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5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย เอกสารและตาราเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับผู้เข้าศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเภสัชภัณฑ์ เพียงสาขาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร
เป็นหลักสูตรปรับปรุง จากเดิมหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเภสัชภัณฑ์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) โดยจะเริ่มใช้หลักสูตรนี้ในภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษา 2560
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการประชุม ครั้งที่ 9/2559
เมื่อวันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน
พ.ศ. 2559
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 11 เดือน มกราคม
พ.ศ. 2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปี
การศึกษา 2561
8. อาชีพที่ประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1. นั ก วิจั ย หรือนั กวิช าการด้านเภสั ช ภั ณ ฑ์ และผลิ ตภั ณ ฑ์ สุ ขภาพ ที่ ปฏิ บัติ งานในฝ่ ายผลิ ต ฝ่ ายควบคุ ม
คุณ ภาพ ฝ่ ายวิจั ย และพั ฒ นา และฝ่ ายประกัน คุณ ภาพในโรงงานอุตสาหกรรมยา เครื่องส าอาง เวชภั ณ ฑ์ และ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
2. นักวิจัยหรือนักวิชาการด้านเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ปฏิบัติงานในสถาบันวิจัย หรือองค์กรของ
รัฐ และเอกชน
3. อาจารย์มหาวิทยาลัย
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ท่ามกลางวิถีการดาเนินชีวิตของคนไทยที่เปลี่ยนแปลงไป ที่มีความเร่งรีบในชีวิตประจาวัน ความเครียดที่เกิด
จากการทางานหรือจากชีวิตประจาวัน และการแยกออกมาอยู่เองเพื่ อใกล้ที่ ทางานทาให้ การรับ ประทานอาหาร
สาเร็จรูปที่อาจไม่มีคุณค่าต่อร่างกาย นอกจากนี้ผู้สูงอายุจะเป็นกลุ่มหลักในกระแสสุขภาพเพราะคนไทยมีแนวโน้มอายุ
ยืนขึ้น อีก 8 ปีไทยจะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ การตัดสิ นใจซื้อ ผลิตภัณ ฑ์สุขภาพเพื่อดูแลบารุงร่างกายหรือเพื่อความ
สวยงามจะง่ายและเร็ว เนื่องจากต้องการสุขภาพที่ดี ความต้องการสินค้าที่บารุงร่างกายหรือเพื่อความสวยงามที่มาก
ขึ้น ก่อให้เกิดสินค้าที่ลอกเลียนแบบหรือของปลอมกระจายขายตามร้านค้าและตามเวปไซด์ และสังคมปัจจุบันเป็น
สังคมของเทคโนโลยีออนไลน์ที่เผยแพร่ข้อมูลได้รวดเร็ว สื่อมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการบอกต่อ ทาให้มีการใช้
ผลิ ตภัณ ฑ์ สุขภาพเพิ่ มขึ้น คณะกรรมการอาหารและยาเป็ น หน่วยงานที่ควบคุมคุณ ภาพภายใต้เครื่องหมาย อ.ย.
ผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้สามารถพิจารณาได้จากการรับรองของคณะกรรมการอาหารและยา ถึงอย่างไรก็ตามการลอก
เลียนผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ ที่ไม่มีคุณภาพก็ยังพบได้ ดังนั้นหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
เภสัชภัณฑ์ จึงมุ่งเน้นผลิตนักวิชาการและนักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ได้
มาตรฐานควบคู่กับการมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกดังกล่าวทาให้การพัฒนาหลักสูตรจะคานึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม
และวัฒนธรรม โดยจะสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม ที่จะช่วยชี้นาและขับเคลื่อนให้
สังคมตลอดจนองค์กรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพมีการพัฒนามาตรฐานสู่ ระดับสากล
อย่างมีระบบ
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
หลักสูตรมีหน้าที่ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการวิจัยเพื่อพัฒนาเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สุขภาพ มี
คุณธรรมและจริยธรรม สามารถนาความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศต่อไป
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
ไม่มี
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
บูรณาการองค์ความรู้สาขาเภสัชศาสตร์ เพื่อการวิจัยและพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างครบวงจร
และมีมาตรฐานระดับสากล
1.2 ความสาคัญ
เภสัชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์สุขภาพ เป็น ยาหรือผลิตภัณฑ์ ที่ทาขึ้นเพื่อใช้ เกี่ยวกับสุขภาพของมนุษย์ซึ่งอาจ
อยู่ในรูปแบบใช้ภายในหรือภายนอกร่างกาย ซึ่งในปัจจุบันมีประชากรในประเทศใช้เป็นจานวนมหาศาล ฐานข้อมูล
ทางการค้าระหว่างประเทศรายงานว่าประเทศไทยมีก ารน าเข้าวัตถุดิ บ ที่ เกี่ย วข้ องกั บ การผลิ ต เภสั ช ภัณ ฑ์ และ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และตัวสินค้าสาเร็จรูปของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ในปริมาณที่สูงมาก โดยในปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมามี
มูลค่าการนาเข้ามากกว่า 2,500 เหรียญสหรัฐ และเพิ่มขึ้นในทุกปี นอกจากนี้ศาสตร์ด้านการพัฒนาและการผลิตยา
และผลิตภัณฑ์สุขภาพมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวิวัฒ นาการของเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น ดังนั้นคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งมีคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒ นาและวิจัย
ทางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพและสามารถถ่ายทอดความรู้ดังกล่าว จึงได้จัดทาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิทยาการเภสัชภัณฑ์ เพื่อเป็นการขยายความรู้เชิงวิชาการและเชิงประยุกต์ทางวิทยาการเภสัชภัณฑ์ สู่การ
น าไปปฏิ บั ติให้ เกิ ดประโยชน์ ต่ อการพั ฒ นาสั งคม เศรษฐกิจ และท าให้ มี การเพิ่ มศั กยภาพสู่ ระดับ สากลเพื่ อ ให้
สอดคล้องกับ ASEAN HARMONIZATION
1.3 วัตถุประสงค์
หลั กสู ตรวิทยาศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิทยาการเภสั ชภัณ ฑ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณ ฑิตให้ มี
ความรู้ความสามารถและจริยธรรมต่อสังคม ดังต่อไปนี้
1.3.1 มีความรู้ด้านการพัฒนาเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เป็นปัจจุบันและนาไปประยุกต์ใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3.2 มีทักษะ ประสบการณ์ ความคิดสร้างสรรค์ และสามารถสร้างนวัตกรรมหรือองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยใช้กระบวนการวิจัย
1.3.3 มีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณด้านวิชาการและด้านวิจัยเพื่อให้เกิดการรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
จัดให้มีการประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกๆ 5 ปี เพื่อให้ทันสมัยต่อ ความต้องการ
ของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรในด้านเนื้อหาวิชา
กระบวนการจัดการเรียนการสอน และดัชนีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐาน
ตามที่ สกอ. กาหนด
ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของธุรกิจ และการ
เป ลี่ ย น แ ป ล งข อ งเท ค โน โล ยี
อุตสาหกรรม
พัฒนาบุคลากรคณาจารย์ให้มี
ความรู้ความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้

กลยุทธ์
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐาน TQF
ได้มีการจัดประชุมกับภาคี
เครือข่ายภาคอุตสาหกรรม
การผลิต

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
-เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
-รายงานผลการประเมินหลักสูตร
-รายงานการประเมินความ
พึงพอใจในการใช้บัณฑิตของสถาน
ประกอบการ

สนับสนุนให้คณาจารย์ไปอบรม
-จานวนอาจารย์ที่ได้รับการอบรม
หรือเรียนรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ -ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ในสาขาวิชาเพิ่มเติม
บัณฑิตต่ออาจารย์

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
อาจจัดภาคฤดูร้อนเป็นพิเศษได้ โดยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
การเที ย บเคี ย งหน่ ว ยกิ ต เป็ น ไปตามข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ศรีน คริน ทรวิ โรฒ ว่าด้ ว ยการศึ กษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 (ภาคผนวก ก)
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2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
การเรียนการสอนเป็นนอกเวลา ที่เรียนวันเสาร์ และอาทิตย์
ภาคต้น
เดือนสิงหาคม-ธันวาคม
ภาคปลาย
เดือนมกราคม-พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ หรือวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาที่เกี่ยวข้องกับเคมี ชีวเคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา เทคโนโลยีการอาหาร
โภชนศาสตร์ วิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง จากสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ. รับรองโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า
2.50 จากระบบ 4 แต้ม หรือเทียบเท่า หากคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่าที่กาหนด จะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์การ
ทางานอย่างน้อย 1 ปี (โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร) และมีคุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตาม
ข้ อ บั งคั บ มหาวิท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิโรฒ ว่ าด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ.255 9 (ส าหรั บ ผู้ ที่ ไม่ มี
พื้นฐานความรู้ทางเภสัชกรรม จะต้องเรียนปรับพื้นฐานในรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยไม่นับหน่วยกิต)
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
ผู้ เรี ย นมี พื้ น ฐานความรู้ แ ละทั ก ษะด้ านการค านวณ เคมี พื้ น ฐาน และการใช้ เครื่อ งมื อ วิท ยาศาสตร์
ที่แตกต่างกัน
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
หลั ก สู ต รนี้ จ ะจั ด ให้ มี ก ารปรั บ พื้ น ฐานความรู้ ด้ านการค านวณ เคมี พื้ น ฐาน และการใช้ เครื่อ งมื อ
วิทยาศาสตร์ โดยที่หลักสูตรกาหนดให้มีการเรียนรายวิชาการปรับพื้นฐานทางเภสัชศาสตร์โดยไม่นั บหน่วยกิต
ในกรณี ที่ นิ สิ ต ไม่ ไ ด้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาในหลั ก สู ต รเภ สั ช ศาสตรบั ณ ฑิ ต ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู่ กั บ ดุ ล ยพิ นิ จ ของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพื่อให้มีผลสัมฤทธิ์ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กาหนด
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสิตที่คาดว่าจะรับ
จานวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา
2560
2561
2562
2563
2564
ชั้นปีที่ 1
15
15
15
20
20
ชั้นปีที่ 2
15
15
15
20
รวม
15
30
30
35
40
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
15
15
15
15
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ เพื่อใช้ในการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
เภสัชภัณฑ์
ปีงบประมาณ
รายละเอียดรายรับ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 1 ปีการศึกษา
(ค่าธรรมเนียม/คน/ปี x จานวนรับ)

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(15 คน)
900,000

(30 คน)
(30 คน)
(35 คน)
3,600,000 3,600,000 4,200,000

(40 คน)
4,800,000

900,000

3,600,000 3,600,000

4,800,000

หมายเหตุ :
ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร= 120,000/คน
ค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย 1 ปีการศึกษา= 60,000/คน/ปี

รวมรายรับ

4,200,000

2.6.2 ประมาณการค่าใช้จ่าย
งบประมาณของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเภสัชภัณฑ์
รายการ

ค่าใช้จ่าย

หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน
ค่าตอบแทนผู้สอน (24 หน่วยกิต x 1,200 บาท/ชม. x 15 ชม.)
ค่าวัสดุ
ค่าจัดกิจกรรมทั้งหลักสูตร
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าใช้จ่ายบริหารหลักสูตร
ค่าใช้จ่ายรวม
ค่าใช้จ่ายต่อหัว (ค่าใช้จ่ายรวม/จานวนนิสิต 15 คน)
หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ
งบพัฒนาหน่วยงาน (ร้อยละ 5)
งบพัฒนาวิจัย (ร้อยละ 5)
ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณูปโภค (ร้อยละ 10)
หมวดค่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ (อัตราต่อหัว)
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ยอดสะสม
(ต่อหัว)

432,000
200,000
50,000
100,000
40,000
822,000
54,800
12,000
45,000
45,000
90,000
15,000
15,000

หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (15)
หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x 2)
ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x 2)
ค่าธรรมเนียมสานักคอมพิวเตอร์ (1,040 x 2)
ค่าธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (5,904 x 2)
รวมค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิต
ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร

135,000

9,000
28,608
8,720
6,000
2,080
11,808
119,408
120,000

* ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของมหาวิทยาลัย

2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน

 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
การเทียบเคียงหน่ วยกิต เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
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ความหมายของรหัสวิชา
1) รหัสตัวอักษร 3 ตัว
อักษรตัวที่หนึ่ง
คือ “ภ (P)” ซึ่งเป็นอักษรย่อของเภสัชศาสตร์
อักษรตัวที่สองและสาม คือ อักษรย่อของกลุ่มวิชาที่จัดการเรียนการสอนรายวิชานั้น และ
อักษรย่อของวิชากลางที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
มีดังต่อไปนี้
ภทภ หมายถึง รายวิชาทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม
PPT
Subject in Pharmaceutical Technology
ภภค หมายถึง รายวิชาทางเภสัชเคมี
PPC
Subject in Pharmaceutical Chemistry
ภภว หมายถึง รายวิชาทางเภสัชเวท
PPG
Subject in Pharmacognosy
ภภม หมายถึง รายวิชากลางที่เปิดสอนในระดับมหาบัณฑิต
PMP
Master of Science in Pharmacy
2) รหัสตัวเลขประจารายวิชา 3 ตัว มีความหมายดังต่อไปนี้
เลขรหัสตัวแรก หมายถึง
ระดับที่เปิดสอน
เลข 7
หมายถึง
รายวิชาที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
เลขรหัสตัวกลาง หมายถึง
หมวดวิชาดังต่อไปนี้
เลข 0,1 หมายถึง
หมวดวิชากลาง
เลข 2
หมายถึง
เทคโนโลยีเภสัชกรรม
เลข 3
หมายถึง
เภสัชเคมี
เลข 4
หมายถึง
เภสัชเวท
เลข 9
หมายถึง
ปริญญานิพนธ์
เลขรหัสตัวหลัง หมายถึง ลาดับของรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวกลาง
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3) ความหมายของเลขรหัสแสดงจานวนหน่วยกิต
ตัวเลขนอกวงเล็บ
หมายถึง จานวนหน่วยกิต
ตัวเลขในวงเล็บตัวที่ 1 หมายถึง จานวนชั่วโมงภาคทฤษฎี
ตัวเลขในวงเล็บตัวที่ 2 หมายถึง จานวนชั่วโมงภาคปฏิบัติการหรือการฝึกงาน
ตัวเลขในวงเล็บตัวที่ 3 หมายถึง จานวนชั่วโมงที่ศึกษาด้วยตนเอง
3.1.4 แผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาบังคับ
ภภม701 การพัฒนาเภสัชภัณฑ์
PMP701 Pharmaceutical Product Development
ภภม704 การใช้เครื่องมือสาหรับงานวิจัยและพัฒนาทางเภสัชศาสตร์
PMP704 Instrumentation for Pharmaceutical Research and Development
หมวดวิชาเลือก
รวม
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาบังคับ
ภภม702 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางเภสัชศาสตร์
PMP702 Research Methodology and Statistics in Pharmaceutical
Sciences
ภภม703 สัมมนาวิทยาการเภสัชภัณฑ์ 1
PMP703 Seminar in Pharmaceutical Product Development 1
หมวดวิชาเลือก
รวม
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หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(1-6-2)
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

หน่วยกิต
2(2-0-4)

1(0-2-1)
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภภม 708 ปัญหาพิเศษทางวิทยาการเภสัชภัณฑ์
PMP 708 Special Problem in Pharmaceutical Product Development
ภภม 707 สัมมนาวิทยาการเภสัชภัณฑ์ 2
PMP 707 Seminar in Pharmaceutical Product Development 2
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาบังคับ
ปพท 691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท
GRT 691 Master’s Thesis
หมวดวิชาเลือก
รวม

หน่วยกิต
2(0-4-2)
1(0-2-1)
3

หน่วยกิต
6
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ปพท 691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท
GRT 691 Master’s Thesis
รวม

หน่วยกิต
6
6

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาบังคับ
ภภม 701 การพัฒนาเภสัชภัณฑ์
3 (3-0-6)
PMP 701 Pharmaceutical Product Development
ศึกษาทฤษฎีและหลักการทางเภสัชศาสตร์เพื่อใช้พัฒนาเภสัชภัณฑ์ ควบคุมคุณภาพ ประกันคุณภาพ
เภสัชภัณฑ์ ขึ้นทะเบียนตารับ จัดจาหน่าย การเฝ้าระวังเภสัชภัณฑ์หลังวางตลาดตามมาตรฐานสากล
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ภภม 702 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางเภสัชศาสตร์
2(2-0-4)
PMP 702 Research Methodology and Statistics in Pharmaceutical Sciences
วิเคราะห์กรอบแนวคิด คาถาม และสมมติฐานการวิจัยเภสัชภัณฑ์ รูปแบบการวิจัย การออกแบบการ
วิจัยเน้นที่การวิจัยเชิงทดลองในการพัฒนาเภสัชภัณฑ์ ชนิดของผลลัพธ์ ของการวิจัย การวัดตัวแปรที่เหมาะสมกับ
สมมุติฐานและรูปแบบการวิจัย การบันทึกและจัดการข้อมูลโดยใช้หลักสถิติที่เหมาะสม ในการประเมินและสรุป
ผลการวิจัย การวิพากษ์งานวิจัย และเผยแพร่งานวิจัย
ภภม 703 สัมมนาวิทยาการเภสัชภัณฑ์ 1
1(0-2-1)
PMP 703 Seminar in Pharmaceutical Product Development 1
ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปรายในประเด็นใหม่ด้านเภสัชศาสตร์จากงานวิจัย บทความ ตารา
เอกสาร เรีย บเรียงเป็ น เอกสารรายงานและใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศในการจัดทาและนาเสนอข้อมูล ตามหลั ก
จรรยาบรรณของนักวิจัยและนักวิชาการ
ภภม 704 การใช้เครื่องมือสาหรับงานวิจัยและพัฒนาทางเภสัชศาสตร์
3(1-6-2)
PMP 704 Instrumentation for Pharmaceutical Research and Development
ศึกษาการทางาน ฝึกทักษะการใช้และการบารุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการผลิต การควบคุมคุณภาพ
เภสัชภัณฑ์ การวิเคราะห์สมบัติทางเคมีและกายภาพ การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ รวมทั้งแปลและวิเคราะห์ข้อมูลที่
ได้จากเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยและพัฒนาทางเภสัชศาสตร์
ภภม 707 สัมมนาวิทยาการเภสัชภัณฑ์ 2
1(0-2-1)
PMP 707 Seminar in Pharmaceutical Product Development 2
ศึกษา วิเคราะห์ สั งเคราะห์ อภิ ปรายในประเด็นใหม่ ทบทวนและประเมินวรรณกรรม เพื่ อนามา
วิเคราะห์ สรุป นาเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติการสร้างข้อเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับการวิจั ยและ
พัฒนาเภสัชภัณฑ์ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดทาและนาเสนอข้อมูล
ภภม 708 ปัญหาพิเศษทางวิทยาการเภสัชภัณฑ์
2(0-4-2)
PMP 708 Special Problems in Pharmaceutical Product Development
เลือกศึกษาหัวข้อหรือประเด็นที่เกี่ยวกับวิท ยาการเภสัชภัณฑ์ ออกแบบการทดลอง ทดลอง วิเคราะห์
ข้อมูล ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดทาและนาเสนอข้อมูล และรายงาน โดยตระหนักถึงหลักคุณธรรมจริยธรรม
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หมายเหตุ หมวดรายวิชาปรับพื้นฐาน
ทฤษฎีทางเภสัชศาสตร์
Theory of Pharmaceutical Sciences
*ไม่นับหน่วยกิต (สาหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ทางเภสัชกรรมเท่านั้น)

ศึกษาและฝึกทักษะด้านการคานวณทางเภสัชศาสตร์ ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือพื้นฐานทางเภสัชศาสตร์
ศึกษาชนิดของสารเคมี และความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ
ข. หมวดวิชาเลือก (เลือกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต)
ภภม 705 การประเมินความปลอดภัยทางผลิตภัณฑ์สุขภาพ
3(3-0-6)
PMP 705 Safety Evaluation of Health Products
ศึกษากระบวนการและการประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ก่อนที่จะขึ้นทะเบียน และหลังจากที่ผลิตภัณ ฑ์ออกสู่ตลาด ทั้งการออกแบบงานวิจัย การวิเคราะห์ และวิจารณ์
หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทางด้านความปลอดภัย ครอบคลุมงานวิจัยทั้งในสัตว์ทดลอง งานวิจัยทางคลินิก และ
งานวิจัย ด้านระบาดวิทยา ศึกษาวิธีวิเคราะห์ ส ารปนเปื้อนที่เป็นโลหะหนัก เชื้อจุลินทรีย์ ยาแผนปัจจุบัน และ
สมุนไพรปลอมในผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ภทภ 721 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สุขภาพ
3(2-3-4)
PPT 721 Health Product Development
ศึกษาทฤษฎีและปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒ นาตารับผลิตภัณฑ์สุขภาพ รูปแบบต่างๆที่มีใช้ในปัจจุบัน
รูปแบบเม็ด แคปซูล เจล และการประเมินคุณภาพหรือการศึกษาคุณลักษณะของตารับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ภทภ 722 การพัฒนาตารับยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพขั้นสูง
3(2-3-4)
PPT 722 Advanced Drug and Health Product Development
ศึกษาทฤษฎีและปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนาตารับยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ รูปแบบและระบบนาส่งที่
มีความซับซ้อน ระบบการนาส่งทางผิวหนังด้ว ยเทคนิคพิเศษ ระบบนาส่งยาทางการฉีด ระบบนาส่งไปยังเป้า หมาย
และระบบน าส่ ง ยาที่ อ าศั ย เทคโนโลยี ซั บ ซ้ อ น การประเมิ น คุ ณ ภาพและสารช่ ว ยทางเภสั ช กรรมใน
การตั้งตารับยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพขั้นสูง (เฉพาะผู้ที่สาเร็จสาขาเภสัชศาสตรบัณฑิตเท่านั้น)
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ภทภ 723 เสถียรภาพของเภสัชภัณฑ์
2(2-0-4)
PPT 723 Stability of Pharmaceutical Products
ศึ ก ษาหลั ก การเสถี ย รภาพของเภสั ช ภั ณ ฑ์ ความเข้ า กั น ได้ ข องตั ว ยาและสารช่ ว ยทางเภสั ช กรรม
การประเมิ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย า วิ ธี ก ารและเทคนิ ค ที่ เพิ่ ม เสถี ย รภาพของเภสั ช ภั ณ ฑ์ การคาดการณ์ ข องอายุ ข อง
เภสัชภัณฑ์ และการออกแบบการศึกษาเสถียรภาพเภสัชภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ พร้อมทั้งกรณีศึกษา
ภภค 731 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ
3(2-3-4)
PPC 731 Quality Control of Health Products
ศึกษาการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหาร ยา และเครื่องสาอาง ตามข้อกาหนดที่ราชการ
รับรอง เน้นระเบียบวิธีการเก็บตัวอย่าง ระเบียบวิธีการตรวจและการวิเคราะห์หาสารสาคัญ วัตถุเจือปน และสาร
ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์สุขภาพ การทดสอบความคงสภาพของผลิตภัณฑ์สุขภาพ การตรวจสอบความถูกต้องของวิธี
วิเคราะห์ การขึ้นทะเบียนและการขอสิทธิบัตรผลิ ตภัณฑ์สุขภาพ ระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้องและการตรวจติดตาม
คุณภาพภายในของระบบคุณภาพ
ภภค 732 การทดสอบชีวสมมูล
3(2-3-4)
PPC 732 Bioequivalence Testing
ศึกษาหลักการเหตุผลและความเป็นมาของการศึกษาชีวสมมูล ชีวประสิทธิผล ชีววัตถุคล้ายคลึง โดย
การแบ่งแยกกลุ่มยาสาหรับศึกษาและออกแบบการศึกษาชีวสมมูล การศึกษาชีวสมมูลแบบ biowaiver การศึกษา
ชี ว สมมู ล แบบ pharmacodynamics endpoint การศึ ก ษาชี ว สมมู ล แบบ pharmacodynamics endpoint
การศึกษาชีวสมมูลแบบ clinical study endpoint ศึกษาขั้นตอนในการวิเคราะห์ยาในเลือด bioanalysis และ
ศึกษาวิเคราะห์ผลชีวสมมูลด้วยระบบทางคณิตศาสตร์ ทางเภสัชจลนศาสตร์ (pharmacometrics) ศึกษาความรู้
เบื้ อ งต้ น ทางชี ว เภสั ช ศาสตร์ เภสั ช จลนศาสตร์ และแบบจ าลองทางเภสั ช จลนศาสตร์ ใ นแง่ ข อง non
compartmental, compartmental และ physiologically based
ภภค 733 น้ามันหอมระเหยจากพรรณไม้หอม
3(3-0-6)
PPC 733 Essential Oils Derived from Aromatic Plants
ศึกษา วิเคราะห์ และอภิปรายในประเด็นสารสาคัญ สารที่ให้กลิ่น ฤทธิ์ทางชีวภาพและพิษวิทยาของ
น้ามันหอมระเหย รวมทั้งการใช้น้ามันหอมระเหยทางการแพทย์ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ วิทยาการพัฒนา
เภสัชภัณฑ์ โดยสืบค้นข้อมูลจากงานวิจัย บทความ ตาราทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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ภภค 734 การวิเคราะห์ทางชีวการแพทย์
3(2-3-4)
PPC 734 Biomedical Analysis
ศึกษา วิเคราะห์ ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติของวิธีวิเคราะห์ที่ใช้ในการหาปริมาณของยา และ/หรือ
เมแทบอไลต์ในของเหลวทางชีวภาพโดยมุ่งเน้นการวางแผน การดัดแปลงและ/หรือการพัฒ นาวิธีวิเคราะห์ใหม่
การประมวลผลการวิเคราะห์
ภภค 735 การออกแบบยาโดยใช้คอมพิวเตอร์
3(2-3-4)
PPC 735 Computer-Aided Drug Design
ศึกษาการใช้เทคนิ คทางคอมพิ วเตอร์เพื่อช่วยในกระบวนการค้นหายาใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนการค้นหา
เป้าหมายในการออกฤทธิ์ การค้นหาและพัฒ นาสารต้นแบบรวมถึงการศึกษาในขั้นพรีคลินิค การคัดกรองข้อมูล
เสมือนเพื่อค้นหายาอย่างรวดเร็ว การออกแบบตัวยาโดยอาศัยความรู้ทางโครงสร้างของเอนไซม์หรือโดยอาศัย
ความรู้ทางโครงสร้างของตัวยับยั้งและแบบจาลองกระบวนการทางเภสัชจลนศาสตร์
ภภค 736 การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือขั้นสูง
3(2-3-4)
PPC 736 Advanced Instrumental Analysis
ศึกษาการใช้เครื่องมือ และเทคนิควิเคราะห์ขั้นสูงสาหรับการควบคุมคุณภาพทางเคมีในผลิตภัณฑ์
สุขภาพ โดยอาศัยคุณสมบัติทางเคมีกายภาพ และหมู่ฟังก์ชันของสาร ตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ นา
เทคนิคต่าง ๆ ไปประยุกต์ในการวิเคราะห์หาปริมาณองค์ประกอบทางเคมี
ภภว 741 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการพัฒนาสารจากธรรมชาติ
3(3-0-6)
PPG 741 Biotechnology for Natural Product Development
ศึกษา วิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับความสาคัญของพืช สัตว์และจุลินทรีย์ในฐานะที่เป็นแหล่งผลิต
สารจากธรรมชาติที่ใช้เป็นยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ การ
เพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ การสร้างดีเอ็นเอสายผสม การใช้เอนไซม์จากสิ่งมีชีวิต ในการพัฒนาสารใหม่ ๆ เพื่อใช้เป็นยา
เป็นสารต้นแบบในการสังเคราะห์ยา หรือ เป็นองค์ประกอบในผลิตภัณฑ์สุขภาพ
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ภภว 742 เภสัชเวทขั้นสูง
3(2-2-5)
PPG 742 Advanced Pharmacognosy
ศึกษา วิเคราะห์ อภิปรายเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบกลุ่มสารจากธรรมชาติ การสกัด การแยกสารให้
บริสุทธิ์ การกาหนดคุณ ลักษณะและการพิสูจน์เอกลั กษณ์ของสารที่ได้จากธรรมชาติ ในการพัฒ นายาและจาก
ผลิตภัณฑ์สุขภาพจากธรรมชาติ
ภภว 743 การตรวจกรองฤทธิ์ทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
3(2-2-5)
PPG 743 Bioscreening of Natural Products
ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการตรวจกรองฤทธิ์ ทางชีวภาพ ทดสอบความเป็นพิษ เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ
ตรวจกรองฤทธิ์ทางชีวภาพ วิเคราะห์และสังเคราะห์วิธีการตรวจกรองฤทธิ์ทางชีวภาพจากบทความและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ในการพัฒนายาและจากผลิตภัณฑ์สุขภาพจากธรรมชาติ
ภภว 744 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
3(3-0-6)
PPG 744 Natural Product Chemistry
ศึกษาสารที่ได้จากธรรมชาติทั้งจากพืช สัตว์ และสิ่งมีชีวิตจากทะเล โดยศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย
ถึงกระบวนการชีวสังเคราะห์ ขั้นตอนการสร้างสารปฐมภูมิ และสารทุติยภูมิ โครงสร้างทางเคมี ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
และการนาสารเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์
ภภว 746 พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน
3(3-0-6)
PPG 746 Ethno botany
ศึกษาและวิเคราะห์การใช้ประโยชน์จากพืชในท้องถิ่นหรือในชนกลุ่มต่างๆ ทั้งที่ใช้ในชีวิตความเป็นอยู่
ยารักษาโรคและพิธีกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้พืชกับวัฒนธรรมท้องถิ่น
ภภว 747 สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม
3(2-2-5)
PPG 747 Herbs for Health and Beauty
ศึกษาการนาสมุน ไพรมาใช้เป็นองค์ประกอบหลักในผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพและความงาม รวบรวม
ข้ อ มู ล พื้ น ฐานของสมุ น ไพร ฤทธิ์ ท างชี ว ภาพ วิ ธี ก ารสกั ด สมุ น ไพร หลั ก การเตรี ย มสมุ น ไพรหรื อ สารสกั ด
การควบคุมคุณ ภาพของสารสกัด การเตรีย มตารับที่มีสมุนไพรหรือสารสกัดเป็นผลิตภัณ ฑ์รูปแบบต่าง ๆ การ
ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการประเมินประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์
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ลาดับที่

รายชื่อคณาจารย์

6.

ผศ.ดร.วิมล พันธุเวทย์

7.

ผศ.ดร.สมหญิง พุ่มทอง

8.

ผศ.ดร.พัชรี ดวงจันทร์

9.

10.

11.

คุณวุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา) และปีที่จบ
ภ.บ.(เภสัชศาสตร์), 2536
วท.ม. (เภสัชวิทยา), 2539
ปร.ด. (เภสัชศาสตร์ชีวภาพ), 2547
ภ.บ.(เภสัชศาสตร์), 2537
ภ.ม.(เภสัชศาสตร์) 2541
Ph.D. (Pharmacy), 2550

ภ.บ. (เภสัชศาสตร์), 2541
ภ.ม.(เภสัชกรรมโรงพยาบาล), 2544
วท.ด.การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
(เน้นการวิจัย), 2553
ผศ.ดร.อมรทัศน์ สดใส
ภ.บ.(เภสัชศาสตร์), 2533
ภ.ม.(เภสัชวิทยา), 2540
ปร.ด. (พิษวิทยา), 2549
ดร.พรทิพา เอี่ยมสาอางค์
ภ.บ.(เภสัชศาสตร์), 2546
Ph.D. (Pharmaceutical Chemistry),
2552
ผศ.ดร. มยุรี ตั้งเกียรติกาจาย ภ.บ.(เภสัชกรรมคลินิก), 2542
ภ.ม.(เภสัชกรรมคลินิก), 2545
Ph.D.(Primary Care), 2557

12.

ผศ.ดร. ณัฐพร อยู่ปาน

13.

ผศ.ดร.ฉัตรวดี กฤษณพันธุ์

14.

ผศ.ดร.พัชรวีร์ นันทธนะวานิช

พย.บ.(ผดุงครรภ์), 2537
วท.ม. (เภสัชวิทยา), 2540
ปร.ด.(พิษวิทยา), 2550
ภบ.(เภสัชศาสตร), 2545
ปร.ด.(เภสัชศาสตรชีวภาพ), 2552
ภ.บ.(เภสัชศาสตร์), 2536
ภ.ม. (เภสัชเคมี), 2542
ปร.ด. (เภสัชเคมีและพฤกษเคมี), 2551
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สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

เลขประจาตัว
ประชาชน

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
University of Nottingham,
UK
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

XXXXXXXXXXXXX

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
Newcastle University ,
UK
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Nottinghame University,
UK
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

3.2.4 อาจารย์พิเศษ
ลาดับที่

รายชื่อคณาจารย์

1.

อ.ดร.วธู พรหมพิทยารัตน์

2.
3.

อ.ดร.วีรวัฒน์ ตีรณะชัยดีกุล
ผศ.ดร.รัฐพล อาษาสุจริต

คุณวุฒิทางการศึกษา
(สาขาวิชา) และปีทจี่ บ
Ph.D. (Pharmaceutical
Science), 2550
วด. (เภสัชการ), 2551
ภด.(เภสัชกรรม), 2550

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

เลขประจาตัว
ประชาชน

มหาวิทยาลัยนเรศวร

xxxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 4.2 ช่วงเวลา 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
ในการทาปริญญานิพนธ์ของนิสิตเป็นการทางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการเภสัชภัณฑ์ ต้องเป็นงานวิจัย
ที่มีการบูรณาการของสหสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และสามารถนางานวิจัยนี้ไปต่อยอดหรือนาไปใช้ประโยชน์ได้ และ
สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้เผยแพร่สู่ชุมชน
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
ปริญญานิ พนธ์เป็ น งานค้น คว้าวิจัยทางเภสั ชศาสตร์ในหัวข้อที่ผู้ เรียนสนใจภายใต้คาแนะนาของ
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นิสิตมีการเรียนรู้ครบตามมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้
ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1-2 ของปีการศึกษาที่ 2
5.4 จานวนหน่วยกิต
12 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ จัดเตรียมสถานที่ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ วัสดุและสารเคมี
ต่างๆ ที่ใช้ในงานวิจัย
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5.6 กระบวนการประเมินผล
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2559

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษของนิสิต/
สมรรถนะของหลักสูตร
1. มีทักษะสื่อสาร

2. มีสมรรถนะของหลักสูตร
โดยสามารถใช้กระบวนการวิจัยเพือ่ สร้างองค์
ความรู้และนวัตกรรมทางด้านเภสัชภัณฑ์และ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
(ระบุมาตรฐานการเรียนรู้ที่สอดคล้อง)
ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ข้อที่ 5.2 สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน รู้จัก
เลือกและใช้รูปแบบของการนาเสนอที่เหมาะสมสาหรับเรื่องและผู้ฟงั ที่
แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อที่ 5.3 มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ด้านทักษะทางปัญญา
ข้อ 3.2 มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้
เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางด้าน
เภสัชศาสตร์และผลิตภัณฑ์สุขภาพ

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
และจริยธรรม
1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์
สุจริต มีวินัยและความรับผิดชอบ
1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิจัย

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

- สอดแทรกเนื้อหา ปลูกฝังและ/หรือ
ส่งเสริมการมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณ ในระหว่างการจัดการเรียน
การสอน
- จัดกิจกรรมทีส่ ่งเสริมและปลูกฝัง
คุณธรรมและจริยธรรม

- ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรมในชั้นเรียน การตรงต่อ
เวลา การส่งรายงานตามเวลาที่
กาหนด
- ประเมินจากงานที่มอบหมาย
ให้แก่นิสิต
- ประเมินตนเองโดยนิสิต
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2. ด้านความรู้
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
2.1 มีความรู้ และความเข้าใจในเนื้อหาสาระ
หลักของสาขาวิชา
2.2 มีความรู้ ความเข้าใจในทฤษฎีการวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา

กลยุทธ์การสอน
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีการบรรยาย
การฝึกปฏิบัติ การอภิปรายโต้ตอบ และ
วิเคราะห์กรณีศึกษาระหว่างอาจารย์ผสู้ อน
กับนิสิต โดยเน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
- มอบหมายงานให้นิสิตศึกษาค้นคว้าหา
ข้อมูลด้วยตนเอง
- จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้ทางสาขาวิชา
โดยการนาเสนอผลงานทางวิชาการ/การ
ตีพิมพ์ผลงานวิจยั

วิธีการวัดและประเมินผล
- ประเมิ น จากการตอบคาถาม
ในชั้นเรียน
- ประเมินจากงานที่มอบหมาย
ให้แก่นิสิต
- ประเมินจากการสอบภาคบรรยาย ภาคปฏิบตั ิ สอบปาก
เปล่า และสอบป้องกันปริญญา
นิพนธ์์
- ประเมินตนเองโดยนิสิต

3. ด้านทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
กลยุทธ์การสอน
3.1 สามารถสังเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้ - จั ด ให้ มี ก ารค้ น คว้ า และทดลองด้ ว ย
ผลงานวิจั ย สิ่ งตี พิ ม พ์ ท างวิ ช าการ เพื่ อ ตนเอง มี ก ารน าเสนอผลงานจากการ
ตอบ สนองป ระเด็ น ห รื อ ปั ญ ห าทาง ค้นคว้า และมีการอภิปรายในชั้นเรียน
วิชาการ/วิชาชีพ
- จัดรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กรณี ศึกษา
3.2 มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถบูรณา ในการฝึกให้นิสติ นาความรู้ที่เรียนมาเป็น
การให้ เข้ า กั บ องค์ ค วามรู้ เดิ ม หรื อ เสนอ พื้นฐานในการแก้ไขปัญหา
เป็ น ความรู้ ใ หม่ เพื่ อ สร้ า งองค์ ค วามรู้
และนวตกรรมทางด้านเภสัชภั ณ ฑ์ และ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
3.3 ส าม ารถ วางแ ผ น แ ล ะ ด าเนิ น การ
โครงการวิจัยค้นคว้าได้ด้วยตนเอง
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วิธีการวัดและประเมินผล
- ประเมิ น จากความสามารถใน
การวิเคราะห์และวิจารณ์ และการ
นาเสนอ
- ประเมิ น จากการตอบค าถาม
โดยเน้น การตอบอย่างมี หลัก การ
และเหตุผล
- ป ระเมิ น จากการส อบ การ
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล สรุ ป ประเด็ น
ปัญหาและแก้ปัญหา
- ประเมินตนเองโดยนิสิต

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
กลยุทธ์การสอน
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของ - จัดกิจกรรมกลุ่มในห้องเรียนที่ผู้เรียนมีส่วน
ตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่นในการจัดการ ร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ หรือมอบหมาย
ปัญหาต่างๆ
งานที่ทางานแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม
4.2 มีก ารปรับ ปรุงตนเองให้ มี ประสิท ธิภ าพ - เปิดโอกาสให้นสิ ิตแสดงความคิดเห็น
สามารถปฏิบัติงานในระดับสูงได้
อภิปรายโต้ตอบระหว่างเรียน
4.3 แสดงออกทักษะการเป็นผู้นาและ
- นากรณีศึกษามาใช้ระหว่างการเรียนการ
ผู้ร่วมงานได้อย่างเหมาะสมตาม
สอน และมีการอภิปรายกรณีศึกษาระหว่าง
สถานการณ์
นิสิตกับอาจารย์
- จัดให้มีการนาเสนองานที่ได้รับมอบหมาย
ในห้องเรียน

วิธีการวัดและประเมินผล
- ประเมินตนเอง และเพื่อนร่วม
ชั้นด้วยแบบฟอร์มที่กาหนด
- ประเมินการทางานร่วมกัน
- ประเมินการตอบคาถามการ
แสดงความคิดเห็น หรือประเด็น
ทางวิชาการของนิสิตในห้องเรียน
- ประเมินความรับผิดชอบจาก
ความก้าวหน้าของงานที่ได้รับ
มอบหมาย
- ประเมินตนเองโดยนิสิต

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทาง
สถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการศึกษา
ค้นคว้า วิเคราะห์ แปลความหมาย และเสนอ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาได้
5.2 สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการพูด
และการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบของการ
นาเสนอที่เหมาะสมสาหรับเรื่องและผู้ฟังที่
แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.4 สามารถค้นคว้าข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้น หาข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลที่มีหลักฐานทางวิชาการที่น่าเชื่อถือ
ได้
5.5 สามารถนาเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้ในการทางานได้อย่างเหมาะสม

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

- มอบหมายงานที่ต้องมีการศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- มอบหมายงานที่ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูล
แปลความหมายโดยอาศัยเทคนิคทางสถิติ
หรือคณิตศาสตร์ที่เกีย่ วข้อง และสรุป
ประเด็น
- จัดให้มีการนาเสนองานที่ได้รับมอบหมาย
โดยนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้
ในการทางาน
-จัดการเรียนรูผ้ ่านทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ

- ประเมินความสามารถในการ
สืบค้น/ประมวลข้อมูล
- ประเมินความสามารถในการ
เลือกและคัดกรองข้อมูลที่
น่าเชื่อถือและสอดคล้องกับเนื้อหา
นั้น
-ประเมินความสามารถในการนา
เทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้ในการทางานที่ได้รับ
มอบหมาย
- ประเมินจากรายงาน รูปแบบ
การนาเสนอโดยนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการ
ทางาน
- ประเมินตนเองโดยนิสิต
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สรุปมาตรฐานของการเรียนรู้
มาตรฐานผลการเรียนรู้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2. ด้านความรู้
3. ด้านทักษะทางปัญญา

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และความรับผิดชอบ

5. ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

รายละเอียดผลการเรียนรู้
1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยและความรับผิดชอบ
1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิจัย
2.1 มีความรู้ และความเข้าใจในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา
2.2 มีความรู้ ความเข้าใจในทฤษฎีการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
3.1 สามารถสังเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ เพื่อ
ตอบสนองประเด็นหรือปัญหาทางวิชาการ/วิชาชีพ
3.2 มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอ
เป็นความรู้ใหม่เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
3.3 สามารถวางแผนและดาเนินการโครงการวิจัยค้นคว้าได้ด้วยตนเอง
4.1 มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่นในการจัดการ
ปัญหาต่างๆ
4.2 มีการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพสามารถปฏิบัติงานในระดับสูงได้
4.3 แสดงออกทักษะการเป็นผู้นาและผูร้ ่วมงานได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
5.1 สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องใน
การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ แปลความหมาย และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้
5.2 สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบ
ของการนาเสนอที่เหมาะสมสาหรับเรื่องและผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.4 สามารถค้นคว้าข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น หาข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลที่มีหลักฐานทางวิชาการที่น่าเชื่อถือได้
5.5 สามารถนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการทางานได้อย่างเหมาะสม
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2. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1.ด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม

2.ด้าน
ความรู้

1

2

1

2

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน
3.ด้านทักษะทาง 4.ด้านทักษะ
ปัญญา
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 1 2 3

ภทภ 701 การพัฒนาเภสัชภัณฑ์



















ภภม 702 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ
ทางเภสัชศาสตร์

















ภภม 703 สัมมนาวิทยาการเภสัชภัณฑ์ 1



























รายวิชา

ภภม 704 การใช้เครื่องมือสาหรับงานวิจัยและ
พัฒนาทางเภสัชศาสตร์
ภภม 705 การประเมินความปลอดภัยทาง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ภภม 707 สัมมนาวิทยาการเภสัชภัณฑ์ 2
ภภม 708 ปัญหาพิเศษทางวิทยาการ
เภสัชภัณฑ์
ภทภ 721 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ภทภ 722 การพัฒนาตารับยาและผลิตภัณฑ์
สุขภาพขั้นสูง
ภทภ 723 เสถียรภาพของเภสัชภัณฑ์
ภภค 731 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
สุขภาพ
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5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

2

3

4

5

































































































































รายวิชา

ภภค 732 การทดสอบชีวสมมูล
ภภค 733 น้ามันหอมระเหยจากพรรณไม้หอม
ภภค 734 การวิเคราะห์ทางชีวการแพทย์
ภภค 735 การออกแบบยาโดยใช้คอมพิวเตอร์
ภภค 736 การวิเคราะห์โดยใช้เครือ่ งมือขั้นสูง
ภภว 741 เทคโนโลยี ชีวภาพเพื่อการพัฒนา
สารจากธรรมชาติ
ภภว 742 เภสัชเวทขั้นสูง
ภภว 743 การตรวจกรองฤทธิ์ทางชีวภาพของ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
ภภว 744 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
ภภว 746 พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน
ภภว 747 สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม
ปพท 691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน
3.ด้านทักษะทาง 4.ด้านทักษะ
ปัญญา
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 1 2 3

1.ด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม

2.ด้าน
ความรู้

1

2

1





































































2

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

2

3

4

5
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559
(ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
ให้ ก าหนดระบบการทวนสอบผลสั มฤทธิ์ก ารเรียนรู้ของนิสิ ตเป็ นส่ ว นหนึ่ งของระบบการประกั น
คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องทาความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และนาไปดาเนินการจนบรรลุผล
สัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้
การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นิสิตประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการ
พิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน
การทวนสอบในระดับหลักสูตร สามารถทาได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา
ดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต ควรเน้นการทาวิจัยสัมฤทธิผลของการ
ประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทาอย่างต่อเนื่องและนาผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน
และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดยการวิจัยอาจจะทาดาเนินการดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
(1) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือการส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลาต่าง ๆ
(2) การประเมินตาแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
(3) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่
เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กาหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้
เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย
(4) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์พิเศษ
(5) ผลงานของนิสิตที่วัดเป็นรูปธรรมได้ อาทิ จานวนงานวิจัยที่เป็นปริญญานิพนธ์ที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่หรือจดทรัพย์สินทางปัญญา
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3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559
(ภาคผนวก ก)

หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
(1) มี การปฐมนิ เทศแนะแนวการเป็ นครูแก่อ าจารย์ใหม่ ให้ มี ความรู้และความเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่ างต่ อ เนื่ อ งและการสนั บ สนุ น ทุ น ด้ านการศึ ก ษาต่ อ ฝึ ก อบรม ดู งานทางวิช าการและวิช าชี พ ในองค์ ก รต่ าง ๆ
การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทาง
วิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
(1) สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่
(2) ส่งเสริมให้สร้างบทความทางวิชาการ หนังสือ หรือตารา
(3) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการในชุมชนที่เกี่ยวข้อง
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ
1. การบริหารหลักสูตร
คณะเภสัชศาสตร์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อกากับมาตรฐานและการบริหารหลักสูตรให้
มีคุณภาพ
1.1 มีระบบและกลไกการเปิดและปิดหลักสูตร
1.2 มีการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดหลักสูตรใหม่และการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร
1.3 มีระบบกลไกการบริหารหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่ทาหน้าที่บริหารจัดการ
หลักสูตร ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามและประเมินผล และการดูแล มคอ 3-7
1.4 จัดให้มีอาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานกาหนด
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
1.5 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ รวมทั้งนา
ผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน และพัฒนาหลักสูตร
1.6 การสอบปริญญานิพนธ์ของนิสิตดาเนินการโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
1.7 ส่งเสริมให้ผลงานวิจัยจากปริญญานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
2. บัณฑิต
บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในหลักสูตร มีลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกาหนด ซึ่งครอบคลุมผล
การเรี ย นรู้ 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณ ธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทั กษะทางปัญ ญา 4) ด้านทั กษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และ 6) ด้ านทั ก ษะพิ สั ย /สมรรถนะของหลั ก สู ต ร มี ผ ลงานตี พิ ม พ์ ห รือ เผยแพร่ที่ เป็ น
มาตรฐานตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ประกาศ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2558 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และการได้
งานทาหรือมีกิจการของตนเองภายในระยะเวลา 1 ปี หลังสาเร็จการศึกษา
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3. นิสิต
การรับนิสิต
หลักสูตรมีการกาหนดคุณสมบัติของนิสิตที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรสอดคล้องกับลักษณะของหลักสูตรที่
มุ่งหวังผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถและจริยธรรมต่อสังคม มีการกาหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือ ก
โปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกับคุณสมบัติของนิสิตที่กาหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้ อมูล
และวิธีการคัดนิสิตให้ได้นิสิตที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียน
เพียงพอเพื่อให้สามารถสาเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด
การส่งเสริมและพัฒนานิสิต
หลักสูตรมีระบบและกลไกในการพัฒนาความรู้พื้นฐานและการเตรียมความพร้อมทางการเรียนให้แก่
นิสิต เพื่อให้มีความสามารถในการเรียนรู้ในสาขาวิชาได้อย่างเต็มศักยภาพ อัตราการออกกลางคันน้อย ในระหว่าง
การศึกษามีการจัดกิจกรรมพั ฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมห้องเรียนและนอกห้องเรียน
มีการวางระบบการดูแล ให้คาปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ การส่งเสริม การเผยแพร่ผลงานวิชาการของ
นิสิต การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนิสิตและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
การจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต
นิสิตสามารถร้องเรียนในเรื่องต่าง ๆ ผ่านช่องทางดังนี้
1. แบบประเมินรายวิชา
2. แบบประเมินความพึงพอใจคุณภาพหลักสูตร
3. กล่องรับความคิดเห็น
4. แบบประเมินอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
4. อาจารย์
หลักสูตรให้ความสาคัญกับอาจารย์ เนื่องจากเป็นปัจจัยป้อนที่สาคัญของการผลิตบัณฑิต จึงมีการวางระบบ
การบริห ารและพัฒ นาอาจารย์ เพื่อให้ ได้อาจารย์ประจาที่มีคุณ ภาพ เหมาะสม และมีคุณสมบัติสอดคล้องกับ
หลักสูตร มีการส่งเสริมให้อาจารย์มีความรักในองค์กรและการปฏิบัติงนตามวิชาชีพ มีกิจกรรมการดาเนินงาน
เพื่อให้อาจารย์มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ด้วยการวางแผลและลงทุนงบประมาณและทรัพยากรเพื่อให้อัตรากาลังอาจารย์มีจานวนเหมาะสมกับจานวนนิสิต
ที่รั บ เข้ าในหลั ก สู ต ร มีอ าจารย์ ที่ มี ความรู้ ความเชี่ยวชาญตามสาขาวิช าของหลั ก สู ต ร และมีป ระสบการณ์ ที่
เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ตาแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิต
ผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ผู้บริหารมีการควบคุมกากับการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการ 3 ด้านที่สาคัญดังนี้
1) สาระรายวิชาในหลักสูตร มีการควบคุมกากับการจัดทารายวิชาต่าง ๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัยทันต่อ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหารจัดการการเปิดรายวิชาต่าง ๆ ทั้งวิชาภาค
บังคับและวิชาเลือกที่เน้นนิสิตเป็นสาคัญ โดยสนองความต้องการของนิสิตและตลาดแรงงาน ตลอดจนการพัฒนา
ทักษะด้านการวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง
2) การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรให้ความสาคัญกับการวางระบบ
ผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้สอนในรายวิชานั้น ๆ เพื่อให้
นิสิตได้รับความรู้ ประสบการณ์ และได้รับการพัฒ นาความสามารถจากผู้รู้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกาหนด
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ที่เหมาะสมกั บหัวข้อปริญญานิพนธ์ และลักษณะของนิสิต ให้นิสิตได้รับโอกาสใน
การพั ฒ นาตนเองตามศั ก ยภาพ อาจารย์ ที่ ป รึก ษาปริ ญ ญานิ พ นธ์ส ามารถให้ ค าปรึก ษาปริ ญ ญานิ พ นธ์ตั้ งแต่
กระบวนการพัฒ นาหั วข้อจนถึงการทาปริญ ญานิพนธ์ การสอบป้องกันและการเผยแพร่ผ ลงานวิจัยจนส าเร็จ
การศึกษา โดยสรุปกระบวนการการดาเนินงานได้ดังนี้
- การกาหนดผู้สอน
- การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3) การจัดการเรียนการสอน
- การจัดการเรียนการสอนให้บูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม การทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
- การควบคุมหัวข้อปริญญานิพนธ์ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์
- การแต่งตั้งอาจารย์ ที่ ป รึ กษาปริญ ญานิ พ นธ์ที่ มี ความเชี่ ยวชาญสอดคล้ องหรือ สั มพั นธ์กั บหั ว ข้ อ
ปริญญานิพนธ์
- การช่วยเหลือ กากับ ติดตามในการทาปริญญานิพนธ์และการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
3) การประเมินผู้เรียน หลักสูตรมีจุดมุ่งหมายในการประเมินผู้เรียน 3 ประการ คือ ประเมินเพื่อให้ข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอน และนาไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต ประเมิน
เพื่อให้นิสิตสามารถประเมินตนเอง และนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเอง จนเกิ ดการ
เรียนรู้ และประเมินเพื่อแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร โดยการประเมินจะใช้เกณฑ์การประเมิน
วิธีการประเมินที่มีคุณภาพ และวิธีการให้เกรดที่สะท้อนผลการเรียนรู้อย่างเหมาะสม มีการกากับให้มีการประเมิน
ตามสภาพจริง ใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายเพื่อให้ได้ผลการประเมินที่สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานใน
โลกแห่ งความจริง ตลอดจนมีระบบการประเมินปริญ ญานิพ นธ์ที่มีคุณ ภาพเป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559
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4) ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หลักสูตรมีการจัดทา
รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ประจาปี
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หลักสูตรมีความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ความพร้อมด้าน
การให้ บ ริ การ เช่น ห้ อ งเรี ย น ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร ห้ อ งท าวิ จัย อุป กรณ์ ก ารเรีย นการสอน ห้ อ งสมุ ด การบริก าร
เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wifi และอื่น ๆ รวมทั้งการบารุงรักษาที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิ ตสามารถ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา โดยพิจารณาร่วมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์

- 36 -

7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา เพื่อติดตาม
การดาเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติต่อไป ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการ
ดาเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบมคอ. 2 ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3. มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินงานของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 ภายใน
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ ปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
กาหนดใน มคอ.3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ
ปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รบั การปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการ
จัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
10.จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนาวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11.ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี ่อคุณภาพ
หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0
12.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี ่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
ช่วงก่อนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับสาขาวิชา และ/หรือการ
ปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการสอนควรมีการวิเคราะห์ผลการประเมิน
การสอนโดยนิสิต และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนิสิต
ด้านกระบวนการน าผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถทาโดยรวบรวมปัญ หา/ข้อเสนอแนะเพื่ อ
ปรับปรุงและกาหนดประธานหลักสูตรและทีมผู้สอนนาไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถทาโดยการ
1.2.1 ประเมินโดยนิสิตในแต่ละวิชา
1.2.2 การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน
1.2.3 ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่
1.2.4 การทดสอบผลการเรียนรู้ของนิสิตเทียบเคียงกับสถาบันอี่นในหลักสูตรเดียวกัน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสารวจข้อมูลจาก
2.1 นิสิตปีสุดท้าย / บัณฑิตใหม่
2.2 ผู้ว่าจ้าง
2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
รวมทั้งสารวจสัมฤทธิ์ผลของบัณฑิต
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิทยาการเภสัชภัณฑ์ และตัวบ่งชี้เพิ่มเติมข้างต้น รวมทั้งการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพ
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ
4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร
4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี)

- 38 -

