มคอ.2
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเภสัชภัณฑ์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หมวดที่ 1. ข้อมูลทัวไป
่
1.ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเภสัชภัณฑ์
ภาษาอังกฤษ: Master of Science Program in Pharmaceutical Product Development
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย

(ชื่อเต็ม):
(ชื่อย่อ) :
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม):
(ชื่อย่อ):

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการเภสัชภัณฑ์)
วท.ม. (วิทยาการเภสัชภัณฑ์)
Master of Science (Pharmaceutical Product Development)
M.Sc. (Pharmaceutical Product Development)

3. วิชาเอก 4. จานวนหน่วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสูตร
36 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
5.2 ภาษาที่ใช้
5.3 การรับเข้ าศึกษา

หลักสูตรปริญญาโท แผน ก2 2 ปี
ภาษาไทย
รับนิสติ ชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ ภาษาไทยได้ เป็ น
อย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 5.5 การให้ ปริญญา
ให้ ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการเภสัชภัณฑ์)
เพียงสาขาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุ มตั ิ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
จะเริ่มเปิ ดสอนหลักสูตรนี้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2555
ได้ รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยในการประชุม
ครั้งที่ 12/2554 เมื่อวันที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ.2554
ได้ รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 2/2555
เมื่อวันที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2555
ได้ รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 4/2555
เมื่อวันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้ อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานระดับปริญญาโท ในปี การศึกษา 2557
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1. นักวิจัยด้ านยาและเภสัชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
2. ผู้มีหน้ าที่ปฏิบัติการในฝ่ ายผลิต ผู้มหี น้ าที่ปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ ผู้มหี น้ าที่ในฝ่ ายประกัน
คุณภาพ เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนาในโรงงานอุตสาหกรรมยา เครื่องสาอาง เวชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
3. นักวิชาการด้ านยา เภสัชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตร
ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

1

รศ.ดร.สุวรรณา วรรัตน์

2

ร.ท.หญิง ดร.วิภาพร เสรีเด่นชัย

3

ผศ.ดร.วัลลภ วีชะรังสรรค์

วุฒิทางการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปี ที่จบ
ภ.บ. (เภสัชศาสตร์), 2532
วท.ม. (เภสัชเคมี), 2538
Ph.D. (Pharmaceutical
Sciences), 2543
ภ.บ. (เภสัชศาสตร์), 2539
ภ.ม. (เภสัชวินจิ ฉัย), 2546
Dr.rer.nat.(Pharmaceutical
Sciences), 2552
ภ.บ.(เภสัชศาสตร์), 2536
ภ.ม.(เภสัชอุตสาหกรรม),2538
ภ.ด. (เทคโนโลยี
เภสัชกรรม), 2550

สถาบันที่สาเร็จ
การศึกษา

เลขประจาตัว
ประชาชน

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
Robert Gordon U., UK

XXXXXXXXXXXXX

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
Innsbruck U., Austria

XXXXXXXXXXXXX

มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร

XXXXXXXXXXXXX

10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในภาวะปัจจุ บันประชาชนมี ความต้ องการยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อใช้ ในการส่งเสริม
ด้ านสุขภาพเป็ นจานวนมหาศาล พบว่าการผลิตในประเทศมีไม่พียงพอต่อความต้ องการของผู้บริโภค จึง
ได้ มีการนาสินค้ าเหล่านี้เข้ าประเทศไทย โดยฐานข้ อมูลทางการค้ าระหว่างประเทศรายงานว่ าประเทศไทยมี
การนาเข้ าวัตถุดิบที่เกี่ยวข้ องกับการผลิตยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ และตัวสินค้ าสาเร็จรูปของผลิตภัณฑ์
เหล่ านี้ในปริ มาณที่สูงมาก ในปี พ.ศ.2552 เป็ นต้ นมามีมูลค่าการนาเข้ ามากกว่า 2,000 เหรียญสหรัฐ
รัฐบาลได้ มีน โยบายให้ ป ระเทศพึ่ งตนเองด้ านยาบ าบั ดโรคและผลิตภัณ ฑ์สุขภาพ เพื่ อลดการสูญ เสีย
เงินตราในการนาเข้ าผลิตภัณฑ์เหล่านี้จากต่างประเทศ และเพื่อนาศักยภาพด้ านทรัพยากรธรรมชาติอันมี
อยู่อย่างอุ ดมในประเทศกับภู มิปั ญ ญาท้ องถิ่น ที่บ รรพบุ รุษได้ สร้ างสมไว้ มาพั ฒ นาด้ วยองค์ความรู้ และ
วิทยาการทางเทคโนโลยีท่ที ันสมัย ได้ ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้ มาตรฐานเทียบเท่าสากลสาหรั บใช้ ใน
ประเทศและเพื่อการส่งออก ดังนั้นความต้ องการผู้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาศาสตร์ด้านนี้จึงมี
อยู่มาก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการเภสัชภัณฑ์ มุ่งเน้ นผลิตนักวิชาการและนักวิจัย
ทางเภสัชศาสตร์ไม่ใช่เฉพาะเภสัชกรให้ มีความรู้ความสามารถในกระบวนการวิจัย สามารถบูรณาการองค์
ความรู้ และมีทักษะในการพั ฒนายาและผลิตภัณ ฑ์สุขภาพจากแหล่ งธรรมชาติ หรือจากการสังเคราะห์
เพื่อให้ ได้ ผลิตภัณฑ์ท่มี ีคุณภาพ ตอบสนองความต้ องการของประชาชนในสังคมและผู้สนใจจากองค์กรต่าง ๆ
ทางเภสัชกรรม
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การพัฒนาหลักสูตรจะคานึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้ านสังคมและวัฒนธรรม โดยจะสร้ างบุคลากรที่มี
ความรู้ ค วามสามารถ มี คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม ที่จ ะช่ ว ยชี้ น าและขั บ เคลื่ อ นให้ สังคมตลอดจนองค์ ก รที่
เกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรมการผลิตยาและผลิตภัณ ฑ์สุขภาพมีการพั ฒนามาตรฐานสู่ระดับ สากลอย่างมี
ระบบ โดยไม่ละเลยขนบธรรมเนียมที่ดีของคนในชาติไทย
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกีย่ วข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกดังกล่าวทาให้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ได้ มี ก ารพั ฒ นาหลั ก สูตรในเชิ งรุ ก ที่มีศั ก ยภาพและสามารถเปลี่ ยนแปลงได้ ตามวิวัฒ นาการของ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิตยาและผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ และเพื่อรองรับการแข่งขันทางธุรกิจและทางการ
ศึกษาทั้งในและนอกประเทศ

12.2 ความเกีย่ วข้องกับพันธกิจของสถาบัน
คณะเภสัชศาสตร์ มีหน้ าที่ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้ านเภสัชศาสตร์ มีคุณธรรมและ
จริ ยธรรม สามารถน าความรู้ ท่ีได้ ไปประกอบอาชี พ และพั ฒ นาสังคม เพื่ อเป็ นประโยชน์ต่อการพั ฒ นา
ประเทศต่อไป
13. ความสัมพันธ์กบั หลักสูตรอื่นทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ ทีเ่ ปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรทีเ่ ปิ ดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นมาเรียน
13.3 การบริหารจัดการ
-

หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
บูรณาการองค์ความรู้สาขาเภสัชศาสตร์ เพื่ อการวิจัยและพั ฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่าง
ครบวงจร
1.2 ความสาคัญ
เภสัชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ เป็ น ยาหรือผลิตภัณฑ์ ที่ทาขึ้นเพื่อใช้ ก่ยี วกับสุขภาพของมนุษย์
ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบใช้ ภายในหรือภายนอกร่ างกาย ซึ่งในปั จจุ บันมีประชากรในประเทศใช้ เป็ นจานวน
มหาศาล ฐานข้ อมูลทางการค้ าระหว่างประเทศรายงานว่ าประเทศไทยมีการนาเข้ าวัตถุดิบที่เกี่ยวข้ องกับ
การผลิตเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สุขภาพ และตัวสินค้ าสาเร็จรูปของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ในปริมาณที่สูงมาก
โดยในปี พ.ศ. 2552 เป็ นต้ นมามีมูลค่าการนาเข้ ามากกว่า 2,000 เหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ศาสตร์ด้าน
การพั ฒนาและการผลิ ตยาและผลิตภัณ ฑ์สุขภาพมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยขึ้น ดังนั้นคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ มีคณาจารย์ท่มี ีความรู้ความสามารถ
ทางวิชาการที่เกี่ยวข้ องกับการพั ฒนาและวิจัยทางยาและผลิตภัณ ฑ์สุขภาพและสามารถถ่ายทอดความรู้
ดั งกล่ า ว โดยจะมี ก ารบู ร ณาการร่ ว มกับ ภูมิ ปั ญ ญาไทย เพื่ อ เป็ นการขยายความรู้ เชิ งวิ ช าการและเชิ ง
ประยุกต์ทางวิทยาการเภสัชภัณฑ์ สู่การนาไปปฏิบัติให้ เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และ
ทาให้ มีการเพิ่มศักยภาพสู่ระดับสากลเพื่อให้ สอดคล้ องกับ ASEAN HARMONIZATION
1.3 วัตถุประสงค์
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ท ยาการเภสั ช ภั ณ ฑ์ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อผลิ ต
มหาบัณฑิตให้ มีความรู้ความสามารถและจริยธรรมต่อสังคม ดังต่อไปนี้
13.1 มีความรู้ด้านการพั ฒนายา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เป็ นปั จจุ บันและนาไปประยุกต์ใช้ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

13.2 มีความคิด สร้ างสรรค์ อย่ างเป็ นระบบ มีทักษะและประสบการณ์ เพื่ อ ที่จ ะสร้ างยาและ
ผลิตภัณ ฑ์สุขภาพใหม่ และสามารถสร้ างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการผลิ ต โดยใช้ กระบวนการวิจัยเชิง
บูรณาการควบคู่กบั ภูมิปัญญาท้องถิ่น
13.3 มีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณด้ านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อให้ เกิดการรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้ อม
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
จัดให้ มกี ารประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกๆ 5 ปี เพื่อให้ ทนั สมัยต่อความ
ต้ องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต โดยพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร
ในด้ านเนื้อหาวิชา กระบวนการจัดการเรียนการสอน และดัชนีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
แผนการพัฒนา/เปลีย่ นแปลง
ปรับปรุงหลักสูตรให้ มมี าตรฐานตามที่
สกอ. กาหนด
ปรับปรุงหลักสูตรให้ สอดคล้ องกับ
ความต้ องการของธุรกิจ
และการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
พัฒนาบุคลากรคณาจารย์ให้ มคี วามรู้
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้

กลยุทธ์
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐาน TQF
ได้ มกี ารจัดประชุมกับภาคีเครือข่าย
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
-เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
-รายงานผลการประเมินหลักสูตร
-รายงานการประเมินความพึงพอใจ
ในการใช้ บณ
ั ฑิตของสถาน
ประกอบการ

สนับสนุนให้ คณาจารย์ไปอบรมหรือ
เรียนรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาเพิ่มเติม

-จานวนอาจารย์ท่ไี ด้ รับการอบรม

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1.ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การศึกษาระบบทวิภาค คือ ปี การศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และจัดภาคฤดูร้อนเป็ นพิเศษต่อจากภาค
ปลายได้
การจัดการศึกษาภาคฤดูรอ้ น
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
1.2 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวดที่ 1 ข้ อที่ 7 และข้ อที่ 8
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
การเรียนการสอนเป็ นภาคปกติ ที่เรียนวันเสาร์และอาทิตย์

ภาคต้ น
เดือนมิถุนายน-กันยายน
ภาคปลาย
เดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน เดือนมีนาคม-พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
เป็ นผู้ สาเร็จการศึ กษาเภสัชศาสตรบั ณ ฑิต หรื อ วิทยาศาสตรบั ณ ฑิต ระดับ ปริญ ญาตรี
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือ วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาที่เกี่ยวข้ องกับเคมี ชีวเคมี ชีววิทยา จุ ลชีววิทยา
เทคโนโลยีการอาหาร โภชนศาสตร์ วิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง จากสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ. รับรองโดยมี
คะแนนเฉลี่ ยสะสมไม่ ต่ ากว่ า 2.50 จากระบบ 4 แต้ ม หรื อเทียบเท่า หากคะแนนเฉลี่ ยสะสมต่ ากว่ าที่
กาหนด จะต้ องเป็ นผู้มีประสบการณ์การทางานอย่างน้ อย 1 ปี และมีคุณสมบัติท่วั ไปเป็ นไปตามข้ อบังคับ
มหาวิทยาลั ยศรี น คริ น ทรวิ โรฒ ว่ าด้ วยการศึ กษาระดั บ บั ณ ฑิตศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ.2554 หมวดที่ 3
ข้ อที่ 17
2.3 ปัญหาของนิสติ แรกเข้ า
เนื่องจากหลักสูตรนี้มีความเหมาะสมกับผู้ท่สี นใจจะทางานเกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรมยา/
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ ผู้สาเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตอาจต้ องปรับพื้นฐานความรู้เรื่องยาและผลิตภัณฑ์
สุขภาพ
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ ไขปัญหา/ข้ อจากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
หลักสูตรนี้จะจัดให้ มีการปรับพื้นฐานความรู้เรื่องยาและผลิตภัณฑ์สขุ ภาพแก่นิสติ
2.5 แผนการรับนิสติ และผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสิตทีค่ าดว่าจะรับ
ปี การศึกษา
2555 2556
2557 2558 2559
10
10
10
15
15
ชั้นปี ที่ 1
10
10
10
15
ชั้นปี ที่ 2
จานวนสะสม
10
20
20
25
30
จานวนนิสติ ที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
10
10
15
2.6 งบประมาณตามแผน
งบประมาณของหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเภสัชภัณฑ์
2.6.1 งบประมาณรายรับ
รายละเอียดรายรับ
ปี งบประมาณ
2555
2556
2557
2558
2559
1,200,000 2,400,000 2,400,000 3,000,000 3,600,000
ค่าธรรมเนียม

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย
หมวดเงิน
ก.งบดาเนินการ
ค่าตอบแทนผู้สอน (24 หน่วย
กิต x 1,000 บาทต่อชั่วโมง x
15 ครั้งต่อภาค)
ค่าวัสดุและสารเคมี
ประกอบการเรียนการสอน
กิจกรรมตามที่ระบุใน
โครงสร้ างหลักสูตร (เช่น จัด
สัมมนา ปฐมนิเทศ กิจกรรม
นิสติ , ดูงาน)
ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่า
สาธารณูปโภค
รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุม
ปริญญานิพนธ์
ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย
รวม (ก)
ข.งบลงทุน
ครุภัณฑ์
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)

2555

2556

360,000

360,000

250,000

ปี งบประมาณ
2557

2558

2559

360,000

360,000

360,000

300,000

300,000

350,000

400,000

15,000

15,000

20,000

20,000

20,000

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

100,000

100,000

150,000

-

-

150,000 300,000 300,000 375,000 450, 00
800,000 1,000,000 1,105,000 1,230,000 1,405,000
300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
1,100,000 1,300,000 1,405,000 1,530,000 1,705,000

2.7 ระบบการศึกษา
เป็ นแบบชั้นรียน
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้ ามี)
การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวดที่ 7 ข้ อที่ 38 และข้ อที่ 39
3. หลักสูตรและอาจารย์ผสู ้ อน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หลักสูตร แผน ก 2 เป็ นแผนการศึกษาที่ทาปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต และเรียน
รายวิชาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
จานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

3.1.2 โครงสร้ างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาบังคับ
ข. หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า
ค. ปริญญานิพนธ์
จานวนหน่วยกิตรวมไม่นอ้ ยกว่า

หน่วยกิต
12
12
12
36

3.1.3 รายวิชา
- รหัสวิชา
รหัสวิชาที่ใช้ ประกอบด้ วยอักษร 3 ตัว และเลขประจารายวิชา 3 ตัว ซึ่งมีความหมายดังนี้
1. ตัวอักษร 3 ตัว ได้ แก่
อักษรตัวที่หนึ่ง
คือ “ภ (P)” ซึ่งเป็ นอักษรย่อของเภสัชศาสตร์
อักษรตัวที่สองและสาม คือ อักษรย่อของกลุ่มวิชาที่จัดการเรียนการสอน
รายวิชานั้น และอักษรย่อของวิชากลางที่เปิ ดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา มี
ดังต่อไปนี้
ภชภ หมายถึง
รายวิชาทางชีวเภสัชศาสตร์
PBP
Subject in Biopharmacy
ภทภ หมายถึง
รายวิชาทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม
PPT
Subject in Pharmaceutical Technology
ภภค หมายถึง
รายวิชาทางเภสัชเคมี
PPC
Subject in Pharmaceutical Chemistry
ภภน หมายถึง
รายวิชาทางเภสัชกรรมคลินิก
PCP
Subject in Clinical Pharmacy
ภภว หมายถึง
รายวิชาทางเภสัชเวท
PPG
Subject in Pharmacognosy
ภภส หมายถึง
รายวิชาทางเภสัชกรรมสังคม
PSP
Subject in Social Pharmacy
ภภม หมายถึง
รายวิชากลางที่เปิ ดสอนในระดับมหาบัณฑิต
PMP
Master of Science in Pharmacy

2. เลขประจารายวิชา 3 ตัว มีความหมายดังต่อไปนี้
เลขรหัสตัวแรก หมายถึง
ระดับที่เปิ ดสอน
เลข 7 หมายถึง
รายวิชาที่เปิ ดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
เลขรหัสตัวกลาง หมายถึง
หมวดวิชาดังต่อไปนี้
เลข 0,1 หมายถึง
หมวดวิชากลาง
เลข 2
หมายถึง
เทคโนโลยีเภสัชกรรม
เลข 3
หมายถึง
ชีวเภสัชศาสตร์
เลข 4,5 หมายถึง
เภสัชกรรมคลินิก
เลข 6,7 หมายถึง
เภสัชกรรมสังคม และการบริหารเภสัชกิจ
เลข 8
หมายถึง
เภสัชเคมี
เลข 9
หมายถึง
เภสัชเวท
เลขรหัสตัวหลัง หมายถึง ลาดับของรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวกลาง
ความหมายของหน่วยกิต
เลขที่แสดงหน่วยกิตในแต่ละรายวิชาในหลักสูตร มีความหมายดังนี้
ตัวเลขนอกวงเล็บ
หมายถึง จานวนหน่วยกิต
ตัวเลขในวงเล็บตัวที่ 1 หมายถึง จานวนชั่วโมงภาคทฤษฎี
ตัวเลขในวงเล็บตัวที่ 2 หมายถึง จานวนชั่วโมงภาคปฏิบัติการหรือการฝึ กงาน
ตัวเลขในวงเล็บตัวที่ 3 หมายถึง จานวนชั่วโมงที่ศึกษาด้ วยตนเอง
รหัสวิชา
รายวิชา
ก. หมวดวิชาบังคับ
ภภม 701 หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
PMP 701 Principles of Health Product Development
ภภม 702 ระเบียบวิธวี ิจัยและสถิติทางเภสัชศาสตร์
PMP 702 Research Methodology and Statistics in Pharmaceutical Sciences
ภภม 703 สัมมนาวิทยาการเภสัชภัณฑ์ 1
PMP 703 Seminar in Pharmaceutical Product Development 1
ภภม 704 การใช้ เครื่องมือสาหรับงานวิจัยและพัฒนาทางเภสัชศาสตร์
PMP 704 Instrumentation for Pharmaceutical Research and Development
ภภม 707 สัมมนาวิทยาการเภสัชภัณฑ์ 2
PMP 707 Seminar in Pharmaceutical Product Development 2
ภภม 708 ปัญหาพิเศษทางวิทยาการเภสัชภัณฑ์
PMP 708 Special Problems in Pharmaceutical Product Development

หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต
3(3-0-6)
2(2-0-4)
1(0-2-1)
3(1-6-2)
1(0-2-1)
2(0-4-2)

รหัสวิชา
รายวิชา
หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเลือก
ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
ภทภ 721 ระบบนาส่งยาและผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
2(1-3-2)
PPT 721 Delivery Systems of Drugs and Health Products
ภทภ 722 การพัฒนาตารับยาขั้นสูง
3(2-3-4)
PPT 722 Advanced Product Development
ภทภ 723 เสถียรภาพของเภสัชภัณฑ์
2(2-0-4)
PPT 723 Stability of Pharmaceutical Products
ภทภ 724 การมุ่งเน้ นคุณภาพทางเภสัชอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
PPT 724 Quality Concept in Pharmaceutical Industry
ภภค 781 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
3(2-3-4)
PPC 781 Quality Control of Health Products
ภภค 782 การทดสอบชีวสมมูล
2(1-3-2)
PPC 782 Bioequivalence Testing
ภภค 783 นา้ มันหอมระเหยจากพรรณไม้ หอม
2(2-0-4)
PPC 783 Essential Oils Derived from Aromatic Plants
ภภค 784 การวิเคราะห์ทางชีวการแพทย์
2(1-3-2)
PPC 784 Biomedical Analysis
ภภค 785 การออกแบบยาโดยใช้ คอมพิวเตอร์
2(1-3-2)
PPC 785 Computer-Aided Drug Design
ภภค 786 การวิเคราะห์โดยใช้ เครื่องมือขั้นสูง
3(2-3-4)
PPC 786 Advanced Instrumental Analysis
ภภว 791 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการพัฒนาสารจากธรรมชาติ
2(2-0-4)
PPG 791 Biotechnology for Natural Product Development
ภภว 792 เภสัชเวทขั้นสูง
2(2-0-4)
PPG 792 Advanced Pharmacognosy
ภภว 793 การตรวจกรองฤทธิ์ทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อการพัฒนายา
2(1-3-2)
PPG 793 Bioscreening of Natural Products for Drug Development

รหัสวิชา รายวิชา
ภภว 794 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
PPG 794 Natural Product Chemistry
ภภว 796 พฤกษศาสตร์พ้ ืนบ้ าน
PPG 796 Ethnobotany
ภภว 797 สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม
PPG 797 Natural Products for Health and Beauty
ค. ปริญญานิพนธ์
ภภม 706 ปริญญานิพนธ์
PMP 706 Thesis

หน่วยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-3-2)
12 หน่วยกิต
12

3.1.4 แผนการศึกษา
หลักสูตร แผน ก (2)
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภภม 701 หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
PMP 701 Principles of Health Product Development
ภภม 702 ระเบียบวิธวี ิจัยและสถิติทางเภสัชศาสตร์
PMP 702 Research Methodology and Statistics in Pharmaceutical Sciences
ภภม 703 สัมมนาวิทยาการเภสัชภัณฑ์ 1
PMP 703 Seminar in Pharmaceutical Product Development 1
ภภม 704 การใช้ เครื่องมือสาหรับงานวิจัยและพัฒนาทางเภสัชศาสตร์
PMP 704 Instrumentation for Pharmaceutical Research and Development
รวม
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
............... วิชาเลือก

ชื่อวิชา
รวม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
2(2-0-4)
1(0-2-1)
3(1-6-2)
9

หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
9

ปี ที่ 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
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ภภม 706 ปริญญานิพนธ์
PMP 706 Thesis
............... วิชาเลือก

ชื่อวิชา

รวม
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ภภม 706 ปริญญานิพนธ์
PMP 706 Thesis

หน่วยกิต
2(0-4-2)
1(0-2-1)
3

หน่วยกิต
6
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
9

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
6

รวม

6

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาบังคับ
ภภม 701 หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
3 (3-0-6)
PMP 701 Principles of Health Product Development
การบูรณาการองค์ความรู้ทางชีวเภสัชศาสตร์ เภสัชเคมีและเภสัชเวท เทคโนโลยีเภสัชกรรม
เพื่อวิทยาการพัฒนาผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
ภภม 702 ระเบียบวิธีวิจยั และสถิติทางเภสัชศาสตร์
2(2-0-4)
PMP 702 Research Methodology and Statistics in Pharmaceutical Sciences
การวิเคราะห์กรอบแนวคิด คาถาม และสมมติฐานการวิจัยเภสัชภัณฑ์ รูปแบบการวิจัย การ
ออกแบบการวิจัยเน้ นที่การวิจัยเชิงทดลองในการพัฒนาเภสัชภัณฑ์ ชนิดของผลลัพธ์ของการวิจัย การวัด

ตัวแปรที่เหมาะสมกับสมมุติฐานและรูปแบบการวิจัย
การบันทึกและจัดการข้ อมูลโดยใช้ หลักสถิติท่ี
เหมาะสม การประเมินและสรุปผลการวิจัย การเผยแพร่งานวิจัย
ภภม 703 สัมมนาวิทยาการเภสัชภัณฑ์ 1
1(0-2-1)
PMP 703 Seminar in Pharmaceutical Product Development 1
การทบทวนและการประเมินวรรณกรรม เพื่อนามาวิเคราะห์ สรุป นาเสนอ และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ อภิปรายในประเด็นใหม่ท่สี นใจ เน้ นการใช้ เหตุผลในการถกแถลงทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ
ภภม 704 การใช้เครือ่ งมือสาหรับงานวิจยั และพัฒนาทางเภสัชศาสตร์
3(1-6-2)
PMP 704 Instrumentation for Pharmaceutical Research and Development
หลักการทางาน เทคนิคการใช้ เครื่องมือ การแปลและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จากเครื่องมือประเภท
ต่างๆ ที่ใช้ ในงานวิจัยและพั ฒ นาทางเภสัชศาสตร์ เครื่ องมือที่ใช้ ในการผลิ ต การควบคุ มคุณ ภาพเภสัช
ภัณฑ์ เครื่องมือวิเคราะห์สมบั ติทางเคมีและกายภาพ เครื่ องมือที่ใช้ ทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ รวมถึงการ
บารุงรักษาเครื่องมือสาหรับงานวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์
ภภม 707 สัมมนาวิทยาการเภสัชภัณฑ์ 2
1(0-2-1)
PMP 707 Seminar in Pharmaceutical Product Development II
การทบทวนและการประเมิน วรรณกรรม เพื่ อ นามาวิ เคราะห์ สรุ ป นาเสนอ และแลกเปลี่ ยน
เรียนรู้ อภิปรายในประเด็นใหม่ท่สี นใจ เน้ นการใช้ เหตุผลในการถกแถลงทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ
ภภม 708 ปั ญหาพิเศษทางวิทยาการเภสัชภัณฑ์
2(0-4-2)
PMP 708 Special Problems in Pharmaceutical Product Development
การเลือกหัวข้ อเรื่องวิทยาการเภสัชภัณฑ์ การออกแบบการทดลอง การทดลอง การวิเคราะห์
ข้ อ มู ล การน าเสนอ และการรายงาน โดยมีการประยุกต์ใช้ ภูมิปั ญ ญาท้ องถิ่ น ในการพั ฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์
สุขภาพ ทั้งนี้ควรตระหนักถึงหลักคุณธรรมจริยธรรม และมีประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
ข. หมวดวิชาเลือก (เลือกไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต)
ภทภ 721ระบบนาส่งยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
2(1-3-2)
PPT 721 Delivery Systems of Drugs and Health Products
หลั กการพื้ นฐานและทฤษฎี เกี่ยวกับ ระบบน าส่ งยาและผลิ ตภัณ ฑ์สุขภาพ รูป แบบผลิ ตภัณ ฑ์
เทคโนโลยีการผลิตและสารช่วยในการตั้งตารับระบบนาส่งยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยศึกษาระบบนาส่ง
ทางปากและทางผิวหนัง ระบบน าส่ง รูปแบบที่นาส่งโดยการฉี ด ระบบนาส่งเฉพาะที่ และระบบนาส่งสู่
เป้ าหมาย

ภทภ 722 การพัฒนาตารับยาขั้นสูง
3(2-3-4)
PPT 722 Advanced Product Development
การนาตัวยามาตั้งตารับให้ อยู่ในรูปแบบยาต่าง ๆ โดยคานึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของ
ตั ว ยากั บ รู ป แบบยาที่เหมาะสมส าหรั บ การตั้ งต ารั บ รวมถึ งการเลื อ กใช้ ก ระบวนการผลิ ต ที่เหมาะสม
เพื่ อให้ ได้ ผลิตภัณฑ์ท่มี ีคุณค่าในการรักษาสูงสุด การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ท้งั ทางกายภาพและทาง
เคมีตลอดจนวิธกี ารต่าง ๆ ในการแก้ ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับตารับ
ภทภ 723 เสถียรภาพของเภสัชภัณฑ์
2(2-0-4)
PPT 723 Stability of Pharmaceutical Products
หลั ก การเสถี ยรภาพของยา ความเข้ ากัน ได้ ของยาและสารช่ วยทางเภสัชกรรม การประเมิ น
ผลิตภัณฑ์ยา วิธีการและเทคนิคที่เพิ่ มเสถียรภาพของเภสัชภัณฑ์ การคาดการณ์ของอายุของเภสัชภัณฑ์
และการออกแบบการศึกษาเสถียรภาพเภสัชภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ พร้ อมทั้งกรณีศึกษา
ภทภ 724 การมุ่งเน้นคุณภาพทางเภสัชอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
PPT 724 Quality Concept in Pharmaceutical Industry
ความเข้ าใจเกี่ยวกับระบบคุณภาพ การบริหารคุณภาพ และการประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมยา
การบริ ห ารความเสี่ ย งและเทคนิ ค ที่ ใ ช้ ใ นการประเมิ น การจั ด การระบบเอกสาร การควบคุ ม การ
เปลี่ ย นแปลง หลั ก การตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง การตรวจรั บ รองระบบและเครื่ อ งจั ก รอุ ป กรณ์ การ
ตรวจสอบความถูกต้ องของกระบวนการ การจัดทาแผนแม่บทการตรวจสอบความถูกต้ อง และหลักสถิติท่ี
ใช้ ในการควบคุมกระบวนการ
ภภค 781 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ
......................... 3(2-3-4)
PPC 781 Quality Control of Health Products
การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหาร ยา และเครื่องสาอาง ตามข้ อกาหนดที่ราชการ
รั บ รอง เน้ น วิธีการเก็บ ตัวอย่าง ระเบี ยบวิธีการตรวจและการวิเคราะห์ หาสารสาคัญ วั ตถุ เจือปน และ
สารปนเปื้ อน ในอาหาร ยาและเครื่องสาอาง โดยใช้ วิธีท่มี ีการตรวจสอบความถูกต้ องรวมทั้งการทดสอบ
ความคงสภาพของผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
ภภค 782 การทดสอบชีวสมมูล
2(1-3-2)
PPC 782 Bioequivalence Testing
หลักการเหตุผลและความเป็ นมาของการศึกษาชีวสมมูล ขั้นตอนของการศึกษาชีวสมมูล และการ
แบ่งแยกกลุ่มยาสาหรับการศึกษาชีวสมมูล รวมถึงการศึกษาชีวสมมูลแบบ Biowaiver และความรู้เบื้องต้ น
เกี่ยวกับ ปั จจั ยที่มีผลต่ อการดู ดซึ ม การกระจาย การขับ ถ่าย และกระบวนการเมแทบอลิซึมของยา ซึ่ ง
รวมถึงเภสัชจลนศาสตร์แบบ compartmental และ noncompartmental การกาจัดทิ้งโดยไต การกาจัดทิ้ง

โดยตั บ การจั บ กั บ โปรตี น และการออกแบบแผนก าหนดการใช้ ยา อั ต ราสารเข้ าระบบชี ว ภาพ
และชีวสมมูล
ภภค 783 น้ ามันหอมระเหยจากพรรณไม้หอม
2(2-0-4)
PPC 783 Essential Oils Dereived from Aromatic Plants
การศึกษาสารสาคัญ สารที่ให้ กลิ่น ฤทธิ์ทางชีวภาพและพิษวิทยาของนา้ มันหอมระเหย รวมทั้งการ
ประยุกต์ใช้ ทางการแพทย์ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ วิทยาการพัฒนาเภสัชภัณฑ์
ภภค 784 การวิเคราะห์ทางชีวการแพทย์
2(1-3-2)
PPC 784 Biomedical Analysis
การศึ กษาภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติของวิธีวิเคราะห์ ท่ใี ช้ ในการหาปริ มาณของยา และ/หรื อ
เมแทบอไลต์ ในของเหลวทางชี วภาพโดยมุ่ งเน้ น การวางแผน การดั ด แปลงและ/หรื อ การพั ฒ นาวิ ธี
วิเคราะห์ใหม่ ตลอดจนการประมวลผลการวิเคราะห์
ภภค 785 การออกแบบยาโดยใช้คอมพิวเตอร์
2(1-3-2)
PPC 785 Computer-Aided Drug Design
การใช้ เทคนิคทางคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในกระบวนการค้ นหายาใหม่ต้ังแต่ข้นั ตอนการค้ นหา
เป้ าหมายในการออกฤทธิ์ การค้ นหาและพัฒนาสารต้ นแบบรวมถึงการศึกษาในขั้นพรีคลินิค การคัดกรอง
ข้ อมูลเสมือนเพื่อค้ นหายาอย่างรวดเร็ว การออกแบบตัวยาโดยอาศัยความรู้ทางโครงสร้ างของเอนไซม์
หรือโดยอาศัยความรู้ทางโครงสร้ างของตัวยับยั้งและแบบจาลองกระบวนการทางเภสัชจลนศาสตร์
ภภค 786 การวิเคราะห์โดยใช้ เครื่องมือขั้นสูง
3(2-3-4)
PPC 786 Advanced Instrumental Analysis
การเลือ กเครื่ อ งมือ วิ เคราะห์ ข้ัน สูงสาหรั บ การควบคุ มคุ ณ ภาพผลิ ตภั ณ ฑ์สุขภาพ โดยอาศั ย
คุ ณ สมบั ติท างเคมี กายภาพ และหมู่ ฟั งก์ชัน ของยา การน าเทคนิ ค ต่ างๆไปประยุ กต์ใช้ ในการหาสูต ร
โครงสร้ างของสารอินทรีย์ รวมถึงการหาสูตรโครงสร้ างของสารอินทรีย์จากข้ อมูลทางสเปกโทรสโกปี
ภภว 791 เทคโนโลยีชีวภาพเพือ่ การพัฒนาสารจากธรรมชาติ
2(2-0-4)
PPG 791 Biotechnology for Natural Product Development
ความสาคัญของพืช สัตว์และจุ ลินทรีย์ในฐานะที่เป็ นแหล่งผลิตสารจากธรรมชาติท่ใี ช้ เป็ นยา
และผลิตภัณฑ์สุขภาพเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การเพาะเลี้ ยงจุลินทรีย์ การเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์
การสร้ างดีเอ็นเอสายผสม การใช้ เอนไซม์จากสิ่งมีชีวิต เน้ นการประยุกต์ใช้ เทคนิคเหล่านี้ในการพัฒนาสาร
ใหม่ ๆ เพื่อใช้ เป็ นยา เป็ นสารต้ นแบบในการสังเคราะห์ยา หรือ ใช้ เป็ นองค์ประกอบในผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ

ภภว 792 เภสัชเวทขั้นสูง
2(2-0-4)
PPG 792 Advanced Pharmacognosy
การตรวจสอบสารจากธรรมชาติ การสกัด การแยกสารให้ บริสทุ ธิ์ การกาหนดคุณลักษณะและ
พิสจู น์เอกลักษณ์ของสารที่ได้ จากธรรมชาติ
ภภว 793 การตรวจกรองฤทธิ์ทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพือ่ การพัฒนายา
PPG 793 Bioscreening of Natural Products for drug development

2(1-3-2)

การประเมินคุณค่ าทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ การตรวจกรองฤทธิ์ทางชีวภาพ การ
ทดสอบความเป็ นพิ ษ หลั ก แนวทางและวิธีการสมั ยใหม่ ในการประเมิ น คุ ณ ค่ าทางชี วภาพ เกณฑ์การ
คัดเลือกสาหรับวิธีการประเมินคุณค่าทางชีวภาพต่างๆ การพัฒนาวิ ธีการประเมินคุณค่าทางชีวภาพ เพื่อ
นาไปใช้ ในการพัฒนายาจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
ภภว 794 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
2(2-0-4)
PPG 794 Natural Product Chemistry
การศึกษาสารที่ได้ จากธรรมชาติจากพืช สัตว์ หรือสิ่งมีชีวิตจากทะเล โดยศึกษาถึงกระบวนการ
ชีวสังเคราะห์ ขั้นตอนการสร้ างสารปฐมภูมิ และสารทุติยภูมิ โครงสร้ างทางเคมี ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา และ
การนาสารเหล่านั้นมาใช้ ประโยชน์
ภภว 796 พฤกษศาสตร์พนบ้
ื้ าน
2(2-0-4)
PPG 796 Ethnobotany
การใช้ ประโยชน์จากพืชในท้ องถิ่นหรือในชนกลุ่มต่างๆ ทั้งที่ใช้ ในชีวิตความเป็ นอยู่ ยารักษาโรค
และพิธกี รรม ตลอดจนศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ พืชกับวัฒนธรรมท้องถิ่น
ภภว 797 สมุนไพรเพือ่ สุขภาพและความงาม
2(1-3-2)
PPG 797 Natural Products for Health and Beauty
การนาสมุนไพรมาประยุกต์ใช้ เป็ นองค์ประกอบหลักในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม
โดยศึกษาขั้นตอนการเตรียมพืชสมุนไพร การควบคุมคุณภาพ การตั้งตารับ ตลอดจนการประเมินคุณภาพ
ของตารับ
ค. ปริญญานิพนธ์
ภภม 706 ปริญญานิพนธ์
12 หน่วยกิต
PMP 706 Thesis
งานค้ นคว้ าวิจัยทางเภสัชศาสตร์ในหัวข้ อที่ผ้ ูเรียนสนใจภายใต้ คาแนะนาของอาจารย์ท่ปี รึกษา
ปริญญานิพนธ์และได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับที่
1*

2*

ชื่อ-สกุล
รศ.ดร.สุวรรณา วรรัตน์

ร.ท.หญิง ดร. วิภาพร เสรีเด่นชัย

3*

ผศ.ดร.วัลลภ วีชะรังสรรค์

4

ดร. พนิดา แจ่มผล

5

ดร. พัชรวีร์ นันท์ธนะวานิช

* อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร

วุฒิทางการศึกษา
ภ.บ. (เภสัชศาสตร์), 2532

สถาบันที่จบ
การศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

วท.ม. (เภสัชเคมี), 2538
Ph.D. (Pharmaceutical
Sciences), 2543
ภ.บ. (เภสัชศาสตร์), 2539
ภ.ม. (เภสัชวินจิ ฉัย), 2546

มหาวิทยาลัยมหิดล
Robert Gordon U.,
UK
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

Dr.rer.nat.(Pharmaceutica
l Sciences), 2552
ภ.บ.(เภสัชศาสตร์), 2536
ภ.ม. (เภสัชอุตสาหกรรม),
2538
ภ.ด. (เทคโนโลยี
เภสัชกรรม), 2550
สพ.บ.
(สัตวแพทยศาสตร์), 2535
วท.ม.(เภสัชวิทยา), 2541
ปร.ด.(เภสัชวิทยา), 2550
ภ.บ.(เภสัชศาสตร์), 2536

Innsbruck U.,
Austria
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ภ.ม. (เภสัชเคมี), 2542
ปร.ด. (เภสัชเคมีและพฤกษ มหาวิทยาลัยมหิดล
เคมี), 2551

เลขประจาตัว
ประชาชน
XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

3.2.3 อาจารย์ประจา/ควบคุมการทาปริญญานิพนธ์
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
1.
ผศ.ดร.พ.ต.ท.นภดล ทองนพเนื้อ
2.

รศ.ดร.สุวรรณา วรรัตน์

3.

รศ.ดร.อรลักษณา แพรัตกุล

4.

รศ.ดร.กัญญดา อนุวงศ์

5.
6.

รศ.ดร.วีระศักดิ์ สามี
รศ.ดร.ฐาปนีย์ หงส์รัตนาวรกิจ

7.

ผศ.ดร.เจริญ ตรีศักดิ์

8.

ผศ.ดร.เบญจพร กิ่งรุ้งเพชร์

9.
10.

ผศ.ดร.ฤทธิ์ วัฒนชัยยิ่งเจริญ
ผศ.ดร.วรพรรณ สิทธิถาวร

11.

ผศ.ดร.วัฒนพร พัฒนภักดี

12.

ผศ.ดร.ศุจิมน ตันวิเชียร

13.

ผศ.ดร.สถาพร นิ่มกุลรัตน์

14.
15.

ผศ.ชญานิศ ศรชัยธวัชวงศ์
ผศ.ดร.ลลิตา วีระเสถียร

16.
17.
18.

ผศ.ดร.วัลลภ วีชะรังสรรค์
ผศ.ดร.วิมล พันธุเวทย์
ผศ.ดร.ศิริวรรณ อธิคมกุลชัย

19.

ร.ท.หญิง ดร. วิภาพร เสรีเด่นชัย

20.

ผศ.ดร.สมหญิง พุ่มทอง

วุฒิทางการศึกษา
Ph.D. (Social and Administrative
Pharmacy)
Ph.D. (Pharmaceutical
Sciences)
Ph.D. (Pharmacy Practice and
Administration)
Ph.D. (Social and Administrative
Pharmacy)
ปร.ด. (เภสัชเคมีและพฤกษเคมี)
Dr.rer.nat. (Pharmaceutical
Sciences)
Ph.D.
(Social and Administrative
Pharmacy)
Ph.D. (Pharmacy)

สถาบันที่จบการศึกษา
University of
Minnesota, USA
Robert Gordon U.,UK

ปี พ.ศ.
2530

University of Texas
(USA)
Purdue University,
USA
มหาวิทยาลัยมหิดล
University of Vienna,
Austria
University of
Minnesota, USA

2536

University of Iowa,
USA
ปร.ด. (เภสัชศาสตร์ชวี ภาพ)
มหาวิทยาลัยมหิดล
Ph.D. (Pharmaceutical
Toyama Medical
Sciences)
&Pharmaceutical
University, Japan
กศ.ด.(วิทยาศาสตรศึกษา)
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
Ph.D. (Pharmaceutical
Chiba University,
Technology)
Japan
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล
พอลิเมอร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภ.ม. (เภสัชเคมี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ด. (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ)
ปร.ด. (เทคโนโลยีเภสัชกรรม)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปร.ด. (เภสัชศาสตรชีวภาพ)
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ด. (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ)
Dr.rer.nat. (Pharmaceutical
Innsbruck University,
Sciences)
Austria
Ph.D. (Pharmacy)
University of
Nottingham, UK

2543

2543
2546
2543
2546

2548
2545
2544

2552
2543
2548
2545
2549
2550
2548
2547
2552
2550

ลาดับที่ ชื่อ-สกุล
21. ดร.พัชรี ดวงจันทร์
22.

ดร.ดวงรัตน์ ชูวิสฐิ กุล

23.

ดร.จิตติมา มานะกิจ

24.
25.
26.
27.

ดร. ชุตมิ า วีรนิชพงศ์
ดร.พัชรวีร์ นันท์ธนะวานิช
ดร.ลลนา คงคาเนรมิตร
ดร.สริน ทัดทอง

28.
29.

ดร.อมรทัศน์ สดใส
ดร.รัฐพล อาษาสุจริต

30.

ดร.พรทิพา เอี่ยมสาอางค์

31.

ดร.ชุดา จิตตสุโก

32.
33.

ดร.วธู พรหมพิทยารัตน์
อาจารย์ธนู ทองนพคุณ
(อาจารย์ผ้ สู อน)
อาจารย์บุญตา ฉัตร์วีระสกุล
(อาจารย์ผ้ สู อน)

34.

วุฒิทางการศึกษา
วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์)
Dr.rer.nat. (Pharmaceutical
Technology)
Doctor of Pharmaceutical
Sciences
ภ.ด. (เภสัชกรรม)
ปร.ด. (เภสัชเคมีและพฤกษเคมี)
ปร.ด. (เภสัชการ)
วท.ด.(เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ)
ปร.ด. (พิษวิทยา)
ภ.ด. (เภสัชกรรม)

สถาบันที่จบการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
Freie University
Berlin, Germany
Kyoto University,
Japan
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี พ.ศ.
2553

มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2549
2550

Ph.D. (Pharmaceutical
Chemistry)
Ph.D. (Pharmaceutical
Chemistry)
Ph.D. (Pharmaceutical Science)
ภบ.(เครื่องสาอาง)

Newcastle University ,
England
University of Kansas,
USA
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2552

M.S (Chemistry)

Virginia Polytechnic
Institute and State
University, USA

2551

2554
2548
2551
2551
2553
2550

2553
2550
2545

3.2.3 อาจารย์พเิ ศษ
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
1
รศ. ดร. นริศา คาแก่น
2

ภก.วีระยุทธ์ จิรรัศมิ์

วุฒิทางการศึกษา
Ph.D Health Science (Biomedical Science)
Charles U., Australia
M.Sc. (Industrial Pharmacy)
Toledo U., Ohio USA(เภสัชพฤกษศาสตร์)

4. องค์ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา)
-

5. ข้อกาหนดเกีย่ วกับการทาโครงงานหรืองานวิจยั
ในการทาปริญญานิพนธ์ของนิสิตเป็ นการทางานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับวิทยาการเภสัชภัณฑ์ ต้ องเป็ น
งานวิ จัยที่มีการบู รณาการของสหสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ อง และสามารถนางานวิจัยนี้ไปต่อยอดหรือนาไปใช้
ประโยชน์ได้ และสามารถนาองค์ความรู้ท่ไี ด้ เผยแพร่ส่ชู ุมชน
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
ปริญญานิพนธ์เป็ น งานค้ นคว้ าวิจัยทางเภสัชศาสตร์ในหัวข้ อที่ผ้ ูเรียนสนใจภายใต้ คาแนะนา
ของอาจารย์ท่ปี รึกษาปริญญานิพนธ์และได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้
นิสิตมีการเรียนรู้ครบตามมาตรฐานการเรียนรู้ท้ัง 5 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านคุณ ธรรม จริยธรรม
ด้ านความรู้ ด้ านทักษะทางปัญญา ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้ าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1-2 ของปี การศึกษาที่ 2
5.4 จานวนหน่วยกิต
12 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการจัดให้ มีอาจารย์ท่ปี รึกษาปริญญานิพนธ์ จัดเตรียมสถานที่ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ วัสดุและ
สารเคมีต่างๆ ที่ใช้ ในงานวิจัย
5.6 กระบวนการประเมินผล
ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวด 8 การสอบพิเศษ ปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ (ภาคผนวก)

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
มีความรู้ความสามารถในการใช้
กระบวนการวิจัยเพื่อสร้ างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมทางด้ านยาและผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
มีความเป็ นผู้นาทางวิชาการและทักษะด้ านการ
สื่อสาร
ด้ านจริยธรรมและจรรยาบรรณ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
-มีรายวิชาต่าง ๆที่ส่งเสริมให้ นิสติ มีความรุ้ความสามารถในการทาวิจัย
รวมทั้งการทาปริญญานิพนธ์ท่ตี ้ องมีการบูรณาการและการพัฒนา
ส่งเสริมให้ นิสติ เข้ าร่วมนาเสนอผลงานวิชาการในระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ
-มีการสอดแทรกเรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณในรายวิชา
-มีการนากรณีศึกษามาถกแถลงในชั้นเรียน

2. การพัฒนาผลการเรียนรูใ้ นแต่ละด้าน
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรูด้ า้ นคุณธรรม
กลยุทธ์การสอน
และจริยธรรม
- มีการสอดแทรกเนื้อหาด้ านคุณธรรม
1. สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพระหว่าง
จริยธรรม/ จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้ องเชิง
วิชาการหรือวิชาชีพตามหลักการ เหตุผล การสอน
- มีรายวิชาที่ปลูกฝังและ/หรือส่งเสริม
และค่านิยม
การมีคุณธรรม จริยธรรม
อันดีงาม
2. สามารถริ เ ริ่ ม ในการยกปั ญ ห าทาง จรรยาบรรณทางวิชาชีพ
จริยธรรม/ จรรยาบรรณที่มีอยู่ เพื่อการ - มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและ
ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
ทบทวนและแก้ ไข
3. สนั บสนุ นให้ ผ้ ู อ่ ืนประพฤติ ปฏิบัติตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรม

วิธีการวัดและประเมินผล
- ประเมินจากการตอบ
คาถามในชั้นเรียน
- ประเมินจากงานที่
มอบหมายให้ แก่นิสติ
- ประเมินจากการสอบ
- ประเมินจากพฤติกรรม
ขณะศึกษา

2.2 ด้านความรู ้
ผลการเรียนรูด้ า้ นความรู ้
1. มีความรู้ และความเข้ าใจในเนื้อหาสาระ
หลักของสาขาวิชา

2. สามารถนาความรู้มาประยุกต์ใน
การศึกษาค้ นคว้ าทางวิชาการหรือการ
ปฏิบตั ใิ นวิชาชีพ
3. เข้ าใจในวิธกี ารพัฒนาความรู้ใหม่ๆ และ
การประยุกต์ท่มี ผี ลต่อองค์ความรู้ในสาขา
วิชาชีพ
4. ตระหนักในระเบียบข้ อบังคับที่ใช้ อยู่ใน
สภาพแวดล้ อมของระดับชาติและ
นานาชาติท่อี าจมีผลกระทบต่อสาขา
วิชาชีพ รวมทั้งเหตุผลและการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

กลยุทธ์การสอน
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีการบรรยาย
การฝึ กปฏิบตั ิ การอภิปรายโต้ ตอบ และ
วิเคราะห์กรณีศึกษาระหว่างอาจารย์
ผู้สอนกับนิสติ โดยเน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
- มอบหมายงานให้ นิสติ ศึกษาค้ นคว้ าหา
ข้ อมูลด้ วยตนเอง
- จัดให้ มกี ารเผยแพร่ความรู้ทาง
สาขาวิชา โดยการนาเสนอผลงานทาง
วิชาการ/การตีพิมพ์ผลงานวิจัย

วิธีการวัดและประเมินผล
- ป ระเมิ น จาก การต อ บ
คาถามในชั้นเรียน

- ประเมินจากงานที่
มอบหมายให้ แก่นิสติ
- ประเมินจากการสอบ
ภาค-บรรยาย ภาคปฏิบตั ิ
สอบปากเปล่า และสอบ
ป้ องกันวิทยานิพนธ์

2.3 ด้านทักษะทางปั ญญา
ผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะทางปัญญา
1. สามารถสั ง เคราะห์ แ ละประยุ ก ต์ ใ ช้
ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ ทางวิชาการ เพื่ อ
ตอบสนองประเด็ น หรื อ ปั ญ หาทาง
วิชาการ/วิชาชีพ
2. มีความคิดสร้ างสรรค์และสามารถบูรณา
การให้ เข้ ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอ
เป็ นความรู้ใหม่
3. สามารถวางแผนและดาเนินการ
โครงการวิจัยค้ นคว้ าได้ ด้วยตนเอง
4. ใช้ ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
ในการจัดการสถานการณ์ท่เี กี่ยวข้ องกับ
วิชาการ/วิชาชีพ

กลยุทธ์การสอน
- จัดให้ มกี ารค้ นคว้ าและทดลองด้ วย
ตนเอง มีการนาเสนอผลงานจากการ
ค้ นคว้ า และมีการอภิปรายในชั้นเรียน
- จัดรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้
กรณี ศึกษาในการฝึ กให้ นิสติ นา
ความรู้ท่เี รียนมาเป็ นพื้นฐานในการ
แก้ ไขปัญหา

วิธีการวัดและประเมินผล
- ประเมินจากความสามารถ
ในการวิเคราะห์และวิจารณ์
และการนาเสนอ
- ประเมินจากการตอบ
คาถาม โดยเน้ นการตอบ
อย่างมีหลักการและเหตุผล
- ประเมินจากการสอบ การ
วิเคราะห์ข้อมูล สรุปประเด็น
ปัญหา และแก้ ปัญหา

2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของ
ตนเอง และร่ ว มมื อ กั บ ผู้ อื่ น ในการ
จัดการปัญหาต่างๆ
2. มีการปรับปรุงตนเองให้ มีประสิทธิภาพ
สามารถปฏิบตั งิ านในระดับสูงได้

3. แสดงออกทักษะการเป็ นผู้นาและ
ผู้ร่วมงานได้ อย่างเหมาะสมตาม
สถานการณ์

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

- จัดกิจกรรมกลุ่มในห้ องเรียนที่ผ้ เู รียน
มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ หรือ
มอบหมายงานที่ทางานแก้ ปัญหาเป็ น
กลุ่ม
- เปิ ดโอกาสให้ นิสติ แสดงความคิดเห็น
อภิปรายโต้ ตอบระหว่างเรียน

- ประเมินตนเอง และเพื่อน
ร่วมชั้นด้ วยแบบฟอร์มที่
กาหนด
- ประเมินการทางานร่วมกัน
- ประเมินการตอบคาถาม
การแสดงความคิดเห็น หรือ
ประเด็นทางวิชาการของนิสติ
ในห้ องเรียน
- ประเมินความรับผิดชอบ
จากความก้ าวหน้ าของงานที่
ได้ รับมอบหมาย

- นากรณีศึกษามาใช้ ระหว่างการเรียน
การสอน และมีการอภิปรายกรณีศึกษา
ระหว่างนิสติ กับอาจารย์
- จัดให้ มกี ารนาเสนองานที่ได้ รบั
มอบหมายในห้ องเรียน

2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. สามารถเลือกและประยุกต์ใช้ เทคนิคทาง
สถิตหิ รือคณิตศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ องใน
การศึกษาค้ นคว้ า วิเคราะห์ แปลความหมาย
และเสนอแนวทางในการแก้ ไขปัญหาได้
อย่างสร้ างสรรค์
2. สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการ
พูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้ รปู แบบ
ของการนาเสนอที่เหมาะสมสาหรับเรื่องและ
ผู้ฟังที่แตกต่างกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีทกั ษะในการสื่อสารภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สามารถค้ นคว้ าข้ อมูลโดยใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้ น
หาข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลที่มหี ลักฐานทาง
วิชาการที่น่าเชื่อถือได้
5. สามารถนาเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้ ในการทางานได้ อย่างเหมาะสม

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

- มอบหมายงานที่ต้องมีการศึกษาค้ นคว้ า
ข้ อมูลโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
- มอบหมายงานที่ต้องมีการวิเคราะห์
ข้ อมูล แปลความหมายโดยอาศัยเทคนิค
ทางสถิตหิ รือคณิตศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ อง และ
สรุปประเด็น
- จัดให้ มกี ารนาเสนองานที่ได้ รบั
มอบหมาย โดยนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาประยุกต์ใช้ ในการทางาน
-จัดการเรียนรู้ผ่านทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ

- ประเมินความสามารถใน
การสืบค้ น/ประมวลข้ อมูล
- ประเมินความสามารถใน
การเลือกและคัดกรอง
ข้ อมูลที่น่าเชื่อถือและ
สอดคล้ องกับเนื้อหานั้น
-ประเมินสามารถนา
เทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้ ในการทางานที่
ได้ รับมอบหมาย
- ประเมินจากรายงาน
รูปแบบ
การนาเสนอโดยนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้
ในการทางาน

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
มาตรฐานผลการเรียนรู ้ 5 ด้าน
มาตราฐานผลการเรียนรูด้ า้ นคุณธรรม จริยธรรม
1. สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม/ จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้ องเชิงวิชาการหรือ
วิชาชีพตามหลักการ เหตุผลและค่านิยมอันดีงาม
2. สามารถริเริ่มในการยกปัญหาทางจริยธรรม/ จรรยาบรรณที่มีอยู่ เพื่อการทบทวนและ
แก้ ไข
3. สนับสนุนให้ ผ้ ูอ่นื ประพฤติ ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
มาตรฐานผลการเรียนรูด้ า้ นความรู ้
1. มีความรู้ และความเข้ าใจในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา
2. สามารถนาความรู้มาประยุกต์ในการศึกษาค้ นคว้ าทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ
3. เข้ าใจในวิธกี ารพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ และการประยุกต์ท่มี ีผลต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาชีพ

4. ตระหนักในระเบียบข้ อบังคับที่ใช้ อยู่ในสภาพแวดล้ อมของระดับชาติและนานาชาติท่อี าจมี
ผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพ รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
มาตรฐานผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะทางปั ญญา
1. สามารถสังเคราะห์และประยุกต์ใช้ ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ เพื่อตอบสนอง
ประเด็นหรือปัญหาทางวิชาการ/วิชาชีพ
2. มีความคิดสร้ างสรรค์และสามารถบูรณาการให้ เข้ ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็ น
ความรู้ใหม่
3. สามารถวางแผนและดาเนินการโครงการวิจัยค้ นคว้ าได้ ด้วยตนเอง
4. ใช้ ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการสถานการณ์ท่เี กี่ยวข้ องกับวิชาการ/
วิชาชีพ
มาตรฐานผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อ่นื ในการจัดการปัญหา
ต่างๆ
2. มีการปรับปรุงตนเองให้ มีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติงานในระดับสูงได้
3. แสดงออกทักษะการเป็ นผู้นาและผู้ร่วมงานได้ อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
มาตรฐานผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. สามารถเลือกและประยุกต์ใช้ เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ องในการศึกษา
ค้ นคว้ า วิเคราะห์ แปลความหมาย และเสนอแนวทางในการแก้ ไขปัญหาได้ อย่างสร้ างสรรค์
2. สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้ รูปแบบของการ
นาเสนอที่เหมาะสมสาหรับเรื่องและผู้ฟังที่แตกต่างกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีทกั ษะในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สามารถค้ นคว้ าข้ อมูลโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้ น หาข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลที่
มีหลักฐานทางวิชาการที่น่าเชื่อถือได้
5. สามารถนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ ในการทางานได้ อย่างเหมาะสม

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสู่รายวิชา
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา
มาตรฐานผลการเรียนรู ้ 5 ด้าน
2.ด้านความรู ้
3.ด้านทักษะทางปัญญา
4.ด้านทักษะ
1.ด้านคุณธรรม
ความสัมพันธ์ระหว่าง
จริยธรรม
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
ภทภ 701 หลักการ








 




พัฒนาผลิตภัณฑ์
สุขภาพ
ภภม 702 ระเบียบวิธี
วิจัยและสถิติทางเภสัช
ศาสตร์
ภภม 703 สัมมนา
วิทยาการเภสัชภัณฑ์ 1
ภภม 704 การใช้
เครื่องมือสาหรับ
งานวิจัยและพัฒนาทาง
เภสัชศาสตร์
ภภม 706 ปริญญา
นิพนธ์

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสือ่ สารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1


2


3


4


5


























































































































































รายวิชา



1


2


3


4


มาตรฐานผลการเรียนรู ้ 5 ด้าน
3.ด้านทักษะทางปัญญา
4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1
2
3
4
1
2
3






































































































































1.ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

ภภม 707 สัมมนา
วิทยาการเภสัชภัณฑ์ 2
ภภม 708 ปัญหา
พิเศษทาง วิทยาการ
เภสัชภัณฑ์
ภทภ 721 ระบบนาส่ง
ยาและผลิตภัณฑ์
สุขภาพ
ภทภ 722 การพัฒนา
ตารับยาขั้นสูง
ภทภ 723 เสถียรภาพ
ของเภสัชภัณฑ์
ภทภ 724 การมุ่งเน้ น
คุณภาพทางเภสัช
อุตสาหกรรม
ภภค 781 การควบคุม
คุณภาพผลิตภัณฑ์
สุขภาพ

1


2




3

2.ด้านความรู ้

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสือ่ สารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1


2


3


4


5






































































































รายวิชา



1


2


3




มาตรฐานผลการเรียนรู ้ 5 ด้าน
3.ด้านทักษะทางปัญญา
4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1
2
3
4
1
2
3






















































































































1.ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

ภภค 782 การทดสอบ
ชีวสมมูล
ภภค 783 นา้ มันหอม
ระเหยจากพรรณไม้
หอม
ภภค 784 การ
วิเคราะห์ทาง
ชีวการแพทย์
ภภค 785 การ
ออกแบบยาโดยใช้
คอมพิวเตอร์
ภภค 786 หลักการใช้
เครื่องมือด้ านวิเคราะห์
ภภว 791 เทคโนโลยี
ชีวภาพเพื่อการพัฒนา
สารจากธรรมชาติ

1


2

3





2.ด้านความรู ้

4

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสือ่ สารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1


2
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4
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รายวิชา



1


2


3




มาตรฐานผลการเรียนรู ้ 5 ด้าน
3.ด้านทักษะทางปัญญา
4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1
2
3
4
1
2
3




































































































1.ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

ภภว 792 เภสัชเวท
ขั้นสูง
ภภว 793 การตรวจ
กรองฤทธิ์ทางชีวภาพ
ของผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติเพื่อการ
พัฒนายา
ภภว 794 เคมี
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
ภภว 796
พฤกษศาสตร์พ้ ืนบ้ าน
ภภว 797 สมุนไพร
เพื่อสุขภาพและความ
งาม

1


2

3





2.ด้านความรู ้

4

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสือ่ สารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1


2
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4


5












































หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554
หมวดที่ 5 การวัดและประเมินผลการศึกษา สรุปดังนี้
- การประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้ ใช้ ระบบค่าระดับขั้น ดังนี้
ระดับขั้น
ความหมาย
ค่าระดับขั้น
4.0
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
3.5
B+
ดีมาก (Very Good)
3.0
B
ดี (Good)
2.5
C+
ดีพอใช้ (Fairly Good)
2.0
C
พอใช้ (Fair)
1.5
D+
อ่อน (Poor)
1.0
D
อ่อนมาก (Very Poor)
0.0
E
ตก (Fail)
- การประเมิ น ผลการสอบพิ เศษตามข้ อ ก าหนดของหลั ก สู ต ร ได้ แ ก่ การสอบภาษา(Language
Examination) ก าร ส อ บ วั ด คุ ณ ส ม บั ติ ( Qualifying Examination) แ ล ะ ก าร ส อ บ ป ร ะ ม ว ล ค ว าม รู้
(Comprehensive Examination) และการประเมินคุณภาพปริญญานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ให้ ผลการประเมิน
เป็ น ผ่าน P (Pass) หรือ ไม่ผ่าน F (Fail)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูข้ ณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
ให้ กาหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรี ยนรู้ของนิ สิตเป็ นส่วนหนึ่ งของระบบการประกัน
คุ ณ ภาพภายในของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่จ ะต้ อ งท าความเข้ าใจตรงกั น ทั้งสถาบั น และน าไปด าเนิ น การจน
บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้ องสามารถตรวจสอบได้
การทวนสอบในระดั บ รายวิ ช าควรให้ นิ สิ ต ประเมิ น การเรี ย นการสอนในระดั บ รายวิ ช า มี
คณะกรรมการพิ จารณาความเหมาะสมของข้ อสอบให้ เป็ นไปตามแผนการสอน มีการประเมิน ข้ อสอบโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
การทวนสอบในระดับหลักสูตร สามารถทาได้ โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา
ดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูห้ ลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสติ ควรเน้ นการทาวิจัยสัมฤทธิผลของ
การประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทาอย่างต่อเนื่องและนาผลวิจัยที่ได้ ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียน
การสอน และหลั ก สูต รแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมิ น คุ ณ ภาพของหลั ก สูต ร โดยการวิ จั ย อาจจะท า
ดาเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้

(1) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้ าสัมภาษณ์ หรือการส่งแบบสอบถาม เพื่ อ
ประเมินความพึ งพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้ าทางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลา
ต่าง ๆ
(2) การประเมินตาแหนง และหรือความก้ าวหน้ าในสายงานของบัณฑิต
(3) การประเมินจากบั ณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้ อมและความรู้จากสาขาวิชาที่
เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กาหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิ ดโอกาส
ให้ เสนอข้ อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ ดีย่งิ ขึ้นด้ วย
(4) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือเป็ นอาจารย์พิเศษ
(5) ผลงานของนิสิตที่วัดเป็ นรูปธรรมได้ ซึ่ง อาทิ จานวนงานวิจัยที่เป็ นปริ ญญานิ พนธ์ท่ีได้ รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่หรือจดทรัพย์สนิ ทางปัญญา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็ นไปตามข้ อ บั งคับ มหาวิทยาลั ยศรี น คริ น ทรวิโรฒ ว่ าด้ วยการศึ กษาระดับ บั ณ ฑิตศึกษา พ.ศ.
2554 หมวดที่ 9 การขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร ข้ อที่ 48
สาหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตแผน ก 2
นิสติ ที่จะสาเร็จการศึกษาได้ สาหรับหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตแผน ก 2 ต้ องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีเวลาเรี ยนที่มหาวิทยาลั ยนี้ไม่น้อยกว่า 1 ปี การศึกษา และมีระยะเวลาศึกษาตามที่มหาวิทยาลั ย
กาหนด
2. สอบได้ จานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร
3. ได้ ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไม่ต่ากว่า 3.00
4. สอบภาษาต่างประเทศได้
5. เสนอปริญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผ่านการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์
ขั้นสุดท้ ายโดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์ท่บี ัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง
6. ส่งปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
7. ผลงานปริญญานิพนธ์จะต้ องได้ รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้ อยดาเนินการให้ ผลงานหรือส่วนหนึ่งของ
ผลงานได้ รั บ การยอมรั บ ให้ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารหรื อ สิ่งพิ ม พ์ ท างวิ ช าการหรื อ เสนอต่ อ ที่ป ระชุ ม วิ ช าการที่ มี
กรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง และมีรายงานการประชุม (Proceedings) ที่เป็ นเรื่องเต็ม (Full Paper)

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็ นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้ มีความรู้และความเข้ าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้ มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้ างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเนื่องและการสนับสนุ น ทุนด้ านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร
ต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์

2. การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้ มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้ างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้ านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ
การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ ทนั สมัย
2.2 การพ้ฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
(1) สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมการทาวิจัยสร้ างองค์ความรู้ใหม่
(2) ส่งเสริมให้ สร้ างบทความทางวิชาการ หนังสือ หรือตารา
(3) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการในชุมชนที่เกี่ยวข้ อง

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
หลั ก สูต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ท ยาการเภสัช ภั ณ ฑ์ ก าหนดระบบประกั น คุ ณ ภาพของ
หลักสูตรไว้ ดังนี้
1. การบริหารหลักสูตร
1.1 มีระบบและกลไกการเปิ ดและปิ ดหลักสูตร
1.2 มีการเตรียมความพร้ อมก่อนการเปิ ดหลักสูตรใหม่และการปรับปรุงหลักสูตรให้ เป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร
1.3 มีระบบกลไกการบริหารหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่ทาหน้ าที่บริหารจัดการ
หลักสูตรดูแล มคอ 3-7
1.4 จัดให้ มีอาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีคุณวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
1.5 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
รวมทั้งนาผลการประเมินไปใช้ ในการพัฒนาผู้เรียน และพัฒนาหลักสูตร
1.6 การสอบปริญญานิพนธ์ของนิสติ ดาเนินการโดยผู้ทรงคุณวุฒิท้งั ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
1.7 ส่งเสริมให้ ผลงานวิจัยจากปริญญานิพนธ์ได้ รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะจัดสรรงบประมาณประจาปี เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน ครุภัณฑ์ สถานที่ และสิ่ง
อานวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อใช้ ในการศึกษาและการทาปริญญานิพนธ์
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ ีอยู่เดิม
คณะมีความพร้ อมทางเครื่องมือวิทยาศาสตร์ หนังสือ ตารา และการสืบค้ นผ่านฐานข้ อมูล ที่ใช้
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างพอเพียง ดังนี้

รายการเครื่องมือวิทยาศาสตร์

เครื่อง High Performace Liquid Chromatography
เครื่อง Gas Chromatography
เครื่อง Fluorescense Spectrophotometer
เครื่อง UV Specctrophotometer
เครื่อง Infrared Spectrophotometer
เครื่อง Microplate Reader
เครื่องตอกเม็ดยา
Mixer
Homogenizer
ตู้อบ
ตู้เย็น – 80 องศา

จานวน (เครื่อง)
3
1
1
3
1
1
5
2
4
6
1

เป็ นต้ น

ทางคณะมีการสนับสนุนการใช้ ตาราเรียน วารสารทางวิชาการ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ที่มี
อยู่ในสานักหอสมุดกลาง และหอสมุด มศว องครักษ์ มากกว่า 2,000 ชื่อเรื่อง และการค้ นคว้ าเพิ่ มเติมจาก
อินเทอร์เน็ตและเครือข่ายต่าง ๆ ห้ องบรรณสารบริการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ
ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยอื่น ๆ และยังมีการจัดทาวารสารไทยเภสัชศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สุขภาพ ที่ออกปี ละ
4 ฉบับ ตารา หนังสือและวารสารที่เกี่ยวข้ องมีดังนี้
ตาราและหนังสือภาษาอังกฤษ
(เล่ม)
1,501

ตาราและหนังสือ
ภาษาไทย (เล่ม)
2,481

วารสารวิชาการ
(เล่ม)
565

รวม
(เล่ม)
4,037

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
ประสานงานกับ สานั กหอสมุ ดกลาง ในการจั ดซื้ อหนั งสือ และตาราที่เกี่ยวข้ อง เพื่ อบริ ก ารให้
อาจารย์และนิสิตได้ ค้นคว้ า และใช้ ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์
ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่ วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่นๆ ที่จาเป็ น นอกจากนี้อาจารย์
พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้ อ ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ สาหรับให้ หอสมุดกลาง
จัดซื้อหนังสือด้ วย
ในส่วนของคณะจะมีห้องสมุดย่อย (ห้ องบรรณสาร) เพื่อบริการหนังสือ ตารา หรือวารสารเฉพาะ
ทาง และจั ด สื่ อ การสอนอื่ น เพื่ อใช้ ป ระกอบการสอนของอาจารย์ เช่ น เครื่ อ งมั ล ติ มี เดี ย โปรเจคเตอร์
คอมพิวเตอร์ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทาวิจัยเป็ นต้ น
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
ประเมินความพอเพียงและความต้ องการใช้ ส่อื ตารา วารสาร ฐานข้ อมูล วัสดุสารเคมี และ
อุปกรณ์ในการเรียนการสอน การทาวิจัยทุกปี การศึกษา โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

เป้าหมาย
จัดให้ มีห้องเรียน ห้ องปฏิบัติการ
อุปกรณ์การทดลอง การวิจัย
ทรัพยากร สื่อและช่องทางการ
เรียนรู้ ที่เพียบพร้ อมเพื่อสนับสนุน
ทั้งการศึกษาในห้ องเรียน นอก
ห้ องเรียน และเพื่อการเรียนรู้ได้
ด้ วยตนเอง อย่างเพียงพอ
มีประสิทธิภาพเพื่อการเรียนรู้ได้
ด้ วยตนเอง อย่างเพียงพอ และ
มีประสิทธิภาพ

การดาเนินการ
จัดเตรียมห้ องปฏิบัติการทดลองที่
มีเครื่องมือทันสมัยและเป็ น
เครื่องมือวิชาชีพในระดับสากล
เพื่อให้ นิสติ สามารถปฏิบัติการการ
ทดลองหรือการทาวิจัย

การประเมินผล
- รวบรวมจัดทาสถิติจานวน
เครื่องมืออุปกรณ์ ต่อหัวนิสิต
ชั่วโมงการใช้ งานห้ องปฏิบัติการ
และเครื่องมือ
- สถิติของจานวนหนังสือตารา
และสื่อดิจิทลั ที่มีให้ บริการ และ
สถิติการใช้ งานหนังสือตารา สื่อ
ดิจิทลั
- ผลสารวจความพึงพอใจของ
นิสติ ต่อการให้ บริการทรัพยากร
เพื่อการเรียนรู้และการปฏิบัติการ

3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้ อง
มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไปในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ อง
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้ องประชุมร่ วมกันในการวางแผนจัดการเรียน
การสอน ประเมินผลและให้ ความเห็นชอบการประเมินทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้ อมูลเพื่อเตรียมไว้ สาหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้ บรรลุเป้ าหมายตามหลักสูตร และได้ บัณฑิตเป็ นไป
ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พเิ ศษ
อาจารย์พิเศษถือว่ามีความสาคัญ เพราะจะเป็ นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติมา
ให้ กบั นิสติ ดังนั้นไม่ว่าจะสอนทั้งรายวิชาหรือบางชั่วโมงจะต้ องเป็ นผู้มีประสบการณ์ตรง หรื อมีวุฒิการศึกษา
อย่างต่าปริญญาเอก
3.4 การพัฒนาทักษะความรูใ้ ห้กบั คณาจารย์
ส่งเสริมอาจารย์ให้ มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้ างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้ านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีท่เี กี่ยวข้ องกับภาระงานที่รับผิดชอบ
4.2 บุคลากรต้ องเข้ าใจโครงสร้ างและธรรมชาติของหลักสูตร และจะต้ องสามารถบริการให้ คณาจารย์
นิสติ สามารถใช้ ส่อื การสอน อุปกรณ์ต่างๆได้ อย่างสะดวก ซึ่งจาเป็ นต้ องให้ มีการฝึ กอบรมเฉพาะทาง เช่น การ
เตรียมห้ องปฏิบัติการในรายวิชาที่มีการฝึ กปฏิบัติ

5. การสนับสนุ นและการให้คาปรึกษานิสิต
5.1 การให้ คาปรึกษาด้ านวิชาการและอื่น ๆ แก่นิสติ
คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ท่ปี รึกษาทางวิชาการให้ แก่นิสติ ทุกคน โดยนิสิตที่มีปัญหาในการเรียน
สามารถปรึกษากับอาจารย์ท่ปี รึกษาทางวิชาการได้ และต้ องกาหนดชั่วโมงให้ คาปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้
นิสติ เข้ าปรึกษาได้
5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต
กรณีท่นี ิสติ มีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถที่จะยื่นคาร้ องขอดู
กระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธกี ารประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
จัดการสารวจความต้ องการแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต เพื่อนาข้ อมู ลมาใช้ ประกอบการ
ปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงการศึกษาข้ อมูลวิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับการประมาณความต้ องการของตลาดแรงงาน
เพื่อนามาใช้ ในการวางแผนการรับนิสติ
7. ตัวบ่งชี้ ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดาเนินการบรรลุตามเป้ าหมายตัวบ่งชี้ท้งั หมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปี การศึกษา เพื่อติดตามการ
ดาเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติต่อไป ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการ
ดาเนินงานตามข้ อ 1-5 และอย่างน้ อยร้ อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ ในแต่ละปี
ตัวบ่งชี้ ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้ อยร้ อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบมคอ. 2 ที่
สอดคล้ องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3. มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบมคอ. 3 และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามตามแบบมคอ. 4
ก่อนเปิ ดสอนให้ ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาตามแบบ
มคอ. 5 และรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์
ภาคสนามตามแบบมคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี การศึกษา

ปี การศึกษา
2555 2556 2557 2558 2559














































ตัวบ่งชี้ ผลการดาเนินงาน

ปี การศึกษา
2555 2556 2557 2558 2559






6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสติ ตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ท่กี าหนดในมคอ. 3 และมคอ. 4 อย่างน้ อย
ร้ อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์




การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการดาเนินงานที่รายงานในมคอ. 7 ปี ที่แล้ ว
8. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้ รับการปฐมนิเทศ หรือคาแนะนา





ด้ านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้ รับการพัฒนาทางวิชาการและ/





หรือวิชาชีพ อย่างน้ อยปี ละ 1 ครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้ รับการ 




พัฒนาตรงตามงานที่รับผิดชอบ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50
ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนิสติ ปี สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ี



มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต


ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
13. ระดับความพึงพอใจของนิสติ ต่อคุณภาพการสอนของ 




ทุกรายวิชา เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
14. ระดับความพึงพอใจของนิสติ ต่อทรัพยากรสนับสนุน





การเรียนการสอน เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5
หมายเหตุ: - ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามข้ อ 1-12 กาหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
- ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามข้ อ 13-14 กาหนดเพิ่มเติมให้ สอดคล้ องกับพันธกิจ วัตถุประสงค์
ของสถาบัน

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
ช่วงก่อนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับสาขาวิชา และ/หรือการ
ปรึ ก ษาหารื อ กับ ผู้ เชี่ ยวชาญด้ านหลั ก สูตรหรื อ วิ ธีการสอน ส่ วนช่ วงหลั งการสอนควรมี การวิ เคราะห์ ผลการ
ประเมืนการสอนโดยนิสติ และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนิสติ
ด้ านกระบวนการนาผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถทาโดยรวบรวมปั ญหา/ข้ อเสนอแนะเพื่ อ
ปรับปรุงและกาหนดประธานหลักสูตรและทีมผู้สอนนาไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้ แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถทาโดยการ
1.2.1 ประเมินโดยนิสติ ในแต่ละวิชา
1.2.2 การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน
1.2.3 ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่
1.2.4 การทดสอบผลการเรียนรู้ของนิสติ เทียบเคียงกับสถาบันอี่นในหลักสูตรเดียวกัน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสารวจข้ อมูลจาก
2.1 นิสติ ปี สุดท้าย / บัณฑิตใหม่
2.2 ผู้ว่าจ้ าง
2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
รวมทั้งสารวจสัมฤทธิ์ผลของบัณฑิต
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ต้ องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิทยาการเภสัชภัณฑ์ และตัวบ่งชี้เพิ่มเติมข้ างต้ น รวมทั้งการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพ
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธิ์การสอน
4.1 รวบรวมข้ อเสนอแนะ/ข้ อมูล จากการประเมินจากนิสติ ผู้ใช้ บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ
4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้ อมูลข้ างต้ น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร
4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ ามี)

