หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

สารบัญ
หนา
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มคี ณ
ุ ภาพและมาตฐาน
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจ
ของสถาบัน
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
1.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดําเนินการหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต

1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
5
5
5
5
5
6
7
7
7
7
7
8
8
8
11
11
11

สารบัญ (ตอ)
หนา
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
3.2.2 อาจารยประจํา
3.2.3 อาจารยพิเศษ
4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
3. แผนที่แสดงกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
3. การบริหารคณาจารย
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคมและ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
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สารบัญ (ตอ)
หนา
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามระเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง

45
45
45
45
45

ภาคผนวก ก
- เปรียบเทียบสาระในการปรับปรุงหลักสูตร
ภาคผนวก ข
- ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรวาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
ภาคผนวก ค
- ผลงานวิชาการ การคนควาวิจัย หรือการแตงตําราของอาจารยประจํา
ภาคผนวก ง
- ภาระงานสอนของอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยประจํา
ภาคผนวก จ
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)

หนาที่ 1

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยนเรศวร
บัณฑิตวิทยาลัยและคณะเภสัชศาสตร
หมวดที่ 1. ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชือ่ หลักสูตร
ภาษาไทย
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน
ภาษาอังกฤษ Master of Pharmacy Program in Community Pharmacy
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
: เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชกรรมชุมชน)
ภาษาไทย
: ภ.ม. (เภสัชกรรมชุมชน)
ภาษาอังกฤษ
: Master of Pharmacy (Community Pharmacy)
: M. Pharm. (Community Pharmacy)
3. วิชาเอก
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสูตร
36 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับ ปริญญาโท ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2552
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนิสิตไทย

หนาที่ 2

5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การใหปริญญาแกผูสาํ เร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ปรับปรุงจากหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัช-กรรมชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551 เปดภาคการศึกษาที่ 1 ป พ.ศ. 2555
คณะกรรมการบริหารคณะเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 6/2554 วันที่ 15 มิถุนายน 2554
คณะกรรมการวิชาการเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 6/2554 วันที่ 30 สิงหาคม 2554
สภาวิชาการใหความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 6/2554 วันที่ 4 ตุลาคม 2554
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่165(98/2554) วันที่ 13 พฤศจิกายน 2554
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ปการศึกษา 2556
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขวิชาเภสัชกรรมชุมชน เปนสาขาที่สนับสนุนการผลิตมหาบัณฑิตที่
สามารถนําความรูไปใชในการบริหารจัดการสถานปฏิบตั ิการชุมชน รวมไปถึงสามารถคนควาวิจยั เพื่อแกปญหา
ตาง ๆ

หนาที่ 3

9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร
9.1 สําหรับหลักสูตรฯ ที่จัดการเรียนการสอน ณ สถานที่ตั้ง (คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร)
ลําดับที่
1

2

3

ชื่อ-นามสกุล
นายธนศักดิ์ เทียกทอง

นางชื่นจิตร กองแกว

นางสาวภัควดี เสริมสรรพสุข

เลขประจําตัว
ประชาชน
x xxxx xxxx xx x

ตําแหนงทาง
วิชาการ
อาจารย

x xxxx xxxx xx x

x xxxx xxxx xx x

หนาที่ 4

อาจารย

อาจารย

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
Ph.D. (Neurosciences),
University of Newcastle
upon Tyne,UK
วท.ม. (เภสัชวิทยา),
มหาวิทยาลัยมหิดล
ภ.บ. มหาวิทาลัยเชียงใหม
Ph.D. (Pharmacy), The
University of Manchester
USA
วท.ม. (Hospital
Pharmacy)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ภ.บ.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
Dr. rer.nat.
(Pharmacokinetics),
Martin Luther, Germany
วท.ม. (เภสัชกรรมคลินิก),
มหาวิทาลัยมหิดล
ภ.บ. มหาวิทาลัยมหิดล

ปที่สําเร็จ
การศึกษา
2547

2542
2540
2552

2544

2540
2550

2543
2540

9.2 หลักสูตรฯ ที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง (ศูนยการจัดศึกษาฯ เภสัชกรรมสมาคมฯ)
ลําดับที่

ชื่อ – สกุล

1

นางสาวภิญุภา เปลี่ยนบางชาง

2

3

นางสาวปยะรัตน นิ่มพิทักษพงศ

นายขวัญชัย รัตนมณี

เลขประจําตัว
ประชาชน
x xxxx xxxxx xx x

ตําแหนงทาง
วิชาการ
รองศาสตราจารย

x xxxx xxxx xx x

ผูชวยศาสตราจารย

x xxxx xxxx xx x

หนาที่ 5

อาจารย

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
Ph.D. (Social and
Administrative
Pharmacy) University of
Minnesota,USA
ภ.บ.จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
Ph.D. (Social and
Administrative
Pharmacy), University of
Wisconsin - Madison,
USA
M.S. (Social and
Administrate science in
Pharmacy), University of
Wisconsin-Madison,
USA
ภ.บ. จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
ปร.ด.(เภสัชศาสตร
ชีวภาพ)
มหาวิทาลัยมหิดล
ภม. (เภสัชกรรมคลินิก)
มหาวิทาลัยมหิดล
ภ.บ.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ปที่สําเร็จ
การศึกษา
2542

2536
2545

2541

2536
2547

2540
2537

10.สถานที่จัดการเรียนการสอน
อาคารที่ทําการคณะเภสัชศาสตร และอาคารอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารเภสัชกรรมสมาคม
แหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ กรุงเทพมหานคร และ/หรือ อาคารที่อื่น ๆ ที่เหมาะสมตอการเรียนการ
สอน อุปกรณการสอน เทคโนโลยีทางโสตทัศนูปกรณ ที่ไดรับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย
11.สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ร า นยาหรื อ สถานประกอบการเภสั ช กรรมชุ ม ชน เป น หน ว ยบริ ก ารสุ ข ภาพปฐมภู มิ ที่ ใ กล ชิ ด
ประชาชนมากที่สุด มีบทบาททั้งดานการรักษาโรคและความเจ็บปวยเบื้องตน และการสรางเสริมสุขภาพและ
ปองกันโรคในชุมชน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) มุงเนนเศรษฐกิจ
พอเพียงตามพระราชดําริ การพึ่งพาตนเอง และการสรางภูมิคุมกันใหกับประชาชน ดวยเหตุนี้ การพัฒนาเภสัชกร
ประจํารานยาใหมีองคความรูดานบริบาลเภสัชกรรม การบริหารจัดการ รวมทั้งมีทักษะในการวิจัย จึงเปนการ
ตอบสนองตอทิศทางการพัฒนาประเทศ เนื่องจากจะเปนการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรสุขภาพในชุมชน สราง
ความเชื่อมั่นของประชาชนในการรับบริการ สงผลใหเกิดการดูแลสุขภาพกันเองในชุมชน ทั้งมิติสรางเสริมสุขภาพ
ปองกันโรค และการรักษาพยาบาลเบื้องตน ซึ่งจะเปนการลดคาใชจายในระบบสุขภาพลงได
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ความเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมไทยเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ไมวาจะเปนกระแสความ
ตื่นตัวดานการดูแลตนเอง (self care) การใชเครื่องสําอางและผลิตภัณฑเสริมอาหารในปริมาณมาก เพศสัมพันธ
กอนวัยอันควรของวัยรุน วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงทําใหเกิดโรคและความเจ็บปวยเรื้อรังที่สามารถปองกันไดดวยการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เชน ความผิดปกติทางเมตาบอลิกตางๆ ตลอดจนโครงสรางประชากรที่เปลี่ยนไป มี
ผูสูงอายุอยูในชุมชนมากขึ้น เหลานี้กอใหเกิดความตองการบริการสุขภาพที่ใกลชิด เปนสวนหนึ่งของชุมชน ราน
ยาหรือสถานประกอบการเภสัชกรรมชุมชนเปนหนวยบริการสุขภาพปฐมภูมิที่สามารถตอบสนองความตองการ
เหลานี้ไดอยางเหมาะสมในตนทุนที่ต่ํากวาการใหบริการโดยสถานบริการขนาดใหญ อยางไรก็ตาม เภสัชกรชุมชน
ยังตองการการพัฒนาศักยภาพในดานการดูแลสุขภาพประชาชน โดยเฉพาะองคความรูดานบริบาลเภสัชกรรม
การบริหารจัดการ และทักษะดานการวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
12.ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน เปนหลักสูตรที่มงุ เสริมสราง
ทางดานการบริบาลเภสัชกรรม ณ สถานประกอบการเภสัชกรรมชุมชน ทั้งในดานทักษะการสื่อสาร การให
คําปรึกษา การประเมินอาการของโรคเบือ้ งตน การบันทึกประวัติการใชยา การสงมอบยา การสรางเสริมสุขภาพ
การรับและการสงตอผูปวยตามความเหมาะสม มาพัฒนาใหเกิดประโยชนในการบริหารจัดการสถานประกอบการ
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เภสัชกรรมุชมชน และนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตใชเพื่อใหเกิดการบริการทางเภสัชกรรมอยางมีคุณภาพ
ซึ่งสอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชามติตามที่กลาวมา นอกจากนี้ ยังสามารถผลิตบุคลากรที่มี
คุณภาพสําหรับการทําวิจัยและพัฒนาดานเภสัชกรรมชุมชน ตอไป
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
หลักสูตรนี้ สอดคลองกับพันธกิจของสถาบัน คือ จัดการการศึกษาครอบคลุมตามพันธกิจในระดับ
มหาวิทยาลัยตั้งแต การผลิตบัณฑิต การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งมีการจัดการเรียนการ
สอนที่มุงผูเรียนเปนศูนยกลาง ภายใตบรรยากาศของการศึกษาอยางตอเนื่อง เนนทักษะ ประสบการณ
ความสามารถในการแกไขปญหา สนับสนุน สงเสริมใหเกิดบรรยากาศของการเรียนรู การพัฒนาวิชาการ การวิจัย
สูการวิจัยประยุกตที่มีประสิทธิภาพ ผนวกกับความรูสากล เกิดเปนความรูใหม ภายใตวงจรการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง
13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เชน รายวิชาที่เปด
สอนเพื่อใหบริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือตองเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เรียนรวมกับสาขาวิชาอืน่
13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหกับสาขาวิชาอื่น
13.3 การบริหารจัดการ
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หมวดที่ 2. ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา (Philosophy)
ผลิตมหาบัณฑิตทางเภสัชศาสตร ผูทรงความรูทั้งดานการใหบริบาลเภสัชกรรมแกผูรับบริการและการ
บริหารจัดการ เทคโนโลยีในสถานประกอบการเภสัชกรรมชุมชน โดยเนนทักษะการบูรณาการองคความรูเพื่อ
นําไปประกอบวิชาชีพอยางมีจริยธรรม
1.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อใหมหาบัณฑิตทางเภสัชศาสตร มีคุณสมบัติดังนี้
(1) มีความรูและทักษะดานการบริบาลเภสัชกรรม ณ สถานประกอบการเภสัชกรรมชุมชน ทั้งในดาน
ทักษะการสื่อสาร การใหคําปรึกษา การประเมินอาการของโรคเบื้องตน การบันทึกประวัติการใชยา การสงมอบยา
การสรางเสริมสุขภาพ การรับและสงตอผูปวยตามความเหมาะสม
(2) มีความรูและทักษะการบริหารจัดการสถานประกอบการเภสัชกรรมชุมชนและนําเทคโนโลยีสมัยใหม
มาประยุกตใชเพื่อใหเกิดการบริการทางเภสัชกรรมอยางมีคุณภาพ โดยเนนผูรับบริการเปนสําคัญ
(3) สามารถผลิตงานวิจัยทางเภสัชกรรมชุมชน
(4) มีคุณธรรม และจริยธรรม แหงวิชาชีพ และนักวิจัย
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
คาดวาจะดําเนินการใหแลวเสร็จครบถวนภายในรอบการศึกษา (2 ป)
กลยุทธ
หลักฐาน/ตัวบงชี้
การพัฒนา/การเปลี่ยนแปลง
การทบทวนหลักสูตรและ
การสัมมนาเพื่อทบทวนและ
มีการปรับปรุงการเรียนการสอน
ปรับปรุงการเรียนการสอน
ปรับปรุงการเรียนการสอน
และอาจปรับปรุงรายละเอียด
หลักสูตร 1 ครั้งใน 2 ป
การบูรณาการการสรางเสริม
สอดแทรกงานสรางเสริมสุขภาพ จํานวนโครงงานหรือกิจกรรมที่เนน
สุขภาพในงานเภสัชกรรมชุมชน ในการเรียนรูผ านโครงงานหรือ การสรางเสริมสุขภาพไมนอยกวา 1
กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ
โครงการตอป
การพัฒนาดานภาษาอังกฤษ

จัดกิจกรรมนอกหลักสูตรสงเสริม จํานวนกิจกรรมสงเสริม
การพูดเขียนอานภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษไมนอยกวา 1
โครงการตอป

หนาที่ 8

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
เปนระบบทวิภาค ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
1.2.1 แผน ก แบบ ก1 ไมมีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอ น
1.2.2 แผน ก แบบ ก2 มีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
2.1.1 แผน ก แบบ ก1 ระบบทวิภาค วิชาภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เรียน วันจันทรและวันศุกรเวลา
08.00-17.00 น. หรืออื่น ๆ ตามที่หัวขอการวิจัย/โครงรางกําหนด
2.1.2 แผน ก แบบ ก2 ระบบทวิภาค (มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน) วิชาภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ เรียน วันเสารและวันอาทิตยเวลา 08.00-17.00 น. หรืออื่น ๆ ตามที่หัวขอการ
วิจัย/โครงรางกําหนด
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
1. สําเร็จการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต
2. คุณสมบัติอื่นใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2554 (ภาคผนวก ข)
2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา
นิสิตบางสวนไมไดอยูในสายงานเภสัชกรรมชุมชน
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3
ประชาสัมพันธเภสัชกรในสายงานเภสัชกรรมชุมชน
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
แผน ก แบบ ก1
ปการศึกษา
จํานวนรับนักศึกษาและผูสําเร็จ
การศึกษา
2555
2556
2557
2558
2559
จํานวนรับ
5
5
5
5
5
จํานวนสําเร็จการศึกษา
5
5
5
5
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แผน ก แบบ ก2
จํานวนรับนักศึกษาและผูสําเร็จ
การศึกษา
จํานวนรับ
จํานวนสําเร็จการศึกษา

2555
40
-

2556
40
40

ปการศึกษา
2557
40
40

2558
40
40

2559
40
40

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 แผน ก แบบ ก1
2.6.1.1 รายรับตอคนตอหลักสูตร
คาลงทะเบียน จํานวน 18,000 บาท สําหรับภาคการศึกษาที่ 1-3 และจํานวน 6,000 บาทสําหรับ
ภาคการศึกษาที่ 4 รวมคาลงทะเบียนทั้งหมด 60,000 บาท
มหาวิทยาลัยหัก 40% (24,000 บาท) คงเหลือ 36,000 บาท
2.6.1.2 งบประมาณการคาใชจายในการผลิตมหาบัณฑิต 62,275 บาทตอคนตอหลักสูตร
รายละเอียดดังตอไปนี้
รายการจาย
1. คาตอบแทนการสอน
2. คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
3. คาจัดซื้อหนังสือเขาหองสมุด
4. คาใชจายปฐมนิเทศนิสิต
5. คาใชจายโครงการศึกษาดูงาน
6. คาครุภัณฑ
7. คาใชจายเกี่ยวกับวิทยานิพนธ
- คาสอบโครงรางวิทยานิพนธ
- คาตอบแทนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
- คาตอบแทนการสอบวิทยานิพนธ
8. คาใชจายอื่นๆ (ระบุ)
8.1 คาเดินทางอาจารยพิเศษ
8.2 คาเดินทางสอบวิทยานิพนธและโครงรางฯ
8.3 คาวัสดุและเอกสาร

2555
6,800.00
1,000.00
1,000.00
1,500.00
3,000.00

ปงบประมาณ
2556
2557
6,800.00
6,800.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,500.00
1,500.00
3,000.00
3,000.00

2558
6,800.00
1,000.00
1,000.00
1,500.00
3,000.00

2559
6,800.00
1,000.00
1,000.00
1,500.00
3,000.00

1,575.00
8,000.00
5,400.00

1,575.00
8,000.00
5,400.00

1,575.00
8,000.00
5,400.00

1,575.00
8,000.00
5,400.00

1,575.00
8,000.00
5,400.00

10,000.00
20,000.00
4,000.00
62,275.00

10,000.00
20,000.00
4,000.00
62,275.00

10,000.00
20,000.00
4,000.00
62,275.00
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10,000.00 10,000.00
20,000.00 20,000.00
4,000.00 4,000.00
62,275.00 62,275.00

2.6.2 แผน ก แบบ ก2
2.6.2.1 รายรับตอคนตอหลักสูตร
คาลงทะเบียน จํานวน 55,000 บาท สําหรับภาคการศึกษาที่ 1-4 รวมคาลงทะเบียนทั้งหมด
220,000 บาท มหาวิทยาลัยหัก 30% (66,000 บาท) คงเหลือ 154,000 บาท
2.6.2.2 งบประมาณการคาใชจายในการผลิตมหาบัณฑิต 142,840.00 บาทตอคนตอ
หลักสูตรรายละเอียดดังตอไปนี้
รายการจาย
1. คาตอบแทนการสอน
2. คาตอบแทนการปฏิบัติงานและบริหาร
โครงการ
3. คาจัดซื้อหนังสือเขาหองสมุด
4. คาใชจายปฐมนิเทศนิสิต
5. คาใชจายโครงการศึกษาดูงาน
6. คาครุภัณฑ
7. คาใชจายเกีย่ วกับวิทยานิพนธ/การศึกษา
คนควาดวยตนเอง
- คาตอบแทนอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ/การศึกษาคนควาดวยตนเอง
- คาตอบแทนอาจายวิพากษการนําเสนอ
ผลงาน
- คาใชจายในการจัดทําวิทยานิพนธ/
การศึกษาคนควาดวยตนเอง
8. คาใชจายอื่น ๆ (ระบุ)
8.1 คาเดินทางอาจารยพิเศษ
8.2 คาวัสดุและเอกสาร
8.3 คาใชจา ยในการสอบประมวลความรู
8.4 คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม
8.5 คาใชจา ยในการเดินทางจัดการเรียน
การสอน
8.6 คาใชจา ยในโครงการอื่น ๆ
รวม

2555
21,450.00
6,550.00

ปงบประมาณ
2556
2557
21,450.00
21,450.00
6,550.00
6,550.00

2558
21,450.00
6,550.00

2559
21,450.00
6,550.00

1,000.00
2,000.00
8,000.00
7,000.00

1,000.00
2,000.00
8,000.00
7,000.00

1,000.00
2,000.00
8,000.00
7,000.00

1,000.00
2,000.00
8,000.00
7,000.00

1,000.00
2,000.00
8,000.00
7,000.00

4,600.00

4,600.00

4,600.00

4,600.00

4,600.00

4,900.00

4,900.00

4,900.00

4,900.00

4,900.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

6,400.00
15,600.00
500.00
32,640.00
27,200.00

6,400.00
15,600.00
500.00
32,640.00
27,200.00

6,400.00
15,600.00
500.00
32,640.00
27,200.00

6,400.00
15,600.00
500.00
32,640.00
27,200.00

6,400.00
15,600.00
500.00
32,640.00
27,200.00

3,000.00
142,840.00

3,000.00
142,840.00

3,000.00
3,000.00
142,840.00 142,840.00

3,000.00
142,840.00
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2.7 ระบบการศึกษา
5แบบชั้นเรียน
แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก
แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning)
แบบทางไกลทางอินเตอรเนต
อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย(ถามี)
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ป พ.ศ. 2554
3.หลักสูตรและอาจารยผสู อน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต
3.1.1.1 หลักสูตรแผน ก แบบ ก1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา
36หนวยกิต
3.1.1.2 หลักสูตรแผน ก แบบ ก2 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา
36หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร โครงสรางของหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาซึ่งสอดคลองกับที่
กําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เปนดังนี้
ลําดับ
ที่

1

เกณฑ ศธ.
รายการ
งานรายวิชา
- วิชาบังคับ
- วิชาเลือก

ไมนอยกวา

แผน ก
แบบ ก1
-

แผน ก
แบบ ก2
12

21
3

ไมนอยกวา

-

2
วิทยานิพนธ
ไมนอยกวา
3
รายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา

36

12

36

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

36
4
36

12
4
36

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
3.1.3.1 หลักสูตรแผน ก แบบ ก1
วิทยานิพนธ
จํานวนไมนอยกวา 36
หนวยกิต
165791
วิทยานิพนธ 1 แผน ก แบบ ก1
6 หนวยกิต
Thesis I, Type A1
165792
วิทยานิพนธ 2 แผน ก แบบ ก1
6 หนวยกิต
Thesis II, Type A1
165793
วิทยานิพนธ 3 แผน ก แบบ ก1
12 หนวยกิต
Thesis III, Type A1
165794
วิทยานิพนธ 4 แผน ก แบบ ก1
12 หนวยกิต
Thesis IV, Type A1
รายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต จํานวน
4
หนวยกิต
158751
ระเบียบวิธีวิจยั ทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
3(3-0-6)
Research Methodology in Health Science
165790
สัมมนา
1(0-3-1)
Seminar (Non-credit)
3.1.3.2 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2
วิชาบังคับ
21
หนวยกิต
151731
เภสัชบําบัด 1
3(2-3-5)
Pharmacotherapy I
151732
เภสัชบําบัด 2
4(3-3-7)
Pharmacotherapy II
151733
บริบาลเภสัชกรรมและการสื่อสารเชิงวิชาชีพ
3(2-3-5)
Pharmaceutical Care and Professional Communication
151741
การบริหารสถานประกอบการเภสัชกรรมชุมชน 1
3(3-0-6)
Community Pharmacy Management I
3(3-0-6)
151742
การบริหารสถานประกอบการเภสัชกรรมชุมชน 2
Community Pharmacy Management II
151743
เทคโนโลยีในงานเภสัชกรรมชุมชน
2(1-2-3)
Technology in Community Pharmacy
151747
กฎหมายและจริยธรรมในงานเภสัชกรรมชุมชน
2(1-3-3)
Laws and Ethics in Community Pharmacy
151748
แนวคิดใหมทางเภสัชกรรมชุมชน
1(0-2-1)
Current Concept in Community Pharmacy
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151735
151746
151749
153713
154741

165795
165796
165796

158751
165790

วิชาเลือก จํานวนไมนอยกวา
3
หนวยกิต
โภชนบําบัด
3(3-0-6)
Nutritional Therapy
การบริหารการตลาดเภสัชกรรมชุมชน
3(3-0-6)
Marketing Administration in Community Pharmacy
วิทยาศาสตรชะลอวัยเบื้องตน เพื่อเภสัชกรรมชุมชน
3(3-0-6)
Introduction to Anti-aging Science for Pharmacy practice
เครื่องสําอาง
3(3-0-6)
Cosmetics
พฤติกรรมสุขภาพ
3(3-0-6)
Health Behavior
วิทยานิพนธ
12
หนวยกิต
วิทยานิพนธ 1 แบบ ก2
3 หนวยกิต
Thesis I, Type A2
วิทยานิพนธ 2 แบบ ก2
3 หนวยกิต
Thesis II, Type A2
6 หนวยกิต
วิทยานิพนธ 3 แบบ ก2
Thesis IIl, Type A2
รายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต จํานวน
4
หนวยกิต
ระเบียบวิธีวิจยั ทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
3(3-0-6)
Research Methodology in Health Science
สัมมนา
1(0-3-1)
Seminar
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ความหมายของรหัสวิชา
ประกอบดวยตัวเลข 6 ตัว แยกเปน 2 ชุด ชุดละ 3 ตัวมีความหมายดังนี้
1)ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 1 (3 ตัวแรก) คือ ตัวเลขเฉพาะของแตละภาควิชาหรือ
สาขาวิชา
151,154
หมายถึง
รายวิชาของภาคเภสัชกรรมปฏิบัติ
153
หมายถึง
รายวิชาของภาคเทคโนโลยีเภสัชกรรม
158, 165
หมายถึง
รายวิชาหลักสูตรเภสัชกรรมชุมชน
2)ความหมายของรหัสชุดที่ 2 (3 ตัวหลัง) คือ ตัวเลขประจํารายวิชา
หลักรอย
หมายถึง
ระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสิบ
หมายถึง
ลักษณะของการเรียนการสอน
เลข 1,2 กลุมวิชาดานการผลิตยา
เลข 3
กลุมวิชาดานบริบาลเภสัชกรรม
เลข 4
กลุมวิชาดานเภสัชศาสตรสงั คมและการบริหาร
เลข 5
กลุมวิชาดานการวิจัย
เลข 9
กลุมวิชาสัมมนา การศึกษาคนควาดวยตนเอง และ
วิทยานิพนธ
หลักหนวย
หมายถึง
ลําดับของรายวิชาในหมวดนี้
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
3.1.4.1 แผน ก แบบ ก1
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาตน
158751
165791

ระเบียบวิธีวิจยั ทางวิทยาศาสตรสุขภาพ (ไมนับหนวยกิต)
Research Methodology in Health Sciences (Non-credit)
วิทยานิพนธ 1 แผน ก แบบ ก1
Thesis I, Type A1
รวม

หนวยกิต
3(3-0-6)
6 หนวยกิต
6 หนวยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
165790
165792

สัมมนา (ไมนับหนวยกิต)
Seminar (Non-credit)
วิทยานิพนธ 2 แผน ก แบบ ก1
Thesis II, Type A1
รวม

หนวยกิต
1(0-3-1)
6 หนวยกิต
6 หนวยกิต

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาตน
165793

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

หนวยกิต
12 หนวยกิต
12 หนวยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
165794

วิทยานิพนธ 4 แผน ก แบบ ก1
Thesis IV, Type A1
รวม
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หนวยกิต
12 หนวยกิต
12 หนวยกิต

3.1.4.2 หลักสูตรแผน ก แบบ ก2
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาตน
151731
151743
151748
158751

เภสัชบําบัด 1
Pharmacotherapy I
เทคโนโลยีในงานเภสัชกรรมชุมชน
Technology in Community Pharmacy
แนวคิดใหมทางเภสัชกรรมชุมชน
Current Concept in Community Pharmacy
ระเบียบวิธีวิจยั ทางวิทยาศาสตรสุขภาพ (ไมนับหนวยกิต)
Research Methodology in Health Science (Non-credit)
รวม

หนวยกิต
3(2-3-5)
2(1-2-3)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
6 หนวยกิต

ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย
151732
151733

15xxxx
165795

เภสัชบําบัด 2
Pharmacotherapy II
บริบาลเภสัชกรรมและการสื่อสารเชิงวิชาชีพ
Pharmaceutical Care and Professional
Communication
วิชาเลือก
Elective Course
วิทยานิพนธ 1 แผน ก แบบ ก2
Thesis I, Type A2
รวม
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หนวยกิต
4(3-3-7)
3(2-3-5)

3(x-x-x)
3 หนวยกิต
13 หนวยกิต

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาตน
151741
151747
165790
165796

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

หนวยกิต
3(3-0-6)
2(1-3-3)
1(0-3-1)
3 หนวยกิต
8 หนวยกิต

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย
หนวยกิต
151742
165797

การบริหารสถานประกอบการเภสัชกรรมชุมชน 2
Community Pharmacy Management II
วิทยานิพนธ 2 แผน ก แบบ ก2
Thesis IlI, Type A2
รวม
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3(3-0-6)
6 หนวยกิต
9 หนวยกิต

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
151731

เภสัชบําบัด 1
3(2-3-5)
Pharmacotherapy I
การดูแลผูปวยขั้นพื้นฐาน รวมถึงการตรวจรางกาย การซักประวัติผูปวย การวางแผนการรักษา
การประเมินและการติดตามการใชยา การจัดทําบันทึกกิจกรรม การใช SOAP note การประเมินผลคาการตรวจ
ทางหองปฏิ บัติการ การใชยาและการแกป ญหาดานยาของโรคที่ พบบอยในรานยา ไดแก ความผิดปกติของ
ทางเดินอาหาร ความผิดปกติของผิวหนัง โรคติดเชื้อตางๆ และปรสิตวิทยา การคุมกําเนิด การปองกันโรคดวย
วัคซีน การดูแลรักษาตัวเองของผูปวย
Basic patient care process including patient assessment, medication history, care
planning, evaluation and drug use monitoring, documentation, SOAP note application, interpretation of
laboratory results, drug therapy and drug therapy problems-solving of common diseases in community
pharmacy; such as gastrointestinal disorders, dermatologic disorders, infectious diseases and
parasitology, contraception, vaccination and self-care
151732

เภสัชบําบัด 2
4(3-3-7)
Pharmacotherapy II
การใชยาและการแกปญหาดานยาของโรคที่พบบอยในรานยา ไดแก ความผิดปกติของระบบหัวใจ
และหลอดเลือด ความผิดปกติของปอด ความผิดปกติของไตและสมดุลยอิเลคโทรลัยท ความผิดปกติทางเมตาบอ
ลิสึม ความผิดปกติของขอและกลามเนื้อ โรคทางภูมิคุมกัน โภชนาการ เนนการวางแผนการรักษา การติดตามผล
การใชยาอยางเหมาะสม ฝกทักษะการแกปญหาทางคลินิก
Drug therapy and drug therapy problem-solving of common diseases in community
pharmacy; such as cardiovascular disorders, pulmonary disorders, renal disorders, fluid and electrolyte
disorders, disorders of the metabolic system, musculoskeletal disorders and nutrition; emphasis on care
plan, drug therapy monitoring and clinical problem-solving skills
151733

บริบาลเภสัชกรรมและการสื่อสารเชิงวิชาชีพ
3(2-3-5)
Pharmaceutical Care and Professional Communication
ปรัชญาและหลักปฏิบัติในการใหบริบาลเภสัชกรรม ความรับผิดชอบของวิชาชีพ การประยุกตใช
หลักบริบาลเภสัชกรรม และทักษะการสื่อสารระหวางบุคคล เนนทักษะปฏิบัติสําหรับเภสัชกรเพื่อใหบริบาลเภสัช
กรรมแกผูรับบริการในสถานประกอบการเภสัชกรรมชุมชน
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The philosophy and practice of pharmaceutical care, professional responsibility,
pharmaceutical care application and skills in interpersonal communication, emphasis on practical
communication skills used in community pharmacy for the purpose of providing pharmaceutical care
151735

โภชนบําบัด
3(3-0-6)
Nutritional Therapy
การปองกัน บําบัดโรค และฟนฟูสุขภาพโดยใชหลักโภชนาการ ผลิตภัณฑเสริมอาหารและอาหาร
ที่ใชเปนยา การประมวลหลักโภชนาการเขาในแผนการรักษา เนนขอบงใช ขอหามใชและอาการไมพึงประสงคจาก
การใช
Nutrition in the prevention of, treatment of and rehabilitation from diseases, food
supplements and nutraceuticals, incorporation of nutrition principles into patient care plan, emphasis on
indications, contraindications and adverse events
151741

การบริหารสถานประกอบการเภสัชกรรมชุมชน 1
3(3-0-6)
Community Pharmacy Management I
การบริ ห ารจั ด การสถานประกอบการเภสั ช กรรมชุ ม ชนทั้ ง จากมุม มองของวิ ช าชี พ และธุ ร กิ จ ทฤษฎี ท างการ
บริ ห ารธุ ร กิ จ ต า งๆ ได แ ก การวางแผน การบริ ห ารองค ก รและทรั พ ยากรบุ ค คล การกํ า กั บ ควบคุ ม และการ
ประสานงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน พื้นฐานการบัญชีเพื่อการจัดการสถานประกอบการเภสัชกรรมชุมชน
เนนกรณีศึกษา
Professional management of retail pharmacy from the perspective of a
professional manager and from that of an entrepreneur, basic concepts of business management:
planning, organization and personnel management, directing, co-ordinating, controlling and evaluation,
principles of community pharmacy accounting, emphasis on case study
151742

การบริหารสถานประกอบการเภสัชกรรมชุมชน 2
3(3-0-6)
Community Pharmacy Management II
การบริหารจัดการสถานประกอบการเภสัชกรรมชุมชนทั้งจากมุมมองของวิชาชีพและธุรกิจ การ
วิเคราะหสวนผสมของการคาปลีก ไดแก การเลือกทําเลที่ตั้ง พฤติกรรมผูรับบริการ การเลือก การจัดแสดง และ
การควบคุมสินคา การจัดราน การโฆษณา การตั้งราคา การบริการ การจัดการและการควบคุมทางการเงิน เนน
การบูรณาการแนวคิดสวนผสมของการคาปลีกเพื่อประยุกตใชกับการบริหารสถานประกอบการเภสัชกรรมชุมชน
Professional management of retail pharmacy from the perspective of a professional
manager and from that of an entrepreneur, analysis of the retail mix: trade and site analysis; customer
behavior; merchandise selection, display and control; store layout; promotional policy; pricing policy;
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sevices; financial policy and control, integration of retail mix and applications of retail mix to community
pharmacy
151743

เทคโนโลยีในงานเภสัชกรรมชุมชน
2(1-2-3)
Technology in Community Pharmacy
การใช เ ทคโนโลยี เ พื่ อ ช ว ยงานเภสัช กรรมชุ ม ชนในการสืบ คน ข อมู ล ยา การประเมิ น คุณ คา ข อมู ล ทางยาจาก
แหลงขอมูลระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ การนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาชวยในการบริหารจัดการในราน
ยา
Using technology to aid in community pharmacy in the aspect of literature
searching and critical evaluation of drug information from primary, secondary and tertiary resources, the
use of computer technology in community pharmacy management
151746

การบริหารการตลาดเภสัชกรรมชุมชน
3(3-0-6)
Marketing Administration in Community Pharmacy
แนวคิดทางการตลาดและการประยุกตใ ชในการบริ หารสถานประกอบการเภสัชกรรม-ชุมชน
พฤติกรรมผูรับบริการ การกําหนดตลาดและการเลือกสวนแบงตลาด การวิเคราะหทรัพยากรและพยากรณความ
ตองการของตลาด การวางแผนกลยุทธและการจัดการสวนผสมทางการตลาดของรานยา
Marketing concepts and applications relating to community pharmacy management, buyer
behavior, analysis and prediction of market demand, strategic planning, management of marketing mix
relating to community pharmacy
151747

กฎหมายและจริยธรรมในงานเภสัชกรรมชุมชน
2(1-3-3)
Laws and Ethics in Community Pharmacy
กฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม โดยเฉพาะการประกอบวิชาชีพใน
สถานประกอบการชุมชน คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่เกี่ยวของ เนนกรณีศึกษาและการอภิปราย
กลุมยอย
Laws relating to the pharmacy profession especially those concerning community
pharmacy practice, professional ethics, codes and conducts, emphasis on case study and small group
discussion
151748

แนวคิดใหมทางเภสัชกรรมชุมชน
1(0-2-1)
Current Concept in Community Pharmacy
อภิปรายเชิงลึกในหัวขอทางเภสัชกรรมชุมชนที่นาสนใจ เนนวิธีการและแนวคิดในการทําการวิจัย
ในหัวขอดังกลาว โดยหัวขอที่นํามาอภิปรายจะขึ้นกับการคนพบทางวิทยาศาสตรใหมๆ
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In depth discussion of selected areas of community pharmacy with special consideration
of current research approaches and ideas. Topics for discussion will be depended on new scientific
findings
151749 วิทยาศาสตรชะลอวัยเบื้องตน เพื่อเภสัชกรรมชุมชน
3(3-0-6)
Introduction to Anti-aging Science for Pharmacy practice
การนําวิวัฒนาการของทฤษฎีชะลอวัย สรีระวิทยาของฮอรโมน ศาสตรแหงชีวเคมีระดับเซลล โรค
ที่พบบอยอันเกี่ยวของกับการเสื่อมของระบบของรางกาย โภชนาการและการใชวิตามิน สารเสริมอาหาร สมุนไพร
เพื่อการดูแลสุขภาพเชิงปองกัน การจัดพฤติกรรมสุขภาพและการออกกําลังกาย รวมถึง ศาสตรแหงการแพทย
ทางเลือก มาประยุกต เพื่อการใหบริการระดับสถานประกอบการเภสัชกรรมชุมชน ในเชิงของการปองกันความ
เจ็บปวย และสงเสริมสุขภาพดียืนยาว
The theories of anti-aging, hormone pathophysiology, cellular biochemistry, nutrition and
vitamins, food supplements, herbal products, and alternative medicine for disease prevention and health
promotion. Applications for community pharmacy practice
153713

เครื่องสําอาง
3(3-0-6)
Cosmetics
ผลิ ต ภั ณฑ เ ครื่อ งสํ า อางที่ มีจํ า หน า ยในทอ งตลาดและที่ กํ า ลัง อยู ใ นระหว า งการพั ฒ นาการให
คําแนะนําเกี่ยวกับผลิตภัณฑเครื่องสําอาง เนนขอบงใช ขอหามใชและอาการไมพึงประสงคจากการใช
Cosmetic products available in the market and under development, product
recommendation, emphasis on indications, contraindications, and adverse events
154741

พฤติกรรมสุขภาพ
3(3-0-6)
Health Behavior
แนวคิดดานสุขภาพและความเจ็บปวยทั้งตะวันออกและตะวันตก ปจจัยสวนบุคคล สังคม และ
สิ่งแวดลอมที่สงผลตอสุขภาพ การดําเนินการเพื่อสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคโดยการปรับปจจัยสวนบุคคล
สังคม สิ่งแวดลอมและเศรษฐกิจ
Eastern and Western concepts of health and illness, individual and socioenvironmental
factors influencing health status, interventions for health promotion through changes in personal, social,
environmental and economic structures
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158751

ระเบียบวิธวี จิ ัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
3(3-0-6)
Research Methodology in Health Science
ความหมาย ลักษณะ และเปาหมายการวิจัย ประเภทและกระบวนการวิจัย การกําหนดปญหาการ
วิจัย ตัวแปรและสมมุติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การเขียนโครงรางและรายงานการวิจัย การ
ประเมินงานวิจัย การนําผลวิจัยไปใช จรรยาบรรณนักวิจัยและเทคนิควิธีการวิจัยเฉพาะทางดานวิทยาศาสตร
สุขภาพ
Research definition, characteristic and goal; type and research process; research
determination; variables and hypothesis; data collection; data analysis; proposal and research report
writing; research evaluation; research application; ethics of researchers; and research techniques in
health sciences
165790

สัมมนา
1(0-3-1)
Seminar
การนําเสนอในหัวขอที่กําหนด เนนการเตรียมเอกสารและการทําสื่อตางๆ การนําเสนออยางเปน
ทางการและทักษะการนําเสนอ
Presentation of selected topics, emphasis on preparation of handouts and presentation
materials, presentation of a formal seminar and communication skills
165791

วิทยานิพนธ 1 แผน ก แบบ ก1
6 หนวยกิต
Thesis I, Type A1
6 Credits
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับงานวิจัยที่สนใจโดยละเอียด เตรียมโครงรางวิจัยฉบับราง โดย
ระบุหัวขอวิทยานิพนธ ความสําคัญ ปญหาและที่มาของการวิจัย วัตถุประสงค และขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
Extensive literature review related to research of interest, and preparation of a research
proposal draft including a research topic, significance of problems, research objectives, and research
procedures
165792

วิทยานิพนธ 2 แผน ก แบบ ก1
6 หนวยกิต
Thesis II, Type A1
6 Credits
โครงรางงานวิจัยฉบับสมบูรณโดยมีการระบุองคประกอบของการวิจัยโดยละเอียด ทําการวิจัย
เบื้องตน พรอมทั้งจัดทํารายงานความกาวหนา
A complete research proposal comprising details of research components, conducting
preliminary research study, and preparing a progress report
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165793

วิทยานิพนธ 3 แผน ก แบบ ก1
Thesis III, Type A1
ออกแบบและดําเนินการทดลอง

เก็บและวิเคราะหขอมูลการวิจยั

12 หนวยกิต
12 Credits
พรอมทั้งจัดทํารายงาน

ความกาวหนา
Designing and conducting experiments, collecting and analyzing data, and preparing a
progress report
165794

วิทยานิพนธ 4 แผน ก แบบ ก1
12 หนวยกิต
Thesis IV, Type A1
12 Credits
จัดทําวิทยานิพนธ ผานการสอบปองกันวิทยานิพนธ และจัดสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณแก
บัณฑิตวิทยาลัย
Preparing, defending and submitting the complete thesis to graduate school
165795

วิทยานิพนธ 1 แผน ก แบบ ก2
3 หนวยกิต
Thesis I, Type A2
3 Credits
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับงานวิจัยที่สนใจโดยละเอียด เตรียมโครงรางวิจัย โดยระบุหัวขอ
วิทยานิพนธ ความสําคัญ ปญหาและที่มาของการวิจัย วัตถุประสงค และขั้นตอนการดําเนินการวิจัย พรอมทั้ง
จัดทํารายงานความกาวหนา
Extensive literature review related to research of interest, and preparation of a research
proposal including a research topic, significance of problems, research objectives, and research
procedures, conducting preliminary research study, and preparing a progress report
165796

วิทยานิพนธ 2 แผน ก แบบ ก2
3 หนวยกิต
Thesis II, Type A2
3 Credits
โครงรางงานวิจัยฉบับสมบูรณโดยมีการระบุองคประกอบของการศึกษาโดยละเอียด ทําการศึกษา
เบื้องตน พรอมทั้งจัดทํารายงานความกาวหนา
A complete research proposal comprising details of research components, conducting
preliminary research study, and preparing a progress report
165797

วิทยานิพนธ 3 แผน ก แบบ ก2
6 หนวยกิต
Thesis IIl, Type A2
6 Credits
จัดทําวิทยานิพนธ ผานการสอบปองกันวิทยานิพนธ และจัดสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณแก
บัณฑิตวิทยาลัย
Preparing, defending and submitting the complete thesis to graduate school
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย (รายละเอียดผลงาน
ทางวิชาการ ภาระงานสอนอยูในภาคผนวก)
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
3.2.1.1 สําหรับหลักสูตรฯ ที่จัดการเรียนการสอน ณ สถานที่ตั้ง (คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร)

ลําดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนงทางวิชาการ

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

ปที่สําเร็จ
การศึกษา

ภาระการสอน
(ชม./ปการศึกษา)
ปจจุบนั

1*

2*

3*

4

5

นายธนศักดิ์ เทียกทอง
x xxxx xxxxx xx x

นางชื่นจิตร กองแกว
x xxxx xxxxx xx x

นางสาวภัควดี เสริมสรรพสุข
x xxxx xxxxx xx x

นางสาวจารุภา วิโยชน
x xxxx xxxxx xx x

นางสาวนันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ
x xxxx xxxxx xx x

อาจารย

อาจารย

อาจารย

รองศาสตราจารย

ผูชวยศาสตราจารย

Ph.D. (Neurosciences),
University of Newcastle upon
Tyne,UK
วท.ม. (เภสัชวิทยา),
มหาวิทยาลัยมหิดล
ภ.บ. มหาวิทาลัยเชียงใหม
Ph.D. (Pharmacy), The
University of Manchester USA
วท.ม. (Hospital Pharmacy)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ภ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม
Dr. rer.nat. (Pharmacokinetics),
Martin Luther, Germany
วท.ม. (เภสัชกรรมคลินิก)
มหาวิทาลัยมหิดล
ภ.บ. มหาวิทาลัยมหิดล
Ph.D. (Medico-Pharmaceutical
Sciences) Kyushu University,
Japan
ภ.ม. (เภสัชอุตสาหกรรม),
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ภ.บ.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Ph.D. (Pharmacology),
University of Kansas, USA
วท.ม. (เภสัชวิทยา),
มหาวิทยาลัยมหิดล
ภ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม

หมายเหตุ * คือ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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2547

หลักสูตร
ปรับปรุง

158

158

137

137

139

139

2542
2540
2552
2544
2540
2550
2543
2540
2545

119.42

119.42

2539
2536
2547
2539
2536

124

124

3.2.1.2 หลักสูตรฯที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง (ศูนยการจัดศึกษาฯ เภสัชกรรมสมาคมฯ)

ลําดับที่

ชื่อ – สกุล

1*

นางสาวภิญุภา เปลี่ยนบางชาง
x xxxx xxxxx xx x

2*

3*

4

5

นางสาวปยะรัตน นิ่มพิทักษพงศ
x xxxx xxxxx xx x

นายขวัญชัย รัตนมณี
x xxxx xxxxx xx x

นายธีรพล ทิพยพะยอม
x xxxx xxxxx xx x

นายศราวุฒิ อูพุฒินันท
x xxxx xxxxx xx x

ตําแหนงทาง
วิชาการ
รองศาสตราจารย

ผูชวยศาสตราจารย

อาจารย

อาจารย

อาจารย

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

Ph.D. (Social and Administrative
Pharmacy) University of
Minnesota,USA
ภ.บ.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Ph.D. (Social and
Administrative Pharmacy),
University of Wisconsin Madison, USA
M.S. (Social and Administrate
science in Pharmacy), University
of Wisconsin-Madison, USA
ภ.บ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปร.ด.(เภสัชศาสตรชีวภาพ)
มหาวิทาลัยมหิดล
ภม. (เภสัชกรรมคลินิก)
มหาวิทาลัยมหิดล
ภ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม
Ph.D. (Pharmaceutical Public
Health), Cardiff University,UK
M.Clin.Pharm, Cardiff
University,UK
ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภ.บ. มหาวิทยาลัยนเรศวร
Ph.D.(Immunopharmacology),
Tokyo University,Japan
ภม. (เภสัชกรรมคลินิก)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ภ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม

หมายเหตุ * คือ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

หนาที่ 26

ปที่สําเร็จ
การศึกษา
2542

2536
2545

ภาระการสอน
(ชม./ปการศึกษา)
หลักสูตร
ปจจุบนั
ปรับปรุง
128
128

125

125

164

164

191

191

143

143

2541

2536
2547
2540
2537
2551
2547
2542
2540
2547
2540
2537

3.2.2 อาจารยประจํา
3.2.2.1 สําหรับหลักสูตรฯ ที่จัดการเรียนการสอน ณ สถานที่ตั้ง (คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร)
ลําดับ
ที่

1

2

3

4

5

ชื่อ-นามสกุล

นายธนศักดิ์ เทียกทอง
x xxxx xxxxx xx x

นางชื่นจิตร กองแกว
x xxxx xxxxx xx x

นางสาวภัควดี เสริมสรรพสุข
x xxxx xxxxx xx x

นางสาวจารุภา วิโยชน
x xxxx xxxxx xx x

นางสาวนันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ
x xxxx xxxxx xx x

ตําแหนงทาง
วิชาการ

อาจารย

อาจารย

อาจารย

รองศาสตราจารย

ผูชวยศาสตราจารย

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

Ph.D. (Neurosciences),
University of Newcastle upon
Tyne,UK
วท.ม. (เภสัชวิทยา)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ภ.บ. มหาวิทาลัยเชียงใหม
Ph.D. (Pharmacy), The
University of Manchester USA
วท.ม. (Hospital Pharmacy)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ภ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม
Dr. rer.nat. (Pharmacokinetics),
Martin Luther, Germany
วท.ม. (เภสัชกรรมคลินิก)
มหาวิทาลัยมหิดล
ภ.บ. มหาวิทาลัยมหิดล
Ph.D. (Medico-Pharmaceutical
Sciences)
Kyushu University, Japan
ภ.ม. (เภสัชอุตสาหกรรม)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ภ.บ.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Ph.D. (Pharmacology),
University of Kansas, USA
วท.ม. (เภสัชวิทยา)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ภ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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ปที่สําเร็จ
การศึกษา

2547

ภาระการสอน
(ชม./ปการศึกษา)
ปจจุบนั

หลักสูตร
ปรับปรุง

158

158

137

137

139

139

119.42

119.42

124

124

2542
2540
2552
2544
2540
2550
2543
2540
2545

2539
2536
2547
2539
2536

3.2.2.2 หลักสูตรฯที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง (ศูนยการจัดศึกษาฯ เภสัชกรรมสมาคมฯ)
ลําดับ
ที่
1

2

3

4

5

ชื่อ – สกุล

นางสาวภิญุภา เปลี่ยนบางชาง
x xxxx xxxxx xx x

นางสาวปยะรัตน นิ่มพิทักษพงศ
x xxxx xxxxx xx x

นายขวัญชัย รัตนมณี
x xxxx xxxxx xx x

นายธีรพล ทิพยพะยอม
x xxxx xxxxx xx x

นายศราวุฒิ อูพุฒินันท
x xxxx xxxxx xx x

ตําแหนงทาง
วิชาการ
รองศาสตราจารย

ผูชวยศาสตราจารย

อาจารย

อาจารย

อาจารย

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

Ph.D. (Social and Administrative
Pharmacy) University of
Minnesota,USA
ภ.บ.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Ph.D. (Social and Administrative
Pharmacy), University of
Wisconsin - Madison, USA
M.S. (Social and Administrate
science in Pharmacy), University
of Wisconsin-Madison, USA
ภ.บ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปร.ด.(เภสัชศาสตรชีวภาพ)
มหาวิทาลัยมหิดล
ภม. (เภสัชกรรมคลินิก)
มหาวิทาลัยมหิดล
ภ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม
Ph.D. (Pharmaceutical Public
Health), Cardiff University,UK
M.Clin.Pharm, Cardiff
University,UK
ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภ.บ. มหาวิทยาลัยนเรศวร
Ph.D.(Immunopharmacology)
Tokyo University,Japan
ภม. (เภสัชกรรมคลินิก)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ภ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม

หนาที่ 28

ปที่สําเร็จ
การศึกษา
2542

2536
2545

ภาระการสอน
(ชม./ปการศึกษา)
หลักสูตร
ปจจุบนั
ปรับปรุง
128
128

125

125

164

164

191

191

143

143

2541

2536
2547
2540
2537
2551
2547
2542
2540
2547
2540
2537

3.2.3 อาจารยพิเศษ
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
ที่
1 นางจิราพร ลิ้มปานานนท

ตําแหนงทางวิชาการ
รองศาสตราจารย

2

นายวิทยา กุลสมบูรณ

รองศาสตราจารย

3

นายสุรเกียรติ อาชานานุภาพ

รองศาสตราจารย

4

นายปรีชา มนทกานติกุล

ผูชวยศาสตราจารย

5

นางรุงเพ็ชร สกุลบํารุงศิลป

ผูชวยศาสตราจารย

6

นางสาววรรณา ศรีวิริยานุภาพ

ผูชวยศาสตราจารย

7

นางสาวสําลี ใจดี

ผูชวยศาสตราจารย

8

นางสุนทรี ท.ชัยสัมฤทธิ์โชค

ผูชวยศาสตราจารย

9

นางนิดาวรรณ เพราะสุนทร

อาจารย
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คุณวุฒิ สาขาวิชาและสถาบัน
ที่สําเร็จการศึกษา
วท.ด.
วท.ม.
ภ.บ.
Ph.D.
MPHM.
B.S.
อว.เวชศาสตรปองกัน
อว.เวชศาสตรครอบครัว
MPH (Master of Pubic Heath)
พ.บ.
อ.ภ.(เภสัชบําบัด)
Pharm.D
ภ.บ.
Ph.D.(Pharmacy
Administration)
ภ.บ.
ศศ.ด. (ประชากรศาสตร)
ส.ม.
น.บ.
ภ.บ.
วท.ม.
ภ.บ.
ปรด. (สหวิทยาการ)
พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร)
Cer. Of Graduate studies
(Public Health Pharmacy)
ภ.บ.
LL.M. (Business Law)
น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต)

ลําดับ
ชื่อ-สกุล
ที่
10 นายกานต วงศศุภสวัสดิ์

ตําแหนงทางวิชาการ
-

11

นายคทา บัณฑิตานุกูล

-

12

นายภาณุโชติ ทองยัง

-

คุณวุฒิ สาขาวิชาและสถาบัน
ที่สําเร็จการศึกษา
Ph.D. (Social Pharmacy)
ภ.บ.
ภ.ม.
ภ.บ.
ส.ม.
ภ.บ.

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถามี)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ไมมี
4.2 ชวงเวลา
ไมมี
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ไมมี
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี)
5.1 คําอธิบายโดยยอ
หลักสูตรมีขอกําหนดใหนิสิตเรียนวิชาวิทยานิพนธ วิจัยในหัวขอเรื่องที่เกี่ยวกับเภสัชกรรมชุมชน
โดยการวิจัยมีลักษณะที่แสดงความคิดริเริ่ม สรางสรรค เกิดองคความรูใหม การสรางนวัตกรรมทางเภสัชกรรม
ชุมชน และ/หรือ การเกิดแนวทางแกไขปญหาในงานประจํา
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
1) นิสิตมีความรูความสามารถและทักษะดานการวิจัย สามารถวางแผนการวิจัย เขาใจในกระบวนการวิจัย
และสามารถแกปญหางานวิจัยอยางเปนระบบ
2) นิสิตมีองคความรูจากการวิจัย โดยสามารถสืบคนขอมูล และประเมินความนาเชื่อถือของขอมูลได
สามารถติดตามความกาวหนาและพัฒนาการใหมๆ ในสาขาวิชานํามาประยุกตใชในงานวิจัยของตนเองได
3) นิสิตสามารถรวบรวมขอมูลเพื่อศึกษา คิดวิเคราะห คิดสังเคราะห วางแผนและแกปญหางานวิจัย โดย
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรอยางเปนระบบ
4)
นิสิตสามารถจัดทําโครงรางงานวิจัย นําเสนอโครงรางงานวิจัย ดําเนินการวิจัยโดยปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของนักวิจัย มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
5) สามารถในการใช ค วามรู ท างด า นคณิ ต ศาสตร สถิ ติ ในการวิ เ คราะห ข อ มู ล การแปลผล และใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล วิเคราะหขอมูล และถายทอดองคความรูไดอยางเหมาะสม
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6) สําหรับนิสิตแผน ก แบบ ก1 และ ก2 นิสิตสามารถนําผลงานวิจัยที่ไดรับไปทําการการตีพิมพหรืออยาง
นอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ
หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) ที่มีคณะกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง
(Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับ
5.3 ชวงเวลา
5.3.1 แผน ก แบบ ก1
วิชา
165791
วิทยานิพนธ 1 แผน ก แบบ ก1
165792
วิทยานิพนธ 2 แผน ก แบบ ก1
165793
วิทยานิพนธ 3 แผน ก แบบ ก1
165794
วิทยานิพนธ 4 แผน ก แบบ ก1
5.3.2 แผน ก แบบ ก2
วิชา
165795
วิทยานิพนธ 1 แผน ก แบบ ก2
165796
วิทยานิพนธ 2 แผน ก แบบ ก2
165797
วิทยานิพนธ 2 แผน ก แบบ ก2
5.4 จํานวนหนวยกิต
5.4.1 แผน ก แบบ ก1 จํานวน 36 หนวยกิต
5.4.2 แผน ก แบบ ก2 จํานวน 36 หนวยกิต

ชั้นป
1
1
2
2

ภาคการศึกษา
1
2
1
2

ชั้นป
1
2
2

ภาคการศึกษา
2
1
2

5.5 การเตรียมการ
นิสิตมีกระบวนการเตรียมการทําวิทยานิพนธ/ การศึกษาคนควาดวยตนเองดังนี้
5.5.1 นิสิตหาหัวของานวิจัยที่สนใจ เสนอขอแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ โดยมีประธาน
คณะกรรมการที่ปรึกษา (อาจารยที่ปรึกษา) และคณะกรรมการ (อาจารยที่ปรึกษารวม) 1-2 ทาน
5.5.2 นิสิตเขียนโครงรางงานวิจัยภายใตการแนะนําจากกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
5.5.3 นิสิตนําเสนอโครงรางวิทยานิพนธ ผานการพิจารณาโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และ
ไดรับอนุมัติการทําวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย
5.5.4 นิสิตเสนอโครงรางวิทยานิพนธ เพื่อรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ
5.5.5 นิสิตดําเนินการตามแผนในโครงรางวิทยานิพนธ
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 นิสิตดําเนินการเสนอขอแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ หลังจากไดรับอนุมัติทําวิจยั ไมนอย
กวา 90 วัน และจะตองดําเนินการขอสอบวิทยานิพนธ กอนวันสอบไมนอยกวา 30 วัน
5.6.2 งานวิจัยตองผานการประเมินจากคณะกรรมพิจารณาโครงรางวิทยานิพนธ
หนาที่ 31

5.6.3 นิสิตที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธที่ยังมิไดสอบปองกันวิทยานิพนธ นิสิตตองจัดทํารายงาน
ความกาวหนาวิทยานิพนธ (Progress Report) เปนภาษาอังกฤษ รวมทั้งนําเสนอรายงานความกาวหนาดังกลาว
เปนภาษาอังกฤษทุกภาคการศึกษา ตามกําหนดการของคณะเภสัชศาสตร
5.6.4 ผูรับผิดชอบหลักสูตรนําผลการประเมินความกาวหนาวิทยานิพนธ (Progress Report) ผาน
คณะกรรมการประจําคณะ
5.6.5 จะตองรายงานผลการสอบวิทยานิพนธใหกับบัณฑิตวิทยาลัยทราบ หลังวันสอบภายใน 2 สัปดาห
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1. มีจิตสํานึกการสรางเสริมสุขภาพ

กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต
กิจกรรมและสิง่ แวดลอมที่เนนการสรางเสริม
สุขภาพ
2. มีจิตอาสา
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและบริการวิชาการแก
สังคม/ชุมชน
3 มีคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ
ปลูกฝงคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ในการเรียน
การสอน
4. ความสามารถในการอานบทความภาษาอังกฤษ การสัมมนา ทบทวนและประเมินวรรณกรรมที่เปน
เชิงวิชาการ
ภาษาอังกฤษ
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู
2.1.1.1 แสดงออกซึ่งภาวะผูนําในการสงเสริมการมีวินยั และความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม
2.1.1.2 แสดงออกซึ่งภาวะผูนําในการสงเสริมการสรางความซื่อสัตยทั้งตอตนเองและสังคม
2.1.1.3 แสดงออกซึ่งภาวะผูนําในการสงเสริมใหเกิดการเคารพกฎ ระเบียบขอบังคับขององคกร
และสังคม รวมทั้งเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
2.1.1.4 มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพ/นักวิจัย
2.1.2 กลยุทธการสอน
2.1.2.1 กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เปนการปลูกฝงใหนิสิตมีระเบียบวินัย เคารพกฎระเบียบและ
การใชอุปกรณสวนรวมรวมกัน โดยเนนการเขาเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายสุขภาพ
เรียบรอย
2.1.2.2 มีความซื่อสัตยโดยไมทําการทุจริตในการสอบหรือลอกงานวิจัย อาจารยผูสอนสอดแทรก
เรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอน รวมทั้งมีกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
2.1.3 กลยุทธการประเมินผล
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2.1.3.1 ประเมินจากการตรงตอเวลาของนิสิตในการเขาชั้นเรียน
2.1.3.2 การสงงานตามกําหนดเวลาและการรวมกิจกรรม
2.1.3.3 ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
2.1.3.4 ปริมาณ (จํานวนครั้ง) การกระทําทุจริตในการสอบ/การลอกงาน
2.2 ดานความรู
2.2.1 ผลการเรียนรู
2.2.1.1 มีความรูและเขาใจอยางทองแท ลึกซึ้ง เกี่ยวกับหลักการ/ทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชา
2.2.1.2 มีความเขาใจในวิธกี ารพัฒนาความรูใหมในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
2.2.1.3 สามารถติดตามความกาวหนาและการเปลี่ยนแปลงขององคความรูในสาขาวิชาและที่เกีย่ วของ
2.2.2 กลยุทธการสอน
ใชการสอนที่ใหผูเรียนมีการเรียนรูดวยตนเองโดยใชหลากหลายรูปแบบ เนนหลักการทางทฤษฎี และ
ประยุกตทางปฏิบัตใิ นสถานการณจริง
• การเรียนรูแบบมีสวนรวม
• การใชปญหาเปนพื้นฐาน
• เรียนรูจากสถานการณจริง
• การบรรยาย
• การบรรยายรวมกับอภิปราย
• การคนควา วิเคราะหและทํากรณีศึกษา
• การนําเสนอประเด็นที่ผูเรียนสนใจ เพื่อการเรียนรูรว มกันของกลุม
• การเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษ
• การทําวิทยานิพนธ
2.2.3 กลยุทธการประเมินผล
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัตขิ องนิสิต ครอบคลุม การเรียนในหองเรียนและการ
เรียนดวยตนเอง
• การทดสอบยอย
• การสอบกลางภาคและปลายภาค
• ประเมินจากรายงานที่นิสิตจัดทํา
• ประเมินจากโครงการที่นําเสนอ
• ประเมินจากการนําเสนอในชั้นเรียน
• ประเมินจากการทําวิทยานิพนธ

หนาที่ 33

2.3 ดานทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู
2.3.1.1 สามารถแกไขปญหาดานวิชาการในสาขาวิชา
2.3.1.2 สามารถวางแผน และดําเนินการวิจัยไดดวยตนเอง
2.3.1.3 สามารถวิเคราะห และสังเคราะหขอมูลทางวิชาการ
2.3.2 กลยุทธการสอน
ใหผูเรียนสามารถแกไขปญหาดานวิชาการในสาขาวิชา สามารถวางแผนและดําเนินการวิจัยไดดวย
ตนเอง และสามารถวิเคราะห สังเคราะหขอมูลทางวิชาการ เชน
• การอภิปราย
• การฝกปฏิบตั ิ
• การจัดทําวิทยานิพนธ
• การสัมมนา
2.3.3 กลยุทธการประเมินผล
2.3.3.1 การสอบวัดความสามารถในการคิดและแกไขปญหา
2.3.3.2 การประเมินจากผลงานที่เกิดจากการใชกระบวนการแกไขปญหา การวิเคราะหวิจารณ
เชน การสัมมนา รายงานการวิเคราะห
2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู
2.4.1.1 มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย
2.4.1.2 สามารถปรับตัวเขาทํางานรวมกับผูอื่น มีมนุษยสัมพันธที่ดีและยอมรับความคิดเห็นที่
แตกตางจากผูรวมงาน
2.4.1.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู และพัฒนาตนเอง และสังคมอยางตอเนื่อง
2.4.2 กลยุทธการสอน
2.4.2.1 การทํางานเปนกลุม
2.4.2.2 การนําเสนอหนาชั้นเรียน
2.4.2.3 จัดประสบการณการเรียนรูในภาคปฏิบตั ิ
2.4.2.4 การสัมมนาและการอภิปราย
2.4.2.5 วิทยานิพนธ
2.4.3 กลยุทธการประเมินผล
ประเมินจากการแสดงออก ความตระหนักในสถานการณการเรียนรู และผลงาน
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2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู
2.5.1.1 สามารถดําเนินการศึกษา สามารถแปลผล การนําเสนอดวยตาราง แผนภูมิ และเลือกใช
สถิติหรือคณิตศาสตรอยางเหมาะสมในการศึกษาคนควาและเสนอแนะแนวทางในการแกไข
ปญหา
2.5.1.2 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน รวบรวม ประมวลผล แปลความหมายและ
นําเสนอขอมูลที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม
2.5.1.3 สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียนเลือกใชรูปแบบของสื่อการ
นําเสนออยางเหมาะสม
2.5.2 กลยุทธการสอน
2.5.2.1 วิเคราะหสถานการณจําลองที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหเชิงตัวเลข
2.5.2.2 จัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนไดเลือกและใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.2.3 กระตุนใหเกิดการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ
2.5.3 กลยุทธการประเมินผล
2.5.3.1 การประเมินผลงานตามกิจกรรม
2.5.3.2 การวิเคราะหขอมูลผลการศึกษาวิจัย
2.5.3.3 การนําเสนอในชั้นเรียน

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
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1. ดานคุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
151731
151732
151733

151741
151742
151743
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เภสัชบําบัด 1
เภสัชบําบัด 2
บริบาลเภสัชกรรมและการสื่อสารเชิงวิชาชีพ
การบริหารสถานประกอบการเภสัชกรรมชุมชน 1
การบริหารสถานประกอบการเภสัชกรรมชุมชน 2
เทคโนโลยีในงานเภสัชกรรมชุมชน
กฎหมายและจริยธรรมในงานเภสัชกรรมชุมชน
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
โภชนบําบัด
การบริหารการตลาดเภสัชกรรมชุมชน
วิทยาศาสตรชะลอวัยเบื้องตน เพื่อเภสัชกรรมชุมชน
เครื่องสําอาง
พฤติกรรมสุขภาพ
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
สัมมนา
วิทยานิพนธ แผน ก แบบ ก1
วิทยานิพนธ แผน ก แบบ ก2

151747
158751
151735
151746
151749
153713
154741
158751
165790
165791-4
165795-7
z รับผิดชอบหลัก
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3. ดานทักษะทาง
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4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ
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5. การวิเคราะหเชิง
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
ใชระบบอักษรลําดับขั้นและคาลําดับขั้นในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแตละรายวิชา
โดยแบงการกําหนดอักษรลําดับขั้นเปน 3 กลุม คือ อักษรลําดับขั้นที่มีคาลําดับขั้น อักษรลําดับขั้นที่ไมมี
คาลําดับขั้น และอักษรลําดับขั้นที่ยังไมมีการประเมินผล
1.1 อักษรลําดับขัน้ ที่มีคาลําดับขั้น ใหกําหนด ดังนี้
อักษรลําดับขัน้
ความหมาย
คาลําดับขั้น
A
ดีเยี่ยม
(excellent)
4.00
B+
ดีมาก
(very good)
3.50
B
ดี
(good)
3.00
C+
ดีพอใช
(fairly good)
2.50
C
พอใช
(fair)
2.00
D+
ออน
(poor)
1.50
D
ออนมาก
(very poor)
1.00
F
ตก
(failed)
0.00
1.2 อักษรลําดับขัน้ ที่ไมมีคาลําดับขั้น ใหกําหนด ดังนี้
อักษรลําดับขัน้
ความหมาย
S
เปนที่พอใจ
(satisfactory)
U
ไมเปนที่พอใจ
(unsatisfactory)
W
การถอนรายวิชา
(withdrawn)
1.3 อักษรลําดับขัน้ ที่ยังไมมีการประเมินผล ใหกําหนด ดังนี้
อักษรลําดับขัน้
ความหมาย
I
การวัดผลยังไมสมบูรณ
(incomplete)
P
การเรียนการสอนยังไมสิ้นสุด
(in progress)
รายวิชาบังคับของสาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน นิสิตจะตองไดคาลําดับขั้นไมต่ํากวา C หรือ S
มิฉะนั้นจะตองลงทะเบียนเรียนซ้ําอีก
รายวิชาที่กําหนดใหวัดและประเมินผลดวยอักษรลําดับขั้น S หรือ U ไดแกรายวิชาที่ไมนับ
หนวยกิต/การสอบประมวลความรู/ สัมมนา/วิทยานิพนธ
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 ในดานรายวิชา แตละรายวิชาจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการทวนสอบรายวิชาที่ถูกกําหนดให
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิข์ องนิสติ
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2.2 ในดานหลักสูตรนิสิตทุกคนตองสอบโครงรางวิทยานิพนธ ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับ
การตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพใน
วารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการหรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) ที่มี
คณะกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
และสอบปองกันวิทยานิพนธ จึงมีสิทธิ์เสนอชื่อรับปริญญา
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1.การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
คณะมอบหมายภาควิชาทีอ่ าจารยใหมสังกัดเปนผูปฐมนิเทศ หรือแนะนําอาจารยใหมที่
ประกอบดวย
1.1 บทบาทหนาที่ของอาจารยเภสัชศาสตรในพันธกิจ 4 ดาน
1.2 สิทธิผลประโยชนของอาจารยและกฎระเบียบตางๆ
1.3 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในคณะและกิจกรรมตางๆของคณะ
1.4 ศึกษางานในแหลงฝกปฎิบัติงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับสาขาที่รบั ผิดชอบ
1.5 ใหคําแนะนําและการปรึกษาเพื่อเรียนรูและปรับตัวเองเขาสูการเปนอาจารยในคณะ
1.6 ประเมินและติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงานของอาจารยใหม
2.การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 อาจารยทุกคนไดรับการพัฒนาอยางทั่วถึงดานการจัดการเรียนการสอน และความรูที่ทันสมัยดาน
เภสัชศาสตร ตลอดจนการวิจัย โดยจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการภายในคณะและสงเสริมใหเขารวมประชุม
สัมมนาและอบรม ดังนี้
2.1.1 สนับสนุนใหเขารวมอบรมประชุมวิชาการภายในมหาวิทยาลัย
2.1.2 สนับสนุนใหเขารวมอบรมประชุมวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย
2.1.3 สนับสนุนใหเปนสมาชิกในหนวยวิจัย (research unit) ของคณะ
2.1.4 ศึกษาดูงานอบรมในตางประเทศ
2.1.5 สนับสนุนการเขารวมเสนอผลงานวิจัยทั้งในและตางประเทศ
2.2 จัดอบรมประจําปเกี่ยวกับการพัฒนางานสอน
2.3 กําหนดใหมีการวิจัยในชั้นเรียน
2.4 จัดสัมมนาประจําปหลักสูตรฯทุกภาควิชาเพื่อทบทวน/ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
2.5 จัดใหอาจารยไดมีสวนรวมในการจัดสอบใบประกอบวิชาชีพ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
1.1 คณะแต ง ตั้ ง คณะกรรมการประจํ า หลั ก สู ต ร เป น ผู กํ า กั บ ดู แ ลให มี กิ จ กรรมต า งๆ
รวมกับคณะฯ และ มหาวิทยาลัย รวมถึงการกํากับตารางเรียนตารางสอน การประเมินผลการศึกษาและ
ประเมินอาจารยผูสอน ใหเปนไปตามนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย และสอดคลองกับวิชาชีพ โดย
จัดประชุมอยางนอยปละ 2 ครั้ง นอกจากนี้มีการประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตร สัมมนาเสริมความ
เขมแข็งของหลักสูตร อยางนอยปละ 1 ครั้ง มีการกํากับติดตามบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา และกํากับการ
สํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตเพื่อผลลัพธและนําขอเสนอแนะไปพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรอยาง
ตอเนื่อง
1.2 อาจารยและภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชาการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล
การเรียนใหเปนไปตามรายละเอียดรายวิชาในรายวิชาที่รับผิดชอบและเสนอคณะกรรมการประจําหลักสูตร
1.3 อาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธควบคุมการจัดการเรียนการ
สอนวิทยานิพนธ และการประเมินผลการเรียนใหเปนไปคุณภาพของการศึกษาระดับปริญญาโทของนิสิต
ที่รับผิดชอบและเสนอคณะกรรมการประจําหลักสูตร
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนใหไดตามเกณฑมาตรฐานสากลและ
เกณฑองคกรวิชาชีพ เชน สัดสวนคอมพิวเตอร
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
จํานวนทรัพยาการสารสนเทศของสํานักหอสมุด
ตําราเรียน
จํานวน
ภาษาไทย
18,002
ภาษาตางประเทศ
17,663
วารสาร
จํานวน
ภาษาไทย
92
ภาษาตางประเทศ
28
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โสตทัศนวัสดุ
ภาษา

จํานวน (รายการ)
29
7

ไทย
อังกฤษ
ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส
Academic Search Premier
ACS (American Chemical Society)
ADIS online
Annual Reviews
A-To-Z
CINAHL Plus with Full Text
Emerald
H.W.Wilson
ISI Web of Science
Matichon e-Library
MicroMedex
OVID
ProQuest ABI/INFORM Complete
ProQuest Digital Dissertations
ProQuest 5000
SAGE online
Science Online
ScienceDirect
SCOPUS
Springer Protocol
SpringerLink-Journal
Thai Digital Collection (TDC)
UpToDate
Wiley InterScience (Blackwell Wiley)

หนาที่ 40

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
2.3.1 ให อาจารย ผู สอนและผู เ รียนเสนอรายชื่อตํา ราในสาขาต อคณะกรรมการจั ดหาหนังสื อ
ประกอบการเรียน
2.3.2 คณะจัดสรรงบประมาณประจําปและจัดซื้อตําราและสื่อตางๆ
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
2.4.1 คณะกรรมการประจําหลักสูตรและผูบริหารประเมินความเพียงพอจากความตองการใชของ
อาจารย ผูเรียนและบุคลากร
3. การบริหารคณาจารย
3.1 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
1. อาจารยรวมกับผูเรียนประเมินรายวิชาเมื่อสิ้นสุดรายวิชาทุกรายวิชา
2. อาจารยรวมในการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนในที่ประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ
เมื่อสิ้นสุดปการศึกษาทุกป
3. คณะกรรมการประจําหลักสูตรรวบรวมขอมูลเพื่อปรับปรุงหลักสูตร
3.2 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
1. การแตงตั้งอาจารยพิเศษใหทําในหัวขอที่ตองการความเชี่ยวชาญพิเศษ หรือประสบการณ
เฉพาะ
2. การพิจารณาตองผานการกลั่นกรองของคณะกรรมการประจําหลักสูตร และตองเสนอประวัติ
และผลงานที่ตรงกับหัวขอวิชาที่ใหสอน
3.การแตงตั้งอาจารยพิเศษตองวางแผนลวงหนาเปนรายภาคการศึกษาเปนอยางนอย
4.จัดใหมีการประเมินการสอนของอาจารยพิเศษทุกครั้งที่มีการสอน
5 อาจารยพิเศษจะตองสอนไมเกินครึ่งหนึ่งของจํานวนชั่วโมงในรายวิชาที่สอน
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 กําหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหนง
การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามความตองการของคณะและนโยบาย
มหาวิทยาลัย
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
1. จัดใหมีการสัมมนาหรือการจัดการความรู (Knowledge Management) ปละ 1 ครั้ง
2. ใหบุคลากรวางแผนความตองการในการพัฒนาตนเองโดยรวบรวมเปนแผนประจําป เพื่อให
คณะสนับสนุนงบประมาณไดเหมาะสม
3. คณะมีการสนับสนุนงบประมาณประจําปสําหรับวิจัยสถาบันและวิจัยเพื่อพัฒนา เชนเดียวกับ
งานวิจัยอื่น
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5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆแกนสิ ิต
1. มีการจัดปฐมนิ เทศ เพื่ อชี้แจงใหนิสิตทราบถึงระเบียบและกฎเกณฑ ตางๆ ที่เ กี่ยวของกับ
บัณฑิตศึกษา
2. ประธานหลักสูตรและคณะกรรมการประจําหลักสูตร ทําหนาที่ใหคําปรึกษานิสิตชั้นปที่ 1
3. อาจารย ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ / การศึ ก ษาค น คว า ด ว ยตนเองได รั บ การแต ง ตั้ ง จากบั ณ ฑิ ต
วิทยาลัย ทําหนาที่ใหคําปรึกษานิสิตภายใตการดูแล
5.2 การอุทธรณของนิสิต
คณะประกาศหลักเกณฑและวิธีการอุทธรณทั้งที่บอรดประชาสัมพันธ เว็บไซต และในคูมือผูเรียน
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคมและ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
เพิ่มจํานวนบุคลาการในสาขาเภสัชกรรมชุมชน เพื่อตอบสนองความตองการของสังคม
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
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7.1
7.2
7.3
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7.4
7.5
7.6
7.7
7.8

อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุม เพื่อวางแผนติดตาม
และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แหงชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (วิทยานิพนธ/
การศึกษาคนควาดวยตนเอง) ตามแบบ มคอ. 3 และ 4 กอนเปดหลักสูตรครบทุกรายวิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและประสบการณภาคสนาม (วิทยานิพนธ)
ตามแบบ มคอ. 5 และ 6 หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ ปดสอนใหครบทุกรายวิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิข์ องนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ. 3 และ 4
อยางนอยรอยละ 25 ของจํานวนรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธการสอนหรือหารประเมินผลการ
เรียนรู จากผลประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปที่ผานมา
รอยละ 100 ของอาจารยใหม (ถามี) ไดรับการปฐมนิเทศหรือการเตรียมพรอมในการทํา
บทบาทหนาที่อาจารยหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน

ป 2555

ป 2556

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
3

3

3

ป 2557
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7.9 อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาในดานวิชาการ อยางนอยปละ 1 ครั้ง
7.10 บุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน ไดรับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพอยางนอยรอยละ
50
7.11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตชั้นปสุดทาย/บัณฑิตใหมของผูใชบัณฑิตตอการปฏิบตั งิ านของบัณฑิตที่
มีคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
7.12 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
7.13 รายวิชาทั้งหมดในหลักสูตรมีการนําระบบ PDCA มาใชในการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน
7.14 มีวิทยากรจากภาคธุรกิจเอกชน/ภาครัฐ มาบรรยายพิเศษอยางนอย 1 ครั้ง/ป
7.15 รอยละ 30 ของนิสิตสอบ exit exam ภาษาอังกฤษครั้งแรกผาน
7.16 รอยละ 60 ของนิสิตมีการนําเสนอผลงานในที่ประชุมระดับชาติ หรือ นานาชาติ ภายในเวลา 2 ป
ของการศึกษาในหลักสูตร (สําหรับนิสิตเขาศึกษา แผน ก แบบ ก1 และ ก2)

ป 2555

ป 2556

3
3

3
3

ป 2557

3
3
3

3
3
3
3

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
7.17 รอยละ 100 ของนิสิตมีผลงานตีพิมพในวารสารที่มี peer review อยางนอย 1 ผลงาน หรือ
เสนอตอที่ประชุมวิชาการทีม่ ีรายงานการประชุม (Proceeding) ที่มีคณะกรรมการวิชาการ
ภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
เมื่อจบการศึกษา (สําหรับแผน ก แบบ ก1และ ก2)
7.18 รอยละ 100 ของมหาบัณฑิตมีความสามารถทางดานภาษาอังกฤษเทียบเทา TOEIC ไม
นอยกวา 450

ป 2555

ป 2556

ป 2557

3

> 30

100

เกณฑการประเมินเพื่อรับรองและเผยแพรหลักสูตร
1. ตัวบงชีท้ ี่ 1–12 เปนตัวบงชี้ที่คณะกรรมการอุดมศึกษากําหนด โดยตัวบงชี้ที่ 1-5 จะตองดําเนินการครบถวน ตัวบงชี้ที่ 6-12 จะตอง
ดําเนินการใหบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ในปที่ 1 จึงถือวาผลการดําเนินงานอยูในระดับดี หลักสูตรจะไดรับการับรองและเผยแพร
ผลการประเมินหลักสูตรตองอยูในระดับดีทุกป
2. ตัวบงชีท้ ี่ 13–18 เปนตัวบงชี้ของหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน ซึ่งตองดําเนินการใหบรรลุเปาหมายอยางนอย
รอยละ 80 ของตัวบงชี้ในปการศึกษาทีถ่ กู ประเมิน

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
ผูเรียนประเมินการสอนของอาจารยทุกคนเมื่อสิ้นสุดรายวิชาตามแบบประเมิน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในแผนกลยุทธการสอน
ผูเรียนประเมินการสอนของอาจารยทุกคนเมื่อสิ้นสุดรายวิชาตามแบบประเมิน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
แตงตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรทีป่ ระกอบดวยผูแทนทุกกลุม วิชา ผูแทนผูเรียนปจจุบนั
ผูทรงคุณวุฒแิ ละผูมีสวนไดสวนเสีย
2.1 โดยนิสิตและบัณฑิต
สํารวจขอมูลการประเมินหลักสูตรจากผูเรียนปจจุบันทุกชั้นปและผูสําเร็จการศึกษาทุกคน
2.2 โดยผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือผูประเมินภายนอก
คณะกรรมการประเมินหลักสูตร ทําการวิเคราะหและประเมินหลักสูตรในภาพรวมและใชขอมูล
ยอนกลับของผูเรียน ผูสําเร็จการศึกษา ผูใชบัณฑิต เพื่อประกอบการประเมิน
2.3 โดยผูใชบณ
ั ฑิต และ/หรือผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ
ติดตามบัณฑิตใหมโดยสํารวจขอมูลนายจาง และ/หรือ ผูบังคับบัญชาโดยแบบสอบถาม และการ
สัมภาษณ
 ติดตามกับผูใ ชอื่น เชน ผูใชบริการ
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวด 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอยาง
นอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาอยางนอย 1 คน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
1. คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะจัดทํารายงานการประเมินผลและเสนอประเด็นที่จําเปนใน
การปรับปรุงหลักสูตร
2. จัดประชุมสัมมนาเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร
3. เชิญผูทรงคุณวุฒิอานหลักสูตรและใหขอเสนอแนะ
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
เปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
การจัดทํารายละเอียดหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน มีสาระใน
สวนของการปรับปรุงแกไข ดังตอไปนี้
1. การปรับปรุงรายวิชาในหนวดตางๆ ดังนี้
- มีการจัดทําโครงสรางแผนการศึกษา แผน ก แบบ ก1 และ ก2 จากโครงสรางเดิม (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2551) ที่เปน แผน ข เพื่อรองรับใหสอดคลองกับแนวการจัดทําหลักสูตรตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
- ปรับเพิ่มจํานวนชัว่ โมงการศึกษาคนควาดวยตนเองในทุกรายวิชา ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- บรรจุรายวิชาระเบียบวิธีวจิ ัยทางวิทยาศาสตรสขุ ภาพ และรายวิชาสัมมนา เปนรายวิชาบังคับ
ไมนับหนวยกิต
- รายวิชาวิทยานิพนธ และ รายวิชาการศึกษาคนควาดวยตนเอง กระจายหนวยกิต และแยก
รหัสวิชา

หนาที่ 48

2. ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตร พ.ศ. 2551 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
รายการ

1

2
3

งานรายวิชา (Course work)
- วิชาพื้นฐาน
- วิชาบังคับ
Required Courses
- วิชาเลือก
Elective Courses
วิทยานิพนธ
Thesis
การคนควาอิสระ
Independent Studey

รายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต
Non-credit Course
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
Total Credits, a minimum of

ไมนอยกวา

เกณฑ ศธ.
ป พ.ศ. 2548
แผน ก
แผน ข
แบบ ก2
12
30

ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

3
12

ไมนอยกวา
3 และไม
เกิน 6

12

36

36
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6

12

ไมนอย
กวา 3
และไม
เกิน 6

4

ไมนอยกวา

โครงสรางหลักสูตรเดิม พ.ศ.
2551
แผน ก
แผน ข
แบบ ก2
27
33
3
3
21
24

โครงสรางหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555
แผน ก
แผน ก
แบบ ก1
แบบ ก2
24
21
-

3

36

12

6

-

3

3

4

4

39(3)

36(3)

36

36

3. ตารางเปรียบเทียบสาระในหลักสูตร พ.ศ. 2551 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
แผน ก แบบ ก1
รายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต
-

รายวิชาวิทยานิพนธ

ไมนอยกวา
-

0

หนวยกิต

0

หนวยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
แผน ก แบบ ก1
รายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต
4 หนวยกิต
158751 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร
3(3-0-6)
สุขภาพ
Research Methodology in Health
Science
ความหมาย ลักษณะ และเปาหมายการ
วิ จั ย ประเภทและกระบวนการวิ จั ย การกํ า หนด
ป ญ หาการวิ จั ย ตั ว แปรและสมมุ ติ ฐ าน การเก็ บ
รวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การเขียนโครง
รางและรายงานการวิจัย การประเมินงานวิจัย การ
นํ า ผลวิ จั ย ไปใช จรรยาบรรณนั ก วิ จั ย และเทคนิ ค
วิธีการวิจัยเฉพาะทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
Research definition, characteristic and
goal; type and research process; research
determination; variables and hypothesis; data
collection; data analysis; proposal and research
report writing; research evaluation; research
application; ethics of researchers; and research
techniques in health sciences
165790 สัมมนา
1(0-3-1)
Seminar
การนํ า เสนอในหั ว ข อ ที่ กํ า หนด เน น การ
เตรี ย มเอกสารและการทํ า สื่ อ ต า งๆ การนํ า เสนอ
อยางเปนทางการและทักษะการนําเสนอ
Presentation of selected topics,
emphasis on preparation of handouts and
presentation materials, presentation of a formal
seminar and communication skills
รายวิชาวิทยานิพนธ
ไมนอยกวา 36
หนวยกิต
165791 วิทยานิพนธ 1 แผน ก แบบ ก1
6 หนวยกิต
Thesis I, Type A1
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับงานวิจัย
ที่สนใจโดยละเอียด เตรียมโครงรางวิจัยฉบับราง
โดยระบุหัวขอวิทยานิพนธ ความสําคัญ ปญหาและ
ที่มาของการวิจัย วัตถุประสงค และขั้นตอนการ
ดําเนินการวิจัย
Extensive literature review related to
research of interest, and preparation of a
research proposal draft including a research
topic, significance of problems, research
objectives, and research procedures

หนาที่ 50

สาระที่ปรับปรุง
เพิ่มขึ้นจากเดิม
เพื่อให
สอดคลองกับ
แนวการจัดทํา
หลักสูตรตาม
นโยบายของ
มหาวิทยาลัย
นเรศวร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
165792 วิทยานิพนธ 2 แผน ก แบบ ก1
Thesis II, Type A1
โครงร า งงานวิ จัย ฉบั บสมบู รณ โ ดยมี ก าร
ระบุองคประกอบของการวิจัยโดยละเอียด ทําการ
วิจัยเบื้องตน พรอมทั้งจัดทํารายงานความกาวหนา
A complete research proposal
comprising details of research components,
conducting preliminary research study, and
preparing a progress report
165793 วิทยานิพนธ 3 แผน ก แบบ ก1
Thesis III, Type A1
ออกแบบและดําเนินการทดลอง เก็บและ
วิ เ คราะห ข อ มู ล การวิ จั ย พร อ มทั้ ง จั ด ทํ า รายงาน
ความกาวหนา
Designing
and
conducting
experiments, collecting and analyzing data, and
preparing a progress report
165794 วิทยานิพนธ 4 แผน ก แบบ ก1
Thesis IV, Type A1
จัดทําวิทยานิพนธ ผานการสอบปองกัน
วิทยานิพนธ และจัดสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณแก
บัณฑิตวิทยาลัย
Preparing, defending and submitting
the complete thesis to graduate school
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6 หนวยกิต

12 หนวย
กิต

12 หนวย
กิต

สาระที่ปรับปรุง
เพิ่มขึ้นจากเดิม
เพื่อให
สอดคลองกับ
แนวการจัดทํา
หลักสูตรตาม
นโยบายของ
มหาวิทยาลัย
นเรศวร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
แผน ก แบบ ก2
วิชาพี้นฐาน
158751 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
3(3-0)
Research Methodology in Health
Science
ความหมาย ลักษณะ และเปาหมายการ
วิ จั ย ประเภทและกระบวนการวิ จั ย การกํ า หนด
ป ญ หาการวิ จั ย ตั ว แปรและสมมุ ติ ฐ าน การเก็ บ
รวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การเขียนโครง
รางและรายงานการวิจัย การประเมินงานวิจัย การ
นํ า ผลวิ จั ย ไปใช จรรยาบรรณนั ก วิ จั ย และเทคนิ ค
วิธีการวิจัยเฉพาะทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
Research definition, characteristic and
goal; type and research process; research
determination; variables and hypothesis; data
collection; data analysis; proposal and research
report writing; research evaluation; research
application; ethics of researchers; and research
techniques in health sciences
วิชาบังคับ
หนวยกิต
151731 เภสัชบําบัด 1
3(2-3)
Pharmacotherapy I
การดูแลผูปวยขั้นพื้นฐาน รวมถึงการตรวจ
รางกาย การซักประวัติผูปวย การวางแผนการรักษา
การประเมินและการติดตามการใชยา การจัดทํา
บันทึกกิจกรรม การใช SOAP note การประเมินผล
คาการตรวจทางหองปฏิบัติการ การใชยาและการ
แกปญหาดานยาของโรคที่พบบอยในรานยา ไดแก
ความผิดปกติของทางเดินอาหาร
ความผิดปกติ
ของผิวหนัง โรคติดเชื้อตางๆ และปรสิตวิทยา การ
คุมกําเนิด การปองกันโรคดวยวัคซีน การดูแลรักษา
ตัวเองของผูปวย
Basic patient care process including
patient assessment, medication history, care
planning, evaluation and drug use monitoring,
documentation, SOAP note application,
interpretation of laboratory results, drug therapy
and drug therapy problems-solving of common
diseases in community pharmacy; such as
gastrointestinal
disorders,
dermatologic
disorders, infectious diseases and parasitology,
contraception, vaccination and self-care

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
แผน ก แบบ ก2

สาระที่ปรับปรุง
ยายไปเปนวิชา
บังคับไมนับ
หนวยกิตตาม
นโยบาย
มหาวิทยาลัย

วิชาบังคับ
21
หนวยกิต
151731 เภสัชบําบัด 1
3(2-3-5)
Pharmacotherapy I
การดูแลผูปวยขั้นพื้นฐาน รวมถึงการตรวจ
รางกาย การซักประวัติผูปวย การวางแผนการรักษา
การประเมิ น และการติ ด ตามการใช ย า การจั ด ทํ า
บันทึกกิจกรรม การใช SOAP note การประเมินผล
คาการตรวจทางหองปฏิบัติการ การใชยาและการ
แกปญหาดานยาของโรคที่พบบอยในรานยา ไดแก
ความผิ ด ปกติ ของทางเดิ น อาหาร ความผิ ดปกติ
ของผิวหนัง โรคติดเชื้อตางๆ และปรสิตวิทยา การ
คุมกําเนิด การปองกันโรคดวยวัคซีน การดูแลรักษา
ตัวเองของผูปวย
Basic patient care process including
patient assessment, medication history, care
planning, evaluation and drug use monitoring,
documentation, SOAP note application,
interpretation of laboratory results, drug therapy
and drug therapy problems-solving of common
diseases in community pharmacy; such as
gastrointestinal disorders, dermatologic
disorders, infectious diseases and parasitology,
contraception, vaccination and self-care

หนาที่ 52

ปรับเพิ่มชั่วโมง
การศึกษา
คนควาดวย
ตนเอง ตาม
นโยบาย
มหาวิทยาลัย

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2551
151732 เภสัชบําบัด 2
4(3-3)
Pharmacotherapy II
การใชยาและการแกปญหาดานยาของโรค
ที่พบบอยในรานยา ไดแก ความผิดปกติของระบบ
หัวใจและหลอดเลือด ความผิดปกติของปอด ความ
ผิดปกติของไตและสมดุลยอิเลคโทรลัยท ความ
ผิดปกติทางเมตาบอลิสึม ความผิดปกติของขอและ
กลามเนื้อ โรคทางภูมิคุมกัน โภชนาการ เนนการ
วางแผนการรักษา การติดตามผลการใชยาอยาง
เหมาะสม ฝกทักษะการแกปญหาทางคลินิก
Drug therapy and drug therapy
problem-solving of common diseases in
community pharmacy; such as cardiovascular
disorders, pulmonary disorders, renal disorders,
fluid and electrolyte disorders, disorders of the
metabolic system, musculoskeletal disorders
and nutrition; emphasis on care plan, drug
therapy monitoring and clinical problem-solving
skills
151733 บริบาลเภสัชกรรมและการสื่อสารเชิง
3(2-3)
วิชาชีพ
Pharmaceutical Care and Professional
Communication
ปรัชญาและหลักปฏิบัติในการใหบริบาล
เภสัชกรรม ความรับผิดชอบของวิชาชีพ การ
ประยุกตใชหลักบริบาลเภสัชกรรม และทักษะการ
สื่อสารระหวางบุคคล เนนทักษะปฏิบัติสําหรับเภสัช
กรเพื่อใหบริบาลเภสัชกรรมแกผูรับบริการในสถาน
ประกอบการเภสัชกรรมชุมชน
The philosophy and practice of
pharmaceutical care, professional responsibility,
pharmaceutical care application and skills in
interpersonal communication, emphasis on
practical communication skills used in
community pharmacy for the purpose of
providing pharmaceutical care

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
4(3-3-7)
151732 เภสัชบําบัด 2
Pharmacotherapy II
การใชยาและการแกปญหาดานยาของโรค
ที่พบบอยในรานยา ไดแก ความผิดปกติของระบบ
หัวใจและหลอดเลือด ความผิดปกติของปอด ความ
ผิ ด ปกติ ข องไตและสมดุ ล ย อิ เ ลคโทรลั ย ท ความ
ผิดปกติทางเมตาบอลิสึม ความผิดปกติของขอและ
กลามเนื้อ โรคทางภูมิคุมกัน โภชนาการ เนนการ
วางแผนการรั กษา การติ ดตามผลการใช ย าอย า ง
เหมาะสม ฝกทักษะการแกปญหาทางคลินิก
Drug therapy and drug therapy
problem-solving of common diseases in
community pharmacy; such as cardiovascular
disorders, pulmonary disorders, renal disorders,
fluid and electrolyte disorders, disorders of the
metabolic system, musculoskeletal disorders
and nutrition; emphasis on care plan, drug
therapy monitoring and clinical problem-solving
skills
151733 บริบาลเภสัชกรรมและการสื่อสารเชิง
3(2-3-5)
วิชาชีพ
Pharmaceutical Care and Professional
Communication
ปรัชญาและหลักปฏิบัติในการใหบริบาล
เภสัชกรรม ความรับผิดชอบของวิชาชีพ การ
ประยุกตใชหลักบริบาลเภสัชกรรม และทักษะการ
สื่อสารระหวางบุคคล เนนทักษะปฏิบัติสําหรับเภสัช
กรเพื่อใหบริบาลเภสัชกรรมแกผูรับบริการในสถาน
ประกอบการเภสัชกรรมชุมชน
The philosophy and practice of
pharmaceutical care, professional responsibility,
pharmaceutical care application and skills in
interpersonal communication, emphasis on
practical communication skills used in
community pharmacy for the purpose of
providing pharmaceutical care

หนาที่ 53

สาระที่ปรับปรุง
ปรับเพิ่มชั่วโมง
การศึกษา
คนควาดวย
ตนเอง ตาม
นโยบาย
มหาวิทยาลัย

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2551
151741 การบริหารสถานประกอบการเภสัชกรรม 3(3-0)
ชุมชน 1
Community Pharmacy Management I
การบริหารจัดการสถานประกอบการเภสัช
กรรมชุมชนทั้งจากมุมมองของวิชาชีพ และธุรกิจ
ทฤษฎี ท างการบริห ารธุ ร กิ จ ต า งๆ ได แ ก การ
วางแผน การบริหารองคกรและทรัพยากรบุคคล
การกํ า กั บ ควบคุ ม และการประสานงาน การ
ประเมินผลการปฏิบัติ ง าน พื้นฐานการบัญชีเ พื่อ
การจั ด การสถานประกอบการเภสั ช กรรมชุ ม ชน
เนนกรณีศึกษา
Professional management of retail
pharmacy from the perspective of a
professional manager and from that of an
entrepreneur, basic concepts of business
management: planning, organization and
personnel management, directing, coordinating, controlling and evaluation,
principles of community pharmacy accounting,
emphasis on case study
151742 การบริหารสถานประกอบการเภสัชกรรม 3(3-0)
ชุมชน 2
Community Pharmacy Management II
การบริหารจัดการสถานประกอบการเภสัช
กรรมชุ ม ชนทั้ ง จากมุ ม มองของวิ ช าชี พ และธุ ร กิ จ
การวิ เ คราะห ส ว นผสมของการค า ปลี ก ได แ ก
การเลือกทําเลที่ตั้ง พฤติกรรมผูรับบริการ การ
เลือก การจัดแสดง และการควบคุมสินคา การ
จัดรา น การโฆษณา การตั้งราคา การบริการ
การจัดการและการควบคุมทางการเงิน เนนการบูร
ณาการแนวคิ ด ส ว นผสมของการค า ปลี ก เพื่ อ
ประยุกตใชกับการบริหารสถานประกอบการเภสัช
กรรมชุมชน
Professional management of retail
pharmacy from the perspective of a
professional manager and from that of an
entrepreneur, analysis of the retail mix: trade
and site analysis; customer behavior;
merchandise selection, display and control;
store layout; promotional policy; pricing policy;
sevices; financial policy and control, integration
of retail mix and applications of retail mix to
community pharmacy

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
151741 การบริหารสถานประกอบการเภสัชกรรม
ชุมชน 1
Community Pharmacy Management I
การบริหารจัดการสถานประกอบการเภสัช
กรรมชุมชนทั้งจากมุมมองของวิชาชีพ และธุรกิจ
ทฤษฎี ท างการบริห ารธุ ร กิ จ ต า งๆ ได แ ก การ
วางแผน การบริหารองคกรและทรัพยากรบุคคล
การกํ า กั บ ควบคุ ม และการประสานงาน การ
ประเมิ นผลการปฏิ บัติง าน พื้ นฐานการบั ญชีเ พื่ อ
การจั ด การสถานประกอบการเภสั ช กรรมชุ ม ชน
เนนกรณีศึกษา
Professional management of retail
pharmacy from the perspective of a
professional manager and from that of an
entrepreneur, basic concepts of business
management: planning, organization and
personnel management, directing, coordinating, controlling and evaluation,
principles of community pharmacy accounting,
emphasis on case study
151742 การบริหารสถานประกอบการเภสัชกรรม
ชุมชน 2
Community Pharmacy Management II
การบริหารจัดการสถานประกอบการเภสัช
กรรมชุ ม ชนทั้ ง จากมุ ม มองของวิ ช าชี พ และธุ ร กิ จ
การวิ เ คราะห ส ว นผสมของการค า ปลี ก ได แ ก
การเลือกทําเลที่ตั้ง พฤติกรรมผูรับบริการ การ
เลือก การจัดแสดง และการควบคุมสินคา การ
จัดรา น การโฆษณา การตั้งราคา การบริการ
การจัดการและการควบคุมทางการเงิน เนนการบูร
ณาการแนวคิ ด ส ว นผสมของการค า ปลี ก เพื่ อ
ประยุกตใชกับการบริหารสถานประกอบการเภสัช
กรรมชุมชน
Professional management of retail
pharmacy from the perspective of a
professional manager and from that of an
entrepreneur, analysis of the retail mix: trade
and site analysis; customer behavior;
merchandise selection, display and control;
store layout; promotional policy; pricing policy;
sevices; financial policy and control, integration
of retail mix and applications of retail mix to
community pharmacy

หนาที่ 54

3(3-0-6)

3(3-0-6)

สาระที่ปรับปรุง
ปรับเพิ่มชั่วโมง
การศึกษา
คนควาดวย
ตนเอง ตาม
นโยบาย
มหาวิทยาลัย

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2551
151743 เทคโนโลยีในงานเภสัชกรรมชุม
2(1-2)
Technology in Community Pharmacy
การใชเทคโนโลยีเพื่อชวยงานเภสัชกรรม
ชุ ม ชนในการสื บ ค น ข อ มู ล ยา การประเมิ น คุ ณ ค า
ขอมูลทางยาจากแหลงขอมูลระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ
และตติยภูมิ การนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาชวย
ในการบริหารจัดการในรานยา
Using technology to aid in community
pharmacy in the aspect of literature searching
and critical evaluation of drug information from
primary, secondary and tertiary resources, the
use of computer technology in community
pharmacy management
151747 กฎหมายและจริยธรรมในงานเภสัชกรรม 2(1-3)
ชุมชน
Laws and Ethics in Community
Pharmacy
ก ฎ ห ม า ย ต า ง ๆ ที่ เ กี่ ย ว ข อ ง กั บ กา ร
ประกอบวิ ช าชี พ เภสั ช กรรม โดยเฉพาะการ
ประกอบวิ ช าชี พ ในสถานประกอบการชุ ม ชน
คุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่
เกี่ยวของ เนนกรณีศึกษาและการอภิปรายกลุม
ยอย
Laws relating to the pharmacy
profession especially those concerning
community pharmacy practice, professional
ethics, codes and conducts, emphasis on case
study and small group discussion

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
151743 เทคโนโลยีในงานเภสัชกรรมชุม
Technology in Community Pharmacy
การใชเทคโนโลยีเพื่อชวยงานเภสัชกรรม
ชุ ม ชนในการสื บ ค น ข อ มู ล ยา การประเมิ น คุ ณ ค า
ขอมูลทางยาจากแหลงขอมูลระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ
และตติยภูมิ การนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาชวย
ในการบริหารจัดการในรานยา
Using technology to aid in community
pharmacy in the aspect of literature searching
and critical evaluation of drug information from
primary, secondary and tertiary resources, the
use of computer technology in community
pharmacy management
151747 กฎหมายและจริยธรรมในงานเภสัชกรรม
ชุมชน
Laws and Ethics in Community
Pharmacy
ก ฎ ห ม า ย ต า ง ๆ ที่ เ กี่ ย ว ข อ ง กั บ กา ร
ประกอบวิ ช าชี พ เภสั ช กรรม โดยเฉพาะการ
ประกอบวิ ช าชี พ ในสถานประกอบการชุ ม ชน
คุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่
เกี่ยวของ เนนกรณีศึกษาและการอภิปรายกลุม
ยอย
Laws relating to the pharmacy
profession especially those concerning
community pharmacy practice, professional
ethics, codes and conducts, emphasis on case
study and small group discussion
151748 แนวคิดใหมทางเภสัชกรรมชุมชน
Current Concept in Community
Pharmacy
อภิ ป รายเชิ ง ลึ ก ในหั ว ข อ ทางเภสั ช กรรม
ชุมชนที่นาสนใจ เนนวิธีการและแนวคิดในการทํา
การวิ จั ย ในหั ว ข อ ดั ง กล า ว โดยหั ว ข อ ที่ นํ า มา
อภิปรายจะขึ้นกับการคนพบทางวิทยาศาสตรใหมๆ
In depth discussion of selected areas
of Community Pharmacy with special
consideration of current research approaches
and ideas. Topics for discussion will be
depended on new scientific findings

หนาที่ 55

2(1-2-3)

สาระที่ปรับปรุง
ปรับเพิ่มชั่วโมง
การศึกษา
คนควาดวย
ตนเอง ตาม
นโยบาย
มหาวิทยาลัย

2(1-3-3)

1(0-2-1)

รายวิชาที่
เพิ่มขึ้นใหม

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2551
165790 สัมมนา
Seminar
การนําเสนอในหัวขอที่กําหนด เนนการ
เตรียมเอกสารและการทําสื่อตางๆ การนําเสนอ
อยางเปนทางการและทักษะการนําเสนอ
Presentation of selected topics, emphasis on
preparation of handouts and presentation
materials, presentation of a formal seminar
and communication skills

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

วิชาเลือก
151734 การสื่อสารในงานเภสัชกรรมชุมชน
3(2-3)
Communication in Community
Pharmacy
การใชภาษาอังกฤษในงานเภสัชกรรม
ชุมชน สําหรับการใหบริบาลเภสัชกรรม ไดแก
การซั ก ประวั ติ ผู ป ว ย การวางแผนการรั ก ษา
การประเมิ น การติ ด ตามการใช ย า การจั ด ทํ า
บันทึกกิจกรรม รวมทั้งการใหคําปรึกษาเรื่องยา
English language usage in
community pharmacy practice for providing
pharmaceutical care: patient assessment,
care planning, evaluation, drug monitoring,
documentation and counseling
151735 โภชนบําบัด
3(3-0)
Nutritional Therapy
การป อ งกั น บํ า บั ด โรค และฟ น ฟู
สุขภาพโดยใชหลักโภชนาการ ผลิตภัณฑเสริม
อาหารและอาหารที่ใชเปนยา การประมวลหลัก
โภชนาการเขาในแผนการรักษา เนนขอบงใช ขอ
หามใชและอาการไมพึงประสงคจากการใช
Nutrition in the prevention of,
treatment of and rehabilitation from diseases,
food supplements and nutraceuticals,
incorporation of nutrition principles into
patient care plan, emphasis on indications,
contraindications and adverse events

จํานวนไมนอยกวา 3

สาระที่ปรับปรุง
ยายวิชาสัมมนา
ซึ่งเปนวิชา
บังคับไปเปน
วิชาบังไมนับ
หนวยกิตตาม
นโยบายของ
มหาวิทยาลัย

หนวยกิต
ตัดรายวิชาเลือก
ออก

151735 โภชนบําบัด
Nutritional Therapy
การปองกัน บําบัดโรค และฟนฟูสุขภาพ
โดยใชหลักโภชนาการ ผลิตภัณฑเสริมอาหารและ
อาหารที่ใชเปนยา การประมวลหลักโภชนาการเขา
ในแผนการรักษา เนนขอบงใช ขอหามใชและอาการ
ไมพึงประสงคจากการใช
Nutrition in the prevention of,
treatment of and rehabilitation from diseases,
food supplements and nutraceuticals,
incorporation of nutrition principles into patient
care plan, emphasis on indications,
contraindications and adverse events

หนาที่ 56

3(3-0-6)
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151744 การเงินธุรกิจเภสัชกรรมชุมชน
3(3-0)
Financial Business in Community
Pharmacy
แนวคิดดานการจัดการและการวิเคราะห
ทางการเงินของสถานประกอบการเภสัชกรรมชุมชน
ความตองการและแหลงเงินทุนเพื่อธุรกิจรานยา
Concepts of financial management in
community pharmacy, financial requirements
and financing sources relating to community
pharmacy business
151745 การบัญชีบริหารเภสัชกรรมชุมชน
3(3-0)
Accounting Administration in
Community Pharmacy
การนํ า ข อ มู ล ทางการบั ญ ชี ม าใช ใ นการ
วางแผนและควบคุม การวิ เคราะหก ารเงิน การ
วิเคราะหระบบ ตนทุนและความสัมพันธระหวาง
ต น ทุ น ปริ ม าณ และผลกํ า ไรในการบริ ห ารสถาน
ประกอบการเภสัชกรรมชุมชน การตัดสินใจเลือก
ลงทุนในการเปดรานยา
The use of accounting information in
the budget planning and control, financial
analysis, cost system analysis and costquantity-benefits relationship in community
pharmacy, investment decision relating to
community pharmacy
151746 การบริหารการตลาดเภสัชกรรมชุมชน
3(3-0)
Marketing Administration in Community
Pharmacy
แนวคิดทางการตลาดและการประยุกตใช
ในการบริหารสถานประกอบการเภสัชกรรม-ชุมชน
พฤติกรรมผูรับบริการ การกําหนดตลาดและการ
เลือกสวนแบงตลาด การวิเคราะหทรัพยากรและ
พยากรณความตองการของตลาด การวางแผนกล
ยุทธและการจัดการสวนผสมทางการตลาดของราน
ยา
Marketing concepts and applications
relating to community pharmacy management,
buyer behavior, analysis and prediction of
market demand, strategic planning,
management of marketing mix relating to
community pharmacy

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
-

151746 การบริหารการตลาดเภสัชกรรมชุมชน
Marketing Administration in Community
Pharmacy
แนวคิดทางการตลาดและการประยุกตใช
ในการบริหารสถานประกอบการเภสัชกรรม-ชุมชน
พฤติกรรมผูรับบริการ การกําหนดตลาดและการ
เลือกสวนแบงตลาด การวิเคราะหทรัพยากรและ
พยากรณความตองการของตลาด การวางแผนกล
ยุทธและการจัดการสวนผสมทางการตลาดของราน
ยา
Marketing concepts and applications
relating to community pharmacy management,
buyer behavior, analysis and prediction of
market demand, strategic planning,
management of marketing mix relating to
community pharmacy

หนาที่ 57

3(3-0-6)
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153713 เครื่องสําอาง
3(3-0)
Cosmetics
ผลิ ต ภั ณ ฑ เ ครื่ อ งสํ า อางที่ มี จํ า หน า ยใน
ทองตลาดและที่กําลังอยูในระหวางการพัฒนาการ
ใหคําแนะนําเกี่ยวกับผลิตภัณฑเครื่องสําอาง เนน
ขอบงใช ขอหามใชและอาการไมพึงประสงคจากการ
ใช
Cosmetic products available in the
market and under development, product
recommendation, emphasis on indications,
contraindications, and adverse events
154741 พฤติกรรมสุขภาพ
3(3-0)
Health Behavior
แนวคิดดานสุขภาพและความเจ็บปวยทั้ง
ตะวันออกและตะวันตก ปจจัยสวนบุคคล สังคมและ
สิ่ ง แวดล อ มที่ ส ง ผลต อ พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ การ
ดํา เนิน การเพื่อสรา งเสริมสุ ข ภาพและป อ งกั นโรค
โดยการปรับ ปจ จั ย ส ว นบุ ค คล สัง คม สิ่ ง แวดลอ ม
และเศรษฐกิจ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
151749 วิทยาศาสตรชะลอวัยเบื้องตน เพื่อเภสัช
กรรมชุมชน
Introduction to Anti-aging Science for
Pharmacy practice
การนํ า วิ วั ฒ นาการของทฤษฎี ช ะลอวั ย
สรี ร ะวิ ท ยาของฮอร โ มน ศาสตร แ ห ง ชี ว เคมีร ะดั บ
เซลล โรคที่พบบอยอันเกี่ยวของกับการเสื่อมของ
ระบบของร า งกาย โภชนาการและการใช วิ ต ามิ น
สารเสริมอาหาร สมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพเชิง
ปองกัน การจัดพฤติกรรมสุขภาพและการออกกําลัง
กาย รวมถึ ง ศาสตร แ ห ง การแพทย ท างเลื อ ก มา
ประยุกต เพื่อการใหบริการระดับสถานประกอบการ
เภสั ช กรรมชุ ม ชน ในเชิ ง ของการป อ งกั น ความ
เจ็บปวย และสงเสริมสุขภาพดียืนยาว
The theories of anti-aging, hormone
pathophysiology, cellular biochemistry, nutrition
and vitamins, food supplements, herbal
products, and alternative medicine for disease
prevention and health promotion. Applications
for community pharmacy practice
153713 เครื่องสําอาง
Cosmetics
ผลิ ต ภั ณ ฑ เ ครื่ อ งสํ า อางที่ มี จํ า หน า ยใน
ทองตลาดและที่กําลังอยูในระหวางการพัฒนาการ
ใหคําแนะนําเกี่ยวกับผลิตภัณฑเครื่องสําอาง เนน
ขอบงใช ขอหามใชและอาการไมพึงประสงคจากการ
ใช
Cosmetic products available in the
market and under development, product
recommendation, emphasis on indications,
contraindications, and adverse events
154741 พฤติกรรมสุขภาพ
Health Behavior
แนวคิดดานสุขภาพและความเจ็บปวยทั้ง
ตะวันออกและตะวันตก ปจจัยสวนบุคคล สังคมและ
สิ่ ง แวดล อ มที่ ส ง ผลต อ พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ การ
ดํา เนิ น การเพื่อสร า งเสริมสุ ข ภาพและป อ งกั นโรค
โดยการปรับ ป จ จั ย สว นบุ ค คล สัง คม สิ่ ง แวดล อ ม
และเศรษฐกิจ

Eastern and Western concepts of health
and illness, individual and socioenvironmental
factors influencing health-related behavior,
interventions for health promotion through changes
in personal, social, environmental and economic
structures

Eastern and Western concepts of health
and illness, individual and socioenvironmental
factors influencing health-related behavior,
interventions for health promotion through changes
in personal, social, environmental and economic
structures
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3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

สาระที่ปรับปรุง
รายวิชาใหม

ปรับเพิ่มชั่วโมง
การศึกษา
คนควาดวย
ตนเอง ตาม
นโยบาย
มหาวิทยาลัย

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2551
154742 การจัดการธุรกิจรานยาแบบลูกโซ
3(3-0)
Chain Pharmacy Management
หลักการบริหารรานยาลูกโซ การจัดการ
ทางธุรกิจ การจัดการพื้นที่ในรานยา การ
จั ด แบ ง หมวดหมูสิ นค า กาจั ดจํ า หน า ยในร า นยา
ลูกโซ
Principles of chain pharmacy store
management, operation management, space
management, category management,
merchandising in chain pharmacy
159799 วิทยานิพนธ
12
Thesis
การวิจัยในหัวขอที่เกี่ย วกั บเภสั ชกรรม
ชุมชน ที่มีประโยชนตอการนําไปใชพัฒนาวิธีการ
ดูแลผูปวย มีกรอบแนวคิดที่ชัดเจน อันเปนผลจาก
การประเมิน หลัก ฐานเชิง ประจัก ษ และวิ เ คราะห
ขอมูลอยางเป นเหตุ เปนผล ในสาขาเภสัชกรรม
ชุมชน
Research in topics related to
community pharmacy for application in taking
care of patient, conceptual framework
development from evidence-based evaluation
and rational documentation analysis in
community pharmacy

หนวยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

สาระที่ปรับปรุง
ตัดรายวิชาเลือก
ออก

วิทยานิพนธ
12
165795 วิทยานิพนธ 1 แบบ ก2
3
Thesis I, Type A2
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับงานวิจัย
ที่สนใจโดยละเอียด เตรียมโครงรางวิจัย โดยระบุ
หัวขอวิทยานิพนธ ความสําคัญ ปญหาและที่มาของ
การวิจัย วัตถุประสงค และขั้นตอนการดําเนินการ
วิจัย พรอมทั้งจัดทํารายงานความกาวหนา
Extensive literature review related to
research of interest, and preparation of a
research proposal including a research topic,
significance of problems, research objectives,
and research procedures, conducting
preliminary research study, and preparing a
progress report
165796 วิทยานิพนธ 2 แบบ ก2
3
Thesis II, Type A2
โครงรางงานวิจัยฉบับสมบูรณโดยมีการ
ระบุองคประกอบของการศึกษาโดยละเอียด
ทําการศึกษาเบื้องตน พรอมทั้งจัดทํารายงาน
ความกาวหนา
A complete research proposal
comprising details of research components,
conducting preliminary research study, and
preparing a progress report

หนวยกิต
หนวยกิต

165797 วิทยานิพนธ 3 แบบ ก2
6
Thesis IlI, Type A2
จัดทําวิทยานิพนธ ผานการสอบปองกัน
วิทยานิพนธ และจัดสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณแก
บัณฑิตวิทยาลัย
Preparing, defending and submitting
the complete thesis to graduate school

หนวยกิต
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หนวยกิต

กระจาย
คําอธิบาย
รายวิชา
วิทยานิพนธตาม
นโยบายของ
มหาวิทยาลัย

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2551
รายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต
3
205500 ภาษาอังกฤษสําหรับปริญญาโท
ฝกทักษะและพัฒนาความรูดาน
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่จําเปนตอการศึกษา
ในระดับปริญญาโท โดยเนนการอาน และการ
เขียน
Practice skills and improve
knowledge in academic english needed for
study at the master’s level with an emphasis
on reading and writing
-

หนวยกิต
3(3-0)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
รายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต

สาระที่ปรับปรุง
4

หนวยกิต
ตัดรายวิชา
205500 ออก
ตามนโยบาย
ของ
มหาวิทยาลัย

158751 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ 3(3-0-6)
Research Methodology in Health
Science
ความหมาย ลักษณะ และเปาหมายการ
วิ จั ย ประเภทและกระบวนการวิ จั ย การกํ า หนด
ป ญ หาการวิ จั ย ตั ว แปรและสมมุ ติ ฐ าน การเก็ บ
รวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การเขียนโครง
รางและรายงานการวิจัย การประเมินงานวิจัย การ
นํ า ผลวิ จั ย ไปใช จรรยาบรรณนั ก วิ จั ย และเทคนิ ค
วิธีการวิจัยเฉพาะทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
Research definition, characteristic and
goal; type and research process; research
determination; variables and hypothesis; data
collection; data analysis; proposal and research
report writing; research evaluation; research
application; ethics of researchers; and research
techniques in health sciences
165790 สัมมนา
1(0-3-1)
Seminar
การนํ า เสนอในหั ว ข อ ที่ กํ า หนด เน น การ
เตรี ย มเอกสารและการทํ า สื่ อ ต า งๆ การนํ า เสนอ
อยางเปนทางการและทักษะการนําเสนอ
Presentation of selected topics,
emphasis on preparation of handouts and
presentation materials, presentation of a formal
seminar and communication skills
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ยายจากรายวิชา
พื้นฐานมาเปน
รายวิชาบังคับ
ไมนับหนวยกิต
ตามนโยบาย
ของ
มหาวิทยาลัย

ยายจากรายวิชา
บังคับมาเปน
รายวิชาบังคับ
ไมนับหนวย
กิตตามนโยบาย
ของ
มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก ข

ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๔
.....................................
เพื่อใหการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร เปนไปดวยความเรียบรอย
มีมาตรฐานและคุณภาพ สอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. ๒๕๓๓ และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๖๑ (๔/๒๕๕๔) เมื่อวันที่
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ จึงใหออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีรหัสประจําตัวขึ้นตนดวย ๕๔
เปนตนไป
ขอ ๓ ใหบัณฑิตวิทยาลัยควบคุมคุณภาพและอํานวยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ตามขอบังคับนี้
ขอ ๔ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีดังนี้
(๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

มุงใหมีความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการ
อุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัยนเรศวร และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เนนการพัฒนา
นักวิชาการและนักวิชาชีพใหมีความชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อใหมีความรูความเชี่ยวชาญสามารถ
ปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น และเปนหลักสูตรการศึกษาที่มลี กั ษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง
อนึ่ง ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเขาศึกษาตอระดับปริญญา
โทในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สมั พันธกัน ใหเทียบโอนหนวยกิตไดไมเกินรอยละ ๔๐ ของ
หลักสูตรที่จะเขาศึกษา
(๒) หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก มุงใหมีความสัมพันธสอดคลองกับ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัย
นเรศวร และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เปนสากล เนนการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพที่มี
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ความรูความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาตางๆ โดยการวิจัยเพื่อใหสามารถบุกเบิกแสวงหาความรูใหม
ไดอยางอิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ เชือ่ มโยงและ
บูรณาการศาสตรทตี่ นเชี่ยวชาญกับศาสตรอื่นไดอยางตอเนื่อง มีคุณธรรม และจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ
ขอ ๕ คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
(๑) วุฒิการศึกษา
(ก) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ผูเขาศึกษาจะตองสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
(ข) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ผูเขาศึกษาจะตองสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา จากสถาบันอุดมศึกษาทีก่ ระทรวงศึกษาธิการรับรอง
(ค) หลักสูตรปริญญาโท ผูเขาศึกษาจะตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเทา จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
(ง) หลักสูตรปริญญาเอก ผูเขาศึกษาจะตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเทา ที่มีผลการเรียนดีมาก หรือปริญญาโทหรือเทียบเทา จากสถาบันอุดมศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
(๒) ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในกรณีความผิด
อันไดกระทําโดยความประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๓) ไมเคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันการศึกษาใดอันเนื่องมาจากความประพฤติ
(๔) มีรางกายแข็งแรงและไมเปนโรค หรือภาวะอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา
(๕) มีคุณสมบัติอยางอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๖ การรับเขาศึกษา
(๑) มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับผูสมัครเขาเปนนิสติ โดยวิธีการคัดเลือก หรือสอบ
คัดเลือก หรือวิธีอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยจะประกาศใหทราบลวงหนาเปนคราวๆ ไป
(๒) ผูสมัครที่ผานการคัดเลือกเขาศึกษาแตกําลังรอผลการศึกษาอยู มหาวิทยาลัยจะ
รับรายงานตัวเปนนิสิตเมื่อมีคุณสมบัติครบถวนภายในระยะเวลาทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๗ ประเภทของนิสิต
(๑) นิสิตสามัญ หมายถึง นิสิตที่มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ ๕ ซึ่งมหาวิทยาลัย
รับเขาศึกษาเพื่อรับประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือ
ปริญญาเอก
(๒) นิสิตวิสามัญ หมายถึง นิสิตที่มีคุณสมบัติไมครบตามขอ ๕ แตมหาวิทยาลัย
รับเขาทดลองศึกษา ซึ่งนิสติ วิสามัญจะเปลี่ยนสภาพเปนนิสิตสามัญตอเมื่อมีคุณสมบัติครบตามขอ ๕
และไดรับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ภายใตเงื่อนไขภายในหนึ่งปการศึกษา แตถาหาก
ภายในหนึ่งปการศึกษา นิสติ มีคุณสมบัตยิ ังไมครบตามขอ ๕ จะตองพนสภาพการเปนนิสิตทันที
ขอ ๘ นิสิตเรียนขามมหาวิทยาลัย
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มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับนิสิต / นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันการศึกษาในประเทศหรือตางประเทศ โดยใหลงทะเบียนเรียนรายวิชา หรือมาทําการศึกษา
คนควาเฉพาะเรื่องไดตามความเหมาะสม เพื่อนําหนวยกิตและผลการศึกษาไปเปนสวนหนึ่งใน
การศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ตนศึกษาอยูได ทั้งนี้ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
นเรศวร กรณีนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวรตองการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาในประเทศหรือตางประเทศ ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวรหรือ
มหาวิทยาลัยที่รับ
ขอ ๙ ผูเขารวมศึกษา
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับบุคคลอื่นนอกเหนือจากนิสิตบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัย
นเรศวรเปนผูเ ขารวมศึกษาเปนบางรายวิชาได โดยคณะเจาของหลักสูตรนั้นใหความเห็นชอบ และ
ผูเขารวมศึกษามีสิทธิ์ไดรบั ใบรับรองในการศึกษาในรายวิชานั้นๆ
ขอ ๑๐ การรายงานตัวเปนนิสิต
ผูที่ไดรับพิจารณาใหเขาศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย จะตองไปรายงานตัว
เพื่อขึ้นทะเบียนเปนนิสิต ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์
ขอ ๑๑ รูปแบบการจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัย จัดการศึกษาเปนระบบทวิภาค โดย ๑ ปการศึกษาแบงออกเปน ๒
ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห แตละ
หลักสูตรอาจจัดการศึกษาภาคฤดูรอน โดยกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต ใหมีสัดสวน
เทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ
ขอ ๑๒ การจัดการศึกษา แบงเปน ๒ รูปแบบ ดังนี้
(๑) การศึกษาภาคปกติ หมายถึง การจัดการศึกษาในวันเวลาราชการเปนหลัก
โดยกําหนดใหนิสิตตองลงทะเบียนแบบเต็มเวลา
(๒) การศึกษาภาคพิเศษ หมายถึง การจัดการศึกษานอกเวลาราชการ โดยนิสิต
ลงทะเบียนแบบไมเต็มเวลา
การจัดการศึกษาภาคพิเศษใหเปนการจัดการศึกษาที่มวี ัตถุประสงคเฉพาะเพื่อ
แกปญหาของประเทศอยางเรงดวนตามชวงระยะเวลาที่กําหนด
หลักสูตรใดทีจ่ ะจัดการศึกษาตามขอ (๒) ตองจัดการศึกษาตามขอ (๑) ควบคูกันไปดวย
ขอ ๑๓ การจัดการศึกษาตามขอ ๑๒ ใหพิจารณาตามความเหมาะสมกับแตละหลักสูตรและ
สอดคลองกับการคิดหนวยกิตระบบทวิภาค โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะที่จัดการ
เรียนการสอนและคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
ขอ ๑๔ การคิดหนวยกิต
(๑) รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา ๑๕ ชั่วโมง
ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
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(๒) รายวิชาภาคปฏิบตั ิ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา ๓๐ ชัว่ โมงตอภาค
การศึกษาปกติใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
(๓) การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝกไมนอ ยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
(๔) การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนการสอนอื่นใดตามที่ไดรบั มอบหมายที่ใช
เวลาทําโครงงานหรือกิจกรรมนั้นไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิ
ตระบบ ทวิภาค
(๕) การคนควาอิสระที่ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา ๙๐ ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
ปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
(๖) วิทยานิพนธ ที่ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ
ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
ขอ ๑๕การลงทะเบียนรายวิชา
มหาวิทยาลัยจะจัดใหมีการลงทะเบียนรายวิชาในแตละภาคการศึกษา และใหนิสิต
ถือปฏิบัติตามขอกําหนดดังตอไปนี้
(๑) นิสิตตองลงทะเบียนรายวิชาตามเงื่อนไขการลงทะเบียนรายวิชาของมหาวิทยาลัย
(๒) การลงทะเบียนรายวิชาใดๆ นิสิตตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
(๓) รายวิชาใดที่เคยไดระดับขั้น B หรือสูงกวา จะลงทะเบียนรายวิชานั้นซ้ําอีกไมได
(๔) การลงทะเบียนรายวิชาในแตละภาคการศึกษา
(ก) นิสิตภาคปกติจะลงทะเบียนรายวิชาไดไมเกิน ๑๕ หนวยกิตในภาค
การศึกษาปกติ สําหรับภาคฤดูรอน ใหกําหนดจํานวนหนวยกิตที่จะลงทะเบียนเรียนใหมีสัดสวน
เทียบเคียงไดกับการศึกษาภาคปกติ
(ข) นิสิตภาคพิเศษจะลงทะเบียนรายวิชาไดไมเกิน ๑๒ หนวยกิตในแตละภาค
การศึกษา
(๕) การลงทะเบียนทีผ่ ิดเงื่อนไขใหถือวาการลงทะเบียนนั้นเปนโมฆะ และรายวิชา
ที่ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขนั้นใหไดรับอักษร W
(๖) นิสิตอาจขอลงทะเบียนเขาศึกษารายวิชาใดๆ เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูได โดย
ความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา ทั้งนี้ นิสิตจะตองชําระคาธรรมเนียมและคาหนวยกิตรายวิชานั้น
ตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา และนิสติ จะได
อักษร S หรือ U
(๗) นิสิตที่ขนึ้ ทะเบียนเปนนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร จะตอง
ลงทะเบียนและชําระคาธรรมเนียมการศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราคาบํารุงและ
คาธรรมเนียมการศึกษา
(๘) ผูเขารวมศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาไดไมเกิน ๖ หนวยกิต ในแตละภาค
การศึกษา ทัง้ นี้ ผูเขารวมศึกษาจะตองชําระคาธรรมเนียม และคาหนวยกิต ตามประกาศ
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มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา กรณีผูเขารวมเปนนิสติ
มหาวิทยาลัยนเรศวรจะไดอักษร S หรือ U กรณีบุคคลภายนอกที่เขารวมศึกษา จะไดรับใบรับรองใน
การศึกษาในรายวิชานั้นๆ
(๙) นิสิตเรียนขามมหาวิทยาลัยจะลงทะเบียนเรียนไดตาม (๔) ตองชําระคาธรรมเนียม
และคาหนวยกิตตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรือ่ ง อัตราคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา
ขอ ๑๖ การเพิ่มและการถอนรายวิชา
การเพิ่มและการถอนรายวิชา จะตองไดรับอนุมัติจากอาจารยที่ปรึกษา และเปนไป
ตามหลักเกณฑดังนี้
(๑) การเพิ่มรายวิชาสําหรับการจัดการเรียนการสอนภาคปกติและภาคพิเศษ จะ
กระทําไดภายใน ๒ สัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษา หรือภายในสัปดาหแรกนับจากวันเปด
ภาคฤดูรอน สําหรับภาคปกติ และภาคเรียนฤดูรอน
(๒) การถอนรายวิชาจะกระทําไดภายในกําหนดเวลาไมเกินระยะเวลารอยละ ๗๕ ของ
เวลาเรียนของภาคการศึกษานั้นๆ นับตั้งแตเปดภาคการศึกษา
การถอนรายวิชาในกําหนดเวลาเดียวกับการเพิ่มรายวิชา จะไมปรากฏอักษร W ใน
ระเบียนผลการเรียน และการถอนรายวิชาหลังกําหนดเวลาดังกลาว นิสิตจะไดรับอักษร W ในระเบียน
ผลการเรียน
(๓) การเพิ่มและถอนรายวิชา ใหมีขั้นตอนในการปฏิบตั ิตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๗
โครงสรางของหลักสูตร
(๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใหมี
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต
(๒) หลักสูตรปริญญาโท ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๓๖
หนวยกิต โดยแบงการศึกษาเปน ๒ แผน คือ
(ก) แผน ก เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ
ดังนี้
(๑) แบบ ก ๑ เปนการศึกษาที่ทําเฉพาะวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบ
ไดไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต โดยมหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือทํากิจกรรม
ทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้น โดยไมนับหนวยกิต แตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(๒) แบบ ก ๒ เปนการศึกษาที่ทําวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอ ย
กวา ๑๒ หนวยกิต และตองศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต
(ข) แผน ข เปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษางานรายวิชาโดยไมตอ งทํา
วิทยานิพนธ แตตองมีการศึกษาคนควาดวยตนเอง ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต
(๓) หลักสูตรปริญญาเอก แบงการศึกษาเปน ๒ แบบ โดยเนนการวิจัยเพื่อพัฒนา
นักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง คือ
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(ก) แบบ ๑ เปนแผนการศึกษา ที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธที่
กอใหเกิดความรูใหม มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่น
เพิ่มขึ้นโดยไมนับหนวยกิต แตจะตองมีผลสัมฤทธิต์ ามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ดังนี้
(๑) แบบ ๑.๑ ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธ
ไมนอยกวา ๔๘ หนวยกิต
(๒) แบบ ๑.๒ ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะตองทําวิทยานิพนธ
ไมนอยกวา ๗๒ หนวยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธตามแบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะตองมีมาตรฐานและคุณภาพ
เดียวกัน
(ข) แบบ ๒ เปนแผนการศึกษา ที่เนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธที่มี
คุณภาพสูง และกอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
(๑) แบบ ๒.๑ ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะตองทํา
วิทยานิพนธไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต
(๒) แบบ ๒.๒ ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะตองทํา
วิทยานิพนธไมนอยกวา ๔๘ หนวยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธตามแบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะตองมีมาตรฐานและ
คุณภาพเดียวกัน
ขอ ๑๘ ระยะเวลาการศึกษา
(๑) ระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน ๓ ปการศึกษา
(๒) ระยะเวลาในการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน ๕ ปการศึกษา
(๓) ระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอก สําหรับผูที่สําเร็จปริญญาตรีแลวเขา
ศึกษาตอในระดับปริญญาเอกใหใชเวลาศึกษาไมเกิน ๘ ปการศึกษา สวนผูที่สําเร็จปริญญาโทแลวเขา
ศึกษาตอในระดับปริญญาเอกใหใชเวลาศึกษาไมเกิน ๖ ปการศึกษา
(๔) นิสิตจะตองมีเวลาเรียนในแตละรายวิชาไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียน
ในภาคการศึกษานั้นๆ จึงจะมีสิทธิ์เขาสอบ
(๕) กรณีที่มีการเทียบโอนหนวยกิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ใหมีระยะเวลา
การศึกษาในหลักสูตรทีเ่ ทียบโอนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตร
(๖) กรณีที่ใชระยะเวลาการศึกษาต่ํากวาที่กําหนดในหลักสูตร ใหคณะเจาของ
หลักสูตรเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
ขอ ๑๙การยายสาขาวิชาภายในมหาวิทยาลัย
การยายสาขาวิชาใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การยาย
หลักสูตร การยายสาขาวิชา และการยายแผนการเรียน
ขอ ๒๐ การรับโอนนิสิต และ/หรือ การเทียบโอนหนวยกิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
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การรับโอนนิสิต และ/หรือการเทียบโอนหนวยกิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ให
เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอ ๒๑ อาจารยที่ปรึกษา
บัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาที่เสนอโดยคณะเจาของหลักสูตร หรือคณะ
ที่รับผิดชอบจัดการศึกษา เพื่อใหคําแนะนําและดูแลจัดแผนกําหนดการศึกษาของนิสิตใหสอดคลอง
กับหลักสูตรและกฎขอบังคับ กอนที่จะมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ / อาจารยที่ปรึกษา
การศึกษาคนควาดวยตนเอง
ขอ ๒๒ ชื่อและรหัสรายวิชา
(๑) รายวิชาหนึ่งๆ มีรหัสรายวิชาและชื่อรายวิชากํากับไว
(๒) รหัสรายวิชาประกอบดวย
(ก) เลข ๓ ตัวแรก
แสดงถึง
สาขาวิชา
(ข) เลขตัวที่ ๔
แสดงถึง
ระดับบัณฑิตศึกษา
(ค) เลขตัวที่ ๕
แสดงถึง
หมวดหมูในสาขาวิชา
แสดงถึง
อนุกรมของรายวิชา
(ง) เลขตัวที่ ๖
ขอ ๒๓ การวัดและประเมินผลการศึกษา
(๑) มหาวิทยาลัยใหมีการประเมินผลการศึกษาอยางนอยภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง
(๒) มหาวิทยาลัยใชระบบระดับขั้นและคาระดับขั้นในการวัดและประเมินผล
นอกจากกรณีตอไปนี้ ใหกําหนดการวัดและประเมินผลดวยอักษร S หรือ U คือ
(ก) รายวิชาที่ไมนับหนวยกิต
(ข) การสอบประมวลความรู/การสอบวัดคุณสมบัติ
(ค) สัมมนา
(ง) วิทยานิพนธ/การศึกษาคนควาดวยตนเอง
(๓) อักษร และความหมายของการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ ใหกําหนดดังนี้
A
หมายถึง ดีเยี่ยม
(EXCELLENT)
+
B
หมายถึง ดีมาก
(VERY GOOD)
B
หมายถึง ดี
(GOOD)
+
หมายถึง ดีพอใช
(FAIRY GOOD)
C
C
หมายถึง พอใช
(FAIR)
+
หมายถึง ออน
(POOR)
D
D
หมายถึง ออนมาก
(VERY POOR)
F
หมายถึง ตก
(FAILED)
S
หมายถึง เปนที่พอใจ
(SATISFACTORY)
U
หมายถึง ไมเปนที่พอใจ
(UNSATISFACTORY)
I
หมายถึง การวัดผลยังไมสมบูรณ
(INCOMPLETE)
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P
หมายถึง การเรียนการสอนยังไมสิ้นสุด (IN PROGRESS)
W
หมายถึง การถอนรายวิชา
(WITHDRAWN)
+
+
(๔) ระบบระดับขั้น กําหนดเปนตัวอักษร A, B , B, C , C, D+, D และ F
ซึ่งแสดงผลการศึกษาของนิสิตที่ไดรับการประเมินในแตละรายวิชา และมีคาระดับขั้นดังนี้
ระดับขั้น
A
มีคาระดับขั้นเปน
๔.๐๐
+
ระดับขั้น
B
มีคาระดับขั้นเปน
๓.๕๐
ระดับขั้น
B
มีคาระดับขั้นเปน
๓.๐๐
+
มีคาระดับขั้นเปน
๒.๕๐
ระดับขั้น
C
ระดับขั้น
C
มีคาระดับขั้นเปน
๒.๐๐
+
ระดับขั้น
D
มีคาระดับขั้นเปน
๑.๕๐
ระดับขั้น
D
มีคาระดับขั้นเปน
๑.๐๐
ระดับขั้น
F
มีคาระดับขั้นเปน
๐
(๕) อักษร I แสดงวานิสิตไมสามารถเขารับการวัดผลในรายวิชานั้นใหสําเร็จสมบูรณได
โดยมีหลักฐานแสดงวามีเหตุสุดวิสัยบางประการ การใหอักษร I ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารย
ผูสอน และการอนุมัติจากคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัดอยู
นิสิตจะตองดําเนินการขอรับการวัดและประเมินผลเพือ่ แกอักษร I ใหสมบูรณกอน ๒
สัปดาหสุดทายของภาคการศึกษาถัดไป หากพนกําหนดดังกลาว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร I เปน
ระดับขั้น F หรืออักษร U
(๖) อักษร P แสดงวารายวิชานั้นยังมีการเรียนการสอนตอเนื่องอยู ยังไมมีการวัดและ
ประเมินผลภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน ทั้งนี้ใหใชเฉพาะบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
อักษร P จะถูกเปลี่ยนเมื่อไดรับการวัดและประเมินผลแลว
(๗) อักษร W แสดงวา
(๑) การลงทะเบียนผิดเงื่อนไขและเปนโมฆะ ตามขอ ๑๕ (๕)
(๒) นิสิตไดถอนรายวิชาทีล่ งทะเบียน ตามเงื่อนไขทีก่ ําหนดไวตามขอ ๑๖
(๒)
(๓) นิสิตถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น
(๔) กรณีเหตุสุดวิสัย ลาออก ตาย หรือมหาวิทยาลัยอนุมัติใหถอนทุก
รายวิชาทีล่ งทะเบียน
(๘) รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาของแตละสาขาวิชา
(ก) นิสิตระดับปริญญาเอก หรือระดับปริญญาโท หรือระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต หรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จะตองไดระดับขั้นไมต่ํากวา C หากไดต่ํากวานี้
จะตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้นซ้ํา
(ข) รายวิชาใด หากระบุการประเมินผลเปนอักษร S หรือ U นิสิตจะตอง
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ไดอักษร S มิฉะนั้นจะตองลงทะเบียนในรายวิชานั้นซ้ําอีกจนกระทั่งไดอักษร S
(๙) ในกรณีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาระดับปริญญาตรี ใหใช
ขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสวนที่เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน การเพิ่มและถอน
รายวิชา การวัดผลและการประเมินผลสําหรับรายวิชานั้นโดยอนุโลม
(๑๐) อักษร S, U, I, P และ W จะไมถูกนํามาคํานวณคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ย
(๑๑) การนับหนวยกิตสะสม และการคํานวณหาคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ย
(ก) การนับจํานวนหนวยกิตสะสมเพื่อใหครบหลักสูตรใหนับเฉพาะหนวยกิ
ตของรายวิชาที่สอบไดเทานั้น ในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งมากกวาหนึ่งครั้ง
ใหนับเฉพาะจํานวนหนวยกิตครั้งสุดทายที่ประเมินวาสอบได นําไปคิดเปนหนวยกิตสะสมเพียงครั้ง
เดียว
(ข) มหาวิทยาลัยจะคํานวณคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากหนวยกิต และคาระดับ
ขั้นของรายวิชาทั้งหมดที่นิสิตไดลงทะเบียนในแตละภาคการศึกษา
(ค) การคํานวณคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ใหนําเอาผลคูณของจํานวนหนวยกิต
กับคาระดับขัน้ ของทุกๆ รายวิชาตามขอ ๒๓ (๑๑) (ก) มารวมกันแลวหารดวยจํานวนหนวยกิตของ
รายวิชาทั้งหมด ยกเวนที่ระบุไวในขอ ๒๓ (๑๐) และในกรณีที่นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดรายวิชา
หนึ่งมากกวาหนึ่งครั้ง มหาวิทยาลัยจะคํานวณคาระดับขั้นสะสมเฉลีย่ จากหนวยกิตและคาระดับขั้นที่
นิสิตลงทะเบียนเรียนครั้งสุดทายเพียงครัง้ เดียว
(๑๒) กรณีทนี่ ิสิตไดเรียนรายวิชาใดที่จัดไวในหลักสูตรสาขาวิชาหนึ่ง อาจขอเทียบ
โอนรายวิชานั้นเขาไวในหลักสูตร ทั้งนี้ จะไมนําผลมาคํานวณหาระดับขั้นสะสมเฉลี่ย
อนึ่ง ใหการจัดการประเมินผล มีผลตั้งแตวันที่มีการแกไขเสร็จสิ้น
ขอ ๒๔ การสอบผานความรูภาษาอังกฤษ
เงื่อนไขการสอบผานความรูภาษาอังกฤษใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๒๕ การสอบประมวลความรู (COMPREHENSIVE EXAMINATION) และการสอบวัด
คุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION)
(๑) นิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ตองสอบผานการสอบประมวลความรู
(COMPREHENSIVE EXAMINATION) ดวยขอเขียน หรือขอเขียนและปากเปลา ในหลักสูตรนั้นๆ
(๒) นิสิตระดับปริญญาเอก ตองสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING
EXAMINATION) ดวยขอเขียน หรือขอเขียนและปากเปลา ในหลักสูตรนั้นๆ ทัง้ นี้ ผูสมัครสอบวัด
คุณสมบัติไดตองเปนผูที่ผา นเกณฑภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยกําหนดแลว
ใหมีการดําเนินการสอบประมวลความรู และสอบวัดคุณสมบัติ ปการศึกษาละ ๓ ครั้ง
โดยทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย
การแตงตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู และสอบวัดคุณสมบัติ ใหทําเปนคําสั่ง
ของมหาวิทยาลัย และเมื่อดําเนินการแลวใหบัณฑิตวิทยาลัยรายงานผลสอบใหมหาวิทยาลัยทราบ
ภายใน ๔ สัปดาหหลังวันสอบ
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ขอ ๒๖ การทําวิทยานิพนธ
(๑) การลงทะเบียนทําวิทยานิพนธ
(ก) นิสิตระดับปริญญาโทตองลงทะเบียนทําวิทยานิพนธตามเงื่อนไข ดังนี้
(๑) แผน ก แบบ ก ๑ จะตองทําวิทยานิพนธ ซึ่งมีคาเทียบไดไม
นอยกวา ๓๖ หนวยกิต
(๒) แผน ก แบบ ก ๒ จะตองทําวิทยานิพนธ ซึ่งมีคาเทียบไดไม
นอยกวา ๑๒ หนวยกิต
(ข) นิสิตระดับปริญญาเอก ตองลงทะเบียนทําวิทยานิพนธตามเงื่อนไข ดังนี้
(๑) แบบ ๑.๑ จะตองทําวิทยานิพนธซงึ่ มีคาเทียบไดไมนอยกวา
๔๘ หนวยกิต และแบบ ๑.๒ จะตองทําวิทยานิพนธซงึ่ มีคาเทียบไดไมนอยกวา ๗๒ หนวยกิต
(๒) แบบ ๒.๑ จะตองทําวิทยานิพนธซงึ่ มีคาเทียบไดไมนอยกวา
๓๖ หนวยกิต และแบบ ๒.๒ จะตองทําวิทยานิพนธซงึ่ มีคาเทียบไดไมนอยกวา ๔๘ หนวยกิต
(๒) การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ภาควิชา/สาขาวิชา เสนอชือ่ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนิสิตทีล่ งทะเบียน
วิทยานิพนธเรียบรอยแลวผานคณะที่สังกัด เพื่อบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาทําคําสั่งแตงตั้งอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ ดังนี้
(ก) วิทยานิพนธระดับปริญญาโท มีประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ๑ คน และ
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อีก ๑ - ๒ คน
(ข) วิทยานิพนธระดับปริญญาเอก มีประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ๑ คน
และกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อีก ๒ - ๓ คน
(๓) การพิจารณาโครงรางวิทยานิพนธ
นิสิตตองเสนอโครงรางวิทยานิพนธตอคณะกรรมการพิจารณาโครงราง
ที่ภาควิชา / สาขาวิชา เสนอคณะที่สังกัด เพื่อเสนอบัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการ
ประกอบดวย ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยบัณฑิตศึกษาใน
สาขาวิชา อาจารยบัณฑิตศึกษาซึ่งเปนผูแทนบัณฑิตวิทยาลัย รวมจํานวนไมนอยกวา ๕ คน
ระดับปริญญาเอกรวมจํานวนไมนอยกวา ๖ คน เพื่อทําหนาที่ ประธาน กรรมการ และเลขานุการ
โครงรางวิทยานิพนธตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการ ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการแจงผลการอนุมัติ
พรอมโครงรางฉบับสมบูรณใหบัณฑิตวิทยาลัยออกประกาศใหนิสติ สามารถดําเนินการวิจัยได
กรณี นิ สิ ต ปริ ญ ญาเอกต อ งสอบผ า นการสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ (QUALIFYING
EXAMINATION) แลวจึงจะเสนอโครงรางวิทยานิพนธได
(๔) การทําวิทยานิพนธ ใหนิสิตดําเนินการทําวิทยานิพนธตามประกาศมหาวิทยาลัย
นเรศวร เรื่อง แนวปฏิบตั ิในการทําวิทยานิพนธ
(๕) การขอสอบวิทยานิพนธ
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ใหภาควิชา/สาขาวิชาเสนอคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธเพื่อใหคณะและ
บัณฑิตวิทยาลัยใหความเห็นชอบโดยบัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธและกําหนด
วันสอบ
(ก) นิสิตระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๑ มีสิทธิ์สอบวิทยานิพนธ
เมื่อลงทะเบียนวิทยานิพนธครบถวนตามหลักสูตร และแบบ ก ๒ มีสทิ ธิ์สอบวิทยานิพนธเมื่อลงทะเบียน
รายวิชาและวิทยานิพนธครบถวนตามหลักสูตร
(ข) นิสิตระดับปริญญาเอก แบบ ๑ และแบบ ๒ มีสิทธิ์สอบ
วิทยานิพนธ เมื่อลงทะเบียนวิทยานิพนธ หรือลงทะเบียนวิทยานิพนธและรายวิชาครบถวนตาม
หลักสูตร สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติแลวไมนอยกวา ๑ ภาคการศึกษา ทั้งนี้ การขอสอบ
วิทยานิพนธใหดําเนินการตามประกาศ เรือ่ ง แนวปฏิบตั ิในการทําวิทยานิพนธ
(๖) คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
(ก) บัณฑิตวิทยาลัยแตงตัง้ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธระดับปริญญาโท
จํานวนไมนอยกวา ๕ คน ประกอบดวย
(๑) อาจารยประจํา หรือ ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย เปน
ประธาน
(๒) ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
เปนกรรมการ
(๓) อาจารยประจํา หรือ ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ๑ คน
เปนกรรมการ
(๔) อาจารยบัณฑิตศึกษาซึง่ เปนผูแทนบัณฑิตวิทยาลัย ๑ คน เปน
กรรมการ
(ข) บัณฑิตวิทยาลัยแตงตัง้ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก
จํานวนไมนอยกวา ๖ คน ประกอบดวย
(๑) อาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย เปน
ประธาน
(๒) ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
เปนกรรมการ
(๓) อาจารยประจํา หรือ ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ๑ คน
เปนกรรมการ
(๔) อาจารยบัณฑิตศึกษาซึง่ เปนผูแทนบัณฑิตวิทยาลัย ๑ คน เปน
กรรมการ
(๗) การสอบวิทยานิพนธและการรายงานผลการสอบ
เมื่อนิสิตผานการสอบวิทยานิพนธโดยการสอบปากเปลาแลว คณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธจะตองรายงานผลการสอบตอบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๒ สัปดาห
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หลังวันสอบวิทยานิพนธ
ขอ ๒๗ การเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติปริญญา
ในภาคการศึกษาสุดทายที่นิสิตจะจบหลักสูตรการศึกษา นิสิตตองยื่นใบรายงานที่
คาดวาจะสําเร็จการศึกษาตอมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาภายใน ๔ สัปดาห
นับจากวันเปดภาคการศึกษา
นิสิตที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติใหไดรับปริญญา จะตองผานเงื่อนไขตางๆ
ดังตอไปนี้
(๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
(ก) มีระยะเวลาการศึกษาตามกําหนด
(ข) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด
(ค) ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของ
สาขาวิชานั้นๆ
(ง) มีผลการศึกษาไดคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ยไมต่ํากวา ๓.๐๐
(๒) ปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๑
(ก) มีระยะเวลาการศึกษาตามกําหนด
(ข) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด
(ค) สอบผานความรูภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(ง) เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลา
(จ) ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการให
ผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตพี ิมพในวารสารหรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มี
รายงานการประชุม (Proceeding) ที่มีคณะกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการ
ตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานัน้
สําหรับนิสิตระดับปริญญาเอกที่ไมสามารถสําเร็จการศึกษาได อาจขอศึกษาเฉพาะ
ระดับปริญญาโทได โดยการศึกษาจะตองเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขของหลักสูตรระดับปริญญา
โทสาขาวิชานั้น ๆ
(๓) ปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒
(ก) มีระยะเวลาการศึกษาตามกําหนด
(ข) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด
(ค) สอบผานความรูภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(ง) ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของ
สาขาวิชานั้นๆ
(จ) มีผลการศึกษาไดคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไมต่ํากวา ๓.๐๐
(ฉ) เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลา
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(ช) ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการให
ผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตพี ิมพในวารสาร หรือสิ่งพิมพทางวิชาการหรือเสนอ
ตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) ที่มีกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer
Review) กอนการตีพิมพ และเปนทีย่ อมรับในสาขาวิชานั้น
สําหรับนิสิตระดับปริญญาเอกที่ไมสามารถสําเร็จการศึกษาได อาจขอศึกษาเฉพาะ
ระดับปริญญาโทได โดยการศึกษาจะตองเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขของหลักสูตรระดับปริญญา
โทสาขาวิชานั้น ๆ
(๔) ปริญญาโท แผน ข
(ก) มีระยะเวลาการศึกษาตามกําหนด
(ข) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด
(ค) สอบผานความรูภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(ง) ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของ
สาขาวิชานั้นๆ
(จ) มีผลการศึกษาไดคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไมต่ํากวา ๓.๐๐
(ฉ) สอบผานการสอบประมวลความรู (COMPREHENSIVE EXAMINATION)
(๕) ปริญญาเอก แบบ ๑
(ก) มีระยะเวลาการศึกษาตามกําหนด
(ข) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด
(ค) สอบผานความรูภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(ง) สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION)
(จ) เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลา
(ฉ) ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของผลงาน จะตองไดรับการตีพิมพหรือ
อยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาร หรือ
สิ่งพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้น
(๖) ปริญญาเอก แบบ ๒
(ก) มีระยะเวลาการศึกษาตามกําหนด
(ข) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด
(ค) สอบผานความรูภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(ง) ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของ
สาขาวิชานั้นๆ
(จ) มีผลการศึกษาไดคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไมต่ํากวา ๓.๐๐
(ฉ) สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION)
(ช) เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลา
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(ซ) ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของผลงานจะตองไดรับการตีพมิ พหรือ
อยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาร หรือ
สิ่งพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้น
ขอ ๒๘ การพนสภาพการเปนนิสิต
นิสิตจะพนสภาพการเปนนิสิตในกรณี ดังตอไปนี้
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) โอนไปเปนนิสิตสถาบันการศึกษาอืน่
(๔) ขาดคุณสมบัติของการเปนนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรขอหนึ่งขอใดตามขอ ๕
(๕) ไมมาลงทะเบียนเรียนภายในเวลาทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด และมิไดลาพักการศึกษา
ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันเปดภาคการศึกษา และภายใน ๑๕ วัน นับจากวันเปดภาคฤดูรอน
(๖) เปนนิสิตครบระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตรในขอ ๑๘ (๑), ๑๘ (๒) และ ๑๘ (๓)
(๗) เปนนิสิตที่ไดคาระดับขั้นสะสมเฉลีย่ นอยกวา ๒.๕๐
(๘) เปนนิสิตวิสามัญที่ไมสามารถเปลี่ยนแปลงสภาพเปนสามัญตามขอ ๗ (๒)
(๙) ไมชําระคาธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(๑๐) ลาพักการศึกษา และ/หรือลาปวยติดตอกัน ๒ ภาคการศึกษาปกติ ในปการศึกษา
แรก โดยไมมีหนวยกิตสะสม สําหรับนิสิตในระบบการศึกษาทีเ่ รียนปละ ๑ ภาคการศึกษา ใหถือ ๒ ภาค
การศึกษาแรกของการเรียน โดยไมมีหนวยกิตสะสม
(๑๑) มหาวิทยาลัยสั่งใหพนสภาพ นอกเหนือจากขอดังกลาวขางตน
ขอ ๒๙ การลา
(๑) นิสิตทีล่ าพักหรือถูกสั่งพักการศึกษาตลอดภาคการศึกษา จะตองชําระ
คาธรรมเนียมการลาพักการศึกษาทุกภาคการศึกษาภายใน ๒ สัปดาห นับจากวันเปดภาคการศึกษา
และภายใน ๑ สัปดาห นับจากวันเปดภาคฤดูรอน ยกเวนภาคการศึกษาทีไ่ ดชําระคาธรรมเนียมการ
ลงทะเบียนรายวิชาไปแลว
(๒) นิสิตที่กลับมาเรียนหลังจากลาพักไปแลว ใหมีสภาพการเปนนิสิตเหมือนกอน
ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา
(๓) นิสิตที่ประสงคจะลาออกจากการเปนนิสิต ใหยื่นคํารองตอมหาวิทยาลัยและ
ระหวางที่ยังไมไดรับอนุมัติใหลาออกนี้ใหถือวานิสิตผูข อลาออกนั้นยังมีสภาพเปนนิสิตที่จะตองปฏิบัติ
ตามระเบียบตางๆ ของมหาวิทยาลัยทุกประการ
ขอ ๓๐ การประกันคุณภาพหลักสูตร
ใหทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรใหชดั เจน ซึ่งอยางนอย
ประกอบดวยประเด็นหลัก ๔ ประเด็น คือ
(๑) การบริหารหลักสูตร

หนาที่ 74

(๒) ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย
(๓) การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต
(๔) ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ขอ ๓๑ การพัฒนาหลักสูตร
ใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทนั สมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีดานมาตรฐาน
และคุณภาพการศึกษาเปนระยะๆ อยางนอยทุกๆ ๕ ป และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอยาง
ตอเนื่องทุก๕ ป
ขอ ๓๒ การใหเกียรติบัตรการเรียนยอดเยี่ยม
มหาวิทยาลัยอาจใหเกียรติบัตรการเรียนยอดเยี่ยมแกนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทีม่ ี
ผลการศึกษาไดคาระดับขัน้ สะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ๔.๐๐ หรือไดรับการจดสิทธิบตั ร หรืออนุสิทธิบตั ร
ในกรณีการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มบี ันทึกความเขาใจหรือบันทึกความรวมมือกับ
สถาบันการศึกษาอื่นหรือสถาบันตางประเทศ ที่มหาวิทยาลัยลงนามรวมกัน ใหเปนไปตามบันทึกความ
เขาใจหรือบันทึกความรวมมือนั้นๆ
บทเฉพาะกาล
ขอ ๓๓ ใหบรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติอื่นใด ที่เกี่ยวกับนิสติ ระดับ
บัณฑิตศึกษาซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งใชบังคับอยูกอนวันที่ขอ บังคับนี้มีผลบังคับใช ยังคงใชบังคับกับนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษาตามขอบังคับนี้โดยอนุโลมไปพลางกอนเทาที่ไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้
ขอ ๓๔ ใหอธิการบดีรกั ษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ ในกรณีที่มีปญหาจากการปฏิบัตติ าม
ขอบังคับนี้หรือที่ขอบังคับนีม้ ิไดกําหนดไว ใหอยูในดุลยพินิจของอธิการบดีที่จะวินิจฉัยสั่งการและใหถือ
เปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

ศาสตราจารย นายแพทย ดร.กระแส ชนะวงศ
นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
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ภาคผนวก ค
ผลงานวิชาการ การคนควาวิจัย หรือการแตงตําราของอาจารยประจํา
1. รองศาสตราจารย ดร.ภิญุภา เปลี่ยนบางชาง
งานวิจัยที่ทําเสร็จแลว
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
1. ภิญุภา เปลี่ยนบางชาง. 2543. พฤติกรรมการจายยาปฏิชีวนะของเภสัชกรชุมชนในเขต
ภาคเหนือตอนลางของประเทศไทย. วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร, 8(2): 50-66.
2. ภิญุภา เปลี่ยนบางชาง. 2543. ความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอประสบการณการฝกปฏิบัติงาน
วิชาชีพในระบบจังหวัดระหวางภาคฤดูรอน 2541:
กรณีศึกษาของนิสิตคณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร. วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร, 8(2): 67-79.
3. Plianbangchang P, Junpratat S, Thongphoem T. 2001. Steroid tablet inappropriate selling
behavior among drug stores in Muang District, Phitsanulok. Journal of Health Science,
10(4): 594-601.
4. Plianbangchang P. 2003. Survey of job satisfaction among pharmacists in Thailand.
Journal of Pharmacy Practice and Research, 33(2): 117-123.
5. Yang D, Plianbangchang P, Visavarunroj N, Rujivipat S. 2004. Quality of pharmaceutical
items available from drugstores in Phnom Penh, Cambodia. Southeast Asian Journal of
Tropical Medicine and Public Health, 35(3): 741-747.
6. ภิญุภา เปลี่ยนบางชาง. ทองจันทร นาคพริก, นภดล สุริยาภาส, สนิท พรอมสกุล, สมชาย ทอง
กระสัน, สุจิตรา ปานธูป. 2548. ผลของโครงการหุนสวย สุขภาพดี ตอพฤติกรรมการลดน้ําหนัก:
กรณีศึกษาสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ. วารสารวิชาการสาธารณสุข. 14(3): 525-534.
7. ภิ ญ ุ ภ า เปลี่ ย นบางช า ง, ดวงทิ พ ย หงษ ส มุ ท ร. 2549. ความคิ ด เห็ น ของเจ า ของร า นยาทั่ ว
ประเทศตอมาตรฐานรานยาของสภาเภสัชกรรม. วารสารวิชาการสาธารณสุข. 15(1): 111-122.
8. พนิตา นนทลีรักษ, ศีลจิต อินทรพงษ, ภิญุภา เปลี่ยนบางชาง. 2549. พฤติกรรมการเขียนฉลาก
ยาของเภสัชกรชุมชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร, 14(3):
27-34.
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9. Tiyaboonchai W, Tungpradit W, Plianbangchang P. 2007. Formulation and
characterization of curcuminoids loaded solid lipid nanaparticles. International Journal of
Pharmaceutics, 337: 299-306.
10. Jetiyanon K, Plianbangchang P, Nimpitakpong P. 2007. Impact of a Lecture-based
Intervention on Knowledge and Awareness of Plant Growth Promoting Rhizobacteria as a
Biological Control Measure Among Farmers in Phitsanulok, Thailand. Journal of
Agriculture, 23(1):67-77.
11. Plianbangchang P, Jetiyanon K, Wittaya-areekul S. 2009. Pesticide use patterns among
small scale farmers: a case study from Phitsanulok, Thailand. South-East Asian Journal
of Tropical Medicine and Public Health. 40(1): 401-410.
12. ภิญุภา เปลี่ยนบางชาง, กุลธิดา ไชยจินดา, หริรักษ โลหพัฒนานนท, จิรประภา มากลิ่น, วิภา
เพิ่มผลนิรันตร, นันทวรรณ กิติกรรณากรณ, บุญญรัตน โชคบันดาลชัย, กัญชลี เจติยานนท.
2554. พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยสําหรับรถจักรยานยนตของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร.
วารสารวิชาการสาธารณสุข. 20(1): 51-58.
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2. ผูชวยศาสตราจารย อภิรักษ วงศรตั นชัย
งานวิจัยที่ทําเสร็จแลว
1. อภิรักษ วงศรตั นชัย, นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ, ศราวุฒิ อูพุฒินันท. 2552 . ระบบอาจารยที่ปรึกษา
ของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร . วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร . 11 (3) :
19-32.
2. อภิรักษ วงศรตั นชัย, จิดาภา ฉัฐมะพรรณรังสี, เกษรา วรวุธพุฒิพงศ, ชยาวี แกวบุญ. 2552 . ความ
ตองการบริการใหคําแนะนําเกี่ยวกับการบริโภคสุราโดยเภสัชกรในรานยา: กรณีศึกษาผูบริโภคสุรา
ในกรุงเทพมหานคร . มหาวิทยาลัยนเรศวร . 17 (1) : 55-62.
3. อภิรักษ วงศรตั นชัย, สุพิชชา จันทรประทีป, กนกนภา คําภิโร, บุณฑริกา กลิ่นศรีสขุ . 2551 .
คําแนะนําเรื่องการเก็บรักษายาที่ผูมารับบริการไดรับจากรานยาในกรุงเทพมหานคร . วารสาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร . 16 (3) : 211-219.
4. อภิรกั ษ วงศรตั นชัย, อรวรรณ เกิดเสวียด, สิธรา เทพทัตต, พชรมน กาวินํา. 2551 . การใชยาจาก
สมุนไพรในบัญชียาหลักแหงชาติ พ.ศ.2549 เพื่อรักษาตนเองของผูมารับบริการในรานยา
กรุงเทพมหานคร . วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร . 16 (1) : 67-76.
5. อภิรักษ วงศรตั นชัย. 2550 . การประเมินหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรม
ชุมชนของมหาวิทยาลัยนเรศวร ในปการศึกษา 2549 . วารสารวิจัยวิทยาศาสตรการแพทย . 21 (4)
: 279-282.
6. อภิรักษ วงศรตั นชัย, เพชรกุณฑล เตียวตระกูล, ปยพร เงินทองเนียม, สุนันทา คาทวี. 2550 .
ความคิดเห็นของผูมารับบริการที่มีตองานบริการของรานยาคุณภาพ ในเขตกรุงเทพมหานคร .
วารสารวิจัยวิทยาศาสตรการแพทย . 21 (1) : 55-66.
7. อภิรักษ วงศรตั นชัย. 2549 . การประเมินหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรม
ชุมชนของมหาวิทยาลัยนเรศวร ในปการศึกษา 2548 . วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร . 14 (3) : 3542.
8. อภิรกั ษ วงศรตั นชัย, ณภัค ฉันทพันธุ, วรพจน เพียรพิจารณ, วีรภัทร สิมะโรจนกุล. 2549 . ความ
คิดเห็นของเภสัชกรชุมชนในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร ชวยในการ
ปฏิบัติงานดานบริบาลทางเภสัชกรรม . วารสารไทยเภสัชศาสตรและวิทยาการสุขภาพ . 1 (3) :
233-240.
งานวิจัยที่กําลังทําอยู
1. ความเปนวิชาชีพเภสัชกรรมของนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร (ทุนมหาวิทยาลัยฯ) (ผูรวม
โครงการวิจัย)
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รายงานฉบับสมบูรณโครงการวิจัย (Report)
1. อภิรักษ วงศรตั นชัย. 2550 . จริยธรรมเภสัชกร (Pharmacists' Ethics) นําเสนอในงานประชุมเรื่อง
วิถีแหงการสรางเสริมสุขภาพ: ถึงเวลาบูรณาการ (Health Promotion and Modes of Integration)
วันที่ 28 ม.ค. 2552 ณ โรงแรมอมารีแอรพอรต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร .
2. ภิญุภา เปลีย่ นบางชาง, อภิรักษ วงศรตั นชัย, และคณะ. 2549 . ประเมินผลการปฏิบัติงานการใช
จายเงินอุดหนุนการสืบสวนสอบสวนและปองกันปราบปรามอาชญากรรม .
บทความวิชาการ
1. อภิรักษ วงศรตั นชัย, ปยพร เงินทองเนียม. 2550 . การใชเอสโตรเจนทดแทนในสตรีวัยหมด
ประจําเดือนและความเสี่ยงตอในการเกิดโรคของถุงน้ําดี . วารสารไทยเภสัชศาสตรและวิทยาการ
สุขภาพ . 2 (1) : 96-102.
2. อภิรักษ วงศรตั นชัย, อิสรีย โพนอินทร. 2549 . ผลตอระบบหัวใจและหลอดเลือดของยากลุม COX2 inhibitors . วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร . 14 (3) : 73-81.
3. อภิรักษ วงศรตั นชัย. 2548 . ยาคุมกําเนิดฉุกเฉิน . วารสารสาระยา เขต 9 . 11 (1) : 8-9.
ตํารา/หนังสือ
1. ปวีณา สนธิสมบัติ, อภิรักษ วงศรัตนชัย, นฤมล บํารุงสวัสดิ์, อัลจนา เฟองจันทร, บรรณาธิการ.
2543. คูมือการบริบาลทางเภสัชกรรมเบือ้ งตน. พิมพครั้งที่ 2. พิษณุโลก : คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร.
2. อภิรักษ วงศรตั นชัย. 2539. คูมือการใชยาสําหรับเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบล. วิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุร.ี
3. อภิรักษ วงศรตั นชัย. 2537. คูมือการใชยาสําหรับเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบล. วิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุร.ี
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3. อาจารย ดร.ขวัญชัย รัตนมณี
1. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ
Molecular biology techniques, the study of inflammatory mediators (cytokines, cyclooxygenase)
2. งานวิจัยทีท่ ําเสร็จสิ้นแลว
- Analgesic and anti-inflammatory effects of Mallotus repandus. Willd. (Mull)
• แหลงทุน สกว
• ตําแหนง ผูรวมการวิจัย
- the effect of Mallotus repandus. Willd. (Mull) on inflammatory cytokines secretion.
• แหลงทุน สกว
• ตําแหนง ผูรวมการวิจัย
- การศึกษาฤทธิ์ตานอักเสบและกลไกการออกฤทธิ์ของสมุนไพร ขิง พริกไทย และ ดีปลี (แหลงทุน
สภาวิจัยแหงชาติ)
• แหลงทุน วช
• ตําแหนง หัวหนาโครงการวิจัย
- การศึกษาฤทธิ์ตานการสรางซัยโตไคนของยาตานอาการซึมเศรา
• แหลงทุน กองทุนสนับสนุนการวิจัยคณะเภสัชศาสตร
• ตําแหนง หัวหนาโครงการวิจัย
- การพัฒนาและการทดสอบอนุพันธคูมารินเพื่อใชเปนสารยับยั้งการทํางานของเอนไซมอะเซธิลโคลิน
เอสเทอรเรส และบิวไธริลโคลีนเอสเทอรเรสของในหลอดทดลองและในสัตวทดลอง
• แหลงทุน สกว
• ตําแหนง หัวหนาโครงการวิจัย
3. ตําราทางวิชาการ
1. ขวัญชัย รัตนมณี. รูปแบบและลักษณะยา. ใน มังกร ประพันธวฒ
ั นะ บรรณาธิการ. เภสัชวิทยา
เบื้องตน เลม 1. พิษณุโลก : ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบตั ิ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2541:
25-32
2. ขวัญชัย รัตนมณี. เภสัชจลนศาสตร. ใน มังกร ประพันธวัฒนะ บรรณาธิการ. เภสัชวิทยาเบือ้ งตน
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ภาคผนวก จ

คําสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่ 2292/ 2553
เรื่อง แตงตัง้ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร
--------------------------------------ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย นเรศวร ได มีน โยบายให ทุ ก คณะดํ า เนิ น การจั ด ทํา หลั ก สูต รใหม และปรั บ ปรุ ง
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) พ.ศ.2552 ดังนั้นเพื่อใหการ
ดําเนินการพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรม
ชุมชน คณะเภสัชศาสตร เปนไปตามดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอํานาจความ
ตามมาตรา 17 มาตรา 20 และมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2533 จึง
แตงตั้งบุคคลดังตอไปนี้ เปนคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ (TQF) ดังนี้

ที่ปรึกษา
1.
2.
3.
4.
5.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ผูทรงคุณวุฒพิ ิเศษดานมาตรฐานการศึกษา (ดร.จิรณี ตันติรตั นวงศ)
คณบดีคณะเภสัชศาสตร
รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร

หนาที่ ใหคําปรึกษาดานตาง ๆ ใหการพัฒนาเพื่อปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร ดําเนิน
ไปดวยความเรียบรอย ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) พ.ศ. 2552 และ
สําเร็จลุลว งตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
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คณะกรรมการอํานวยการ
1. คณบดีคณะเภสัชศาสตร
ประธานกรรมการ
2. ประธานหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
กรรมการ
สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม
3. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
กรรมการ
สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
4. ประธานหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
กรรมการ
สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน
5. ประธานหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
กรรมการ
สาขาวิชาเภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
6. ประธานหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
กรรมการ
สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม
กรรมการ
7. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสำอาง (หลักสูตรนานาชาติ)
8. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
กรรมการ
สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
9. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
กรรมการ
สาขาวิชาเภสัชวิทยาและวิทยาศาสตรชวี โมเลกุล (หลักสูตรนานาชาติ)
10. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กรรมการ
สาขาวิชาเภสัชศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ)
11. รองคณบดีฝายวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ
12. ผูชวยคณบดี (ฝายวิชาการ)
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
หนาที่
ใหคําปรึกษา อํานวยความสะดวก และเสนอแนะแนวทางในการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรเภสัช-ศาสต
รมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริเภสัชกรรมชุมชน
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คณะกรรมการดําเนินงาน
1. อาจารย ดร.ขวัญชัย
รัตนมณี
ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย ดร.จุฑามณี
สุทธิสีสังข
ผูทรงคุณวุฒภิ ายนอก
3. เภสัชกรธีระ
ฉกาจนโรดม
ผูทรงคุณวุฒภิ ายนอก
4. รองศาสตราจารย ดร.ภิญุภา
เปลี่ยนบางชาง
กรรมการ
5. อาจารย ดร.ธีรพล
ทิพยพยอม
กรรมการ
6. อาจารย ดร.ศราวุฒิ
อูพุฒินันท
กรรมการ
วงศรตั นชัย
กรรมการ
7. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ
8. นายสุรินทร
นิลาพันธ
เลขานุการ
หนาที่
พัฒนา หรือปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)
พ.ศ.2552
ทั้งนี้ตั้งแตวันที่

กรกฎาคม 2553 เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่

กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ศาสตราจารยพิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี
(ศาสตราจารยพิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี)
รองอธิการบดีฝายวิชาการ ปฏิบตั ิราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
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