151746
151749
153713
154741

165795
165796
165796

158751
165790

แนวคิดใหม่ทางเภสัชกรรมชุมชน
Current Concept in Community Pharmacy

1(0-2-1)

วิ ชาเลือก จานวนไม่น้อยกว่า
3
หน่ วยกิ ต
โภชนบาบัด
3(3-0-6)
Nutritional Therapy
การบริหารการตลาดเภสัชกรรมชุมชน
3(3-0-6)
Marketing Administration in Community Pharmacy
วิทยาศาสตร์ชะลอวัยเบือ้ งต้น เพื่อเภสัชกรรมชุมชน
3(3-0-6)
Introduction to Anti-aging Science for Pharmacy practice
เครือ่ งสาอาง
3(3-0-6)
Cosmetics
พฤติกรรมสุขภาพ
3(3-0-6)
Health Behavior
วิ ทยานิ พนธ์
12
หน่ วยกิ ต
วิทยานิพนธ์ 1 แบบ ก2
3 หน่วยกิต
Thesis I, Type A2
วิทยานิพนธ์ 2 แบบ ก2
3 หน่วยกิต
Thesis II, Type A2
วิทยานิพนธ์ 3 แบบ ก2
6 หน่วยกิต
Thesis IIl, Type A2
รายวิ ชาบังคับไม่นับหน่ วยกิ ต จานวน
4
หน่ วยกิ ต
ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3(3-0-6)
Research Methodology in Health Science
สัมมนา
1(0-3-1)
Seminar
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ความหมายของรหัสวิ ชา
ประกอบด้วยตัวเลข 6 ตัว แยกเป็ น 2 ชุด ชุดละ 3 ตัวมีความหมายดังนี้
1)ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 1 (3 ตัวแรก) คือ ตัวเลขเฉพาะของแต่ละภาควิ ชาหรือ
สาขาวิ ชา
151,154
หมายถึง
รายวิชาของภาคเภสัชกรรมปฏิบตั ิ
153
หมายถึง
รายวิชาของภาคเทคโนโลยีเภสัชกรรม
158, 165
หมายถึง
รายวิชาหลักสูตรเภสัชกรรมชุมชน
2)ความหมายของรหัสชุดที่ 2 (3 ตัวหลัง) คือ ตัวเลขประจารายวิ ชา
หลักร้อย
หมายถึง
ระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสิบ
หมายถึง
ลักษณะของการเรียนการสอน
เลข 1,2 กลุ่มวิชาด้านการผลิตยา
เลข 3
กลุ่มวิชาด้านบริบาลเภสัชกรรม
เลข 4
กลุ่มวิชาด้านเภสัชศาสตร์สงั คมและการบริหาร
เลข 5
กลุ่มวิชาด้านการวิจยั
เลข 9
กลุ่มวิชาสัมมนา การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และ
วิทยานิพนธ์
หลักหน่วย
หมายถึง
ลาดับของรายวิชาในหมวดนี้
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
3.1.4.1 แผน ก แบบ ก1
ชัน้ ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
158751
165791

ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ไม่นบั หน่วยกิต)
Research Methodology in Health Sciences (Non-credit)
วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก1
Thesis I, Type A1
รวม

หน่ วยกิ ต
3(3-0-6)
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
165790
165792

สัมมนา (ไม่นบั หน่วยกิต)
Seminar (Non-credit)
วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก1
Thesis II, Type A1
รวม

หน่ วยกิ ต
1(0-3-1)
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

ชัน้ ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
165793

วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก1
Thesis III, Type A1
รวม

หน่ วยกิ ต
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
165794

วิทยานิพนธ์ 4 แผน ก แบบ ก1
Thesis IV, Type A1
รวม
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หน่ วยกิ ต
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

3.1.4.2 หลักสูตรแผน ก แบบ ก2
ชัน้ ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
151731
151743
151748
158751

เภสัชบาบัด 1
Pharmacotherapy I
เทคโนโลยีในงานเภสัชกรรมชุมชน
Technology in Community Pharmacy
แนวคิดใหม่ทางเภสัชกรรมชุมชน
Current Concept in Community Pharmacy
ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ไม่นบั หน่วยกิต)
Research Methodology in Health Science (Non-credit)
รวม

หน่ วยกิ ต
3(2-3-5)
2(1-2-3)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
6 หน่ วยกิ ต

ชัน้ ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย
151732
151733

15xxxx
165795

เภสัชบาบัด 2
Pharmacotherapy II
บริบาลเภสัชกรรมและการสื่อสารเชิงวิชาชีพ
Pharmaceutical Care and Professional
Communication
วิชาเลือก
Elective Course
วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก2
Thesis I, Type A2
รวม

หน้าที่ 11

หน่ วยกิ ต
4(3-3-7)
3(2-3-5)

3(x-x-x)
3 หน่วยกิต
13 หน่ วยกิ ต

ชัน้ ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
151741
151747
165790
165796

การบริหารสถานประกอบการเภสัชกรรมชุมชน 1
Community Pharmacy Management I
กฎหมายและจริยธรรมในงานเภสัชกรรมชุมชน
Law and Ethics in Community Pharmacy
สัมมนา (ไม่นบั หน่วยกิต)
Seminar (Non-credit)
วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก2
Thesis II, Type A2
รวม

หน่ วยกิ ต
3(3-0-6)
2(1-3-3)
1(0-3-1)
3 หน่วยกิต
8 หน่ วยกิ ต

ชัน้ ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย
หน่ วยกิ ต
151742
165797

การบริหารสถานประกอบการเภสัชกรรมชุมชน 2
Community Pharmacy Management II
วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก2
Thesis IlI, Type A2
รวม

หน้าที่ 12

3(3-0-6)
6 หน่วยกิต
9 หน่ วยกิ ต

